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Problem Çözme Basamaklarına Göre Yapılandırılmış Görsellerin 6, 7 ve 8. Sınıf İşitme 

Engelli Öğrencilerin Yazma Tutumlarına Etkisi* 

 

Bünyamin SARİKAYA* 

 

Öz: Bu deneysel çalışmada problem çözme basamakları dikkate alınarak hazırlanmış 

görsel materyallerin 6., 7., 8. sınıf işitme engelli öğrencilerin yazma tutumlarına etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için problem çözme basamaklarına göre yapılandırılmış 

görsellerden oluşan etkinlikler kullanılmıştır. 13 hafta boyunca devam eden araştırmanın 

çalışma grubunu Erzurum Dede Korkut İşitme Engelliler Ortaokulunda öğrenimine devam 

eden 6, 7 ve 8. sınıf işitme engelli öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma için her sınıfta (altı, 

yedi ve sekizinci sınıflar) deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Her gruba ön test ve son 

testler uygulanmış, uygulama sonucunda grupların ön test-son test farkları incelenmiştir. 

Gruplarda yer alan deneklerin dağılımları sistematik örnekleme yoluyla yapılmıştır. Deney 

grubuna Türkçe dersi, problem çözme basamaklarına göre yapılandırılmış görsel 

etkinliklerle verilirken kontrol grubuna ise geleneksel yöntemle (Türkçe Dersi Öğretim 

Programı) verilmiştir. Verilerin elde edilmesinde Susar Kırmızı (2009) tarafından geliştirilen 

Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır.  Verilerin analiz edilmesinde t-testi 

kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre problem çözme basamaklarına uygun 

hazırlanan görsel etkinliklerle Türkçe dersini işleyen deney grubunda yer alan işitme engelli 

öğrencilerin yazma tutumları ile ilgili son test puanlarının, kontrol grubunda yer alan işitme 

engelli öğrencilerin yazma tutumları ile ilgili son test puanlarından anlamlı derecede yüksek 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Problem çözme, görsel, işitme engeli, yazma tutumları  

 

EFFECT OF IMAGES STRUCTURED ACCORDING TO PROBLEM-SOLVING 

STEPS ON SIXTH, SEVENTH AND EIGHTH GRADE HEARING IMPAIRED 

STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS WRITING 

Abstract: The aim of this 13-week experimental study is to determine the effect of 

visual materials prepared according to problem solving steps on sixth, seventh and eighth 

grade hearing impaired students’ attitudes towards writing. To do this, activities consisting 

of visual materials structured according to problem solving steps were used. Study group 

consists of sixth, seventh and eighth grade hearing impaired students of Erzurum Dede 

Korkut Hearing Impaired Secondary School. Each grade (sixth, seventh and eighth) was 

divided into an experimental and a control group. A pre-test and a post-test were 

administered to each group and differences in pre-test and post-test scores of groups were 

analyzed. The distribution of the subjects in the groups was carried out using systematic 

sampling method. The experimental group received the Turkish course with visual activities 

structured according to problem solving steps while the control group received the Turkish 

course based on the traditional method (Turkish lesson curriculum). The Scale of Attitudes 

Towards Writing developed by Susar Kırmızı (2009) was used to collect data. Data were 

analyzed using t-test. Results indicate that the post-test scores of the experimental group are 

statistically significantly higher than those of the control group. 

Key words: Problem solving, visual, hearing impaired, attitudes towards writing 

 

 

  

  

                                                      
* Bu çalışma, Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ’ nin danışmanlığında yürütülen “Problem Çözme 

Basamaklarına Göre Yapılandırılmış Görsellerin 6, 7 ve 8. Sınıf İşitme Engelli Öğrencilerin Yazma 

Becerileri ve Tutumlarına Etkisi” adlı doktora tezinden türetilmiştir. 
*Yrd. Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği ABD, b.sarikaya@alparslan.edu.tr 
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Giriş 

Uzay, bilgi, bilişim çağı gibi sıfatlarla nitelenen çağımızda iletişimin önemi giderek 

artmaktadır. Bireyler duygularını, düşüncelerini ve gereksinimlerini çok farklı biçimlerde 

ifade etmektedir. Ancak en etkili iletişimin dil ile gerçekleştirildiği bilinmektedir. Çok yönlü 

bir olgu olan dilin fizyolojik boyutu, dil becerilerini edinmek için işitme ve sesletme için 

gerekli donanımı zorunlu kılmaktadır. İşitme ve/veya konuşma aygıtında yetersizlik olan 

bireylerin dili kullanma becerileri ancak özel eğitimle sağlanabilmektedir. Bu nedenle işitme 

engelli öğrenciler, sahip oldukları işitme kaybının derecesine göre farklı düzeylerde iletişim 

sorunları yaşamaktadırlar. 

Doğal yaşantılarında dil edincini gerçekleştiremeyen ya da kısıtlı olarak 

gerçekleştiren işitme engelli bireylerin dil becerilerini kazanmaları için farklı program, 

materyal ve yöntemlerin işe koşulması, aynı zamanda farklı etkinliklerin yapılması 

gerekmektedir. Çünkü işitme kaybı, işitmeye dayalı bir edimin gerçekleştirilmesinde önemli 

bir engeldir. 

İşitme engelli bireylerin kendilerini sözlü olarak ifade etme düzeyleri işitme kaybı 

derecesine göre değişmektedir. Bireyin işitme kaybı arttıkça söyleyiş, vurgu ve tonlamada 

zorlandığı düşünülürse bu bireylerin kendini yazılı olarak ifade etme gereklerinin de o derece 

arttığı söylenebilir. Ancak bu durum bile işitme engelli öğrencilerin iletişim süreçlerinde tam 

olarak başarı sağlamasına yetmemektedir. İşitme kaybının, bir bütün olan zihinsel süreçleri 

etkilediği düşünüldüğünde bu bireyin yazma becerisinde de zorlanması beklenen bir 

durumdur. Bu durumda bu beceriye yazarak kendini ifade etmeye çalışan bireylerin yazma 

eylemi için de seçici davrandıkları ve ancak dertlerini anlatabilecek düzeyde sahip oldukları 

yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir.  

Alan yazında problem çözme becerisi ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmasına 

karşın 6., 7. ve 8. sınıf işitme engelli öğrencilerin problem çözmeye dayalı öğrenmeleri ile 

ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Problemin Tanımı ve Problem Çözme Süreci 
Gelişimin ve değişimin sürekli olduğu yaşam boyu öğrenmenin önemli bir değer 

olarak kabul edildiği çağımızda düşünme becerisi dil eğitiminin en önemli kazanımı olarak 

değerlendirilmektedir. Kişinin başarılı olması üst düzey bir düşünme becerisi kazanmasına 

bağlıdır. 

İnsan, yaşamında farklı sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunlara çözüm üretmek 

durumunda kalmaktadır. Bu durum o bireyde bir belirsizlik oluşturmakta ve bireyi de bu 

belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çözüm arayışlarına itmektedir (Çetin, 2013). Bu 

çabaların da olumlu yönde netice vermesi her şeyden önce problemin doğru algılanmasına 

bağlıdır. 

Alan yazın incelendiğinde ‘problem’ kavramı birçok kişi tarafından farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Problemi; Karasar (2012: 54) rahatsızlık veren ve yok edilmek istenen her 

zorluk; Schoenfeld (1992) bireyin kafasını karıştıran ya da herhangi zor bir soru; Arlin 

(1989: akt. Jonassen, 1997: 66) herhangi bir sorunun oluşturduğu olumsuz veya uyumsuz 

durumları yok etmek; Açıkgöz (2008) organizmanın mevcut tepkileriyle çözemediği 

durumlar; Baykul (2004) bireyin karşısına çıktığında onda çözme ihtiyacı ya da çözmek 

isteği uyandıran ancak hazır bir çözüm yolu bilinmeden çözülmeye kalkışılan iş; Tomas 

(1999; akt. Turan, 2010: 24) çözümü belli olmayan ya da şu anda yanıtlayamadığımız bir 

soru veya bir durum; Kiremitçi (2012: 37) gerek eğitim gerek yaşam için kaçırılmaması 

gereken birer fırsat; Rosen ve Mosharraf (2014) bireyin dâhil olduğu ancak ilk defa 

karşılaşacağı çözüme varmak amacıyla çabaladığı durum; Jonassen (1997: 66 akt. Özdemir, 

2005: 48) bireyin bir gereksinimini karşılamak veya bir amacı yerine getirmek için uğraştığı 

bir duruma bağlı olarak ortaya çıkan bir bilinmezlik durumu; Olkun ve Toluk (2003) bireyde 

çözme isteği meydana getiren ve çözüm metodu hazırda olmayan ancak bireyin bilgi ve 

tecrübelerini kullanarak çözebileceği durumlar şeklinde tanımlamıştır. 

Problem çözme süreci birçok kişi tarafından değişik şekillerde sınıflandırılmıştır. 

Geleneksel problem çözme süreci Dewey’in geliştirmiş olduğu beş aşamalı bir düşünme 

sürecinden oluşmaktadır. Daha sonra Newcomb, Mccracken ve Warmbord yaptıkları 

çalışmalarda bu süreci altı aşamalı hale getirmişlerdir. Buna göre problem çözme süreci altı 
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farklı aşamadan oluşan sistemli bir düşünme ve çalışma sürecidir. Problem çözme sürecinin 

aşamaları aşağıdaki gibi açıklanabilir (Dewey’den aktaran Gök, 2006: 46 - 48). 

1) Problemin farkında olma, hissetme, anlama: Problem çözme sürecinde ilk aşama 

bir güçlüğün olması ve onun hissedilmesidir.  

2) Problemi tanımlama ve sınırlandırma: Problemin tam olarak ne olduğunun 

anlaşılmasından sonra problem açık bir şekilde tanımlanır. Bu aşamada problem genel bir 

çerçevede ele alınır ve sınırlandırılır. Bir başka deyişle problem alanı bütüncül bir biçimde 

ele alınır ve bunun için de gerçek problem alanı sınırlandırılarak tanımlanır. 

3) Problemle ilgili veri toplama: Bu aşamada problemle ilgili her türlü veri 

kaynakları incelenir. Kapsamlı bilgiler toplanır. Bunlar başlıca materyaller, ilgili kişiler 

olabileceği gibi kurumlar, gözlemler vb. de olabilir.  

4) Olası çözüm yolları önerme: Bu aşamada yapılması gerekli olan şey “problem 

nasıl çözülür?” sorusuna cevap aramaktır. Burada da çok yönlü bir düşünme süreci yaşanır.  

5) Denenceleri test etme: Bu aşama belirlenmiş çözüm önerilerinin problemi çözüp 

çözemeyeceğinin denendiği aşamadır. Araştırma süreci açısından bakıldığında bu aşama bir 

uygulama aşamasıdır. Denenceler test edilip problem çözülmeye çalışılır.  

6) Sonuca ulaşma ve değerlendirme yapma: Denencenin/denencelerin test edildikten 

sonra problemin çözümüne ilişkin bir değerlendirme yapılmalıdır. 

Araştırmanın Amacı  
Bu çalışmanın amacı, problem çözme basamakları dikkate alınarak hazırlanmış 

görsel materyallerin 6, 7 ve 8. sınıf işitme engelli öğrencilerin yazma tutumlarına etkisini 

araştırmaktır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Kontrol grubu ön test-son test ortalama yazma tutum puanları arasında anlamlı 

fark var mıdır? 

2. Deney grubu ön test-son test ortalama yazma tutum puanları arasında anlamlı fark 

var mıdır?  

3. Deney ve kontrol gruplarına ait ön test ortalama yazma tutum puanları arasında 

anlamlı fark var mıdır? 

4. Deney ve kontrol ve gruplarına ait son test ortalama yazma tutum puanları 

arasında anlamlı fark var mıdır?  

Yöntem 
Problem çözme basamaklarına göre yapılandırılmış görsellerin 6, 7 ve 8. sınıfta 

eğitim gören işitme engelli öğrencilerin yazma tutumlarına etkisinin ortaya konulması 

amacıyla yapılan bu çalışmada, deneysel desen kullanılmıştır. Karasar (2014: 87)’a göre 

deneysel desenler “neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacı ile doğrudan 

doğruya araştırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma 

modelleridir”. 

Çalışmada, veriler nicel araştırma yöntemine göre toplanmıştır.  

Çalışma Grubu 

Çalışma 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde yapılmıştır. Erzurum 

Dede Korkut İşitme Engelliler Ortaokulunda 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 31 öğrenci 

çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Grupların Oluşturulması 

Çalışmanın yapıldığı okulda 6. sınıflarda bir şube (8 öğrenci), 7. sınıflarda bir şube 

(7 öğrenci) ve 8. sınıflarda iki şube (her şubede 8 öğrenci mevcuttur) vardır. 31 öğrenciden 

sınıf listesinden sıra numarası tek sayı olanlar deney grubu, çift sayı olanlar kontrol grubu 

olarak seçilmiştir. 8. sınıflarda ise aynı yöntemle her iki şubeden öğrenciler seçilmiştir. Bu 

yolla deney grubu 16 (6 kız, 10 erkek), kontrol grubu 15 (8 kız, 7 erkek) öğrenciden 

oluşmuştur. 
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Tablo 1. Çalışma deseni 

Gruplar Uygulama öncesi 

(ön test) 

Uygulama süresi boyunca Uygulama sonrası 

(son test) 

 

Deney 

Grubu 

- Yazmaya 

Yönelik Tutum 

Ölçeği 

- Problem çözme 

basamaklarına göre 

hazırlanmış etkinliklerle 

işlenen Türkçe dersi 

- Yazmaya Yönelik 

Tutum Ölçeği 

 

Kontrol 

Grubu 

- Yazmaya 

Yönelik Tutum 

Ölçeği 

- Mevcut müfredata göre 

işlenen Türkçe dersi 

- Yazmaya Yönelik 

Tutum Ölçeği 

 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Susar Kırmızı (2009) tarafından geliştirilen 

Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Likert tipi ölçekle “Tamamen Uygun, 

Oldukça Uygun, Kısmen Uygun, Çok Az Uygun, Hiç Uygun Değil” şeklinde beşli 

derecelendirme yapılmıştır. Susar Kırmızı (2009) tarafından ölçeğin Cronbach's Alpha 

güvenirlik katsayısı 0,90 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen verilerin 

analiziyle ölçeğin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 0,83 olarak tespit edilmiştir. Bu da 

ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Verilerin Analizi 
Veriler analiz edilirken istatistik programından yararlanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız 

örneklemlerde t-testi kullanılmıştır. Ayrıca deney ve kontrol gruplarının ön ve son test 

puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğiyle ilgili normallik testi (Shapiro) 

yapılmıştır. 

Shapiro testi sonuçlarına göre hem deney hem de kontrol grubu ön ve son test yazma 

tutum puanlarının normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bulgular Ve Yorum 
Deney ve kontrol grubundaki işitme engelli öğrencilerin kendi içlerindeki ön test - son 

test ortalama yazma tutum puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için 

yapılan t-testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Kontrol ve Deney Gruplarına Ait Ön Test - Son Test Ortalama Tutum Puanlarının 

Bağımlı Örneklemlerde t-testi ile Analizi 

  X N t Sig. 

 Kontrol grubu son test 94.27 15 -.281 .782 

Kontrol grubu ön test 95.80 15   

 Deney grubu son test 105.06 16 4.800 .000 

Deney grubu ön test 91.44 16   

 

Tablo 2 incelendiğinde kontrol grubu ön test - son test ortalama yazma tutum 

puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (p: .782>.05). Tablonun ilk satırı 

değerlendirildiğinde Türkçe derslerini geleneksel yöntemle işleyen kontrol grubu işitme 

engelli öğrencilerinin dönem başında yapılan ön testlerinde, yazma tutum puanlarının 

ortalaması X = 95.80 iken dönem sonunda yapılan son testte yazma tutum puanlarının 

ortalamasının X = 94.27 olduğu görülmüş bunun da anlamlı fark oluşturmadığı saptanmıştır 

(p: .782>.05). 

Tablo 2 incelendiğinde deney grubu ön test - son test ortalama yazma tutum puanları 

arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (p: ,000<.05). Tablonun ikinci satırı 

incelendiğinde Türkçe derslerini problem çözme basamaklarına göre hazırlanmış görsel 

etkinliklerle işleyen deney grubunun dönem başında yapılan ön testlerinde yazma tutum 

puanlarının ortalaması X = 91.44 iken dönem sonunda yapılan son testte yazma tutum 

puanlarının ortalamasının  X = 105.06 olduğu ve bunun da anlamlı fark oluşturduğu 

saptanmıştır (p: .000<.05). Deney grubunda uygulanan etkinlikler, deney grubunu oluşturan 

işitme engelli öğrencilerin yazma tutumlarının yükselmesini sağlamıştır. Bu durumda deney 
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grubundaki işitme engelli öğrencilere uygulanan problem çözme basamaklarına göre 

hazırlanmış görsel etkinliklerin işitme engelli öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarını 

olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

Deney ve kontrol grubundaki işitme engelli öğrencilerin karşılaştırmalı ön test - son test 

ortalama yazma tutum puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için 

yapılan t-testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Kontrol ve Deney Gruplarına Ait Ön Test - Son Test Ortalama Tutum Puanlarının 

Bağımsız Örneklemlerde t-testi ile Analizi 

     Grup N X t Sig. 

Ön test Deney grubu 16 91.44 -.962 .344 

Kontrol grubu 15 95.80   

Son test Deney grubu 16 105.06 2.068 .048 

Kontrol grubu 15 94.27   

 

Tablo 3 irdelendiğinde deney ve kontrol gruplarına ait ön test ortalama yazma tutum 

puanları arasında anlamlı farkın olmadığı görülmektedir (p: .344>.05). 

Deney ve kontrol gruplarına ait son test yazma tutumları ile ilgili puan ortalamaları 

arasında ise anlamlı fark ortaya çıkmıştır (p: .048<.05).  

Tablo incelendiğinde deney grubu ön test ortalama yazma tutum puanı X = 91.44 

iken kontrol grubunun ön test ortalama yazma tutum puanının  X = 95.80 olduğu 

görülmektedir. Buna göre ön test ortalama yazma tutum puanları karşılaştırıldığında kontrol 

grubu öğrencilerinin puanlarının daha yüksek olduğu ancak anlamlı bir fark olmadığı 

görülmektedir (p: .344>.05). 

Tablo incelendiğinde deney grubu son test ortalama yazma tutum puanı X = 105.06 

iken kontrol grubunun son test ortalama yazma tutum puanı X = 94.27’dir. Buna göre son test 

ortalama yazma tutum puanları karşılaştırıldığında deney grubu öğrencilerinin puanlarının 

daha yüksek olduğu ve anlamlı farkın da oluştuğu görülmektedir (p: .048<.05). 

Deney ve kontrol gruplarının son test yazma tutum puanları karşılaştırıldığında 

ortaya çıkan anlamlı fark (p: .048<.05) deney grubundaki işitme engelli öğrencilere 

uygulanan görsel etkinliklerin kontrol grubunda geleneksel yöntemle işlenen Türkçe 

dersinden daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu durumda problem çözme basamaklarına 

göre hazırlanmış görsel etkinliklerin işitme engelli öğrencilerin yazmaya yönelik isteklerini, 

tutumlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 
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Sonuç ve Öneriler 

İlgili literatürde işitme engelli öğrencilerin yazma tutumlarının incelendiği herhangi 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bundan dolayı literatür tartışması yapılamamış olup sadece 

ulaşılan sonuçlar analiz edilmiştir.  

Problem çözme basamakları dikkate alınarak hazırlanmış görsel unsurların 6., 7. ve 

8. sınıfta öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin tutumlarına etkisinin araştırıldığı bu 

çalışmada çeşitli temalar ekseninde görsel etkinlikler hazırlanmıştır. Uygulanan bu 

etkinlikler sonucunda işitme engelli öğrencilerin yazma tutumları uygun ölçme araçları 

kullanılarak tespit edilmiştir. 

Çalışma sonucunda görsel etkinlikler işitme engelli öğrencilerin yazma a yazma 

tutumlarını olumlu anlamda etkilemiştir. Etkinlikler sonucunda işitme engelli öğrencilerin 

yazma tutumlarında anlamlı bir farka ulaşılmıştır (p: .000<.05). 

Sonuç olarak problem çözme basamaklarına gore yapılandırılmış görsel etkinliklerin 

işitme engelli öğrencilerin yazma tutumlarını geliştirdiği ve Türkçe dersine /yazmaya 

yönelik tuutumlarına katkı yaptığı tespit edilmiştir. 

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir: 

- Bu çalışmada problem çözme basamaklarına göre görsel etkinlikler hazırlanmış ve 

6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin yazma tutumlarına etkisi 

araştırılmıştır. Benzer çalışma ilköğretimin birinci kademesinde öğrenim gören işitme engelli 

öğrencilere de uygulanabilir. 

- Bu çalışmada problem çözme basamaklarına göre görsel etkinlikler hazırlanmış ve 

uygulanmıştır. Yine görsel etkinlikler başka modeller ekseninde hazırlanıp işitme engelli 

öğrencilere uygulanabilir. 

- Görsel okuma etkinliklerinin işitme engelli öğrencilerin diğer dil becerilerine etkisi 

araştırılabilir. 

- Görsel etkinliklere dayalı benzer çalışmalar işitme engelli olmayan öğrencilere de 

uygulanabilir. Böylece işitme engelli olan ve olmayan öğrencilerin karşılaştırılma durumları 

sağlanmış olur. 

- Bu etkinlikler özel eğitim kapsamına giren diğer öğrencilere de uygulanabilir 

(zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, fiziksel yetersizliği olan öğrenciler, öğrenme güçlüğü 

olan öğrenciler, çoklu yetersizliği olan öğrenciler, üstün zekâlı öğrenciler, dil ve konuşma 

bozukluğu olan öğrenciler, otizm spektrum bozukluğu gösteren öğrenciler, duygu davranış 

bozukluğu olan öğrenciler). 

- Görsellerin işitme engelli öğrencilerin yazma tutumlarını anlamlı bir şekilde 

etkilediği bu çalışmayla görülmüştür. Dolayısıyla işitme engelli öğrencilerin Türkçe ders 

kitaplarında görsel unsurlara yönelik metin ve çalışmalara daha fazla yer verilmelidir. 
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1905 Askerî Okullar Programında Türkçe Eğitimi 

 

Ersoy TOPUZKANAMIŞ* 

 

Öz: Çalışmada 1905 yılında hazırlanan askerî okul programlarında Türkçe 

eğitimiyle ilgili dersler incelenmeye çalışılacaktır. Program iptidai, rüştiye, idadi ve harbiye 

düzeylerinde toplam 9 yıllık bir öğrenim süresini kapsamaktadır. Programın en dikkat çekici 

özelliği birçok dersle ilgili, program adı altında bir soru listesi vererek her bir soruya karşılık 

gelen puanı da göstermesidir. Bunun yanında derslerin nasıl işleneceğiyle ilgili yöntem 

bilgisi ile ölçme ve değerlendirmeyle ilgili ölçütler de ayrı ayrı verilmiştir. Fakat hangi 

dersin kaç saat olduğuna ilişkin bir bilgi verilmemiştir. Türkçe eğitimiyle ilgili dersler 

dönemin anlayışına uygun olarak farklı dil becerilerine karşılık gelecek şekilde esma-i 

Osmaniye, kıraat-i Osmaniye, imla-yı Osmani, sarf-ı Türki, nahv-i Osmani, kavaid-i lisan-ı 

Osmani, kitabet gibi farklı adlar altında verilmiştir. Bu derslerin çoğunlukla dil bilgisi 

içeriğinde olduğu dikkat çekmekle birlikte okuma ve yazma becerilerine yönelik derslerin 

yer aldığı fakat konuşma ve dinleme becerilerine hiç değinilmediği görülmektedir. Bu 

durumun, o dönemin genel eğitim felsefesinin bir yansıması olduğu gibi askerî personel 

yetiştiren bu okullardan mezun olacakların resmî yazışmaları bilmeleri gerektiği düşüncesini 

işaret ettiği de söylenebilir. Okuma merkezli derslerde ezber, bir yöntem olarak 

önerilmektedir. Yazma merkezli derslerde ise ürün yaklaşımının özellikleri açıkça 

görülmektedir. Derslerde doğrudan önerilmemekle birlikte öğretmenleri düz anlatım 

yöntemine yönlendiren ifadeler bulunmaktadır. Çalışmanın Osmanlı son dönemindeki 

Türkçe eğitiminin askerî okullar örneğinde bir görünümünü sunması bakımından alana katkı 

sağlaması umulmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Türkçe eğitimi, program, askerî okul, Osmanlı 

 

  

                                                      
* Arş. Gör. Dr. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 

Bölümü ersoytopuzkanamis@gmail.com 
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Giriş 
Osmanlı Devleti’nin XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki savaşlarda aldığı yenilgiler 

sonucu yaşadığı birçok iç karışıklık, yöneticileri devlet kurumlarında düzenleme yapmaya 

zorlamış ve bunun eğitime yansıması birçok yeni okulun açılması olarak ortaya çıkmıştır. 

Eğitim alanında yapılan ilk düzenlemeler de doğal olarak asker yetiştirmeye yönelik 

çalışmalarda görülmüş ve bu doğrultuda XVIII ve XIX. yüzyıllarda farklı zamanlarda ve 

farklı amaçlara yönelik olarak birçok okul açılmıştır. Bu okullar arasında Hendesehane, 

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Mühendishane-i Berrî-i Hümayun, Tıphane-i Amire ve 

Cerrahhane-i Mamure, Mekteb-i Fünun-ı Harbiye gibi okullar sayılabilir (Ergin, 1977: 315-

374; Koçer, 1991: 48; Unat, 1964: 58-70). Önceleri yükseköğretim düzeyinde başlayan 

eğitim düzenlemeleri zamanla idadi ve rüştiye düzeylerine doğru genişletilmiş ve ilk askerî 

idadi 1845’te (Unat, 1964: 44; Ergin, 1977: 426; Çam, 1991: 87), ilk askerî rüştiye de 

1875’te (Unat, 1964: 63; Ergin, 1977: 501; Çam, 1991: 43) kurulmuştur. Bu okullarda 

Türkçe eğitimi derslerinin içerikleri daha çok dil bilgisi ve kâtipliğe yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Sözgelimi bu okullarda sarf-ı Türki, imla-yı Türki, hikâye-i müntehabe, esma-

i Türkiye, nahv-i Türki, kavaid-i lisan-ı Osmani, kitabet gibi dersler bulunmaktadır (Çam, 

1991: 74-81, 105-124; Ergün ve Duman, 2014: 1527-8). 

Bu çalışma kapsamında incelenen metin Erzurum Atatürk Üniversitesi Seyfettin 

Özege Koleksiyonunda kayıtlıdır. Bu koleksiyonun veritabanından ulaşılan metin farklı 

hacimlerde “cüz”ler hâlinde bulunmaktadır. Ulaşılabilen kısımlara göre metnin baştan 

kesinlikle ve sondan da muhtemelen eksik olduğu değerlendirilmektedir. Cüz başlıkları 

şöyledir: 

 İkinci Cüz: Sayfa 33-39 ve madde 34-42 – Mekâtib-i İptidaiye-i Askeriye – 

Müfredat Programlarıyla Usul-i Tedrisiye ve İmtihaniyesi Hakkında 

Talimatname, Dersaadet, Harbiye-i Şahane Matbaası. Metnin sonundaki tarih 24 

Şabanü’l-muazzam sene 323 ve 11 Teşrin-i evvel 321 (24 Ekim 1905). 

 Üçüncü Cüz: Sayfa 39-56 ve madde 43-52 – Mekâtib-i Rüştiye-i Askeriye 

Birinci Sene – Müfredat Programlarıyla Usul-i Tedrisiye ve İmtihaniyesi 

Hakkında Talimatname, Dersaadet, Harbiye-i Şahane Matbaası. Metnin 

sonundaki tarih 24 Şabanü’l-muazzam sene 323 ve 11 Teşrin-i evvel 321 (24 

Ekim 1905). 

 Dördüncü Cüz: Sayfa 57-90 ve madde 53-64 – Mekâtib-i Rüştiye-i Askeriye 

İkinci Sene – Müfredat Programlarıyla Usul-i Tedrisiye ve İmtihaniyesi 

Hakkında Talimatname, Dersaadet, Harbiye-i Şahane Matbaası. Metnin sonunda 

tarih yoktur. 

 Beşinci Cüz: Sayfa 91-122 ve madde 65-75 – Mekâtib-i Rüştiye-i Askeriye 

Üçüncü Sene – Müfredat Programlarıyla Usul-i Tedrisiye ve İmtihaniyesi 

Hakkında Talimatname, Dersaadet, Harbiye-i Şahane Matbaası. Metnin 

sonundaki tarih 6 Ramazan-ı Şerif sene 323 ve 21 Teşrin-i evvel sene 321 (3 

Kasım 1905). 

 Altıncı Cüz: Sayfa 123-176 ve madde 76-85 – Mekâtib-i Rüştiye-i Askeriye 

Dördüncü Sene – Müfredat Programlarıyla Usul-i Tedrisiye ve İmtihaniyesi 

Hakkında Talimatname, Dersaadet, Harbiye-i Şahane Matbaası. Metnin 

sonundaki tarih 15 Ramazan-ı Şerif sene 323 ve 30 Teşrin-i evvel sene 321 (12 

Kasım 1905). 

 Yedinci Cüz: Sayfa 177-212 ve madde 86-94 – Mekâtib-i Rüştiye-i Askeriye 

Beşinci Sene – Müfredat Programlarıyla Usul-i Tedrisiye ve İmtihaniyesi 

Hakkında Talimatname, Dersaadet, Harbiye-i Şahane Matbaası. Metnin 

sonundaki tarih 22 Ramazan-ı Şerif sene 323 ve 6 Teşrin-i sani sene 321 (19 

Kasım 1905). 

 Sekizinci Cüz: Sayfa 213-258 ve madde 95-105 – İdadi-i Şahane Sınıfı – 

Müfredat Programlarıyla Usul-i Tedrisiye ve İmtihaniyesi Hakkında 

Talimatname, Dersaadet, Harbiye-i Şahane Matbaası. Metnin sonunda tarih 

yoktur. 
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 Dokuzuncu Cüz: Sayfa 259-336 ve madde 106-119 – Mekâtib-i Harbiye-i 

Şahane Birinci Sene – Müfredat Programları, Dersaadet, Harbiye-i Şahane 

Matbaası. Metnin sonundaki tarih 5 Zilkade sene 323 ve 18 Kânun-ı evvel sene 

321 (31 Aralık 1905). 

Buna göre programın iptidai, rüştiye, idadi ve harbiye okulları düzeylerini kapsadığı 

anlaşılmaktadır. Her cüzün sonunda verilen tarihler, program komisyonu tarafından bu 

bölümün hazırlanıp bitirildiği veya bir üst kurul tarafından onaylandığı tarih olarak 

değerlendirilebilir. Her iki hâlde de programın 1905 ve sonrasında uygulandığı 

anlaşılmaktadır. Program bölümlerinin adlarından da anlaşılacağı gibi sadece ders içerikleri 

verilmemiş, bunun yanında öğretim yöntemleri ve ölçme değerlendirmeye ilişkin bilgiler de 

aktarılmıştır. Fakat bu konuda dersler arası bazı hacim ve yöntem farklılıkları göze 

çarpmaktadır. Söz gelimi dil bilgisi derslerinde “programı” başlığı altında maddeler hâlinde 

birçok soru verilerek her sorunun puan değeri belirtilmişken okuma ve yazmayla ilgili 

derslerde genel bir açıklama yapılmakla yetinilmiştir.  

Türkçe Derslerinin Kapsamı ve İçerikleri 

Türkçe eğitimiyle ilgili derslere bakıldığında Türkçe kelimesinin kullanılmadığı, 

bunun yerine okuma, dil bilgisi ve yazma becerilerine yönelik ayrı ayrı ders adlarının yer 

aldığı görülmektedir. Ders içeriklerinin, genel görünümde, alt düzeyde daha çok okuma ve 

yazım merkezli, orta düzeyde daha çok dil bilgisi ve yazım merkezli, üst düzeyde ise yazma 

merkezli olduğu dikkat çekmektedir. Bunun yanında derslerin dinleme ve konuşma becerileri 

ile edebiyat tarihi veya bilgisi içermemesi de göze çarpan bir noktadır. Türkçe derslerinin 

adları ile sınıf ve düzeylere göre dağılımı şöyle gösterilebilir: 

 

Çizelge 1. 1905 Askerî Okullar Programına Göre Derslerin Sınıf ve Düzeylere Dağılımı 

 Ders Adı 

İp
ti

d
a
i 

R
ü

şt
iy

e 

İd
a
d

i 

H
a
rb

iy

e T
o
p

la
m

 

1 2 1 2 3 4 5 1 1  

 Esma-i Osmaniye +         1 

Okuma 

Kıraat-i Osmaniye + +    +    3 

Zübde-i Tarih-i Enbiya ve 

Kıraat-i Osmaniye 
  +       1 

Muhtasar Hükûmat-ı 

İslamiye Tarihi ve Kıraat-i 

Osmaniye 

    +     1 

 İmla-yı Osmani  + + + +     4 

Dil 

Bilgisi 

Sarf-ı Türki   +       1 

Nahv-i Türki    +      1 

Kavaid-i Lisan-ı Osmani     + +    2 

Yazma 
Kitabet      + + +  3 

Kitabet-i Askeriye         + 1 

 Türkçe Toplam 2 2 3 2 3 3 1 1 1 
1

8 

 Genel Toplam 4 6 10 
1

2 

1

0 

1

0 
8 8 14 

8

6 

 Yüzde 50 
3

3 
30 

1

6 

3

0 

3

0 
12,5 

12,

5 
7 

2

0 

 

Çizelgede de görüldüğü üzere her sınıfta Türkçe eğitimiyle ilgili en az 1 en fazla 3 

ders olmak üzere 9 yılda toplam 18 ders bulunmaktadır. Programda ders saatleriyle ilgili bir 

bilgi verilmediği için bu derslerin programın ne kadarını kapladığı konusunda bir belirsizlik 

bulunmaktadır. Fakat ders sayılarından hareketle Türkçe derslerinin yıl yıl ve genel ağırlığı 

görünmektedir. Programda toplam 86 ders olduğuna göre Türkçe derslerinin programın 
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%20’sini oluşturduğu anlaşılmaktadır. İlk yıldan son yıla doğru Türkçe eğitimi derslerinin 

ağırlığı ise %50, %33, %30, %16, %30, %30, %12,5, %12,5 ve %7’dir. 

Derslerin İşlenişi     

Sadece iptidai ilk senede yer alan Esma-i Osmaniye dersinin içeriğinde hem sesli 

okuma hem kelimede anlam hem de yazma ve yazım becerilerine yönelik çalışmalar olduğu 

görülmektedir. İşleniş sürecinde, aynı adlı bir kitapçıktan her derste on kelimenin okunuşu, 

yazımı ve anlamının bellettirilmesinin yanında el defterlerine kaydettirilerek 

ezberlettirilmesi, ayrıca bu kelimelerle kurulan cümlelerin öğrencilere söyletilip tahtaya 

yazdırılması istenmiştir.  

İptidai birinci, ikinci ve rüştiye dördüncü senede yer alan Kıraat-i Osmaniye dersi 

Esma-i Osmaniye dersini tamamlayıcı özelliktedir. İlk ders kelime öğretimi ve kelimede 

anlam üzerinde yoğunlaşırken bu ders metin düzeyinde anlama becerisini geliştirmeye 

yönelik çalışmalar içermektedir. Program ilk yılda öğretmenden okuma kitabındaki 

metinlerin bir yıldaki ders saatine bölünerek her ders işlenecek miktarın belirlenmesini 

istemiştir. Dersin işlenişinde metinlerin öğrencilere okutulması ve anlamının ezberletilmesi 

ile anlamı bilinmeyen Türkçe, Arapça ve Farsça kelimeler için bir defter tutulması ve bu 

kelimelerin de ezberletilmesi istenmiştir. Burada okumanın sesli veya sessiz olup olmadığı 

belirtilmemiştir. Her iki yılda kullanılan okuma kitapları arasındaki temel fark birinci 

sınıftaki kitapta tek bir, ikinci sınıftaki kitapta ise beş tür yazının kullanılmasıdır. Bunların 

hangi yazı türleri olduğu belirtilmemekle birlikte ilk yılki yazının nesih, ikinci yıldaki 

yazıların ise nesih, sülüs, rika, talik ve divani olduğu tahmin edilebilir. Adından, okuma 

içeriğinde olduğu anlaşılan, rüştiye birinci sınıftaki Zübde-i Tarih-i Enbiya ve Kıraat-i 

Osmaniye ve rüştiye üçüncü sınıftaki Muhtasar Hükûmat-ı İslamiye Tarihi ve Kıraat-i 

Osmaniye derslerinin içeriği verilmemekle birlikte ders işleme yönteminin kıraat-i Osmaniye 

dersi gibi olduğu söylenmiştir. Dolayısıyla bu dersler bir ders olarak kabul edilebilir. 

Özellikle son iki dersle, program hazırlayıcılarının okuma aracılığıyla öğrencilere dinî ve 

tarihî konularda bilgi vermeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca rüştiye 1, 3 ve 4. sınıflarda 

okuma dersleri olmasına rağmen 2. sınıfta olmaması dikkat çekmektedir. 

İptidai ikinci ve rüştiye ilk üç yılda yer alan İmla-yı Osmani dersinde okuma 

kitabındaki metinlerin sıra takip etmeden ve öğrenciler görmeden yazdırılması istenmiştir. 

Programa göre öğretmen her öğrencinin yazımını ayrı ayrı kontrol ederek yanlışları 

gösterecek, öğrenciler de doğru yazımları 10 defa tekrar edeceklerdir. Bu ders için de bir 

defter tutulması ve sağ sayfaya öğretmenin dikte ettirdiği metnin, sol sayfaya ise yazımı 

bilinmeyen kelimelerin 10 defa yazılması istenmiştir. Arapça ve Farsça tamlamaların 

yazımında bu dillerin kurallarına ve Türkçe kelimelerin yazımında da rüştiye sarf ve nahiv 

kitaplarındaki kurallara uyulması istenmiştir. Bunun yanında rüştiye birinci sınıfta günlük 

gazetelerden, kıraat-i Osmaniye kitabından veya Meclis-i Maarif-i Askeriyeden onaylı kolay 

bir kitaptan her derste en az 180 kelime yazdırılması istenmiştir. İkinci sınıfta ise dersin 

içeriğinde yazımın yanında okuma ve anlamanın da olduğu görülmektedir. Buna göre 

Malumat-ı Müfide kitabından işlenmesi istenen derste öğrencilerin sesli okuması ve ezber 

olmadan okuduğunu açıklaması amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen, öğrencilerin anlamadıkları 

kelimeleri açıklayacak ve dil bilgisi tahlili yapacaktır. Programda yine aynı kitaptan dikte 

yaptırılması ve bu sırada kitapların kapatılarak başka bir yere konması da istenmiştir. 

Üçüncü sınıfta, dersin birinci sene gibi işleneceği söylenmiş, başka bir içerik açıklamasına 

yer verilmemiştir. 

Dil bilgisi konuları rüştiyenin ilk dört senesine konmuştur. Bu derslerin içeriği, 

“programı” başlığı altında 10 veya 20 puanlık sorulardan oluşan bir liste olarak verilmiş, 

ayrıca bu soruların genel sınavda sorulması da istenmiştir. Sarf-ı Osmani için 45, Nahv-i 

Türki için 37, Kavaid-i Lisan-ı Osmani için 27 ve 28 adet soru yer almaktadır. Her bir soru 

aslında birkaç sorudan oluşmakla bir konuya karşılık gelmektedir.    

Sarf-ı Türki daha çok şekil bilgisi kapsamındaki kelime, hece, harf ve bunların türleri 

gibi konuları içermektedir. Söz gelimi isim ve türleri, hâl ekleri, sıfat ve türleri ile sıfat 

tamlamasındaki tamlanan, zamir ve türleri, mastar, olumlu ve olumsuz fiil ve türleri, fiilimsi 

ve türleri, geçmiş, geniş, gelecek zamanlar ile hikâye, rivayet ve şart kipleri, edatlar genel 

konu başlıkları olarak sıralanabilir. Günümüzde bu dil bilgisi konularının birkaç sınıfa 
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yayıldığı göz önüne alındığında, bir sınıfa sığdırılan bu konuların yüzeysel olarak geçildiği 

tahmin edilebilir. Nahv-i Türki dersi ise cümle bilgisi kapsamında kelime grubu ve cümle 

düzeyindeki konuları içeren bir derstir. Söz gelimi tam ve eksiltili cümle, isim ve fiil 

cümlesi, isim ve sıfat tamlaması, cümlede anlam, cümleleri birbirine bağlama, noktalama 

işaretleri bu konulardandır. Kavaid-i Lisan-ı Osmani dersinde, önceki senelerde verilen 

Türkçe dil bilgisi kurallarının üzerine Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarını vermeyi 

amaçlanmıştır. Üçüncü yıldaki konular arasında daha çok şekil bilgisi alanına giren şu gibi 

konular görülmektedir: birbirine benzer sesler arasındaki yazım ve telaffuz farkları, farklı 

sesleri temsil eden harfler, Arapça isim türleri ve Türkçede kullanılışı, Arapça çoğul, Arapça 

vezinler, Arapça erillik ve dişillik, elif türleri, Arapçada yer, zaman, alet ve küçültme 

isimleri, Farsça çoğul, Farsça yer, zaman ve küçültme ismi, Türkçede sıfatlarda küçültme, 

pekiştirme, abartma, Arapça niteleme sıfatları, Arapça sayılar, Farsça sıfatlar, Arapça ve 

Farsça zamirler, dönüşlülük ve edilgenlik, Arapça üç, dört, beş ve altı harfli vezinler, Farsça 

mastarlar, Arapça ve Farsçada kelime türetme. Dördüncü sınıfta ise daha çok cümle bilgisi 

alanına giren şu konular bulunmaktadır: cümle bilgisinin tanımı, kelime birliği çeşitleri, 

Türkçe tamlama çeşitleri, Arapça tamlama çeşitleri, Farsça ve Arapça tamlamaların bir arada 

kullanılması, cümle ve türleri, cümle ögeleri, Arapça ve Türkçede hâl, cümlede anlam, 

bağlaç, edat, ünlem, noktalama işaretleri. Bu dört dersle hem Türkçe hem de Arapça ve 

Farsça dil bilgisi konuları tamamlanmış olmaktadır. Programda bu derslerin öğretiminde 

takip edilecek yol ve yöntemle ilgili bazı açıklamalar da yer almaktadır. Buna göre sarf-ı 

Türki ve nahv-i Türki dersinde, kullanılan kitaptaki cümleleri ezberletmekten kaçınılması 

istenmiştir. Kuralların tahtaya yazılacak olan örnek üzerinde uygulamalı olarak 

gösterilmesine ilişkin ifade önemli olmakla beraber tümdengelim veya tümevarım 

yöntemlerinden hangisine daha yakın olduğu net değildir. Öğrencinin, tahtaya yazılan 

ibarelerden kelimelerin yazımını da öğreneceği ifade edilmiştir. Böylelikle dersler arasında 

bağ kurulmuştur. Her ders yapılan alıştırmalar, ertesi ders öğrenciden yazılı olarak alınıp bir 

sonraki derse kadar öğretmen tarafından kontrol edilerek yine öğrenciye verilecektir. Takip 

edilen kitabın yarısına gelindiğinde bütün kuralların tekrarı için kitabın sonundaki 

alıştırmalar sırasıyla her derste öğrencilere yaptırılacaktır. Kavaid-i lisan-ı Osmani dersinde 

de sarf ve nahiv derslerindekine benzer olarak ısrarla kuralları ezberletmekten kaçınılması ve 

kuralların tahtaya yazılarak örnekler üzerinden anlatılması istenmiştir. Ayrıca her dersin 

başında, tahtaya, bir önceki derste işlenen konuyla ilgili bir alıştırma yazılıp bir öğrencinin o 

alıştırmayı yapması istenerek önceki dersle bağlantı kurulması da istenmiştir. Dil bilgisi 

derslerinde ayrıntılı denebilecek bir içerik bilgisi verildiği ve bunun yanında sınırlı da olsa 

yöntem konusuna değinildiği görülmektedir. Ayrıca yazım ve okuma derslerinde ezber bir 

yöntem olarak önerilirken dil bilgisi öğretiminde bundan kaçınılmasının önerilmesi son 

derece önemlidir ki buradan, dil bilgisi öğretimindeki bazı sorunların geçmişte de yaşandığı 

anlaşılmaktadır. 

Programda yazma becerisine yönelik olarak rüştiye dördüncü ve beşinci ve idadi 

sınıfında kitabet ve harbiye birinci sınıfta ise kitabet-i askeriye derslerinin yer aldığı 

görülmektedir. Kitabet dersi aslında bugünkü anlamda doğrudan kendini yazılı olarak ifade 

etme becerisine yönelik değil, daha çok resmî yazışmalardaki şekil özellikleri, hitaplar ve 

kalıp ifadeler gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik bir derstir. Kitabet 

dersinin kitabet-i askeriye dersine bir hazırlık olarak konduğu ve bu derslerin de askerî 

yazışmaların sağlıklı yapılabilmesini amaçladığı açıktır. Rüştiye dördüncü sınıftaki kitabet 

dersinin içeriğinde kitabetin genel kuralları ve tarifi, cümle çeşitleri ve kuruluşuyla ilgili 

kural ve bilgiler, resmî yazışmaların tarifi, bunlarla ilgili alıştırmalar, ilmühaber, senet, rapor, 

jurnal ile aile mektupları gibi konular bulunmaktadır. Beşinci sınıfta ise kitabetle ilgili genel 

bilgi ve kurallar ile tebrik, teşekkür, teselli, başsağlığı ve tavsiye konulu yazılar ile bunlara 

verilecek cevaplar; resmî yazışmalar, dilekçe, aile mektupları gibi konular yer almaktadır. 

Ayrıca bu sınıf için yılda en az 50 müsvedde yazdırılacağı, daha az yazdıran öğretmenlerin 

cezalandırılacağı da belirtilmiştir. İdadi sınıfında ise padişaha sunulan yazılar, yolculuk ve 

baştan geçen olayları içeren özel yazışmalar, antlaşmalar ve bazı resmî yazışmalar konu 

edilecektir. Harbiye birinci sınıftaki kitabet-i askeriye dersi için oldukça ayrıntılı bir konu 

listesi ve resmî yazışma alıştırmaları belirtilmiştir. Konular arasında genel kurallar, açıklık, 
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duruluk, düzen, askerî rütbeler ve hitap, saygı ifadeleri, ast-üst ilişkileri, askerî senetler, 

ilmühaberler, mazbatalar, takrirler, jurnaller, telgraflar, tezkireler, emirler, dilekçeler gibi 

uygulamaya dayalı birçok konu ve çalışma bulunmaktadır. Bunun yanında programda bu 

konularla ilgili 27 örnek metin veya konu verilerek, derse bu örneklerle başlanması 

istenmiştir. Yazışmalarda her bir türün ögeleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi 

üzerinde önemle durulan programda yazım ve tamlama hataları, kelimelerin anlamları ve 

cümledeki yerleri gibi konular hakkında da bilgi verilmesi istenmiştir. Yazışmalarda 

öncelikle yazının geldiği ve gideceği makam ile ilgisi üzerinde durulması, düşüncenin 

düzenlenmesine ikinci planda yer verilmesi de ifade edilmiştir. Yazışma türleri konusunda 

önce kuramsal bilgi aktarıldıktan sonra o türde mutlaka sınıfta bir uygulama yapılması, 

yazılan taslakların toplanıp kontrol edildikten sonra öğrencilere dağıtılarak yanlışların 

gösterilmesi istenmiştir. Programa göre öğrenci bu ders için biri öğretmenin yazdıracağı 

örnekleri ve açıklamaları, diğeri yazıların temize çekilmiş hâllerini içeren iki defter 

tutacaktır. Bu defterler öğretmen tarafından sık sık kontrol edilecektir. Programda verilen 27 

örnekle beraber öğretmenden en az 40 taslak metin yazdırmasının istenmesi de dikkat çeken 

bir noktadır. 

Ölçme ve Değerlendirme 

Toplam 45 puan üzerinden değerlendirilmesi öngörülen Esma-i Osmaniye dersi için, 

genel sınavda, biri 20 kelimenin okunuşu için 10 ve anlamı için 10 olmak üzere toplam 20 

puanlık, diğeri de 15 kelimenin yazımı için 15 puanlık iki soru sorulacağı, kalan 10 puanın 

ise öğrencinin defteri için verileceği belirtilmiştir. Öğrenci, kelimeleri kendisine verilen 

kitaptan okuyup tahtaya yazacaktır. Her bir yanlış için 1 puanın kırılması, 20 ve 15 puanlık 

bu sorulardan başarısız olan öğrencinin defterinin değerlendirme dışı bırakılması 

öngörülmüştür. 

45 puan üzerinden değerlendirilecek olan Kıraat-i Osmaniye dersi için ilk yılki genel 

sınavda bir sayfa uzunluğunda bir metin verilerek 20 puanın okumaya, 15 puanın kelimelere 

ve 10 puanın ise tutulan deftere verilmesi öngörülmüştür. Metin okuma ve kelime kısmında 

başarısız olanların defterleri için puan verilmeyeceği de belirtilmiştir. İkinci sene öğrencinin 

okuma ve okuduğunu anlama düzeyinin şu şekilde ölçülmesi öngörülmüştür: Ders kitabının 

herhangi bir sayfası kura ile öğrenciye seçtirilerek, bu sayfada bulunan beş farklı türdeki 

yazıyla yazılmış üçer satırın sesli olarak okutulması ve bu üç satırlık okumanın 4, okutulan 

yerdeki üç kelimenin anlamı içim 3 olmak üzere her bir yazı türü için 7, dolayısıyla toplam 

35 puan üzerinden değerlendirilmesi istenmiştir. Kalan 10 puanın yine öğrenci defterine 

ayrıldığı ifade edilmiştir. 

Rüştiye birinci sene okuma becerisiyle ilgili olan Zübde-i Tarih-i Enbiya ve Kıraat-i 

Osmaniye ve rüştiye üçüncü senedeki Muhtasar Hükûmat-ı İslamiye Tarihi ve Kıraat-i 

Osmaniye derslerinin sınavlarında ders kitaplarından birer bölüm seçtirilip sesli olarak 

okutturularak anlamı sorulacak ve her biri onar olmak üzere toplam 20 puan üzerinden 

değerlendirilecektir. Değerlendirmede öğretmenlerin, anlaşılırlık, akıcılık ve okuma hızına 

dikkat etmeleri gerektiği, defterlerin 15 puan üzerinden değerlendirileceği de ifade 

edilmiştir. Rüştiye dördüncü sınıfta dersin adının tekrar kıraat-i Osmaniye olduğu 

görülmektedir. Değerlendirmenin kaç puan üzerinden yapılacağı belirtilmemekle birlikte 

yöntem olarak benzer olduğu görülmektedir. Buna göre yine öğrencilere ders kitabından bir 

bölüm seçtirilip sesli olarak okutulacak ve anlaşılırlık, akıcılık ve hız gibi ölçütlere göre 

okuma becerisi; ayrıca metnin açıklanma derecesi ile kelime anlamlarının uygunluğuna göre 

de okuduğunu anlama düzeyi değerlendirilecektir. 

İmla-yı Osmani dersinin genel sınavında, iptidai ikinci senede 180 kelimelik bir 

metin yazdırılacak ve dört yanlış için bir puan kırılacaktır. Rüştiye birinci senede ise üç 

hataya bir puanı kırılması ve üç nokta eksikliği veya fazlalığının bir hata sayılması ve yine 

tekrar eden yanlışların da bir sayılması istenmiştir. Rüştiye ikinci senede imla sınavının iki 

bölüme ayrıldığı görülmektedir. Buna göre bir gazeteden 120, ders kitabından da bir dersin 

tamamı yazdırılacak; ilk parça 30, ikinci parça ise 15 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu 

yıl iki hata için bir puan kırılması öngörülmüştür. Rüştiye üçüncü senedeki sınavda da her bir 

yazım yanlışından bir puan kırılması kuralı konmuştur. Ölçmede, dikte yöntemiyle 

yazdırılacak bir metindeki yazım yanlışlarından puan kırılması sınav şekli olarak kabul 
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edilerek öğrencilerin tekrar eden yanlışlarının da bir yanlış olarak değerlendirilmesi 

benimsenmiştir. Ayrıca sınavların yıllara göre giderek zorlaştığı dikkat çekmektedir. 

Dil bilgisi içerikli derslerde ölçme değerlendirme yöntemi olarak bu dersler için 

hazırlanmış olan soruların sorulması esas tutulmuştur. Rüştiye birinci sınıftaki sarf-ı Türki 

dersinde öğrencilere kura ile çektirilen 10 ve 20 puanlık birer soru sorularak öğrencinin 

tahtaya örnekler yazarak soruları cevaplaması istenecektir. Bunun yanında tahlil edilmek 

üzere 15 kelime sorularak her biri bir puan üzerinden değerlendirilecektir. Rüştiye ikinci 

sınıftaki nahv-i Türki dersinde de yine aynı yöntemle 10 ve 20 puanlık sorular sorulduktan 

sonra 15 puanlık bir yazılı soru daha sorularak 3 puanlık şekil ve 12 puanlık cümle bilgisi 

tahlili istenecektir. Rüştiye üçüncü ve dördüncü sınıftaki kavaid-i lisan-ı Osmani dersinin 

sınavında da 10 ve 20 puanlık sorulardan sonra en az ön beş kelimeden oluşan bir yazılı soru 

daha sorularak öğrencinin tahlil etmesi istenecektir.  

Rüştiye dördüncü senedeki kitabet dersinin sınavında öğrenciye 10 puanlık kolay, 15 

puanlık orta ve 20 puanlık zor olmak üzere toplam 3 soru sorulması, her yazım hatası için 2, 

her nokta eksikliği veya fazlalığı için de 1 puan kırılması ve yine tekrar eden hataların bir 

hata kabul edilmesi istenmiştir. Rüştiye beşinci senedeki soruların zorluk dereceleri ve puan 

dağılımı aynı olmakla birlikte her yazım hatası için 3, her iki nokta eksikliği veya fazlalığı 

için de 1 puan kırılması ve tekrar eden hataların bir hata kabul edilmesi istenmiştir. İdadi 

sınıfında aynı zorluk ve puanlardaki soruların Nezaretten gönderileceği, yazılarda üsluba 

göre bir değerlendirme yapılması, her yazım hatası için 3 puan kırılacağı ve her iki nokta 

eksikliği veya fazlalığı için de 1 puan kırılması ve tekrar eden hataların bir hata kabul 

edilmesi istenmiştir. Harbiye sınıfındaki kitabet-i askeriye dersinin sınavındaki ölçüte göre 

her yazım hatası için 5 puan kırılacaktır. Ölçme değerlendirme ölçütlerinde sadece yazımla 

ilgili noktaların belirtildiği hâlde anlatımla ilgili herhangi bir ölçüte yer verilmemesi dikkat 

çekmektedir.  
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Sonuç 

1905 yılında hazırlanan askerî okullar programına bakıldığında Türkçe eğitimiyle 

ilgili derslerin Esma-i Osmaniye, Kıraat-i Osmaniye, Zübde-i Tarih-i Enbiya ve Kıraat-i 

Osmaniye, Muhtasar Hükûmat-ı İslamiye Tarihi ve Kıraat-i Osmaniye, İmla-yı Osmani, 

Sarf-ı Türki, Nahv-i Türki, Kavaid-i lisan-ı Osmani, Kitabet, Kitabet-i Askeriye adları altında 

yazım, yazma, okuma ve dil bilgisi becerilerine yönelik olduğu, bunun yanında konuşma ve 

dinleme becerilerine yer verilmediği görülmektedir. Bu durumun dönemin eğitim felsefesini 

ve Türkçe eğitimine bakışı yansıttığı söylenebilir. Nitekim 1891-1903 yıllarında yayımlanan 

programlardaki Türkçe eğitimi dersleri benzer adlarda ve benzer becerilere yöneliktir 

(Mahmud Cevad, 1338: 270, 301, 322, 333, 366-370, 405; Salname-i Nezaret-i Maarif-i 

Umumiye, 1316: 113, 127-129, 191, 338, 435; SNMU, 1317: 115, 129-131, 232-241, 385, 

472; SNMU, 1318: 119, 133-135, 220, 235, 295 361-372; SNMU, 1319: 103, 119-121, 170, 

171; SNMU, 1321: 108, 122-124, 141, 165, 172). Dolayısıyla Türkçe eğitimi becerileri 

bakımından bu programın diğer programlardan çok farklı olmadığı söylenebilir. Bununla 

birlikte iptidai sınıflarında ilkokuma yazmaya yönelik bir ders olmaması da dikkat çekicidir. 

İptidai sınıflarına zaten okuma yazma bilen öğrencilerin alındığı düşünülebilirse de 

incelenen metnin ön kısımları eksik olduğu için buna ilişkin kesin bir bilgiye erişilememiştir. 

Bunların yanında program her bir dersle ilgili ayrı ayrı bölümlerde ya genel bir anlatımla ya 

da ayrıntılı soru listeleriyle içerik bilgisi verdikten başka ders işleme süreci için bazı 

yöntemler önererek bunlarla ilgili yönergeler vermesi, ayrıca ölçme değerlendirme yöntemi 

ve ölçütleri de ayrıntılı bir şekilde vermeye çalışması bakımından ayrılmaktadır. Konan 

ölçütlerden birisi derslerin genel olarak 45 puan üzerinden değerlendirilmesidir. Bu puan her 

dersin içeriğine göre çeşitli konulara bölünmüştür. Sözgelimi esma-i Türkiye dersinde 

kelimelerin okunuşuna 10, anlamlarına 10, yazımına 15 ve öğrenci defterine 10 puan; Kıraat-

i Osmaniye dersinde de metin okumaya 20, kelimelerin anlamına 15 ve öğrenci defterine 

yine 10 puan ayrılmıştır. Dil bilgisi derslerinde verilen soru listesinde 10 ve 20 puan 

değerinde olan sorulardan birer tane sorulduktan sonra 15 puanlık bir soru daha sorularak 

şekil ve cümle bilgisi tahlili istenmiş ve böylece 45 puana tamamlanmıştır. Yazım ve yazma 

içerikli derslerde değerlendirme yine 45 puan üzerinden olup yanlış yazım ve / veya nokta 

eksikliği, fazlalığından puan kırılması esas tutulmuştur. 

Derslerin işlenişinde önerilen yöntemler yine dönemin genel anlayışına uygundur. 

Sözgelimi esma-i Osmaniye dersinde ezber ve yazarak öğrenme birer yöntem olarak 

benimsenmiştir. Aynı durum kıraat-i Osmaniye dersi için de geçerlidir. Kelime ezberleme 

yönteminin, klasik öğretimdeki sözgelimi subha-i sıbyan tarzı kitapların etkisinin bir devamı 

olduğu söylenebilir. İmla-yı Osmani dersinde tekrar tekrar yazarak yazım öğrenmek bir 

yöntem olarak benimsenmiştir. 4 yıla yayılan dil bilgisi derslerinde önce Türkçe, daha sonra 

Arapça ve Farsça unsurların verilmesi dikkat çekmektedir. Bu derslerde öğrencilerin 

kuralları ezberlemesinden kaçınılması önerilmekle birlikte öğretmenin her kuralı örnekler 

üzerinde tahtada açıklaması düz anlatıma yakın bir yöntem olarak benimsenmiştir. 

Öğretmenin anlatılan dil bilgisi konularıyla ilgili ödev olarak alıştırma verip bunları kontrol 

etmesi de programda yer almaktadır. Önerilen yöntemlerden ve “bellettir-”, “yazdır-”, 

“ezberlet-” gibi fiillerden ve ders işlemede düz anlatım yöntemine yönelik ifadelerden 

öğrencinin edilgin olduğu bir eğitim-öğretim ortamı oluşturulduğu tahmin edilebilir. 

Derslerin içeriklerine bakıldığında kıraat-i Osmaniye dersi için bir konu 

belirtilmemesine karşılık önceki programlarda görülen ahlakı düzeltme, faydalı bilgi ve öykü 

ile fen bilgisi içeriğinin burada da devam ettiği tahmin edilebilir. Bununla birlikte okuma 

dersinin rüştiye ikinci ve üçüncü sınıftaki içeriğinin peygamberler ve İslam devletleri tarihi 

konularını içerecek şekilde değiştirildiği dikkat çekmektedir. Dolayısıyla dersin, öğrencilere 

bu konularda bilgi aktarmak amacına yönelik bir araç hâline geldiği söylenebilir. Çünkü sesli 

ve sessiz okuma becerisinin nasıl geliştirileceğiyle ilgili bir yol veya yöntem bildirilmediği 

gibi eğitim-öğretim sürecinde öğretmenin okutması, güzelce belletmesi ve kelime 

anlamlarını ezberletmesinden bahsedilmiş, ölçme değerlendirmede de okuma hızı, 

açıklamaların uygunluğu gibi genel kavramlara değinilmiştir. Yazım derslerinde de okuma 

dersinin kitabından, günlük gazetelerden veya Askerî Eğitim Kurulunun onayladığı kolay bir 

kitaptaki metinlerden yararlanılmasının önerilmesi okuma parçalarındaki içeriğin benzer 
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olduğu şeklinde yorumlanabilir. Okuma derslerinde ilk yıl bir, sonraki yıllar ise beş türlü 

yazıda metinlerin kullanıldığı ifade edilmiştir. Bu yazı çeşitleri her ne kadar söylenmese de 

ilk yıl için nesih, sonraki yıllar için ise sülüs, rika, talik ve divani olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. Okuma öğretimi bakımından bir yıl içinde dört yazı çeşidinin verilmesi, 

üzerinde durulması gereken bir noktadır. Dil bilgisi derslerindeki konulara bakıldığında tam 

anlamıyla dil ile ilgili birçok kuramsal bilgi ve kuralın aktarıldığı rahatlıkla görülebilir. Dil 

bilgisi öğretiminin temel amacı kişinin anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda bu konu yükünün ve içeriğin doğrudan faydası olmadığı ve 

ister istemez öğrenciyi ezbere, öğretmeni de düz anlatıma yönlendirmesi kaçınılmazdır. 

Esasen klasik dönemdeki esasici görüşü yansıtan (Gutek, 2011) dil eğitimini dil bilgisi 

öğretimiyle eşit gören bu anlayışın o döneme hâkim olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kitabet 

dersleri rüştiye 4. sınıfta başlamaktadır. Bu sınıftan önce yazma içeriğinde herhangi bir ders 

bulunmamaktadır. Hem kitabet hem de kitabet-i askeriye adından ve içeriğinden de 

anlaşılacağı gibi bu derslerin konmasındaki amaç askerî yazışmaların sağlıklı 

yürütülebilmesine zemin hazırlamaktır. Fakat kendini ifade etme anlamında bir yazma 

eğitimi verilmeden doğrudan resmî yazışmalar ile başlamanın, beraberinde birçok eksikliği 

getirmesi kaçınılmazdır. Nitekim Fuat Baymur da (1946: 42) benzer bir yol takip edilen 

1891 tarihli Kız Rüştiyeleri Programına benzer bir eleştiri getirmiştir. Aradan 14 yıl 

geçtikten sonra bile yazma becerisi bakımından aynı yanlışlığın tekrar edildiği 

görülmektedir. Kitabet derslerinde takip edilen yöntem ürün yaklaşımını çağrıştıran (Barnett, 

1989) yazdırıp kontrol ettikten sonra yanlışların gösterilmesidir. 

Bu çalışmayla Türkçe eğitimi dersleri bağlamında incelenen 1905 programının diğer 

dersler açısından da incelenmesinin, yapılan çalışmayı tamamlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca bu yılki görünümü ortaya konan Türkçe eğitimi derslerinin önceki ve sonraki 

programlarla karşılaştırılarak incelenmesi derslerin yıllar içinde hangi içerik, yöntem ve 

ölçme değerlendirme evreleri geçirdiğinin ortaya konması bakımından da önemli olacaktır. 

Önü ve muhtemelen arkası eksik olan metnin bu parçalarının bulunarak incelemeye dâhil 

edilmesi de program incelemesinin tamamlayıcı bir parçası olacaktır. 
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EK 1: Program Metni 

LEYLÎ VE NEHARİ MEKÂTİB-İ İPTİDAİYE-İ ASKERİYENİN 

MÜFREDAT PROGRAMLARIYLA USUL-İ TEDRİSİYE VE İMTİHANİYESİ 

İptidai Birinci Sene: 

Esma-i Osmaniye: İptidailere mahsus olan Esma-i Osmaniye risalesinin başından 

her derste on kelime kıraat, imla ve manasıyla bellettirilecek ve her kelimenin manası, her 

şakirdin el defterine kaydettirilip ezberlettirilecek ve her kelimeyi havi cümleler irat edilip 

şakirdana tekrar ettirilmek ve tahtaya yazdırılmak suretiyle tatbikat yaptırılacaktır. İmtihan-ı 

umumide şakirde sorulmak üzere yalnız iki sual çektirilecek ve ders-i mezkûra tahsis edilmiş 

olan kırk beş numaranın yirmisi bir sualdeki esmanın kıraati ile maanisine, on beşi diğer 

sualde bulunan esmanın imlasına ve onu şakirt tarafından yevmiye dersi esnasında tutulan 

deftere verilecektir. Yirmilik sualler yirmişer ve on beşlikler on beşer isimden mürekkep 

olacaktır. Evvela şakirde yirmilik sual çektirilip mezkûr sualin muhtevi olduğu esma kitap 

yüzünden okutturulacak ve işbu suale tahsis edilmiş numaranın nısfı kıraatine ve nısf-ı diğeri 

esmanın maanisinde ait olmak üzere selaset, fesahat ve sürat-i tamme ile okuduğu ve 

manalarını verdiği nispette numara takdir olunacaktır. Saniyen on beşlik sualin muhtevi 

olduğu esma tahta başında şakirde imla tarzında yazdırılacaktır. On beş ismi doğru yazana 

on beş numara verilecek ve her yanlışa bir numara kırılacaktır. Salisen defter muayene 

olunarak hüsn-i tertibine, nefasetine, temizliğine ve doğru olarak yazıldığına nazaran on 

numaradan takdir edilecek miktar verilecektir. Şu kadar var ki yirmilik ve on beşlikten 

numara alamayanların defterlerine katiyen numara verilmeyecektir. 

Kıraat-i Osmaniye: İptidaiye sınıflarına mahsus olan kıraat kitabının, bir sene 

zarfında itmam edilmek üzere bir derse isabet eden miktarı muallim tarafından hesap 

olunarak her derste şakirdana kıraat ettirilecek ve meali güzelce bellettirilecektir. Manaları 

şakirdanca malum olmayan Türki, Arabi ve Farisi kelimata mahsus her şakirde birer defter 

tutturulacak ve kelimat-ı mezkûre muayenesiyle beraber ezberlettirilecektir. İmtihan-ı 

umumide yüzünden okunmak üzere yalnız bir sual çektirilecek ve ders-i mezkûra tahsis 

olunmuş olan 45 numaranın yirmisi kıraatine, on beşi şakirdanın çekmiş olduğu sualde 

bulunan kelimattan on beşinin muayenesine ve onu dahi şakirt tarafından yevmiye dersi 

esnasında tutulan deftere verilecek ve her sualin miktarı laakal bir sahifeye kadar olacaktır. 

İlk evvelki iki sualden numara alamayanların defterlerine katiyen numara verilmeyecektir. 

İptidai İkinci Sene: 

Kıraat-i Osmaniye: Bu sınıfa mahsus olan kıraat kitabının huruf-ı muhtelife ile 

matbu olan aksamının kâffesi birinci senenin kıraat-i Osmaniyesi için mevzu olan usule 

tevfikan kıraat ettirilecektir. İmtihan-ı umumide kıraat kitabının havi olduğu beş türlü hattın 

her birinin sayfa numaralarından birer kura tertip olunup işbu beş tertip kuranın beherinden 

her şakirde birer numara çektirilerek mezkûr numaranın medlulü olan sayfadaki hikâyeden 

laakal üç satır kıraat ettirilecektir. 45 numaranın otuz beşi işbu beş tertip kuraya taksim 

olunarak tertiplerin beherine yedi numara kıymet verilecektir. Yedi numaranın üçü her 

sualden sorulacak olan üçer kelimenin muayenesine ve dördü kıraatine verilmek suretiyle 

kitabın kıraatine yirmi ve on beş kelime muayenesine on beş numara kıymet tahsis edilmiş 

demektir. 45 numaranın onu şakirdanın yevmiye dersinde tuttukları deftere ait olacaktır. 

Fakat yirmilik ve on beşlik suallerden numara alamayanlara defter numarası katiyen 

verilmeyecektir. Her iki sınıfın kıraat-i Osmaniyesine ve defterlerine numara takdir edilirken 

esma-i Osmaniyenin kıraati ve defterleri hakkında beyan edilen şeraite riayet etmek lazımdır. 

İmla-yı Osmani: Bir sene zarfında bu sınıfa mahsus kıraat kitabının tekmil 

yazdırılmak şartıyla her derste icap eden miktarı yazdırılacak ve fakat sıra takibinden içtinap 

edilecektir. İmla dersi esnasında kitab-ı mezkûrun şakirdan ellerinde bulunması men 

olunacaktır. Her şakirdin imlasını muallim ayrı ayrı tashih edecek ve şakirdan yanlış 

yazdıkları imlaların doğrusunu onar defa tekrar edecektir. Şakirdan bu ders için dahi 
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muntazam defter tutmaya mecbur olup defterlerin sağ sayfalarına muallim tarafından takrir 

edilen imla ibaresini yazacaklar ve sol sayfalarına imlasını bilmedikleri kelimeleri bâlâda 

zikredildiği üzere onar defa tekrar edeceklerdir. Kelimat ve terkibat-ı Arabiye ve Farisiyenin 

imlaları kavaid-i Arabiye, Farisiye ve Osmaniyeye ve kelimat-ı Türkiye rüştiye birinci ve 

ikinci sınıflarına mahsus olan sarf ve nahv-i Türki kavaidine tevfikan yazdırılacaktır. 

Kavaid-i mezkûrenin hilafında yazılan Arabi, Farisi ve Türki kelime ve terkiplerin imlaları 

yanlış itibar olunacaktır. İmtihan-ı umumide mükerrerler bir add ve itibar olunmak üzere 180 

kelimelik bir ibare yazdırılacak ve dört yanlışa bir numara kırılacaktır. Nokta ziyadeliği ve 

eksikliği hata addedilmeyecek ve mükerrer yanlışlar bir itibar olunacaktır. 

Rüştiye Birinci Sene: 

Sarf-ı Türki: 

1. Programı 

K
ıy

m
et

 

S
u

al
 

Sualler 

10 1 
Sarf-ı Türki neye derler? Kelimeyi tarif ediniz. Hece neye derler? Türkçede kaç 

harf vardır? Türkçede kef kaç türlü okunur? 

10 2 
Hareke-i resmiye ve harfiyeyi beyan ediniz, işaretlerini yazınız. Harekelerin her 

birerleri kaç kısma taksim olunur? 

20 3 
Kelime kaçtır? İsim neye derler? İsim kaç kısma ayrılır? İsm-i mutlak neye 

derler? İsm-i cins ile alemi tarif ediniz. Bu iki ismi tanımak için ne yapmalı? 

10 4 

Müfret, cem neye derler? Türkçede müfret bir isim nasıl cem yapılır? İsm-i 

mekân neye derler? İsm-i mekân-ı asli nasıl isimdir? Bir isim kıyasen nasıl ism-i 

mekân yapılır? 

10 5 

İsm-i tasgir neye derler? Bir heceli isimler nasıl tasgir edilir? Birden ziyade 

isimlerin tasgiri nasıl yapılır? Ahirinde kaf yahut kâf olan isimlerin tasgirinde ne 

yapılır? 

10 6 
İsm-i alet nasıl isimdir? İsm-i alet-i asli nasıl isimdir? Bir isim kıyasen nasıl ism-i 

alet yapılır? İsm-i alet her isimden yapılır mı? 

10 7 
İsm-i mensup neye derler? İsm-i mensup edatları nedir? Bu edatlar isimlere ne 

suretle lahik olur? İsm-i mensupların menfisi nasıl olur? 

10 8 Bir mücerret isim nasıl mefulün bih, mefulün ileyh, muzafun ileyh yapılır? 

20 9 

Ahirinde huruf-ı imla olan isimlerin mefulün bih ve ileyhiyle muzafun ileyh 

hâlinde ne yapılır? Türkçe kelimelerin ahirinde olan sakin kaflar harekelenirse ne 

olur? 

10 10 
Türkçe kelimelerin ahirinde olan sakin kâf-ı Arabilerle “ç” harfi harekelenirse ne 

olur? 

20 11 

Sıfat neye derler? Mevsuf kime denir? Bunlardan hangisi evvel gelir ve ne hâlde 

gelir? Sıfatı ne zaman cem olarak getirmek caiz olur? Sıfat-ı semai nasıl 

sıfatlardır ve kimlerden ibarettir? 

10 12 
Elfaz-ı vasfiye nasıl lafızlardır? Esma-i adat nasıl isimlerdir? İsm-i adetler kaç 

kısımdır? Adad-ı asliye kaç kısımdır? Adad-ı basita hangileridir? 

10 13 
Adad-ı mürekkebe hangileridir? Madut kime denir? Bunlardan hangisi evvel 

gelir? Adad-ı kesriye nasıl adetlerdir? 

20 14 
Sıfat-ı kıyasi nasıl yapılır? “Ce” edatının lahik olduğu ismin ahirinde (kaf, kef) 

olursa ne olur? 

10 15 

Adad-ı tevziiye nasıl adetlerdir? Ahiri sakin olan aded-i asliler nasıl ve ahiri “i” 

olan aded-i asliler nasıl tevzii yapılır? Adad-ı rütebiye nasıl adetlerdir, nasıl 

yapılır? Bir kelimenin umumiyetle sıfat olmadığını nasıl anlamalıdır? 

20 16 
Zamir nedir? Merci kime denir? Zamir kaç kısımdır? Zamir-i şahsiyi tarif ve 

beyan ediniz. 

20 17 
Zamir-i izafi hangi zamirlerdir? “Si” zamir-i izafisi kimlere lahik olur? Muzafın 

müfred-i gaibine edatlardan biri lahik olursa ne olur? 

10 18 Zamir-i vasfi nedir? Kimlere lahik olur. Lahik olduğu isimlerin cemi caiz midir? 
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Zamir-i vasfi alan ismin mefulün bih, ileyh, muzafun ileyh hâllerinde ne olur? 

Keza işbu isim “-de”, “-den” edatı lahik olursa ne olur? 

20 19 

Zamir-i nisbî kimlere lahik olur ve hangileridir? Ahirinde harf-i imla haberlerin 

mütekellim suretlerinde ne ziyade edilir? Zamir-i fiilî hangileridir, kimlere lahik 

olur? 

10 20 

İsm-i işaret neye derler ve kaçtır? Müşarün ileyh kime denir? İsm-i işaretlerin 

cemi nasıl gelir? İsm-i işarete edevattan bir şey muttasıl olursa ne olur, mefulün 

ileyhi nasıldır? “Bir” kelimesine işaret olunursa ne denir? 

10 21 
Müphemat neye derler, kaçtır? İsm-i tecrit nedir? Kelime-i istifhamiye 

hangileridir? İsm-i mevsul hangi lafızlardan ibarettir? 

10 22 

Mastar neye derler? Mastara ne vakit mücerret ne vakit mezidün fih denir? 

Madde-i fiil ile madde-i asliye hangileridir? Madde-i fiilin başka ismi de var 

mıdır? Emr-i hazırların cemi nasıl yapılır? 

10 23 

Müspet ve menfi neye derler? Emr-i hazırların menfilerine ne tesmiye olunur? 

Edat-ı nefiy nedir? Hafif olan maddelerine hangi edat-ı nefiy ve sakil olanlara 

hangi edat-ı nefiy getirilir? Emr-i gaip ve nehy-i gaip sıygaları nasıl teşkil edilir? 

20 24 
Fiil-i has ve fiil-i âm kime denir? “Fiil-i âm” hangi fiillerdir? Lazım ve müteaddiyi tarif 

ediniz. Bir fiilin lazım veya müteaddi olduğunu ne ile tefrik edersiniz? 

20 25 
Cevheri bir harfli veya birkaç harfli olup da ahiri sakin olan lazımlar nasıl ve cevheri 

birkaç harfli olup da ahiri sakin olan lazımlar ne veçhile müteaddi yapılır? 

20 26 

Müteaddi yapılmış bir fiil bir derece daha nasıl müteaddi yapılır? Fiil-i ismî ve 

vasfi neye derler? Bunların hangisi neye derler? Bunların hangisi lazım, hangisi 

müteaddidir? 

10 27 Malum ve meçhul neye derler? Bir fiil-i malum nasıl meçhul yapılır? 

10 28 
Tadiye edatı olan sakin ta’lar harekelenirse ne olur? Edat-ı meçhul olan sakin 

lam’lar harekelenirse ne olur? 

20 29 
Fiil-i asli ve mürekkebi tarif ediniz. Fiil-i iktidari ve tacilî nasıl yapılır? Bunların 

menfileri nasıl olur? Fiil-i talimî nasıl yapılır? 

10 30 
Mastar-ı asli nasıl yapılır, kaç kısımdır? Hâsıl-ı mastar nasıl teşkil olunur? İsm-i 

mastar nasıl mastarlardır? 

10 31 

Mastar ne zaman fiilî, ismî ve vasfi olur? Mastara ne vakit has, âm, müspet ve menfi namı 

verilir? Nispet itibarıyla mastarlar kaç kısımdır, isimleri nedir? Mastara ne vakit basit ve 

ne vakit mürekkep denir. Ne zaman iktidari, tacilî, talimi olur? 

20 32 
Fiil neye derler? Türkçe fiiller kaç nevidir? Efal-i basita kaçtır, isimleri nedir? 

Mazi-i şuhudi neye derler, nasıl yapılır? 

20 33 Mazi-i naklî neye derler ve nasıl yapılır? Muzari nasıl teşkil edilir? 

10 34 
Fiil-i hâl neye derler, nasıl teşkil olunur? Fiil-i iltizami neye derler, nasıl teşkil 

olunur? 

20 35 Fiil-i istikbalî neye derler, nasıl teşkil olunur? Fiil-i vücubinin tarifiyle suret-i teşkili? 

20 36 Fiil-i mürekkeb-i âm hangi sıygalardan ibarettir? Her birilerine misal getiriniz. 

10 37 
Fiil-i mürekkeb-i has hangi fiillerden ibarettir? Fiil-i iane nedir? Efal-i hikâye 

neye derler ve nasıl teşkil olunur? 

10 38 Efal-i rivayet nasıl fiildir, ne suretle teşkil olunur? 

20 39 Efal-i şartiyenin tarifiyle suret-i teşkili? 

10 40 Sıyga-i istifhamiyenin tarifi ve teşkili? 

10 41 
Sıyga-i raptiye kaçtır? Sıyga-i atfiye nasıl yapılır? Sıyga-i iptidaiye, intihaiye, 

takibiye, tevkifiyenin suret-i teşkili? 

10 42 
Sıyga-i istimrariye nasıl teşekkül eder? Sıyga-i sıla kaç türlü teşekkül eder. 

Bunlar cemlerinde ne gibi tebeddülata uğrar? 

20 43 
Fer-i fiil kimlerdir? İsm-i fail neye derler? İsm-i fail nasıl yapılır? İsm-i meful 

neye derler, nasıl yapılır? 

10 44 
Mübalağa-i fail nasıl sıygadır, ne suretle teşkil olunur. Sıfat-ı müşebbehe nasıl 

sıygadır, ne veçhile teşkil olunur? Hâl-i terkibînin tarif ve teşkilini söyleyiniz. 

10 45 Edat neye derler? Bunların hizmeti nedir? 
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2. Usul-i Tedrisiyesi 

1. Birinci senelere mahsus olan sarf kitabı bir sene zarfında itmam edilmek üzere 

dersbeders tedris edilecektir. Muallimler kitap ibaresini harfiyen ezberletmekten begayet 

hazer edeceklerdir. Her dersin kavaidi tebeşir elde olduğu hâlde gösterilecek yani her kaide 

tahtaya yazılacak olan misale tatbikan şakirdana bellettirilecek ve şakirdandan dahi o veçhile 

talep olunacaktır. Şu kadar var ki misaller imlaya esas olacağından kitaptaki imlaları 

şakirdan tarafından aynen bellenecektir. Her biri ayrı ayrı bahislere ait olmak üzere metn-i 

kitabın her dersine yazılan temrinler ait olduğu dersiyle birlikte talebeye irat olunarak diğer 

derste cevapları tahriren talebeden ahzedilecek ve öbür derse kadar muallim efendiler işbu 

cevapları nazar-ı tetkikten bilimrar şakirdana behemehal iade edecektir. Bu vaçhile temrinat-

ı ders ile birlikte hitam bulmuş olacaktır. 

2. Sarf-ı Türkiye tahsis edilmiş olan 72 dersin hemen nısfında kitabın otuz altı dersi 

tedris edilmiş olacağından imtihana kadar kalan derslerde tekmil kavait tekrar ettirilmek 

üzere kitabın ahirinde münderiç olan tatbikat sırasıyla her derste şakirdana irat olunarak 

numuneler veçhile halledilecek, sonra temrinat misilli muallimler tarafından tashihat-ı 

müdekkikane icrasıyla yine şakirdana iade olunacaktır. 

3. Bu bapta şakirdana tutturulacak defterler için iptidaiye ikinci senenin imlasına 

müracaat lazımdır. 

3. Usul-i İmtihaniyesi 

1. Bâlâdaki programda münderiç onluk ve yirmilik suallerden birer tanesi ber-mucib-

i usul ba-kur’a şifahen her şakirde sorulacak ve tahtaya misaller yazdırılarak cevapları tatbikî 

bir surette talep olunacaktır. 

2. Muallimîn tarafından tertip edilecek on tahrirî sualin beheri tahlil edilmek üzere 

mesele tarzında ve on beş kelimeden ibaret olacaktır. Bu kelimelerin her biri bir numara 

itibar olunacaktır. 

İmla-yı Osmani: Yevmî gazetelerden veya Kıraat-i Osmaniye kitabından veyahut 

Meclis-i Maarif-i Askeriyenin taht-ı tasdikinde olup ibaresi kolayca olan asardan her derste 

laakal yüz seksener kelime yazdırılacaktır. 

İptidaiye ikinci senenin imlasında zikredilen usul burada dahi aynen caridir. Yalnız 

üç hataya bir numara kırılacak ve üç nokta ziyadeliği veya eksikliği bir hata ve mükerrer 

hatalar bir add ü itibar olunacaktır. 

Zübde-i Tarih-i Enbiya ve Kıraat-i Osmaniye 
Rüştiye birinci senelerine mahsus olan Zübde-i Tarih-i Enbiya ve kıraat-i Osmaniye 

kitapları bir sene zarfında itmam edilmek üzere mezkûr kitapların her birisinde bir derse 

isabet eden miktarı şakirdana kıraat ettirilecek ve meali güzelce bellettirilecektir. Manaları 

şakirdanca malum olmayan kelimata mahsus her şakirde bir defter tutturulacak ve kelimat-ı 

mezkûre mana ve imlalarıyla ezberlettirilecektir. 

İmtihan-ı umumide her bahis birer sual itibar olunarak Zübde-i Tarih-i Enbiya’dan 

bir ve kıraat-i Osmaniyeden keza bir ki ceman iki sual çektirilerek yüzünden okutturulacak 

ve meali söylettirilecektir. Tarihin numarası 10 ve kıraat-i Osmaniyenin 10 yani her ikisinin 

kıymeti yirmi numara itibar olunarak her şakirde selaset, fesahat ve sürat-i tamme ile 

okuduğu ve mealini güzel söylediği ve sorulacak olan kelimatın manasını verdiği nispette 

numara verilecektir. Şakirdan tarafından yevmiye dersinde tutulan defterlerin imtihanda 

heyet-i imtihaniyeye gösterilmesi mecburidir. Defter göstermeyenler dersin numarasından 

mahrum olurlar. İmtihan-ı hususiyede 15 kelime ve tabir sorularak manaları tahriren talep 

olunacaktır. 

Tembih: Mekâtib-i rüştiye-i askeriye birinci senelerine mahsus olmak üzere münasip 

bir kıraat-i Osmaniye kitabı intihap ve kabul edilinceye değin yalnız Zübde-i Tarih-i Enbiya 

ile iktifa edilecektir. 
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Rüştiye İkinci Sene: 

Nahv-i Türki 
1. Programı 

K
ıy

m
et

 

S
u

al
 

Sualler 

10 1 
İlm-i nahiv ile kelam ve terkibin tarifi, terkibin aksamıyla terkib-i nakıs ve terkib-

i tamın tarif ve beyanı 

20 2 Terkib-i mezcî ile terkib-i izafinin beyanı 

10 3 İzafet-i lamiyenin beyanı 

10 4 İzafet-i beyaniye ve teşbihiyenin beyanı 

20 5 Terkib-i tavsifinin tarif ve beyanı 

20 6 Vasf-ı zati, vasf-ı sebebînin beyanıyla her iki suretle vasf-ı terkibî teşkili 

10 7 Terkib-i tadadinin beyanı 

20 8 
İsnadın tarifiyle nispet-i nakısa ve tammenin beyanı, kelam veya cümlenin tarifi, 

cümlenin envaı 

10 9 Cümle-i ismiyenin tarifiyle müpteda ve haberin işarı 

20 10 Cümle-i fiiliyenin tarifiyle “fail” ve “naib-i fail”in beyanı 

10 11 Mefulün bih, mefulün ileyhin beyanı 

10 12 Mefulün fih ile mefulün ileyhin tarif ve beyanı 

10 13 Mefulün minh ile mefulün maahın tarif ve beyanı 

10 14 Hâlin tarifiyle teşkili 

10 15 Temyizin tarifiyle suret-i teşkili 

20 16 Cümle-i ihbariye ve inşaiyenin tarifiyle inşanın envaı 

10 17 İnşa-i talebînin tarifiyle emir ve nehyin beyanı 

10 18 İnşa-i temenninin beyanı 

10 19 İnşa-i istifhaminin beyanı 

10 20 Nidanın beyanı 

20 21 
İnşa-i gayritalebînin tarifiyle terecci, taaccüp, inşaiye naklolunan haberlerin 

beyanı 

20 22 Cümle-i asliyenin tarifiyle cümle-i iptidaiye ve cezaiyenin beyanı 

20 23 Cümle-i fer’iyenin tarifiyle aksamından olan cümle-i vasfiyenin beyanı 

20 24 Cümle-i istinafiye ile cümle-i tafsiliyenin tarif ve beyanı 

20 25 Cümle-i temsiliye ile cümle-i muterizanın beyanı 

20 26 Cümle-i mutlaka ve mukayyedenin tarif ve beyanı 

20 27 Makale ve fıkranın tarifiyle fıkra-i basitanın beyanı 

20 28 Fıkra-i mürekkebenin tarifiyle rabıt, kelimat-ı raptiyenin ve rabıtanın beyanı 

10 29 Bir ibarenin rabıtalı olup olmadığının teftişi 

10 30 Fasıla işaretinin mevki-i istimalinin beyanı 

10 31 Müfreze işaretinin mevki-i istimali 

10 32 Katıanın mahall-i istimali 

10 33 Şariha işaretinin nerede istimal olunduğu 

10 34 Rabıta işaretinin mevki-i istimali 

10 35 Farika işaretinin nerelerde istimal olunduğu 

10 36 İstifhamiye ve taaccübiye işaretlerinin mahall-i istimali 

10 37 Muteriza ve nukat-ı takdiriye nerelerde kullanıldığı 

 

2. Usul-i tedrisiyesi 

Birinci sene sarf-ı Türkisinin usul-i tedrisiyesinin aynı olduğundan madde 44’e 

müracaat ediniz. 

3. Usul-i İmtihaniyesi 

1. Onluk ve yirmilik sualler ba-kur’a şakirdana sorulacaktır. 
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2. Muallimîn tarafından tertip olunacak on beşlik on tahrirî sual, tahlil-i sarfi ve 

nahvisi talep edilmek üzere hariçten birer misalden ibaret olacaktır. 

Tahlil-i sarfîye üç ve nahvîye on iki numara tahsis olunacaktır. 

İmla-yı Osmani 
1 ve 2: Programı ve Usul-i Tedrisiyesi 

Rüştiye-i askeriye ikinci senelerinde imla muallimleri tarafından haftada bir ders 

malumat-ı müfide kitabından tedris kılınacaktır. Şakirdandan mükemmelen yüzünden kıraat 

ve bir dereceye kadar meal (ezber edilmesi iltizam edilmeyerek) talep edilecektir. Muallim, 

şakirdanın anlamadıkları kelimatın manasını izah edecek ve kavaid-i lisan-ı Osmaninin 

aksamı-ı basitasını derslere tatbik ile şerh ve beyan edecektir. İmla tercihan bu kitaptan 

yazdırılacaktır fakat kopyayı men için sıra takibinden içtinap edilecek ve imla yazdırılacağı 

esnada kitaplar kapatılıp muallimin nezareti altında bir mahalle vaz olunacaktır. 

3. Usul-i İmtihaniyesi 

Rüştiye ikinci senenin imla imtihanı için tertip edilecek sual iki parçadan teşekkül 

edip biri kemafissabık gazeteden 120 kelime, ikincisi işbu kitabın havi olduğu dersler kadar 

sual tertip edilerek ba kur’a çektirilecek bir dersin tekmili yazdırılacaktır. Gazete imlasının 

tam numarası otuz ve kitaptan yazdırılacak parçanınki on beş itibar olunarak her şakirdin 

numarası iki hataya bir numara kırılarak ve iki nokta ziyadeliği veya eksikliği bir hata ve 

mükerrer hatalar bir add ü itibar olunarak takdir olunacaktır. 

 

Rüştiye Üçüncü Sene: 

Kavaid-i Lisan-ı Osmani 
1. Programı 

K
ıy

m
et

 

S
u
al

 

Sualler 

10 1 
Huruf-ı müteşabihe hangi harflerdir, Türkçede elif kaç türlüdür? “Ayın”, “te”-

“tı”, “se”-“sin”-“sad” huruf-ı müteşabihesinin imlaca olan farkları nedir? 

10 2 

“Ha”-“hı”-“he” ile “dal”-“dad” ve “zel”-“ze”-“zı” harflerinin farkı nedir? Lisan-ı 

Osmanide kaç türlü kâf vardır? Bir kelimede mutlaka kâftan sonra kâf-ı nuni 

gelirse ne şekilde yazılır? Huruf-ı şemsiye ve kameriyenin farklarının işarı? 

20 3 

Arabi ism-i cins ve alemleri lisan-ı Osmanide ne hâlde kullanılır? Arabi isimlerin 

lisan-ı Osmanide kaç türlü cemi caiz olur, Arabi isimlerin kaide-i Arabiye üzere 

tesniyeleri nasıl yapılır? 

20 4 
Arabide cem kaç türlüdür, cem-i salim neye derler, bu kaç kısımdır? Cem-i 

müzekker-i salim ve cem-i müennes-i salim sıygaları nasıl yapılır? 

10 5 

Cem-i mükesser nasıl cemdir? Cem-i kıllet ve kesret kimlere denir? Cem-i 

kılletin vezinleri hangileridir? “Fu’al, fi’al, fe’ale, fe’âlâ, fu’lâ” vezninde hangi 

isimler cemlenir. 

10 6 “Fu’alâ, fe’â’il, ef’ilâ, efâ’il” vezninde hangi isimler cemlenir. 

10 7 “Efâ’îl, fevâ’il” vezninde hangi isimler cemlenir. 

20 8 

Arabide alamet-i tenis kaçtır? Müennes-i hakiki ve gayrihakiki neye derler? 

Müennes-i lafzi ve manevi neye derler? Ta-i tenis Osmanlıca kaç türlü kullanılır? 

“Ta”sı mepsut yazılan müenneslerin “ta”sı ne vakit aslına rücu eder. Elif-i 

memdude nedir, elif-i maksure nedir? 

10 9 
Ahirinde elif-i maksure olan isimlere Türkçe edatlar lahik olursa ne şekilde 

yazılır? Müennes-i manevi kaç nevidir beyan ediniz? 

20 10 

Arabi ism-i mekân ve zaman sıygaları kaç vezin üzeredir, ahirinde “vav, ye” ve 

ortasında “vav” yahut “ye” olan maddelerin ve ahiri teşditli olan isimlerin ism-i 

mekân ve zaman sıygaları ne vezin üzere gelir? Mekân ve zaman sıygalarının 

lisan-ı Osmanide kaç türlü cemi caizdir, bunların usul-i Arabiye üzere cemleri ne 

vezin üzeredir? 
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10 11 

Arabi ism-i tasgirlerin vezni hangileridir? Üç harfli bir isim nasıl tasgir edilir? 

İsm-i aletlerin vezni hangileridir? Bunların kaç türlü cemi caizdir? Arapça 

cemleri ne vezin üzere gelir? 

10 12 

Lisan-ı Osmanide kullanılan Farisi isimler kaç veçhile cemlenir? Usul-i Farisiye 

üzere cemleri nasıldır? Ahirinde “he” veya “vav, elif” bulunan isimlerin ceminde 

ne yapılır? 

10 13 

Farisi ism-i zaman sıygaları ne kaide ile yapılır? İsm-i mekânları nasıl teşkil 

edilir? Farisinin Osmanlıcada kullanılan tasgir sıygası nasıl yapılır? Lisan-ı 

Osmanide kullanılan esma-i ecnebiye hakkında muhafazası elzem mevat nedir? 

10 14 Türkçede sıfat-ı aslilerin “tasgir, tekit, mübalağa, tafdil”i nasıldır? 

20 15 

Lisan-ı Osmanide kullanılan Arabi “sıfat-ı müşebbehe”ler kaç türlüdür ve 

vezinleri nedir? Lisan-ı Osmanide müstamel olan adat-ı asliye ve kesriye ve 

rütebiye-i Arabiye hangileridir? Arabi ism-i mensuplar nasıl yapılır? Ahirinde ta-i 

zaide bulunan isimlerle “fa’île, fa’îl” vezninde olan Arabi isimlerin mensubu 

nasıl gelir, Arabi ism-i tafdilin vezni nasıldır, cemi ve müennesi ne vezin 

üzeredir? 

20 16 

Lisan-ı Osmanide kullanılan sıfat-ı tafdiliye-i Farisiyelerle ism-i mensuplar nasıl 

yapılır, ahirinde ta-i resmiye olan isimlerin Farisi mensupları nasıldır? Lisan-ı 

Osmanide kullanılan Farisi adat-ı asliye ve kesriyesi hangileridir? 

10 17 

Arabi zamirler lisan-ı Osmanide ne veçhile kullanılır? Lisan-ı Osmanide 

müstamel Arabi ism-i işarat ile ism-i tecridi hangileridir, lisan-ı Osmanide 

müstamel Farisi zamir ve ism-i işarat ile ism-i tecridini beyan ediniz. Farisi 

kelimat-ı istifhamiyesi hangileridir? 

20 18 

Mutavaat ve müşareketin tarifiyle bu sıygaların usul-i Türkiye üzere teşkili. 

Meçhul ile sıyga-i mutavaatın tefriki. Madde-i asliyesi üç harfli olan Arabi 

mastarların meşhur olan vezinleri hangileridir? Mimli mastarların vezinleri 

hangileridir? Mastar-ı merre ve nevi neye derler, vezni nedir? Bunlar nasıl tesniye 

ve cem yapılır? 

10 19 

Sülasiye bir harf ziyadesiyle teşekkül eden mastarların vezinleri hangileridir? 

Bunların sülasilerinin evvelinde hemze, vav, ya veyahut orta ve nihayetlerinde 

“vav, ye” olursa bu vezinler ne şekli ahzeder? Bu mastarlar ne mana ifade 

ederler? 

10 20 

Sülasiye iki harf ziyade kılınan Arabi mastarların vezinleri hangileridir? Bu vezinler 

ne mana ifade ederler? Bu vezinler sülasilerinin evvellerinde hemze, vav, ya veyahut 

orta ve ahirlerinde “vav, ye” bulunduğuna nazaran ne şekil alırlar? 

10 21 

Sülasiye üç harf ziyadesiyle teşekkül eden Arabi mastarlar hangileridir? Bunlar 

ne mana ifade ederler? Bu mastarlardan Osmanlı lisanında müstamel olan 

hangisidir? 

10 22 

Rubai mücerret yani aslı dört harfli olan Arabi mastarlarla bu mastara harf 

ziyadesiyle teşekkül eden mastarların vezinleri hangileridir? Bu mastarlar Osmanlı 

lisanında ne makamında kullanılır ve ne ile terekküp eder? Arabi mastarlara edat-ı 

Türkiye lahik olabilir mi? Bunların kaç veçhile cemleri caiz olabilir? 

10 23 
Farisi mastarlar nedir, Osmanlı lisanında müstamel olanları hangileridir? Bunları 

ibare-i Osmaniye arasında ne makamda ve ne ile beraber kullanılır? 

20 24 

Sülasi mücerret olan Arabi kelimelerin ism-i failleri ne vezinde gelir? Bunların 

ortasında “vav, ye” veya ahirinde “vav” bulunursa vezn-i mezkûr ne heyet alır? 

Rubai mücerretlerle sülasi ve rubai mezidatının ism-i failleri ne vezin üzeredir? 

20 25 
Arabi ism-i mefullerinin sülasi ve sülasinin yukarısı olan maddelerde vezinleri 

nedir? Arabi mübalağa sıygalarının vezinleri hangileridir? 

20 26 

Arabi ism-i faillerinin müennesi ne ile gelir? Tesniyesi nasıldır? Cemleri kaç türlü 

gelir, ism-i mefulün müennes ve tesniyesi nasıldır? Cem-i mükesseri ne vezin 

üzeredir? 

10 27 
Farisi ism-i failleri ve ism-i mefulleri nasıl yapılır? Bunlar nasıl cemlenir? Farisi 

sıfat-ı müşebbehelerin ve sıyga-i mübalağaların teşkili ne veçhiledir? 
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2. Usul-i tedrisiye 

Muallim efendiler dersi şakirdanın anlayabileceği bir tabir ve ifade ile beyan ve her 

bir madde ve kaideyi tebeşir ile tahtaya yazarak suret-i muvazzahada tasvir ve ezhan-ı 

şakirdana takrir eyleyecek ve emsile ile harice tatbik edecektir. Şu suret şakirdanı okunan 

bahsin kitaptaki ibaratını harfbeharf ezberlemekten müstağni kılıp her bahsi esna-yı derste 

bellemelerine hadim olacağından suret-i mutlakada meri tutulması -bazı mühim tabirattan 

maada- ve kitap ibaresini hıfz ile şakirdanın işgal edilmemesi ve her derste muallimlerin 

dersi verdikten sonra evvelce verilen derse ait temrinatı tahta başına keyfemettefak şakirt 

celbiyle halledip vuku bulan hatalarını tashih hususlarından bilcümle muallimler mesuldür. 

3. Usul-i İmtihaniyesi 

1. Onluk ve yirmilik şifahi suallerden bir tanesi ba-kur’a her şakirde sorulacaktır. 

Her sualin şakirt tarafından tahtaya yazılacak veya ona yazdırılacak misal veya emsileye 

tatbiki mecburidir. 

2. On beşlik on tahrirî sualin her biri muallim tarafından hariçten tertip olunacak ve 

laakal on beşer kelimeden mürekkep olacaktır. Bunlardan şakirdana sorulacak olan sualin 

tahlili talep edilecektir. 

İmla-yı Osmani 
Usul-i tedrisiye ve imtihaniyesi için birinci senenin imla-yı Osmanisi bahsine yani 

47. maddeye müracaat ediniz. Yalnız bir hataya bir numara kırılacak ve bir nokta ziyadeliği 

veya eksikliği bir hata ve mükerrer hatalar bir add ü itibar olunacaktır. 

Muhtasar Hükûmat-ı İslamiye Tarihi ve Kıraat-i Osmaniye 
Usul-i tedrisiye ve imtihaniyesi birinci sene Tarih-i Enbiya ve Kıraat-i Osmaniyenin 

aynı olduğundan madde 48’e müracaat ediniz. 

 

Rüştiye Dördüncü Sene: 

Kitabet 
Sene-i tedrisiye iptidalarında kitabetin kavait ve tarifat-ı umumiyesi ve cümlelerin 

envaı ve teşkili hakkında kavait ve malumat ve her nevi muharrerat-ı resmiye tarifatı 

temrinat-ı lazımesiyle beraber talim ve tedris edilecek ve badehu ilmühaber ve enva-ı 

senedat ile resmî muhaberat-ı telgrafiyeye, rapor ve jurnallere ve muhaberat-ı hususiyeden 

muhtasar aile mektuplarına dair müsveddat kaleme aldırılacaktır. 

Muallimîn şakirdanın vezaifini ve müsveddatını ertesi derste yine kendilerine iade 

etmek üzere ders nihayetine doğru toplayacaklar ve tashihat-ı lazimenin icrası zımnında alıp 

beraber getirecekler ve her derste işbu vezaif ve müsveddelerden biri tahtaya yazdırılacak 

şakirdin ne gibi hatalar ettiğini ve doğrusu ne olmak iktiza eylediğini esbabıyla bir kere daha 

şakirdan muvacehesinde takrir eyleyeceklerdir. 

İmtihan-ı umumide şakirdana biri diğerinden hafif olmak üzere hariçten ve fakat 

yevmiye dersinde okudukları kavait ve gördükleri usul vasıtasıyla kaleme alınabilecek 

derecede üç sual sorulacaktır. 

En kolayına on, orta derecede bulunana on beş ve gücüne yirmi numara tahsis 

olunarak numaraları ona nazaran takdir olunacak ve ayrıca her imla hatasına iki ve her nokta 

eksik veya ziyadeliğine bir numara kırılacak ve mükerrer hatalar bir add ü itibar olunacaktır. 
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Kavaid-i Lisan-ı Osmani 
1. Programı 

K
ıy

m
et

 

S
u

al
 

Sualler 

10 1 
İlm-i nahvin tarifi, kelam ve terkip neye derler? Terkib-i nakısı beyan ediniz. 

Terkib-i mezcî ile terkib-i ittibaı izah ediniz? 

10 2 
Terkib-i tazammuni ve terkib-i izafi nasıl terkiptir, kaide-i Türkiye üzere terkib-i 

izafi nasıl teşekkül eder? 

10 3 
Kaide-i Türkiye üzere olan izafet-i lamiye, beyaniye, teşbihiyeyi tarif ve beyan 

ediniz? 

20 4 
Üslub-ı Arabi üzere olan terkib-i izafi lisan-ı Osmanide kaç türlü istimal olunur? 

Üslub-ı Arabi üzere olan terjib-i izafilerde muzafın ahiri hangi hareke ile okunur? 

10 5 Üslub-ı Farisi ile üslub-ı muhtelit nasıl yapılır ve ne yolda kullanılır? 

20 6 
Üslub-ı Türki üzere terkib-i tavsifîyi beyan ediniz, vasf-ı zati ile vasf-ı sebebîyi 

beyan eyleyiniz. 

20 7 

Vasf-ı terkibînin tarifiyle Türkçe vasf-ı terkibînin aksamının beyanı? Üslub-ı 

Arabi üzere olan vasf-ı terkibînin işarı, üslub-ı Arabi üzere olan terkib-i tavsifînin 

beyanı? 

20 8 
Üslub-ı Farisi üzere olan terkib-i tavsifînin muvazzahan beyanıyla Farisi vasf-ı 

terkibînin aksamının işarı. 

10 9 
Terkib-i tam nasıl terkiptir? İsnat ne demektir? Nispet-i nakısa ve tammeyi beyan 

ediniz. İsnat ile müsnedünileyh, müsnet kimlere denir? 

20 10 
Cümle kaçtır? Cümle-i ismiye neye derler ve neden yapılır? Cümlede müpteda ile haberin 

yerleri neresidir? Bunlar nelerden olur? Bunların birkaç tane olması caiz midir? 

20 11 
Cümle-i fiiliye neden terekküp eder? Cümlede fiilin yeri neresidir? Fail ve naib-i 

fail kime derler? Bunlar kimlerden yapılır ve yerleri neresidir? 

20 12 

Mütemmimat-ı cümle nelerden ibarettir? Mefulünbih neye derler, nasıl yapılır? 

Mefulünbih ne vakit edat alır ve ne vakit almaz? Mefulünileyh neye derler? Nasıl 

yapılır? Bunlar cümlenin neresinde gelir? Bunları nasıl tanımalı? 

20 13 

Mefulünfih kime derler, nasıl yapılır? Zarf neye derler, kaç kısımdır, edat-ı zarf 

nedir, edat-ı zarf nerelerde hazfolunur? Arabi ve Farisi zarflar da lisan-ı 

Osmanide kullanılır mı, bu zarfların edatı nelerdir? 

20 14 

Mefulünleh neye derler, edatı nedir? “İçin” edatı ne vakit “çün” suretinde yazılır? 

Lisan-ı Osmanide kullanılan Arabi ve Farisi mefulünlehler nasıl yapılır? 

Mefulünmaah neye derler? “İle” edatı ne vakit “-le, -yle” suretinde tahfif 

olunabilir? Arabi ve Farisi mefulünmaahlar ne suretle kullanılır? 

10 15 
Mefulünminh neye derler? Nasıl yapılır? Lisan-ı Osmanide kullanılan Arabi ve 

Farisi mefulünminhler nasıl yapılır? 

10 16 
Hâl neye derler? Zilhâl kimdir? Hâli hangi sıyga ve edatlar ifade eder? Üslub-ı 

Arabi üzere hâl nasıl yapılır? 

10 17 

Temyiz neye derler? Temyiz edatı nedir? Temyiz edatını edat-ı nispetten nasıl 

fark etmeli? Arabi temyizler nasıl yapılır? Cümle-i asliye neye derler? Cümle-i 

iptidaiye ve cezaiyeyi tarif ediniz? 

20 18 
Cümle-i feriyenin tarifiyle aksamından olan cümle-i vasfiye ve istinafiyenin 

beyanı. 

20 19 
Cümle-i tafsiliye, temsiliye ve muteriza ile cümle-i mutlaka ve mukayyedenin 

beyanı. 

10 20 Makale, fıkra neye derler? Fıkra-i basita ve mürekkebeyi beyan ediniz. 

10 21 
Rabıt ne demektir? Kelimat-ı raptiye nelerdir? Merbut kime denir? Rabıta 

kimdir? Bir fıkranın rabıtalı olup olmadığını nasıl tanımalı? 

10 22 
“Ah, eh, ya, hey, ey, behey, aya, ay” ile “be, ta” ne edatıdırlar ve hangi lisana 

mensuplardır? 
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10 23 
“Elbette, nice, bari, heman” ile “her, hep, bütün” ve “dek, değin, kadar” ne 

edatlarıdır ve hangi lisana mensuplardır? 

10 24 
“Ancak, fakat, ama, lakin” ile “çünkü, zira” ne edatıdırlar? Lisan-ı Osmanide 

kullanılan Türki, Arabi ve Farisi teşbih edatları hangileridir? 

10 25 
“De, dahi, eğer, eğerçi” ile “illa, meğer, yoksa, şayet, keşke” ne edatıdırlar? Edat-

ı zarf olan “de”yi âtıfadan fark için ne yapmalı? 

10 26 “Fasıla, müfreze, katıa” işaretlerini yazınız. Bunlar ne makamında kullanılır? 

10 27 “Şariha, rabıta, farika” işaretlerini gösteriniz. Bunların hizmeti nedir? 

10 28 
İstifhamiye, taaccübiye, muteriza ile nukat-ı takdiriyeyi yazınız. Bunların 

vazifesini söyleyiniz. 

 

2, 3. Usul-i tedrisiye ve imtihaniyesi 

Üçüncü sene kavaid-i lisan-ı Osmaninin usul-i tedrisiye ve imtihaniyesinin aynı 

olduğundan madde 67’ye müracaat ediniz. 

Kıraat-i Osmaniye 
İşbu derse mahsus olan kitap bir sene zarfında itmam edilmek üzere bir derse isabet 

eden miktarı muallim tarafından hesap olunarak her derste şakirdana kemal-i selaset ve 

fesahatle kıraat ettirilecek ve mevadd-ı mündericesi şifahen dahi ifham olunarak meali 

güzelce bellettirilecektir. Manaları şakirdanca malum olmayan Türki, Farisi ve Arabi 

kelimata mahsus her şakirde birer defter tutturulacak ve kelimat ve tabirat-ı mezkûre 

maanisiyle beraber ezberlettirilecektir. 

İmtihan-ı umumide kitabın muhtevi olduğu parçalar adedi bir kura bittertip her 

şakirde yalnız birer tane çektirilerek yüzünden okutturulacaktır. 

Kıraatin selaset, fesahat ve sürat-i tammesine, mealin derece-i takririne ve sorulacak 

kelimatın maanisinin sıhhatine nazaran numara takdir olunacaktır. 

Şakirdan tarafından yevmiye dersinde tutulan defterlerin imtihan-ı umumide heyet-i 

imtihaniyeye gösterilmesi mecburidir. 

Rüştiye Beşinci Sene: 

Kitabet 
1. Sene-i tedrisiye başında kitabetin kavait ve tarifat-ı umumiyesi, badehu tebrikât, 

teşekkürat ve hulus ve tesliye ve taziye ve tavsiyenamelerle cevapları. Muharrerat-ı resmiye 

tarifatı ile her nevi istidaname ve adi arzıhâllerle muhaberat-ı hususiyeden mufassal aile 

mektupları kaleme aldırılacaktır. 

2. Muallimîn şakirdanın vezaifini ve müsveddatını ertesi derste yine kendilerine iade 

etmek üzere ders nihayetine doğru toplayacaklar ve tashihat-ı lazimenin icrası zımnında 

beraber getirecekler ve her derste işbu vezaif ve müsveddelerden biri tahtaya yazdırılarak 

şakirdin ne gibi hatalar ettiğini ve doğrusu ne olmak iktiza eylediğini esbabıyla beraber bir 

kere daha şakirdan muvacehesinde takrir eyleyeceklerdir. 

3. İmtihan-ı Umumide şakirdana biri diğerinden hafif olmak üzere hariçten ve fakat 

yevmiye dersinde okudukları kavait ve gördükleri usul vasıtasıyla kaleme alınabilecek 

derecede üç sual sorulacaktır. En kolayına on, orta derecede bulunana on beş ve gücüne 

yirmi numara tahsis olunarak numaraları ona nazaran takdir olunacak ve ayrıca her imla 

hatasına üç numara kırılacak ve her iki nokta eksik veya ziyadeliği bir hata ve mükerrer imla 

hataları bir add ü itibar edilecektir. 

4. Senede kaleme aldırılacak müsveddelerin miktarı hiçbir veçhile elliden dun 

olmayacaktır. Elliden dun müsvedde ile iktifa eden muallimler şediden mesul olacaklardır. 

İdadi Sınıfı: 

Kitabet 
1. Programı: Arz-ı mahzarlar, rikâb-ı şahaneye mahsus arzıhâller ile seyahat ve 

sergüzeşti havi muharrerat-ı hususiye ve mukavelenameler ve biraz da muharrerat-ı resmiye 

kaleme aldırılacaktır. 

2. Usul-i Tedrisiyesi: 

1. Muallimîn şakirdanın vezaifini ve müsveddatını ertesi derste yine kendilerine iade 

etmek üzere ders nihayetine doğru toplayacaklar ve tashihat-ı lazimenin icrası zımnında 

beraber getirecekler ve her derste işbu vezaif ve müsveddelerden biri tahtaya yazdırılarak 
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şakirdin ne gibi hatalar ettiğini ve doğrusu ne olmak iktiza eylediğini esbabıyla beraber bir 

kere daha şakirdan muvacehesinde takrir eyleyeceklerdir. 

2. Sıra geldikçe sanat-ı kitabete ve belagate dair kavait ile elkab-ı resmiyeyi tarif 

ederek şakirdana zapt edilecektir. 

3. Şakirdana muntazam defterler tutturulacak ve kaleme aldırılacak müsveddelerin 

miktarı hiçbir veçhile elliden dun olmayacaktır. Elliden dun müsvedde ile iktifa eden 

şakirdana muntazam defterler tutturmayan muallimler şediden mesul olacaklardır. 

3. Usul-i İmtihaniyesi: 

Kitabete mahsus onluk, on beşlik ve yirmilik sualleri sair derslerin on beşlik tahrirî 

sualleri misilli makam-ı celil-i nezaretpenahiden gönderilecektir. Şakirdanın kaleme 

alacakları müsveddelerin üslub-ı kitabetine göre numaraları takdir olunacak ve ayrıca her 

imla hatasına dört ve bir nokta eksik veya ziyadeliğine iki numara kırılacak ve mükerrer imla 

hataları bir add ü itibar edilecektir. 

Mekteb-i Harbiye-i Şahane Birinci Sene: 

Kitabet-i Askeriye 
1. Programı: 

Tarifat 

Muharrerat-ı Askeriyenin Tarz-ı Tahriri Hakkında Kavaid-i Umumiye 

1. İcaz ve ıtnap, münakkahiyet, metanet ve katiyet, sıhhat ve hakikat, hüsn-i insicam 

2. Rüteb-i muhtelife-i askeriyeye mahsus elkab-ı resmiye, sernameler, tabirat-ı 

tazimiye, Mürsel ile mürselünileyhin ihtilaf-ı rütbe ve makamlarına nazaran 

bunların uğrayacağı tahavvülat 

3. Senedat-ı Askeriye 

4. İlmühaberler 

5. Mazbatalar 

6. Takrirler 

7. Jurnaller 

8. Telgrafnameler 

9. Tezkireler, tahrirat, emirnameler 

10. İstidanameler, erkânı, şeraiti, enva-ı müstediyat 

11. İnhalar, erkânı, şeraiti, inhaların envaı 

Müsveddat Numuneleri 

Senedat-ı Askeriye 

1. İlk çıkacak maaşından mahsubu icra kılınmak üzere tabur sandığından şu kadar 

kuruş aldığını müşir bir yüzbaşının ita edeceği senet. 

2. Filan mevkide aramsaz olan filanca tabura teslim etmek üzere şu kadar adet 

çizmeyi tamamen ahzeylediğini natık bir mülazımın vereceği senet. 

İlmühaber 

3. Filan alayın filanca bölüğü mülazım-ı evveli iken …… İdadi-i Harbî-i Şahanesi 

dâhiliye yüzbaşılığına terfian nakl ü tayin olunan bir zabitin filan senesi filan mahı 

nihayetine kadar ilişiği kat eylediğine dair tabur-ı sabıkından verilecek ilmühaber. 

4. Maiyetinde bulunan bölüğün başçavuşuna ailesi nezdinde bir gece beytutet etmek 

üzere yüzbaşı tarafından merkumun yedine verilecek ilmühaber. 

Mazbatalar 

5. Filan alayın filanca taburunun filanca bölüğü mülazım-ı evveli iken ahiren rütbe-i 

hâliyesiyle başka bir alayın filanca taburuna nakl ü tayin edilen bir zabitin hüsn-i hâl 

ashabından bulunduğuna ve taburda hizmeti esnasında vezaif-i mevduasını hüsn-i ifa 

eylediğine dair tabur-ı sabıkı tarafından tanzim edilen mazbata. 

6. Filan alayın filanca taburunun eşya-yı daimesinden “demirbaş eşya” olan bâlâda 

ism ü miktarı muharrer filan ve filan şeylerin mürur-ı zamanla eskiyerek gayr-i kabil-i 

istifade bir hâle geldiğine ve zaten bunların miad-ı tebdil ve tecdidi dahi hulul etmiş 

olduğuna mebni eşya-yı mezburenin tecdiden itası ma’razında tabur heyetinin bi’t-tanzim 

makam-ı aidine takdim edeceği mazbata. 

Takrirler 
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7. Taht-ı kumandasındaki alay efradının su yüzünden düçar olmakta bulundukları 

müşkülatın ref ü izalesi için bir iki kuyunun daha hufruyla bu hususta sarfı iktiza edecek 

mebaliğin alay müteferrikasından tesviyesine dair alay kumandanlığından liva 

kumandanlığına takrir. 

8. Münhal bulunan filanca alayın kâtipliğine umur-ı kalemiye ve hesabiyedeki 

iktidar ve ehliyeti ve bi’t-tahsis gayret ü istikameti cihetiyle filanca taburun kâtibi filan 

efendinin terfian tayini arzu-yı âliye muvafık olacağından bahisle bir alay heyeti tarafından 

liva kumandanlığına yazılacak takrir. 

Jurnaller 

9. Silah arkadaşlarıyla hüsn-i imtizaç etmeyerek daima münazaaya sebebiyet 

vermekte ve bu bapta mükerreren verilen nasayihi dinlememekte bulunan bir çavuşun icra-yı 

tedibi zımnında bir bölük yüzbaşısı tarafından mensup olduğu taburun binbaşısına hitaben 

verilecek jurnal. 

10. Leylî bir mektepte gece devriye hizmetini ifa ettiği sırada şayan-ı arz bir vukuata 

tesadüf etmediğinden bahisle bir zabitin mektep müdüriyetine ita edeceği jurnal. 

Telgrafnameler 

11. Filan alayın filan taburunun mülazım-ı evveli iken saye-i mükâfatvaye-i cenab-ı 

padişahide terfian filanca alayın filanca taburuna nakl ü tayin buyurulan bir zabitin mazhar 

buyurulduğu atıfet-i seniyenin kendisine tebşir ü tebliğiyle hemen mevki-i memuriyetine 

izamı lüzumuna dair Ordu-yı Hümayun Müşiriyetinden Fırka-i Hümayun Kumandanlığına 

telgrafname. 

12. Filan mevkide inşasına irade-i seniye-i cenab-ı padişahi şeref-sudur buyurulmuş 

olan kışla-i hümayunun takarrüp eden cülus-ı hümayun-ı meali-makrun-ı hazret-i zıllullahiye 

mütesadif olan yevm-i mukaddesede vaz-ı esas resmi icra edilmesini amir Makam-ı 

Askerîden Ordu-yı Hümayun Müşiriyetine telgrafname. 

Tezkireler 

13. Kışla-i Hümayunu ziyaret eylediği sırada ulum-ı diniye ve fünun-ı askeriye 

taallüm ve tederrüsüyle meşgul bulunan efrad-ı mülukânede ümera ve zabitanın himmet ü 

gayretleri neticesi olarak müşahede eylediği terakkiyatı takdiren Fırka-i Hümayun 

Kumandanlığından Liva Kumandanlığına yazılacak tezkire. 

14. Saye-i muvaffakiyet-vaye-i cenab-ı şehriyar-ı azamiden inşaatı hitam bulan 

karakolhanenin filanca günü icra edilecek resm-i küşadında ümera ve zabitanın elbise-i 

resmiyelerini labis ve nişan-ı Zişanlarını hâmil oldukları hâlde hazır bulunmaları lüzumunu 

amir Ordu-yı Hümayun Müşiriyetinden Fırka-i Hümayun Kumandanlığından tezkire. 

Tahrirat 

15. Saye-i terakkiyat-vaye-i hazret-i padişahide inşaatı hitam bulmuş olan kışla-i 

hümayunun resm-i küşadı suret-i muşaşaada icra ve davât-ı mefruza-i cenab-ı cihaniyan-ı 

azaminin tekrar ü eda edildiği hakkında Fırka-i Hümayun Kumandanlığından Ordu-yı 

Hümayun Müşiriyetine tahrirat. 

16. Saye-i merahim-vaye-i cenab-ı tacdar-ı efhamide filanca Fırka-i Hümayun 

merkezinde bir müddetten beri inşa kılınmakta iken bu defa inşaatı reşide-i hitam olan 

hastahane-i askerîye mahsus olmak üzere merbuten takdim kılınan cetvelde müfredatı 

gösterilen âlât ü edevat-ı tıbbiyenin sürat-i irsali istirhamını havi Fırka-i Hümayun 

Kumandanlığından Ordu-yı Hümayun Müşiriyetine tahrirat. 

Emirname 

17. Efrad-ı mülûkânenin talim ü terbiyeleri hususunda en ziyade gayret ü himmetleri 

sebk etmekte olan zabitanın taltiflerine delalet edilmek üzere künyeleriyle tercüme-i hâl 

varakalarını irsaline dair Fırka-i Hümayun Kumandanlığından Liva Kumandanlığına 

emirname. 

18. …… Ordu-yı Hümayun açıklarında iken şeref-sadır olan idare-i atıfet ifade-i 

cenab-ı şehriyar-ı efhami mantuk-ı âlisince Ordu-yı Hümayun-ı mezkûrun levazım dairesinin 

birinci şubesi müdür-i muavinliğine terfian tayin buyurulmuş olan bir binbaşıya tebşir ü 

tebliğ-i keyfiyetle memuriyetine devam ettirilmesi lüzumunu havi makam-ı ser-askerîden 

salifü’z-zikr Ordu-yı Hümayun Müşiriyetine emirname. 

İstidaname 
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19. Taşra mekâtib-i mülkiyesinde idadi tahsilini görmüş olan bir şakirdin saye-i 

füzuzat-vaye-i cenab-ı şehriyar-ı akdesîde silk-i celil-i askerîye dâhil olmak arzusunda 

bulunduğundan bahisle bi’l-imtihan …… Mekteb-i Harbiye-i Şahanesi idadiye sınıfına kabul 

buyurulması istirhamına dair Umum Mekâtib-i Askeriye-i Şahane Nezaret-i Celilesine 

takdim edeceği istidaname. 

20. Saye-i inayet-vaye-i cenab-ı mülukânede filan memuriyete tayin olunduğundan 

bahisle usulen verilmesi lazım gelen harcırahın tesviyesi zımnında bir zabitin mensup olduğu 

fırka-i hümayunun kumandanlığına hitaben takdim edeceği istidaname. 

21. Mektepten neşetle filanca Ordu-yı Hümayuna tayin buyurulmuş olan bir zabitin 

maaş ve tayinat ilmühaberinin itası istirhamını havi makam-ı âli-i Ser-askerîye takdim 

edeceği istidanamenin sureti. 

22. Fariza-i haccı eda eylemek üzere bir binbaşı tarafından ruhsat temennisini havi 

mensup olduğu livanın kumandanlığına hitaben takdim olunacak istidaname. 

23. Pederinin mahall-i memuriyetine azimet edeceğinden bahis ile bir günlük ruhsat 

itası istirhamını havi bir şakirdin mektep müdüriyetine hitaben takdim edeceği istidaname. 

İnhalar 

24. Bir ordu dairesi dâhilinde inşa olunan turuk-ı askeriyenin inşasında hizmet ü 

gayretleri görülen bir yüzbaşı ile iki mülazımın tezyid-i şevk ü gayretleri için nişan-ı zişan 

ile taltiflerine inayet buyurulması istirhamına dair fırka-i hümayun kumandanlığından Ordu-

yı Hümayun Müşiriyetine inha. 

25. Hidemat-ı sadakatkâranesi, kıdem ü ehliyeti cihetiyle mükâfat-ı şahaneye şayeste 

olan bir zabitin terfian taltifine müsaade buyurulması istirhamını havi Ordu-yı Hümayun 

Müşiriyetinden Makam-ı Âli-i Ser-askerîye takdim edilecek inha. 

26. Filan alayın filan taburunda misafir bulunan bir zabitin ehliyet ü liyakatine 

binaen ordu-yı hümayun merkezine nakliyle talim muallimi refakatinde istihdamına müsaade 

itası temenniyatını havi Ordu-yı Hümayun Müşiriyetinden Makam-ı Âli-i Ser-askerîye 

takdim edilecek inha. 

27. Filan mahalde aram-saz olan filan alayın filanca taburu zabitanından yüzbaşı 

filan efendiyle diğer bir mahalde bulunan filanca taburunun filan bölüğü yüzbaşısı filan 

efendi bulundukları memleketlerin ab ü havasıyla imtizaç edemediklerinden naşi 

yekdiğeriyle becayişlerini istirham etmekte olduklarından bahisle icra-yı becayişlerine 

müsaade itası istirhamını havi ordu-yı hümayun müşriyetinden makam-ı âli-i Ser-askerîye 

yazılacak inhanamenin sureti 

2. Usul-i tedrisiyesi 

1. Şakirdan muharrerat-ı askeriyenin tarz-ı tahrirleri hakkında henüz bir kaide 

öğrenmemiş ve bittabi muharrerat-ı askeriyenin envaını dahi görmemiş olacakları cihetle 

tesvit için iptida kendilerine numune olmak üzere bâlâdaki programda gösterildiği misilli 

gayet kolay zeminler, esaslar verilerek müsvedde kaleme aldırılmalı ve tedricî mühim 

esaslara geçilmelidir. 

2. Muharrerat-ı askeriye için rükünler istimali mutlaka şakirdana tefhim ve tedris 

etmelidir. Mesela: Yazdırılacak bir inha; mukaddime-i inha, beyan-ı istihkak, tarif-i hüviyet, 

teyid-i beyan ve matlap, rica-yı delalet, hatime gibi erkân-ı inhadan her biri ayrı ayrı tarif 

edilip gösterilmelidir. 

3. Tesvit ettirilecek müsveddatta, tesadüf edilecek terkip ve imla hataları, istimal 

olunan kelimat ve tabiratın manaları, cümlelerin mevki ve mahall-i istimalleri esbabıyla 

şakirdana tefhim ve irae edilmelidir. 

4. Şakirdanın tesvit edecekleri müsveddatın sebk ve rabtı, ehemmiyeti cihetiyle, 

birinci derecede nazar-ı itinaya alınmalı; fikrin tezyini ciheti ikinci derecede add ü itibar 

edilmeli. 

5. Şakirdan yalnız tarifat ile muharrerat-ı askeriyenin nasıl yazılacağını layıkıyla 

anlayamayacaklarından bilfarz istidanameler hakkında icap eden tarifat yazdırıldıktan sonra 

bir istidaname numunesi verilmeli, ertesi derste başka mealde bir istidaname şakirdana tesvit 

ettirilmelidir. 

6. Kendi karihalarından yazıp yazmadıkları anlaşılmak ve bu bapta meleke ve 

maharet hâsıl olabilmek için verilen meal ve esas, ders zamanında tesvide şakirdan mecbur 
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tutulmalı ve dersin hitamına müsveddatı toplayıp almalıdır. Dersten sonra veyahut ertesi 

derste müsvedde teslim etmek isteyen şakirdanın müsveddeleri ahz ü kabul edilmelidir. Her 

şakirt yazdığı müsveddenin lügât ve terakibinin manasını layıkıyla bilmesinden mesul 

edilmelidir. Muallim lalettayin şakirdandan birkaçını kaldırıp bir evvelki derste tesvit 

eylediği müsveddesini tahtaya yazdırtmalı, intikat suretiyle tashih etmeli, tashihten matlup 

olan fevaidi umum şakirdana bu suretle teşmil eylemelidir. 

7. Şakirdanın berveçhibâlâ ders zamanında tesvit edecekleri müsveddat muallim 

tarafından ders haricinde olarak ayrı ayrı tashih edildikten sonra şakirdana iade edilecektir. 

Muallim tashih ettiği müsveddat içinde şakirdanın umumunca mucib-i istifade olacak mevat 

tesadüf ederse onu tahta başında takrir eyleyecektir. 

8. Şakirdan kitabet dersi için iki defter tutacaktır. Bunlardan biri muallimin 

yazdıracağı numunelerle tarifata ve kendileri tarafından kaleme alınıp muallim tarafından 

tashih edilerek iade olunan müsveddatın tebyizine ve diğeri müsveddat-ı musahhahanın 

yapıştırılmasına mahsus olacaktır. 

9. Muallim şakirdanın muntazam surette defter tutup tutmadıklarını bilmek ve bu 

suret-i intizama şakirdanı alıştırmak için talebenin defterlerini sıkça sıkça nazar-ı tetkik ve 

muayeneden geçirecektir. 

10. Bu sınıfın kitabet dersine senede yetmiş iki ders tahsis edilmiş ve numune olmak 

üzere 27 müsveddatın meali de bâlâdaki programda gösterilmiş olduğundan her muallim 

laakal kırk müsvedde yaptıracaktır. Bundan aşağı müsvedde adediyle iktifa eden muallimîn 

şediden mesul olacaktır. 

3. Usul-i İmtihaniyesi 

Üç sualin müsveddeleri madde 268’in fıkra-i ahiresine atfen makam-ı celil-i 

nezaretpenahiden gönderilecektir. Şu kadar ki mükerrerleri bir addedilmek üzere her imla 

hatasına 5 numara kat olunacak ve 2 nokta eksik veya ziyadeliği 1 hata add ü itibar 

olunacaktır. 

EK 2: Programdaki Bütün Derslerin Sınıflara Dağılımı 

İptidai 1 

1. Kuran-ı Kerim 

2. Esma-i Osmaniye 

3. Kıraat-i Osmaniye 

4. Jimnastik 

İptidai 2 

5. Kuran-ı Kerim 

6. Kıraat-i Osmaniye 

7. Tadat ve Terkim 

8. İmla-yı Osmani 

9. Karalama ve Hüsn-i Hatt-ı Osmani 

10. Jimnastik 

Rüştiye 1 

11. İlm-i Hâl-i Sagir 

12. Sarf-ı Türki 

13. İlm-i Hesap 

14. Fransızca 

15. İmla-yı Osmani 

16. Zübde-i Tarih-i Enbiya ve Kıraat-i Osmaniye 

17. Hüsn-i Hatt-ı Osmani 

18. Hüsn-i Hatt-ı Fransevi 

19. Resm-i Hatti 

20. Jimnastik 

Rüştiye 2 

21. İlm-i Hâl-i Kebir (Vesiletü’n-Necat) 

22. Sarf-ı Arabi 

23. Kavaid-i Farisiye 

24. Nahv-i Türki 

25. Coğrafya-yı Umumi 

26. İlm-i Hesap 

27. Fransızca 

28. İmla-yı Osmani 
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29. Hüsn-i Hatt-ı Osmani 

30. Hüsn-i Hatt-ı Fransevi 

31. Resim 

32. Jimnastik 

Rüştiye 3 

33. Vesiletü’n-Necat 

34. Nahv-i Arabi 

35. Kavaid-i Lisan-ı Osmani 

36. Coğrafya-yı Umumi 

37. İlm-i Hesap ve Usul-i Defterî 

38. Mebadi’l-Hendese 

39. Fransızca 

40. İmla-yı Osmani 

41. Resm-i Mücessem 

42. Cimnastik 

Rüştiye 4 

43. Dürr-i Yekta Şerhi 

44. İlm-i Cebir (Adi) 

45. Hendese-i Musattaha 

46. Coğrafya-yı Osmani 

47. Kitabet 

48. Kavaid-i Lisan-ı Osmani 

49. Fransızca 

50. Kıraat-i Osmaniye 

51. Resim 

52. Jimnastik 

Rüştiye 5 

53. Dürr-i Yekta Şerhi 

54. Müsellesat ve Cebir Tatbikatı 

55. Hendese-i Mücesseme 

56. Tarih-i Osmani 

57. Kitabet 

58. Fransızca 

59. Resim 

60. Tarama 

İdadi Sınıfı 

61. Akaid-i Diniye 

62. Makine 

63. Hendese-i Resmiye 

64. Kozmografya 

65. Kitabet 

66. Mantık 

67. Fransızca 

68. Tarama 

Harbiye-i 

Şahane 1. 

Sınıf 

69. Akaid-i Diniye 

70. Topografya Nazariyatı 

71. Hikmet-i Tabiiye 

72. Kimya 

73. Piyade Talim Nazariyatı 

74. Piyade Malumat ve Terbiye-i Askeriyesi 

75. Kitabet-i Askeriye 

76. Fransızca 

77. (Almanca) veya Rusça 

78. Hıfzıssıhha 

79. Harita Tersimi ve Tarama 

80. Topografya Ameliyatı 

81. Piyade Talim Ameliyatı 

82. Ceza Kanun-ı Hümayunu 
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Eleştirel Okuma ve Tartışarak Okuma Yöntemlerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin 

Okuduğunu Anlama Düzeyine Etkisi* 
 

İlhan ERDEM* 

Rukiye IŞIK AYDIN* 

 

Öz: Bu çalışmada eleştirel okuma ve tartışarak okuma yöntemlerinin 6. sınıf 

öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyi üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desenden yararlanılmıştır. Muş ili 

Merkez ilçesi çalışmanın evreni olarak belirlenmiş, örneklem grubunun oluşturulmasında 

basit seçkisiz örneklem yönteminden yararlanılmış ve biri deney biri de kontrol grubunu 

oluşturmak üzere aynı okuldaki iki altıncı sınıf şubesi seçilmiştir. Araştırma sürecinde deney 

ve kontrol gruplarına öntest sorularından oluşan okuduğunu anlama testi uygulanmıştır. 

Daha sonraki sekiz haftalık deneysel işlem sürecinde deney grubunda hem normal öğretim 

faaliyetlerine devam edilmiş hem de eleştirel okuma ve tartışarak okuma yöntemlerini içeren 

okuma çalışmaları yürütülmüştür. Kontrol grubunda ise sadece normal öğretim faaliyetlerine 

devam edilmiştir. Süreç sonunda gruplara sontest sorularının yer aldığı okuduğunu anlama 

testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler “İlişkili Örneklemler İçin t-Testi”, 

“İlişkisiz Gruplar İçin t-Testi” ve “Karışık Ölçümler İçin İki Faktörlü ANOVA” analizlerine 

tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları deneysel işlem öncesi deney ve kontrol grupları arasında 

okuduğunu anlama düzeyi yönünden anlamlı bir farklılık bulunmadığını; deneysel işlem 

sonrasında ise okuduğunu anlama düzeyi bakımından gruplar arasında deney grubu lehine 

anlamlı bir farklılık oluştuğunu göstermektedir. Bu durum eleştirel ve tartışarak okuma 

yöntemlerinin kullanıldığı okuma çalışmalarının 6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama 

düzeyini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar sözcükler: 6. sınıf, okuduğunu anlama, eleştirel okuma, tartışarak okuma. 

 

Abtract: This study aims to reveal the impact of critical reading and argumentative 

reading methods on reading comprehension level of 6th grade students. During the study, 

pretest-posttest experimental design with control group was used as the research method. 

While the population of the research consisted of the students from the secondary schools in 

the Central district of Muş province, the sample consisted of 6th grade students educated in a 

public school in Muş/Center. In the study, the students were applied to the “Reading 

Comprehension Test”, which includes the pretest questions prepared by the researcher, 

before the experimental process. After that, reading education studies in which the critical 

reading and argumentative reading methods were used in addition to the normal teaching 

were conducted with the experiment group during 8 weeks, while only the normal teaching 

continued in the control group. At the end of this period, the “Reading Comprehension Test”, 

which includes the posttest questions prepared by the researcher, was applied to the 

experiment and control groups. The data obtained from the research were loaded to SPSS 20 

program and subjected to the analyses of “Paired Samples t-Test”, “Independent Samples t-

Test” and “Two-Way ANOVA for Mixed Measures”. The results obtained as a result of 

these analyses showed that there was no significant difference between experiment and 

control groups in terms of reading comprehension level before the experimental process; 

however, a significant difference came out in favor of the experiment group in terms of 

reading comprehension level between the two groups after the experimental process in which 

the critical and argumentative reading methods were used. Likewise, in the same study, it 

was detected that there were significant differences between pretest and posttest scores at in-

group and inter group level. This shows that the critical and argumentative reading methods 

significantly contributed to the reading comprehension level of 6th grade students. 

Keywords: 6th grade, reading comprehension, critical reading, argumentative reading. 
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1. GİRİŞ 

Bireyin, ana dilin kendisine sunduğu olanaklardan en verimli şekilde faydalanmasını 

amaçlayan Türkçe öğretimi,  eğitim-öğretim faaliyetlerinin ilk kademelerde dile ait temel 

becerileri yerleştirmeye ve geliştirmeye yönelmektedir. İlköğretim dönemi, dile ait duyuşsal 

davranışların kazandırılması hususunda da önem arz eden bir dönemdir. Zira Türkçe 

öğretiminin amaçları doğrultusunda ulaşılmak istenen dil bilincinin uyandırılması, duygu ve 

düşünce evreninin genişletilerek bilişsel ve estetik duyarlılığın oluşturulması, okuma 

alışkanlığı ve kültürünün edinilmesi gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde, eğitim-öğretim 

sürecinin ilk kademelerdeki uyarıcıların hayati bir etkisi vardır (Sever, Kaya ve Aslan, 

2013). Dış dünyayı tanımaya başlayan, iletişim kurma ve kendini ifade etme çabası içine 

giren çocuk için sağlam iletişim kanalları kurmada, merak ve öğrenme duygusunu tatmin 

etmede, dışa dönük ve çok yönlü bir kişilik geliştirmede Türkçe derslerindeki yaklaşım ve 

uygulamalar önem arz eder (Ünalan, 2001). Ayrıca bu alandaki eğitim, bireyi yalnızca dil 

derslerinde değil öğrenmeye dayalı tüm alanlarda etkilediğinden Türkçe derslerinin 

niteliğinin diğer derslere de yansıması söz konusudur (Karakuş ve Taş, 2007).  

Dile ait becerilere duyulan ihtiyacın bireyin yaşam standartlarını etkileyerek zamanla 

artacağı düşünüldüğünde dil eğitiminin temel boyutları ve temel dil becerilerinin sağlıklı 

biçimde geliştirilmesinin zorunluluğu ortaya çıkar. Ancak söz konusu becerilerin fiziksel, 

psikolojik, sosyokültürel, biyolojik, nörolojik temellere dayanan ve her yaş grubu için 

değişen ihtiyaçların ön plana çıktığı karmaşık süreçler içermesi, bu alandaki eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin de çok boyutlu bir yapıya dayanmasını gerekli kılmıştır. Söz konusu eğitim-

öğretim etkinlikleri olunca verimliliğin sağlanması adına farklı yöntem ve tekniklerin 

kullanımı, özellikle son yıllarda, önem kazanmıştır (Larsen-Freeman and Anderson, 2011). 

Temel dil becerilerinden olan, bilginin ve düşüncenin ilerlemesinde temel teşkil eden 

okuma becerisi bu çalışmada üzerinde durulan öğrenme alanını oluşturmaktadır. Okuma, 

sonradan kazanılan bir beceri olsa da bireysel gelişimin önemli bir parçasını oluşturur; ayrıca 

diğer temel dil becerilerinin zenginleştirilmesinde de anahtar rol üstlenir (Nas, 2004). 

Okuma eyleminde bir dile ait yazılı sembollerin algılanması, tanımlanması, 

çözümlenmesi ve zihinde anlamlandırılması önemli bir yer tutar (Demirel ve Şahinel, 2006). 

Teknolojik imkânların artmasıyla birlikte yalnızca kâğıt üzerindeki metinlerin değil aynı 

zamanda görsel materyallerin ve elektronik yayınların anlamlandırılıp çözümlenmesi de 

okuma eğitimi alanında değerlendirilmeye başlamıştır (MEB, 2012). Tüm bu süreçlere 

okuyucunun psikolojik ve fizyolojik durumu, ön bilgiler, tecrübe, kelime ve kavram 

hazinesi, eldeki metnin niteliği ve okuma ortamının özellikleri eklenince okuma eyleminin 

çok yönlü etkilere maruz kaldığı gerçeği ortaya çıkmaktadır (Lipson and Cooper, 2002; Hall, 

2010).  Bu nedenle bir metinden çok farklı anlamlar çıkarmak mümkündür. Okuyucunun bir 

metninden gerçek boyutlarıyla yararlanması, farklı anlam düzeylerinde bilgi elde edebilmesi 

için okuduğunu anlama konusunda verim sağlanması ve farklı bakış açılarının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Okuma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi belirli bir eğitim-öğretim 

sürecinin işleyişine bağlıdır. Türkçe öğretiminde okuma becerisi kazandırılırken kişinin 

okuduklarından bilinçli şekilde nasıl yararlanacağı konusunda eğitilmesine dikkat edilir: 

“Eğitim öğretim programlarının amacı, öğrencilerin günlük ve akademik hayatlarında 

karşılaştıkları yazılı metinleri doğru, akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak 

okuyabilmelerini, okuduklarını değerlendirerek eleştirel bir yaklaşımla yorumlayabilmelerini 

ve okumayı alışkanlık hâline getirmelerini sağlamaktır.” (Gündüz ve Şimşek, 2013: 17). Her 

okuyucu, kendi yeterliliği ve kişisel tecrübelerini kullanarak iletilere yaklaştığından okuma 

sırasında farklı anlam ve çıkarımlara ulaşır. Okuma ortamında bu farklı anlamlandırma ve 

yorumların bir araya gelmesiyle zengin bilgi akışı sağlanırken, her bireyin diğerinden daha 

ayrı bir noktayı aydınlatmasıyla sağlıklı bir değerlendirme süreci ortaya çıkar.  Bu nedenle 

etkileşimli bir okuma sürecinin meydana geldiği yöntemler genelde Türkçe öğretiminin 

özelde okuma eğitiminin istek ve ihtiyaçlarına karşılık verebilir. Bu bağlamda, etkileşim ve 

iletişim temelinde bir metni farklı yönleriyle ele almayı amaçlayan eleştirel ve tartışarak 

okuma yöntemlerinin kullanıldığı bir sınıf ortamının okuma ve okuduğunu anlama 

becerilerine nasıl bir katkı sağlayacağı konusu bu çalışmanın temel problemini 
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oluşturmaktadır. 

1.1. Okumada Yöntem ve Strateji Kullanımı 
Okuma ve anlama süreci karmaşık becerilerin bir arada yürütülmesine dayanırken 

farklı değişkenlerden de önemli ölçüde etkilenmektedir. Okuyucuya, ortama veya metne 

bağlı olarak farklılık gösteren bu değişkenler okuma sırasında bazı iç ve dış uyarıcıların 

etkisiyle yönlendirilebilir. Okuma sırasında değişkenlerin, iç ve dış uyarıcıların olumsuz 

etkilerinden kurtarıcı ve okuma amacıyla uyumlu birtakım yöntem ve stratejilerin 

kullanılması gerekebilir. Bu durumda okuma sırasında kullanılabilecek yöntem ve 

stratejilerin neler olduğu ve ne tür etkinlikleri içerdiği bilinmelidir. Yöntem kavramı “bir 

sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi 

amaçlara ulaşmak için seçilen ve izlenen düzenli yol; yeni gerçekleri bulmak, bilinen 

gerçekleri yorumlamak ve açıklamak için uyulan mantıklı düşünme yolu” anlamlarını taşır 

(Demirtaş ve Güneş, 2002: 176). 

Yöntem kullanımı, düzenli bir çalışma biçimi ortaya koyarak öğretim hedeflerine 

varmada takip edilecek yolu sunar (Öncül, 2000). Öğretim faaliyetleri sırasında kullanılacak 

yöntemler belirlenirken, öğretmenin kullanılacak olan yönteme yatkınlığı, öğretime ayrılan 

süre ve fiziksel ortamın olanakları, maliyet, sınıfın/grubun büyüklüğü, konunun özelliği, 

öğrencide geliştirilmek istenen nitelikler, öğretmenin ve öğrencinin kişiliği gibi temel 

faktörler göz önünde bulundurulmalıdır (Taşpınar, 2013: 11-112). Bu nedenle öğrencilerin  

içinde bulundukları yaş grubuna uygun, ön bilgileri ve yaşantıları destekleyebilen; 

beklentileri, ilgi ve tutumları karşılayabilen, düşünme becerilerini geliştirebilen yöntemlerin 

ve bu yöntemlerin etkin biçimde destkleyen stratejilerin seçilmesi; planlanması ve sınıf 

ortamında uygulanması  gerekmektedir (Saracoğlu ve Karasakaloğlu, 2011). 

Günümüzde, dil öğretimine dayanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin bireyde ulaşılmak 

ve geliştirilmek istediği nitelikler arasında, kendini doğru ve özgün şekilde ifade etme, 

estetik beğenilerini karşılayabilme, işbirliği içinde öğrenme, dili stratejik kullanabilme, 

iletişimde yaratıcı olabilme, yansıtıcı yorumlama ve düşünceyi uygulamaya dökme becerileri 

yer almaktadır  (Tompkins, Bright and Winsor, 2015: 35). Yöntem kullanımı, eğitimin farklı 

alanlarında olduğu gibi, dil öğretiminden beklenen bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 

hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ana dilin veya yabancı dillin aktif 

biçimde kullanımına dayanan sorunları çözebilmesi, etkili bir öğrenme-öğretme aracı olarak 

kullanılabilmesi, bireyin yaşam boyunca dil becerilerini etkin ve verimli şekilde devam 

ettirmesine yardımcı olması eğitim-öğretim süreçlerinde yöntem kullanımını cazip hâle 

getiren temel etkenlerdir (Şahbaz, 2013). 

Türkçe öğretiminin birden çok öğrenme alanına hitap etmesi, karmaşık ve çok yönlü 

bilgi ve becerilerin kazandırılmaya çalışılması Türkçe öğretmenlerinin doğal olarak farklı 

yöntem ve stratejilerden yararlanma ihtiyacı duymasına yol açmaktadır (Topçuoğlu Ünal ve 

Yeğen, 2013).  Türkçe öğretimi esnasında kullanılan yöntem ve stratejiler, öğrencilerin derse 

ilişkin tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir (Belet ve Yaşar, 2007).  Öğretim etkinlikleri 

sırasında seçilecek yöntem dersin ve konunun özelliğine göre farklılık gösterse de bir ders ya 

da konu için tek ve kesin bir yöntem olduğunu savunmak mümkün olmamaktadır. Kullanılan 

yöntemin etki düzeyi uygulama sırasında hedeflenen amaca ulaşılıp ulaşılamadığına bağlıdır 

(Akkaya, 2016). 

Metnin algılanması ve anlamlandırılması sürecinde birçok aktif davranış 

sergilenebilir. Okuyucu bu süreçte metin içi, metin dışı ve metinler arası anlamlar kurarak 

okuduklarını pekiştirir (Akyol, 2003). Bir metni tüm yönleriyle kavramanın ve 

yorumlamanın mümkün olması için yaş grubu ve metnin özelliklerine göre farklı bilişsel 

işlemlerden yararlanmak gerekebilir  (Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz, 2013: 130). İyi ve yeterli 

okuyucunun ele aldığı materyalin türünü ve okuma amacını belirleyerek ön bilgilerini okuma 

ortamına getirmesi, anlamın gerçekleşme düzeyini okuma süresince kontrol etmesi, zihinsel 

imajlar ve sorgulamalarla karmaşık yapıları çözümlemeye çalışması, gerekli durumlarda 

tekrar okuma veya fikir alışverişi içine girerek metni eleştirme ve değerlendirme yoluna 

başvurması; tüm bu süreçte amacını gerçekleştirecek yöntem ve stratejilerin farkında olması 

beklenir (Akyol, 2008: 29). 
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Okuma yöntem ve stratejilerinden kaçının ya da hangilerinin ne tür okumalarda 

kullanılması gerektiği öğrenciden öğrenciye değişebildiği için her öğrencinin okuma 

etkinlikleri sırasında ihtiyaç duyduğu stratejiyi kendisinin belirleyebilmesi okuma eğitimi 

açısından gereklidir (Güngör, 2005). Bu nedenle öğrenciler okuma sırasında metinlere 

stratejik yaklaşarak metin hakkındaki fikirlerini açık biçimde tanımlama ve ortaya koyma 

konusunda yönlendirilmelidir (Karatay, 2011). 

Okuyucunun, bir metnin anlama sürecinde karşılaştığı zorluklarla baş etmesi, önemli 

konuları veya noktaları belirleyebilmesi, diğer metinlerle karşılaştırmalar yapabilmesi, 

tümüyle okumaya motive olması için çok sayıda yöntem ve stratejiyi bilmesi ve kullanması 

gerekebilir. Okuyucu bu sürecin aktif yürütücüsü ve yönlendiricisidir (Caverly, Nicholson 

and Radcliffe, 2004). Strateji, yöntem ve teknik kullanımının genel faydaları “içeriğin ve 

organizasyonel yapının anlaşılması, dikkatin yoğunlaşması, okuma sürecine etkin katılım ile 

anlatılanların kişisel tecrübelerle bağlantı kurulması, okunanların kalıcı hâle gelmesi, eleştiri 

ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi” olarak öne çıkmaktadır (Akyol, 2013: 20). Okuma 

sırasında kişinin kendini denetlemesi, okuma sürecini değerlendirmesi, ne anladığını veya 

nelerin anlatıldığını fark etmesiyle okuma süreci çok daha etkin ve kalıcı hâle gelir. 

Okuma sırasında birçok farklı yöntem kullanılabilir ancak genel olarak kabul gören 

ve çoğu Türkçe öğretim kılavuzunda da yer alan okuma yöntemleri şöyle özetlenebilir: 

Sessiz Okuma: Öğrencilerin akıcı ve hızlı okumalarını sağlayan sessiz okuma, göz 

hareketlerinin ve zihinsel aktivitelerin seri biçimde devam etmesine dayanırken her ortamda 

ve her düzeyde yararlanılabilecek bir yöntem olması bakımından rağbet görmektedir 

(Kırmızı, 2008: 124). 

Sesli Okuma: Görülen ve algılanan sözcük ve sözcük gruplarının konuşma 

organlarıyla seslendirilmesi şeklinde uygulanan bu yöntem, dil gelişimine, doğru telaffuz 

becerisine ve sosyalleşmeye olumlu katkı sağlarken bazı okuyucuların karmaşık iletileri daha 

iyi çözümlemesini sağlayabilir. Kimi metinlerin sesli okunması dinleyicilerin keyifli zaman 

geçirmesine yardımcı olur (Arıcı, 2012: 34) 

Göz Atarak Okuma: Konunun ayrıntılara girilmeden, ana hatlarıyla kavranmasıdır. 

Bu okuma yönteminde metindeki ana ve alt başlıklar gözden geçirilir, varsa görseller 

incelenir, işaretlenmiş veya farklı puntolarla yazılmış kısımlara dikkat edilerek metin 

hakkında genel değerlendirmeler yapılır (Yılmaz, 2008: 136). 

Güdümlü Okuma: Öğretmen tarafından seçilen bir metnin sınıf ortamında önceden 

hazırlanmış bir plana göre okunmasıdır (Yılmaz, 2014: 91). 

Özetleyerek Okuma: Konunun ana hatlarıyla kavranmasını, önemli noktaların 

belirlenmesini ve genel yargılara ulaşılmasını sağlayan okuma yöntemidir (Karatay, 2011: 

66). 

Not Alarak Okuma: Öğrencilerin okuma sürecinde elde ettikleri bilgi ve deneyimleri 

seçme ve saklama yoluna gittikleri bu yöntemde metinde yer alan ana düşünce ve yardımcı 

düşünceler sembolleştirilir (Gündüz ve Şimşek, 2013: 205). 

İşaretleyerek Okuma: Okuma sırasında önemli görülen kısımların, anlamı 

bilinmeyen kelimelerin veya bölümlerin, ana fikri ve yardımcı fikirleri ortaya koyan anahtar 

kelimelerin altı çizilir. Böylece metnin önemli noktaları belirlenmiş olurken anlaşılmayan 

kısımların daha sonra tekrar gözden geçirilmesi kolaylaşır (Karatay, 2011: 68) 

Tahmin Ederek Okuma: Bu yöntemde okuyucunun metinde geçen duygu, düşünce 

ve olaylar hakkındaki tahminlerinden yola çıkılarak merak uyandırma amaçlanır (MEB, 

2006: 67). 

Soru Sorarak Okuma: Metnin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla metne 

yönelik soruların (okuma öncesi veya okuma sürecinde) oluşturulmasına dayanan bir okuma 

yöntemidir (Kırmızı, 2008: 130). 

Söz Korosu ile Okuma: Öğrencilerin okuma ve birlikte çalışma becerilerini geliştirir. 

Söz korosu yöntemiyle gerçekleştirilen okumalarda büyük gruplara veya küçük gruplara yer 

verilebilir. Ayrıca yapılacak seslendirmelerde metnin şahıs kadrosu ve karakter özellikleri 

doğru şekilde yansıtılmalıdır (Yıldız, Okur, Arı ve Yılmaz, 2013: 134). 

Okuma Tiyatrosu ile Okuma: Okuma tiyatrosu, öğrencilerin metinlerde yer alan 

şahıs ve varlık kadrosunun özellikleri ile metne hâkim olan duyguyu algılamalarını 
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sağlamaktadır. Bu yöntem öğrencinin metnin dilini algılamasına yardımcı olurken okuma 

sevgisi de kazandırabilir (Demirtaş ve Süğümlü, 2013: 167). 

Ezber Yaparak Okuma: Bu yöntem, öğrencilerin hatırlama ve zihinde tutma 

becerilerini geliştirirken kültürel ve edebî değere sahip metinlerden yararlanarak Türkçenin 

etkili kullanımına imkân sağlamaktadır (MEB, 2006: 68). 

Metinlerle İlişkilendirerek Okuma: Ele alınan metni, daha önce karşılaşılmış benzer 

ya da farklı içerikteki metinlerle karşılaştırarak anlamaya çalışan okuma yöntemidir 

(Karatay, 2011: 72). 

Tartışarak Okuma: Okunan bir metinden çıkarılan bilgi, duygu ve düşüncelerin 

paylaşılmasını ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmasını sağlayan okuma yöntemidir 

(Temizkan, 2009: 101). 

Eleştirel Okuma: Okuma sırasında metne yönelik çok yönlü sorgulamaların ve 

değerlendirmelerin yapıldığı eleştirel okuma, öğrencilerin metinde değinilen fikirlere 

katıldıkları ve katılmadıkları noktaları nedenleriyle beraber ifade etmelerini sağlar (Arıcı, 

2012: 46). 

ASOAT (Araştırma-Sorgulama-Okuma-Anlama-Tekrar İnceleme): Bağımsız bir 

çalışma yöntemi olan ASOAT, metnin yapısını ve organizasyonunu anlamaya yardımcı olur. 

ASOAT yönteminin her basamağında metin farklı yönleri ele alınarak birçok defa gözden 

geçirilir ve yeniden yapılandırılarak aktarılır (Akyol, 2013: 34). 

Hızlı Okuma: Hızlı okuma, görme,  anlama ve yorumlama sürecinin normalden daha 

seri biçimde devam etmesidir. Bu okuma yöntemi göz hareketlerinin ve zihinsel aktivitelerin 

geliştirilmesiyle mümkün olurken bilgi kaynaklarının arttığı günümüzde daha kısa zamanda 

daha fazla bilgiye ulaşılmasını sağlamaktadır (Calp, 2010: 134). 

Görsel Okuma: Son yıllarda önem kazanan görsel okuma resim, grafik, sembol, 

şekil, kroki gibi görsel materyallerden elde edilecek iletilerin algılanması ve anlaşılması, 

yorumlanması ve değerlendirilmesi sürecidir.   Artan medya araçları bu okuma yönteminin 

destekler niteliktedir (Güneş, 2016: 186). 

Seçmeli Okuma: Okumada metnin önemli kısımlarını ayırt etmeye ve daha az önemli 

kısımlarını hızlı biçimde geçmeye dayanır. Seçmeli okuma yoğunlaşmayı ve odaklanmayı 

gerektirir  (Demirtaş ve Süğümlü, 2013: 169). 

İnşat (Şiir Okuma): Edebî değer taşıyan şiirlerin okuyucu tarafından duygu ve 

düşünce özelliklerini yansıtacak biçimde okunmasıdır. Bu okuma yöntemi öğrencilerin şiir 

zevki ve şiir okuma alışkanlığı kazandırması yönüyle ilgi çeker (Kavcar, Oğuzkan ve Sever, 

2005: 45). 

Okuma sırasında kullanılan yöntemi/yöntemleri destekleyen stratejilerden de 

faydalanılmalıdır. Strateji genel olarak, belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yol olarak 

tanımlanırken öğretim etkinliklerinde strateji kullanımı, temelde öğrencinin neyi, nasıl 

öğreneceği/öğrenebileceği konusuna yardımcı olmayı amaçlar (Temizkan, 2009). Etkili 

yöntem ve stratejilerin işe koşulmasıyla okumaya yönelik amaçların gerçekleştirilmesi ve 

farklı bilişsel düzeydeki yeterliklerin ortaya çıkarılması sağlanabilir. 

1.2. Eleştirel Okuma 

Bir iletinin görünen ya da tahmin edilen bütün anlamlarının sorgulanmasını içeren 

eleştirel okuma, okuyucuyu düşünmeye ve değerlendirmeler yaparak bu değerlendirmeleri 

kontrollü biçimde sınamaya yönlendiren bir okuma yöntemini ortaya koyar. Eleştirel 

okumada amaç: “Öğrencilere okudukları hakkında soru sorma alışkanlığı kazandırarak konu 

hakkında düşünmelerini sağlamak; konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bir 

bakış açısıyla değerlendirerek kendi doğrularını buldurmak ” (MEB, 2006: 69) olarak 

belirtilir. Ancak eleştirel okuma, birçok bilişsel beceri ve stratejinin kullanılmasına dayanan 

bir süreci içerir. Bu süreci doğru şekilde yönlendirebilmek için de öncelikle eleştirel okuma 

becerisinin temelinde yer alan eleştirel düşünmenin ne olduğunu anlamak gerekmektedir. 

Eleştirel düşünme gerçeğin nesnel süreçler içinde; olumlu veya olumsuz, görünen veya 

görünmeyen yönleriyle ele alınmasını gerektirir. Eleştirel düşünmeyle bilgiye yönelik akıl 

yürütmeler, bilginin kaynağını sorgulayarak, çeşitli kaynaklar taranarak, ön yargılardan 

arınarak ve düşünme süreçlerinin farkına varılarak gerçekleştirilir (Kurnaz, 2013). 
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Bilgi kaynaklarının artışıyla beraber gerçeğe ulaşma sürecinde denetleme, 

sorgulama, karşılaştırma gibi yöntemler önem kazanmış; günlük hayatın karmaşıklığı 

karşısında sorun çözmeye odaklı, olaylara farklı açılardan bakmaya çalışan düşünce 

yaklaşımları benimsenmiştir (Halpern, 2003). Eleştirel düşünme, zihinsel etkinlikleri aktif 

kılmaya yönelik bilişsel bir beceri olarak kabul edilmektedir (Benesch, 1993). Bu becerinin 

kazandırılması ve geliştirilmesi ise yoğun ve zengin içerikle desteklenmiş pratik 

uygulamalara bağlıdır (Semerci, 2003; Aybek, 2007). Eleştirel düşünme becerisinin sınırları, 

kişinin düşünce gücünün sınırlarıyla paralel ilerler; ancak eleştiri sadece düşünmeyi değil 

farklı yönlerden düşünmeyi ve çıkarımlar yapmayı; analiz, sentez, yorumlama ve 

değerlendirme etkinliklerinin yoğun şekilde kullanımını gerektirir (Ennis, 1993; Rai, 2011; 

Duncan, 2015). Bu nedenle eleştirel düşünmenin temelinde çok yönlü sorgulamaların 

yattığını söylemek yanlış olmaz: 

Tam ve gerçek eleştirel düşünmenin üç parçası vardır. İlki, eleştirel düşünme soru 

sormayı içerir. Cevaplanması gereken gerçek sorular, iyi sorular, konunun özüne 

giden sorular sormayı gerektirir. İkincisi: eleştirel düşünme, bu soruların mantığını 

kavrayarak çözmeye çalışmayı içerir. Soruların cevaplarını çözümlemek, soruları 

cevaplamanın diğer biçimlerinden farklıdır. Cevap olsun diye verdiğimiz ve 

hakkında düşünmediğimiz bir cevap vermekten farklıdır. İzlenimci bir cevap 

vermekten ( Bu bana …’yı hatırlatıyor) veya yetiştirildiğimiz biçimde veya 

kişiliğimizle uyumlu bir biçimde cevap vermekten farklıdır. Aynı zamanda 

aklımıza ilk gelen cevabı verip daha sonra da tüm gücümüzle cevabımızı 

savunmaktan da farklıdır. Üçüncüsü, eleştirel düşünme mantığımızın sonuçlarına 

inanmayı içerir. Eleştirel düşünme sadece zihinsel bir alıştırmayla uğraşmaktan 

farklıdır (Nosich, 2015: 6). 

Akar (2007:12) aktiflik, amaçlılık, derinlemesine düşünme, odaklanma, gözlem, 

yorumlama, sorgulama, yargılama, çıkarım, bilgiyi kullanma, kalıp yargıları fark etme, 

analiz, değerlendirme, mantık, problem çözme ve empati kavramlarının eleştirel düşünmede 

anahtar sözcükler olduğunu belirtir. Ancak eleştirel düşünmenin yoğun ve aktif bir süreç 

olması, karmaşık beceriler gerektirmesi birtakım engelleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu 

engellerden en yaygın olanları benmerkezci düşünce/başkalarının duygu ve düşüncelerine 

değer vermeme, standart düşünce kalıplarının dışına çıkmaktan çekinme, önceki kararların 

değiştirilememesi, negatif deneyimlerin etkisinden çıkamama, düşünme becerilerinin 

gelişmemiş olması ve eleştirel düşünmeyi bilmeme, hata yapma korkusu, deneyimlere açık 

olmama, ön yargılar ile kesin ve değişmez yargıların varlığı olarak görülebilir (Nosich, 

2015).  

Eleştirel düşünmede, derin anlamlar kurma adına bilişsel düzenlemelerle yola 

çıkıldığından bireyin hem yaygın düşünme ve öğrenme stratejilerinden yararlanması hem de 

öğrenme stiline göre, klasik yöntem ve tekniklerin dışında, kendine özgü birtakım yöntem ve 

stratejiler belirleyebilmesi amaçlanır (Cottrell, 2005; Seferoğlu ve Akbıyık, 2006). Paul, 

Binker, Jensen ve Krelau(1990; Akt. Şahinel, 2001) eleştirel düşünme stratejilerini duyuşsal 

beceriler, bilişsel makro yetenekler ve bilişsel mikro beceriler olarak ifade etmiştir. Duyuşsal 

stratejilerde, bireyin kendi düşünme süreçlerini, iç ve dış etkenleri göz önüne alarak 

değerlendirmesi söz konusudur: Bağımsız düşünme, ben merkezli veya toplum merkezli iç 

görüler geliştirme, tarafsız düşünmeyi hayata geçirme, duygu ve düşünce arasındaki ilişkiyi 

anlama, zihinsel alçakgönüllülüğü ve yargıyı geciktirmeyi geliştirme, zihinsel cesareti 

geliştirme, zihinsel iyi niyeti ve dürüstlüğü geliştirme, zihinsel azmi geliştirme, düşünme 

becerisine güven duymayı geliştirme gibi süreçlere dayanır. Bilişsel makro yetenekler ve 

bilişsel mikro becerilerde ise zihinsel faaliyetlerin aktif biçimde öne sürülmesinden 

yararlanılır: Genellemeleri arılaştırarak veya yalınlaştırarak anlamını bozmaktan kaçınma, 

benzer durumları karşılaştırma, bireyin görüngesini geliştirme, soruları/ sonuçları veya 

inançları açık hâle getirme, sözcüklerin veya söz öbeklerinin açık hâle getirilmesi ve analiz 

edilmesi, değerlendirme için ölçüt geliştirme, bilgi kaynaklarının güvenirliğini 

değerlendirme, derinlemesine sorgulama; görüşleri, yorumları, inançları veya kuramları 

analiz etme ya da değerlendirme, çözümler üretme ya da çözümleri değerlendirme, eylemleri 

veya politikaları analiz etme ya da değerlendirme, eleştirel okuma, eleştirel dinleme, 
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disiplinler arası ilişki kurma, sokratik tartışmayı uygulama, diyalogsal düşünme, diyalektik 

uslamlama, gerçek uygulama ile idealleri karşılaştırma ve birbirinden ayırma, düşünme 

hakkında kusursuz düşünme, önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat çekme, sayıltıları 

inceleme ve değerlendirme, ilgili olmayan olgulardan ilgilileri ayırt etme; akılcı çıkarımlar 

kestirimler veya yorumlar oluşturma, kanıtları ve iddia edilen olguları değerlendirme, 

çelişkileri fark etme, doğurguları ve sonuçları fark etme, bilişsel makro yetenekler ve bilişsel 

mikro becerileri oluşturur (Şahinel, 2001: 16-26).  

Eleştirel düşünme: bilgilerin öznel yargılar olmaktan uzaklaşıp bir sistem ve 

yönteme bağlı olarak kanıtlar, tartışmalar, fikir alışverişi, dayanaklar içinde analiz edilmesi 

ve farklı sonuçlara ulaşılabilmesidir (Yahşi Cevher, 2008). Bilginin bilişsel yapılar içinde 

inşa edilerek ve birbirini destekleyerek ilerlemesi/ artması, önbilgilerin ve kelime/kavram 

hazinesinin genişliğini önemli kıldığı için eleştirel düşünme sırasında gerçekleştirilecek 

analiz, sentez ve değerlendirmelerin sağlam bir zemine inşa edilebilmesi,  zengin bir 

kelime/kavram temeline dayanma ihtiyacı doğurur (Erfourth, Hasenauer and Zieleniewski, 

2015). Eleştirel düşünceden istenen verimin alınması; engelleyici faktörlerin kaldırılması, ön 

bilgilerin derinleşmesi ve zihinsel becerilerin etkili bir biçimde kullanılması, stratejik bir 

düşünce yaklaşımının belirlenmesi gibi ön koşulların gerçekleştirilmesine bağlıdır.  

Eleştirel düşünme, diğer temel dil becerileri açısından da göz ardı edilemez bir 

bilişsel düzenlemedir. Dinleme/izleme ve okuma etkinlikleri sırasında eleştirel düşünceden 

faydalanılmasıyla, okuduklarını veya dinlediklerini gerçek hayattaki karşılıklarıyla 

kıyaslayıp değerlendirebilen ve farklı bilgileri bir araya getirerek aktif zihinsel süreçlerden 

geçirip yorumlayan; konuşma ve yazma etkinlikleri sırasında ise düşüncelerini aktarma, 

yorum yapma ve çözüm üretme becerilerini sosyal hayatın her alanında sergileyebilen 

bireyler yetiştirilebilir (Bağcı ve Şahbaz, 2012). Böylece, Türkçe öğretiminin bilişsel 

beceriler ve farklı bakış açıları kullanılarak sürdürülmesine olanak sağlanır. Temel dil 

becerilerinde eleştirel yöntemlerin kullanım amaçları şöyle sıralanabilir:  

Eleştirel Dinleme/İzleme: Öğrencilere dinledikleri/izledikleri hakkında soru sorma 

alışkanlığı kazandırarak konu hakkında düşünmelerini; konuyu olumlu ve olumsuz 

yanlarıyla, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlayarak kendi 

doğrularını buldurmaktır. 

Eleştirel Konuşma: Belli bir konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bir 

bakış açısıyla değerlendirerek yorum yapma, fikir ve çözüm üretme becerilerini 

geliştirmektir. 

Eleştirel Yazma: Öğrencilerin olay ve durumlara tarafsız bakma, yorum yapma, 

fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmektir (Karakuş ve Taş, 2007: 21-34). 

Eleştirel düşünme gibi gelişmeye müsait ve çok yönlü zihinsel süreçler dikkate 

alınarak pratiğe dönüştürülebildiğinde problemlerin çözümü kolaylaşmakta, ortaya atılan 

fikirler kanıtlarla desteklenmekte, bilimsel düşünmenin önü açılmaktadır (Willingham, 

2007). Eleştirel düşünmeden eleştirel okumaya doğru giden süreçte düşünme-anlama-

okuma-eleştirme-tartışma kavramları arasındaki ilişkinin farkına varılmalıdır. Eleştirel 

düşünme becerisinin okuma etkinlikleri sırasında aktif kılınmasıyla, ele alınan metindeki 

farklı bakış açılarının dikkate alınması ve konuyla ilgili çeşitli yorumların yapılması sağlanır 

(Bağdat, 2009). Eleştirel bir okur, nelere ihtiyaç duyduğu, hangi amaçlarla okumaya 

yöneldiği, ele aldığı metne anlam ve kelime hazinesi yönünden ne kadar hakim olduğu, 

yardımcı kaynak ve stratejilerin ne kadarına ulaşabildiğini fark edebilir (Dalton, 2009).  

Eleştirel okuma, eleştirel düşüncenin temelinde yer alan becerilerin 

anlama/anlamlandırma sürecine aksettirilmesi ile başlar (Hoffman, 1992).  Okuma 

materyaline ilişkin yargılar, kararlar ve tutumlar eleştirel okuma becerisinin göstergesidir. 

Eleştirel okurun, okuma eylemi boyunca aktif bir katılımla değerlendirmeler, sorgulamalar 

yapması; eleştirel düşüncenin faaliyet alanlarından yararlanması beklenir (Collins, 1993). 

Eleştirel okumanın sınıf içi uygulamalarında metin sorgulayıcı bakış açılarıyla ve her yönden 

değerlendirilirken metne yönelik duygu ve düşüncelerin paylaşımıyla beraber saygı duyma, 

demokratik tutumlar geliştirme gibi sosyal davranışlara yönelik beceriler de elde edilir 

(Karasakaloğlu ve Bulut, 2012). 
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Eleştirel okumada, eleştirel düşünme kadar önemli olan diğer nokta, bireyin okuma 

becerisindeki yetkinliğidir. Zira eleştirel okuma becerisi, kelimelerin anlamını bilme, 

düşünceyi geliştirme yollarını fark etme, yazarın amacını belirleyebilme gibi okuma ve 

anlama sürecini destekleyen faaliyetlerle etkileşim içine girerek başarıya ulaşır (Wolf, King 

and Huck, 1968). Bireyin okumadaki yeterlilikleri kazanmış olması bilgiyi üst düzey 

düşünme becerileri kullanarak işlemesi ve değerlendirmesini mümkün kılarken eleştirel 

okumaya yönelik ön koşullar da gerçekleşmiş olur (Aşılıoğlu, 2008).  

Eleştirel okuma metinle girilen etkileşimin bir sonucu olarak yazarın ortaya koyduğu 

iletiyi alımlamaya dayanır. Bu durum hatırlamayı kolaylaştırarak metinden çıkarılan fikir, 

kavram ve teorileri ayırt etmeye ve yoğun bir odaklanma süreci içerisinde elde edilen bilgi 

ve düşüncelerin sindirilerek değerlendirilmesine kaynaklık eder (Arıcı, 2012). Eleştirel 

okuma çabasının istenen sonuçları doğurabilmesi, doğru zamanda yapılan yönlendirmelerin 

ve besleyici kaynakların etkileşimine bağlıdır. Eleştirel okuma, sağlıklı ve sağlam bilgiye 

ulaşma açısından da vaz geçilmez bir yöntemdir. Bilginin hızlı biçimde çoğaldığı ancak aynı 

hızda yozlaştığı günümüz dünyası için, aktarılmak istenen mesajın metin içi ve metin dışı 

unsurların irdelenmesini sağlayan eleştirel okuma yöntemi, problem çözücü bir nitelik 

taşımaktadır. Eleştirel okuma becerilerine katkı sağlayacak nitelikteki metinler düşünme, 

sorgulama, mantıklı çıkarımlar yapma, demokratik çözümler üretebilme, düşündüklerini 

uygun bir dille aktarabilme gibi becerilere yer veren uygulamalarla ele alınabilir.  

Eleştirel okuma, metnin zenginliğiyle ve bütünlüğüyle doğrudan ilişki içerisindedir. 

Metnin türü, eleştirel okuma etkinliğinin hedefinin ve amacının belirlenmesinde önemli bir 

uyarıcıdır. Kurmaca metinler üzerinde gerçekleştirilen eleştirel okuma çalışmalarında tahmin 

etme, zihinde canlandırma, gerçek hayatla ve farklı metinlerle karşılaştırma gibi teknikler 

öne çıkarken kurmaca olmayan metinlerde ana düşünce ve destekleyici ayrıntıların, neden 

sonuç ilişkilerinin dikkatte alındığı görülür  (Adalı, 2010).  

Eleştirel okuma, amaçlı ve bilinçli bir yaklaşımın ürünüdür. Belet (2011: 68), 

eleştirel okumanın  “eleştirel bilinçlilik, eleştirel düşünme, eleştirel pedagoji, eleştirel dil 

farkındalığı” terimleriyle sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu belirtir. Temizkan (2009: 107) 

eleştirel okumanın, okuduğunu anlamanın önemli aşamalarından biri olarak görüldüğünü ve 

eleştirel okumada metne ve yazara yönelik ayrıntılı değerlendirmeler yapıldığını belirtir. 

Günümüzde bilgi ve bilgiye ulaşma imkânlarının çoğalmasıyla beraber eleştirel okumanın da 

bir zorunluluk hâline geldiğine dikkat çeken Çiftçi (2006: 58)  eleştirel okumada dikkat, 

şüphe, sorgu, metacognition (kendi yeterlik ve yetersizliklerinin farkında olma) gibi dört 

temel kavramın gerekli olduğunu vurgular.  

Eleştirel okuma becerisinin öngördüğü kazanımlardan, Türkçe öğretiminin 

hedeflediği bilişsel ve duyuşsal davranışlara ulaşma yolunda faydalanılabilir. Duran (2013: 

354), Türkçe öğretim programlarındaki “ayırt etme, çelişkileri saptama, yanlışları belirleme, 

amaç belirleme, ilgili olmayanı belirleme, benzerlik ve farklılıkları belirleme ve sorgulama” 

eylemlerine yönelik çalışmalara dayanan birçok kazanımın eleştirel okuma süreciyle 

karşılıklı etkileşim içinde olduğuna dikkat çeker. Eleştirel okuma, okuyucunun kendi 

zihinsel süreçlerini okuma eylemi öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli ölçüde aktif 

kılmasını gerektirir. Eleştirel bir okur karşılaştığı metni kendi deneyimleriyle ve çevresindeki 

örneklerle ilişkilendirebilir, farklı kaynaklardan bilgi edinme ve kıyaslama yoluna gidebilir, 

tümdengelim ve tümevarım yöntemlerine başvurabilir, elde ettiği bilgileri seçme, düzenleme, 

değerlendirme ve sonuçlama gibi bilişsel düzeylere göre sıralayabilir, problemi anlamaya ve 

çözmeye yönelebilir, anlatılan olayları ve durumları kavrayarak uyumlu ve uyumsuz 

yönlerini ayırabilir (Orhan, 2007).  

Eleştirel okuma sürecinde meydana gelen incelemeler ve değerlendirmeler, metne 

yöneltilen farklı açılardaki sorgulamalar/sorular neticesinde ortaya çıkmaktadır. MEB (2012: 

25) okuyucuya, eleştirel okuma sırasında da faydalanılabilecek şu soru örneklerini sunar: 

 Bu metin neden yazılmış olabilir? Bu metin sizi neye inandırmaya çalışıyor? 

 Bu metnin hedef kitlesi kim? Bunu nereden anlıyorsunuz? 

 Bu metinde okuyucunun ilgisini çekebilmek, okuyucuyu inandırabilmek için ne 

tür teknikler kullanılmış? 

 Bu metni diğer insanlar sizden daha farklı nasıl anlamış olabilirler? 
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 Bu metinde hangi yaşam biçimlerine, değerlere ve görüşlere yer verilirken 

hangileri göz ardı edilmiştir.  

 Metnin yazarı ne tür ön yargılara sahiptir? 

 Bu metin daha farklı şekilde nasıl ele alınabilirdi? Siz olsaydınız bu metni nasıl 

yazardınız? 

 Bu metinde yer alan kurgusal ögelerin gerçekmiş gibi algılanmasına yönelik ne 

tür tekniklere başvurulmuştur? 

 Bu metinde size söylendiği şekilde davranırsanız bu durumdan kimler 

yararlanabilir? Kimler zarar görebilir? 

 Bu metni başka kimin / kimlerin okumasını istersiniz? Neden? 

Eleştirel okuma yönteminde okuyucunun üst bilişsel becerilere sahip olma düzeyi 

anlamlandırma sürecini etkilemektedir (Karabay, 2015). Eleştirel okumanın beceri olarak 

kazandırılmasının önemine vurgu yapan Ateş (2013), metin seçimi, öğretmenin hazırlığı, 

olguların/gerçeklerin ve görüşlerin ayırt edilmesi, bakış açılarının belirlenmesi,  yanlılığın/ 

taraflılığın belirlenmesi, argümanların analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, kanıt(lar)ı/ikna 

ediciliğinin değerlendirilmesi gibi faaliyetlerin eleştirel okuma amacına yönelik olarak 

üzerinde durulması gereken noktalar olduğunu dile getirir. Eleştirel okumanın 

geliştirilmesinde kullanılabilecek diğer etkili yöntem ve stratejilere; okurun kendisine en çok 

yarayacak okuma stratejilerininin farkına varması ve geliştirmesi, okuma amacını belirlemesi 

ve okuduğu materyalle ilgili fikirler oluşturması, metinle aktif bir iletişim süreci içine 

girmesi, metinde anlatılanlar ve anlatılmak istenenlerin ne olduğunu belirlemesi, yazarla 

ilgili sorular oluşturması, yazarla bilgiler edinmesi ve metinde ne yapmaya çalıştığını 

anlaması, gerekli yerleri yeniden okuması örnek gösterilebilir (Center for Writing, 2004). 

Ayrıca eleştirel okur, yazarın ortaya koymaya çalıştığı filkirleri metin içinde takip ederken 

kendi düşünceleri ile yazarın fikirleri üzerinde değerlendirmeler ve karşılaştırmalar da yapar 

(Leist, Woolwine and Bays, 2012). 

LeMaster’a (2009: 2-4) göre okuma planı oluşturulma, ön okumalar yapma, 

akademik kelimeler öğrenme, tekrar etme ve özetleme, işaretlemeler yapma, metinle ilgili 

grafikler oluşturma, metindeki sorulara cevaplar aranma, yazarın seçimlerini sorgulama gibi 

stratejiler, eleştirel okuma etkinliklerinde kullanılabilir. Eleştirel okumada kullanılacak 

stratejilerde yazarın amacına ve metnin içeriğine yönelik sorgulamalar öne çıkar. Yazarın 

amacına yönelik irdelemelerde nesnellik-öznellik, bakış açısı, tutum, temel görüşler, 

dayanaklar, anlama yönelik ipuçları önem kazanır. Metne yönelik stratejiler okuma 

öncesinde, okuma esnasında ve okuma sonrasında kullanılır. Okuma öncesi stratejiler göz 

atma, tahminde bulunma, sorular oluşturma;    okuma sırasındaki stratejiler baskın duygu ve 

düşünceleri belirleme, temel problemleri kavrama, anlaşılmayan yerleri yeniden okuma, 

sorular oluşturma, karşılaştırmalar yapma, düşünceyi destekleme yollarını değerlendirme; 

okuma sonrası stratejiler ise özetleme, diğer kaynaklarla karşılaştırma, ortaya çıkan sonuçları 

başkalarıyla tartışma gibi uygulamalardan oluşur (Emiroğlu, 2014: 57-59). Eleştirel okuma 

süreci, görünürde karmaşık gibi gelse de okuyucunun okuma materyaline yönelik algılarını 

ifade etmesine olanak vererek duygu ve düşüncelerin bir çerçeve içinde sunulmasını sağlar. 

Okuyucu, çok yönlü değerlendirmeler yaptığı için bir iletiden yararlanabileceği her açıdan 

kazanım elde eder. Fikir ve durumların karşıt ihtimallerini de hesaplayarak görünür olana 

kendi yorumunu getirir. Ayrıca bu durum problem çözme, ihtimaller dahilinde düşünme, 

farklı boyutları ve işlevleri görebilme gibi birçok üst düzey becerinin önünü açan bir etkinlik 

alanı ortaya koyar. 

1.3. Tartışarak Okuma 

Sınıf ortamı, sosyal becerilerin öğrenme ürünleriyle birlikte geliştiği ve yoğun 

etkileşimin var olduğu bir alanı oluşturmaktadır. Bu ortamda öğrenmeler karşılıklı iletişim 

ve akran gelişimiyle desteklenmektedir. Sosyal ortamlarda farklı fikirlerin savunulmasıyla 

tartışmalar meydana gelirken ele alınan bir metnin verdiği mesajların her birey tarafından 

farklı yorumlanması ve bu yorumların ortaya atılıp enine boyuna incelenmesi, tartışarak 

okuma yöntemiyle uygulamaya geçmektedir. Tartışarak okuma “Öğrencilerin, metinde 

işlenen konuyla ilgili bilgi, duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmalarını ve onların 

bilgi ve görüşlerinden yararlanarak farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak” (MEB, 
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2006:  69) amacıyla kullanılan bir okuma yöntemini ifade etmektedir. Tartışarak okumanın 

yapı taşını oluşturan tartışma kavramı ise “Bir konu üzerinde doğru bilgi edinmek, en uygun 

karara varmak için ilgili kişilerin bilgi ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı olarak açıklaması; 

aykırı düşünce, görüş ve tutumların karşılıklı savunulması” (TÜBA, 2013) olarak tanımlanır. 

Tartışma yöntemi günlük hayatın hemen her alanında farklı şekilllerle ve amaçlarla 

kullanılır. Özellikle de eğitim bilimlerinde sıklıkla yararlanılan yöntemlerden olan tartışma, 

sosyal becerileri geliştirerek kalıcı öğrenmelere fırsat vermesi açısından dikkat çeker: 

Tartışma Yöntemi: Tartışma, bir konu hakkında öğrencileri düşünmeye yöneltmek, 

iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla 

kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir konunun kavranması aşamasında 

karşılıklı olarak görüşler ortaya koyma, bir problemin çözüm yollarını arama ve 

değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. Büyük grup tartışması, küçük grup 

tartışmaları gibi çeşitli uygulamalar söz konusudur. Tartışma oldukça esnek bir 

öğretim yöntemidir. Pek çok konu alanında, farklı yaş ve beceri gruplarında 

başarıyla uygulanabilir. Gerçek gücü ise, öğrencilere önceden öğrendikleri 

materyalleri daha iyi anlama ve pekiştirme fırsatı vermesidir. Özellikle öğrencilerin 

uygulama basamağı düşünme becerilerini sözlü formda gösterebildikleri en uygun 

yöntemdir. (Avcı, 2014: 69). 

Tartışma yönteminin çeşitli öğretim kademelerindede sıklıkla kullanılmasının temel 

nedenleri; iletişim ve etkileşimin yoğunlukta olduğu bir ortam yaratması, kalıcı öğrenmelere 

imkân sağlaması, demokratik tutum ve becerilerin erken yaşta kazandırılmasına fırsat 

vermesi, öğrencilerin kendini ifade etme ve düşündüklerini ortaya koyabilme gibi sosyal 

becerilerini desteklemesidir. (Taşpınar, 2013). Demirel (2011: 70) tartışma yönteminin genel 

özelliklerini “öğrenci-öğretmen etkileşimi”, “öğrencilerin geçmiş yaşantılarından örnekler 

verilebilmesi”, “öğrencilerin kendi görüşlerini ifade etmesi ve yorum yapabilmesi”, analiz, 

sentez ve değerlendirme gücü kazanma” olarak belirtir.  

Tartışma yönteminin öne çıkan niteliklerinden biri bireyler arası etkileşim ve iletişim 

boyutudur. Öğrencilerin dış dünyaya yönelik izlenimlerini aktarıp anlamlandırmalarında, 

sosyal-bireysel tutum ve davranışlar örüntülerinin şekillenmesi/yönlendirilmesinde, duygu 

ve düşünce paylaşımına yönelik ihtiyaçların sağlıklı biçimde karşılanmasında; öğretim 

etkinliklerinin hedeflerine ulaşmasında sınıf içi etkileşim ve iletişimin rolü büyüktür (Saban, 

2009). Tartışma yönteminde, tartışmanın amacından uzaklaşabilmesi ve öğrenciler arasında 

olumsuz tutum ve davranışların meydana gelebilmesi gibi sınırlılıklar mevcuttur. Ayrıca 

sözlü iletişime dayanan bu yöntemde, beklenmedik/istenmedik durumlarla karşılaşma 

olasılığı da yüksektir. Bu risklerin ortadan kalkması adına tartışmanın iyi bir şekilde 

planlanması, yönetilmesi ve tartışma sonuçlarının her açıdan değerlendirilmesi önem arz 

eder (Taşdemir, 2010).   

Sınıf içi tartışmalarda, öğrenci katılımının yoğun şekilde sağlanmasına, tartışma 

konularının muğlak kalmaması ve netleştirilmeye çalışılması, öğrencilere yeterli sürenin 

verilmesi, katılımlı dinlemenin sağlanması, ortaya atılan fikirlere gerekli desteğin verilmesi 

tartışma sırasında dikkat edilmesi gereken diğer noktalardır (Wassermann, 2010).  

Tartışmanın bir amaç olarak değil duygu ve düşünceleri ifade eden bir araç olarak görülmesi, 

karşılıklı saygı ve hoş görünün elden bırakılmaması, tartışmacıların konuşma ve dinleme 

sırasında özenli olmaları da tartışma ortamının amacına yönelmesini sağlayan diğer 

koşullardır (Karakuş ve Taş, 2007).  Etkili tartışma ortamları oluşturulurken iyi bir 

planlanmanın yapılması, tartışmanın üzerine kurulduğu hedeften saptırılmaması, öğrencilerin 

merkezde olduğu yapıcı eleştirilerin desteklenerek yönlendirilmesi amaçlanır (TILT, 2008).  

Sınıf içi tartışmalarla demokratik ve sosyal becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayan 

ortamlar yaratılırken farklı bilişsel ve duyuşsal beceri alanlarına da aynı anda hitap edilebilir. 

Tartışma sırasında, birbirleriyle bilgi ve fikir alışverişi içine giren öğrenciler, karşılarına 

aldıkları akranlarının kişisel özelliklerini, benzer veya farklı yönlerini idrak eder ve bu 

farklılıklar karşısında kendi varlıklarını da sürdürürler. Böylece, grup içi sorumluluklarının 

bilincinde, iletişime açık, saygılı ve empatiye yönelik adımlar atabilen bireyler olmanın yolu 

açılır (Tokdemir, 2013). Bunun yanında tartışma sırasında alınan geribildirimler ve kendini 
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ifade edebilmenin verdiği öz saygı, öğrencinin benlik algısına da olumlu şekilde yansır 

(Frederick, 2003).  

Tartışma yoluyla öğrenilen bilgilerin kalıcı olması, bu tekniğin öğrencilere sağladığı 

bir diğer katkıdır. Sınıf içi tartışmalar, belirlenen öğretim hedeflerine ulaşma düzeyini ortaya 

koyarken anlaşılmayan, eksik kalan noktaların neler olduğunu tespit etmeye de yardımcı 

olabilir (Ozer, 2005). Bir problemin çözüm yollarını arama konusunda etkili olması, bir 

konunun her yönüyle kavranmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olması, düşünmeye ve 

fikir üretmeye yönlendirmesi tartışma yönteminin tercih edilme nedenleri arasındadır 

(Akkaya, 2016).  

Tartışma yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı sınıf içi öğretim faaliyetleri sonucunda 

elde edilecek genel kazanımlar, aşağıdaki gibi ifade edilebilir:   

1. Öğrencilerin farklı bakış açılarını keşfetmelerine yardımcı olur. 

2. Öğrencilerin belirsizlik ve karmaşıklık karşısındaki farkındalıklarını ve hoş 

görülerini  arttırır. 

3. Öğrencilerin varsayımlarını tanımalarına ve araştırmalarına yardımcı olur. 

4. Dikkatli ve saygılı bir biçimde dinlemeyi teşvik eder. 

5. Devam eden farklılıklar için yeni değerlendirmeler geliştirir. 

6. Entelektüel becerileri arttırır. 

7. Öğrencilerin bir konuyla bağlantılı olmalarına yardımcı olur. 

8. Öğrencilerin düşünce ve tecrübelerine saygı gösterir. 

9. Öğrencilerin demokratik konuşmanın sürecini ve yapısını öğrenmelerine yardımcı 

olur. 

10. Öğrencileri bilginin ortak yaratıcıları olarak doğrular. 

11. Fikirlerin ve anlamların açık bir biçimde iletilebilme kapasitesini geliştirir.  

12. İş birlikli öğrenme alışkanlığını geliştirir. 

13. Anlayışı arttırır ve öğrencileri daha empatik yapar. 

14. Öğrencilerin sentez ve bütünleştirme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. 

15. Dönüşüme yol açar (Brookfield and Preskill, 1999: 38).  

Tartışmaya dayalı yöntem ve teknikleri kullanan öğretmenin, farklı rollere 

bürünmesi gerekebilir. Tartışmalar sırasında, öğrencilere hem tartışma kurallarının ne 

olduğunu hem de bu kurallara nasıl sağlıklı biçimde riayet edileceğini gösteren öğretmendir. 

Ayrıca, tartışma konularının seçiminde izelnecek yolun nasıl olması gerektiğini belirlemek, 

ortaya çıkan bağlamların izini sürmek ve konu bütünlüğünü sağlamak, tartışma sırasında ve 

sonrasında ortaya konulan fikirlerin ve varılan sonuçların özetlenmesini ve 

değerlendirmesini sağlamak öğretmenin sağlıklı bir tartışma ortamında dikkat etmesi 

gereken ayrıntılar arasında yer almaktadır. Bunun yanında öğrencilerin tartşma sırasında 

yetersiz kaldıkları noktaları belirleme ve gerekli yönlendirmeleri yapma, tartışmanın 

konusunu ve yönünü doğru zeminde kalmasını ve farklı noktalara sapmadan, amacı dışına 

çıkmadan ilerlemesini sağlama, zorlanılan konularda veya içinden çıkılamayan durumlarda 

rehberlik eden ve kendisine danışılan konumunda olma öğretmene düşen diğer önemli 

görevlerdir (Byrd, 2008).  

Tartışma sırasında dil becerileri ve zihinsel beceriler gelişmekte, zihinsel çatışmalar 

çözümlenmekte, sosyal hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik uygulamalara yer 

verilmektedir (Güneş, 2007). Tartışmaya dayalı öğretim faaliyetlerinin bir diğer ayağını, 

konuşma ve dinleme gibi sözlü iletişim becerilerine dayanan etkinlikler oluşturmaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında, tartışma odaklı olarak sürdürülen öğretim faaliyetlerinin dilsel 

becerilerin zihinsel faaliyetlerle etkileşim içinde olmasını gerektirdiği görülebilir (Ceylan, 

2012).  Bir öğretim yöntemi olarak tartışma, öğrencilerin bir konu ya da sorun üzerinde 

mümkün olan çözüm yollarını arama üzerine yoğunlaşır. Bu yöntem sınıf içinde beyin 

fırtınası, vızıltı grupları, münazara, zıt panel, çember tartışma ve altı şapkalı düşünme gibi 

bir konunun farklı yönlerinin konuşulduğu ve irdelendiği tartışmalara dayanan öğretim 

teknikleriyle de desteklenebilir (Doğan, 2008). Tartışma yöntemi sağladığı sınıf içi etkileşim, 

kalıcı öğrenmeler sağlaması, konuşmaya dayalı becerileri aktif kılması, iyi bir dinleyici ve 

araştırmacı olmaya yönlendirmesi gibi yönleriyle Türkçe öğretiminin hedef ve kazanımlarına 

hizmet eden bir yöntem olma özelliği taşır. Bu yöntem, Türkçe derslerinde iyi bir şekilde 
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yapılandırılmış küçük grup tartışması, büyük grup tartışması, münazara, forum ve panel 

şeklinde uygulanabilir (Şahbaz, 2013).  

Tartışmaya dayalı etkinliklerin ele alınan bir metin üzerinden yütrütülmesiyle 

tartışarak okuma gerçekleşir. Tartışarak okumada öğrencilerin, ele alınan metnin 

bağlamlarından yola çıkarak fikir alış verişinde bulunması, birbirlerini tamamlamaları ve 

motive etmeleri, eksik veya askıda kalan konularda birbirlerini desteklemeleri, farklı 

anlamlar ve çıkarımlara ulaşma olanakları bulmaları söz konusudur. Ayrıca, öğrenme 

sürecinin sosyal ilişkilerle desteklenmesi, karmaşık yapıdaki metinlere yönelik analiz fırsatı 

sağlaması, çok sayıda fikir, düşünce ve bilginin etkileşimli bir ortam içinde paylaşılması gibi 

birçok avantaj, tartışarak okuma yöntemi içinde mevcuttur (Piyanukool, 2001). Yapılan 

tartışmalarda, öğrenciler metinden ne anladıklarını ve ne tür yenilikler elde ettiklerini 

sorgulamakta, diğer arkadaşlarının benzer ya da farklı düşünceleri, katılım sağlanan veya 

sağlanmayan noktaları, nedenleriyle beraber fark etmektedirler (Egan Close, 1992).   

Metinleri okuma-anlama-değerlendirme sürecinde sınıf içi tartışmalara dayanan 

tartışarak okuma yönteminin kullanılması, okuyucuların aynı zamanda birer tartışmacı 

kimliği kazanmalarına ve ele aldıkları metinleri derin ve çok yönlü bir biçimde 

irdelenmelerine fırsat vermektedir (Savaş Yüce, 2004). Tartışarak okuma yöntemiyle, 

öğrencilerin bir metni kavramaya çalışırken yeni bağlantılar ve fikirler üretmeleri, 

birbirlerini dinlemeleri ve tepkide bulunmaları, bilgi ve tecrübelerin aktarımıyla 

sosyokültürel bağlantılarını güçlendirmeleri, sınıf içi motivasyonlarının artması ve derin 

anlamlar kurmaya yönelmeleri sağlanır (Fisher, 2010; Tugman, 2010). Öğrenciler içinde 

bulundukları sosyal ortama bağlı olarak akranlarıyla ve öğretmenleriyle birlikte 

gerçekleştirdikleri okumalarda, kendilerine karmaşık gelen konuları çözümlerken veya 

cevaplandıramadıkları sorulara yanıt alırken daha yoğun bir anlama süreci içine girer, yeni 

etkileşimlere ve öğrenmelere açık hâle gelirler (Epçaçan, 2009).  

Tartışmacı bir ortamın sağlıklı süreçlerle yaratılabildiği sınıflarda, öğrenciler 

tartışmalara katılma ve düşüncelerini ortaya koyma konusunda çekingenlik göstermezler; 

ayrıca bu sınıflarda öğrenciler arasında öğrenme sürecini destekleyen yoğun bir işbirliği 

görülür (Çakmak, 2003). Tartışarak okuma etkinlikleri sırasında bilgi ve fikir alışverişinin 

yoğunlaşması nedeniyle eleştirel düşünme, sorgulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi 

düşünmeye dayalı üst düzey beceriler de gelişim gösterir (Karadağ ve Yurdakul, 2016).  

Karatay da tartışarak okumanın öğrencilere kazandıracağı becerilere dikkat çeker.  

Tartışarak okuma tekniği okuma sürecinin sonunda okuduğunu doğru kavrayıp 

kavramadığını denetlemek, metinde doğrudan söylenmeyen iletileri yakalamak için 

öğrencilerin, metinde işlenen konuyla ilgili edindikleri bilgi, duygu ve düşünceleri 

başkalarıyla paylaşmalarını, onların bilgi ve görüşlerinden yararlanarak farklı bakış 

açıları kazanmalarını sağlar. Tartışarak okuma tekniğinde öğrencilerin okunan 

metinden elde edilen bilgilerin doğruluğunu denetleme, paylaşılma alışkanlığı ve 

diğer derslerde öğrenme konularına, sınavlara birlikte hazırlanma, çalışma, 

birbirleriyle iletişim kurma becerileri gelişir. Bunun için öğretmen, tartışmaya 

bütün öğrencilerin katılmasını ve birbirlerinin düşüncelerine saygı duymasını 

sağlamalıdır. (Karatay, 2011: 73). 

Etkili bir tartışma ortamı oluştururken zaman yönetimi, tartışma konusunun 

netliğinin sağlanması, öğrencinin tartışma konusunun ve amacının farkında olması, tartışma 

kurallarının uygulanması ve öğretmenin modelliği gibi konularda elde edilen deneyimler, 

sınıfın grup olarak etkinlik göstermesini kolaylaştırır (Bakioğlu, 2009). Tartışma sırasında 

öğretmen-öğrenci/öğrenci-öğrenci arasındaki iletişimin yoğunluğu ve öğrencinin aktif 

katılımcılığı sayesinde konuşma, soru sorma, sorulara ve problemlere aynı anda cevaplar 

üretebilme, aktif ve dikkatli bir dinleyici olma durumları ortaya çıkar. Böylece, yapılan 

tartışmalar sözlü iletişime dayalı beceriler kullanılması ve geliştirilmesi sonucunu doğurur 

(Ün Açıkgöz, 2009; Küçükahmet, 2011). Tartışarak okuma yöntemi öğrencilerin tamamının 

katılabileceği küçük ya da büyük gruplarla; metnin tamamında ya da bir bölümü ele alınarak 

uygulanabilir. Tartışma sonunda varılan ortak düşüncelerin özetlenmesi ve not edilmesi 

gerekir (MEB, 2006).  
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Tartışarak okuma, öğrencilerin bir metinden ne derecede yararlandıklarını ve metni 

nasıl yorumladıklarını ortaya koyarak öğretmenin okuma hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı 

konusunda değerlendirme yapmasına da yardımcı olur (Akyol, 2008). Tartışarak okumada 

etkileşim ve iletişim kavramları öne çıkarken sosyal öğrenmelerin de en açık örneklerinden 

biri verilir. Birlikte öğrenme ve birbirinden öğrenme, başkasının göremediği yönleri fark 

etme, tez ve antitezler üreterek düşüncelerin alt yapısı sağlamlaştırma gibi kazanımlar bu 

yöntemin artılarıdır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Eleştirel okuma ve tartışarak okuma yöntemlerinin 6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu 

anlama düzeyine etkisini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada karşılaştırılabilir 

işlemlerin uygulandığı ve bu işlemlerin etkilerinin incelendiği deneysel araştırma türlerinden 

olan “Ön Test-Son Test Kontrol Gruplu Seçkisiz Desen”den yararlanılmıştır. Çalışmanın ilk 

basamağında deney ve kontrol grupları belirlenmiş ve her iki gruba da öntest sorularını 

oluşturan okuduğunu anlama başarı testi uygulanmıştır. Öntest sonrası deney grubuna 

normal öğretim faaliyetlerine ek olarak sekiz hafta boyunca eleştirel ve tartışarak okuma 

yöntemlerinin kullanıldığı deneysel işlemler uygulanmış; kontrol grubunda normal öğretim 

faaliyetleri dışında herhangi bir ek uygulama gerçekleştirilmemiştir. Süreç sonunda deney ve 

kontrol gruplarına sontest sorularından oluşan okuduğunu anlama başarı testi uygulanmıştır. 

Eleştirel ve tartışarak okuma yöntemlerinin kullanıldığı okuma çalışmalarının deney grubu 

öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyi üzerinde herhangi bir fark yaratıp yaratmadığı, bu 

farkın anlamlı olup olmadığı öntest ve sontest puanlarının karşılaştırılması yoluyla 

sınanmıştır. Bu amaçla, yapılan etkinlikler sırasında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1. Okuduğunu anlama düzeyi bakımından deney grubunun öntest ve sontest puanları 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2. Okuduğunu anlama düzeyi bakımından kontrol grubunun öntest ve sontest 

puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3.  Okuduğunu anlama düzeyi bakımından deneysel işlem öncesin deney ve kontrol 

grupları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4. Okuduğunu anlama düzeyi bakımından deneysel işlem sonrası deney ve kontrol 

grupları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5. Deney ve kontrol gruplarından elde edilen öntest ve sontest puanlarına ait 

ortalama değerlerde farklılaşma var mıdır? 

6. Deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontestten elde edilen toplam puanları 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

7. Deney ve kontrol grubu ayrımı yapılmaksızın bireylerin öntest ve sontest 

ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

8. Deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin öntest ve sontest puanları 

arasında grup düzeyinde anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmada Basit Seçkisiz Örneklem (Simple Random Sampling) yöntemi 

kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Muş ili Merkez ilçesinde eğitim almakta olan 6. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini Muş/Merkez’e bağlı bir ortaokuldaki beş adet altıncı 

sınıf şubesi içinden biri deney biri kontrol grubu olmak üzere seçilen iki şubede öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grubunu oluşturan sınıfların her birinde 25 öğrenci 

bulunmaktadır. Her iki grupta da dokuz kız on dört erkek öğrenci mevcuttur. 

2. 3. Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması sürecinde, öğrencilerin uygulama öncesindeki ve sonrasındaki 

okuduğunu anlama düzeylerini ortaya koymaya yönelik olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 

ve her biri 20’şer çoktan seçmeli sorudan oluşan iki adet “Okuduğunu Anlama Başarı Testi” 

kullanılmıştır. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde temel olarak SSPS 20 

programından yararlanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler de SPSS 20 programının 

içerisinde yer alan Bağımlı (İlişkili) Örneklemler İçin t-Testi (Paired Samples t-Test), Bağımsız 
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(İlişkisiz) Gruplar t-Testi (İndependent Samples t-Test) ve Karışık Ölçümler İçin İki Faktörlü 

ANOVA (Two-Way ANOVA for Mixed Measures) teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Aynı örneklem üzerinde yapılan tekrarlı ölçümlerin ortalama değerleri arasında anlamlı 

bir farklılık olup olmadığını belirleyen bağımlı (ilişkili) örneklemler t-testi, bu çalışmada deney 

ve kontrol gruplarına uygulanan öntest ve sontest ortalama puanları arasında, grup içi düzeyde 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. 

Bağımsız (ilişkisiz) gruplar t-testi, deneysel işlem öncesi ve sonrası elde edilen ve 

okuduğunu anlama başarısını ölçen ortalamalar üzerinden deney ve kontrol grupları arasında 

karşılaştırmalar yapmak amacıyla kullanılmıştır. Bu amaçla “Okuduğunu Anlama Başarı 

Testinden” alınan puanlar karşılaştırılarak deney ve kontrol grupları arasında deney öncesinde 

ve sonrasında ortaya çıkan farklılıklara ve bu farklılıkların anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. 

Karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA (two-way ANOVA for mixed measures) 

deneysel işlemin etkisini test etmek adına, bir bağımsız değişkene ait iki ya da daha fazla 

ölçümden elde edilen ortalama puanların karşılaştırılması ve anlamlı biçimde farklılık gösterip 

göstermediğine bakılması amacıyla kullanılmaktadır. Araştırma sırasında bu tekniğin 

kullanımıyla deneysel işlemin etkisinin 

1. Deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest ortalama puanları arasında  

2. Grup farkına bakılmaksızın deneklerin öntest ve sontest puanları arasında 

3. Öntest ve sontest puanlarına ait ortalamaların deney ve kontrol grupları arasında  

anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığına bakılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, toplanan verilerin analiz edilmesiyle ulaşılan bulgulara ve bulgulardan 

çıkarılabilecek yorumlara yer verilmiştir. 

3.1. Öntest ve Sontest Puan Ortalamalarının Grup İçi Düzeyde 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular (Bağımlı [İlişkili] Örneklemler İçin t-Testine 

İlişkin Bulgular) 

Deneysel işlem öncesinde ve sonrasında deney ve kontrol gruplarından elde edilen 

ortalama puanların grup içi düzeyde karşılaştırıldığı İlişkili (Bağımlı) Örneklemler İçin t-

Testine ilişkin sonuçlara Tablo 1 ve Tablo 2’de yer verilmiş ve ortaya çıkan bulgular 

tartışılmıştır. 

Tablo 1’de deney grubuna ait öntest ve sontest puanlarının karşılaştırıldığı “İlişkili 

Örneklemler İçin t-Testi” sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 1. Deney Grubuna Ait Öntest ve Sontest Puanlarının Karşılaştırıldığı İlişkili 

Örneklemler İçin t-Testi Sonuçları 

Deney Grubu N X S Sd T P 

Öntest 25 11 2.15 24 -12,839 .000* 

Sontest 25 14 2.12    

*p<.01 için anlamlıdır. 

Tablo 1’de deney grubunun öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık 

(t(24)=-12.8, p< .01) olduğu görülmektedir. Deney grubu, hem kontrol grubuyla beraber 

normal öğretim faaliyetlerinin hem de eleştirel okuma ve tartışarak okuma çalışmalarının 

yürütüldüğü grup olduğundan ortaya çıkan farklılığın her iki uygulamadan da etkilenmesi 

mümkündür.  

Tablo 2’de kontrol grubunun öntest ve sontest puanlarının karşılaştırıldığı “ilişkili 

gruplar için t-testi” sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 2. Kontrol Grubunun Öntest ve Sontest Puanlarının Karşılaştırıldığı “İlişkili 

Gruplar İçin t-Testi” Sonuçları 

Kontrol Grubu N X S sd T P 

Öntest 25 10 2.87 24 -13,3 .000* 

Sontest 25 12 2.84    

*p<.01 için anlamlıdır. 

Tablo 2’de kontrol grubuna ait öntest ve sontest puanları arasında anlamlı farklılık 

(t(24)=-13,3, p< .01) olduğu görülmektedir. Deneysel işlem süresince kontrol grubunda 

normal öğretim faaliyetlerine devam edilmiş ancak okuma eğitimiyle ilgili farklı bir 

çalışmaya yer verilmemiştir. Bu nedenle kontrol grubunun okuduğunu anlama düzeyini 
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ölçen öntest ve sontest puanları arasındaki anlamlı farklılık normal öğretim faaliyetlerinin 

etkisiyle açıklanabilmektedir. 

Tablo 1 ve Tablo 2’den elde edilen veriler iki grupta da okuduğunu anlama 

düzeyinin deneysel işlem süreci sonunda anlamlı şekilde farklılık gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. Ancak ilişkili örneklemler için t-testi kullanılarak elde edilen sonuçlar eleştirel 

okuma ve tartışarak okuma yöntemlerinin okuduğunu anlama düzeyini nasıl etkilediği 

konusunda yeterli veri sağlamamaktadır. Zira okuduğunu anlama düzeyi her iki grupta da 

anlamlı şekilde farklılaşmıştır. Kontrol grubundaki anlamlı farklılığın normal öğretim 

faaliyetlerinden kaynaklanması ve normal öğretimin deney grubunda da kontrol grubundaki 

gibi devam etmiş olması, normal öğretim faaliyetlerinin her iki grupta da anlamlı farklılığa 

neden olduğu sonucunu doğurmaktadır. İlişkili örneklemler için t-testinden elde edilen 

sonuçların desteklenmesi ve eleştirel okuma ve tartışarak okuma yöntemlerini içeren 

deneysel işlemin etkisinin sınanması amacıyla, işlem öncesinde ve sonrasında iki grup 

arasında meydana gelen farklılığın anlamlılığını ortaya koyan bağımsız örneklemler için t-

testinden ve okuduğunu anlama düzeyinde meydana gelen değişimin farklı işlem gruplarında 

olma durumundan anlamlı düzeyde etkilenip etkilenmediği kontrol eden ANOVA’dan elde 

edilen sonuçlara bakılmalıdır. 

3.2. Öntest ve Sontest Puan Ortalamalarının Gruplar Arası Düzeyde 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular (Bağımsız [İlişkisiz] Gruplar İçin t-Testine İlişkin 

Bulgular) 

Deneysel işlem öncesi ve sonrası deney ve kontrol gruplarından elde edilen ortalama 

puanların gruplar arası düzeyde karşılaştırıldığı ilişkisiz gruplar için t-testine ilişkin 

sonuçlara Tablo 3 ve Tablo 4’te yer verilmiş ve bu ölçümlerden elde edilen bulgular 

üzerinde tartışılmıştır. 

Tablo 3’te, uygulama öncesi deney ve kontrol gruplarının Okuduğunu Anlama 

Başarı Testinden (Öntest) elde ettikleri puanların karşılaştırıldığı “İlişkisiz Örneklemler İçin 

t-Testi” sonuçlarına yer verilmiştir.   

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Puanlarına Dayanan t-Testi Sonuçları 

  N X S.s T P 

Okuduğunu  

Anlama   

Deney  25 11 2.15   

Kontrol 25 10 2.87 1.614 .113* 

*p >.05 için anlamsızdır 

Tablo 3’te yer alan, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin deneysel işlem 

öncesi uygulanan “Okuduğunu Anlama Başarı Testi”nden (Öntest)  aldıkları puanların 

karşılaştırıldığı t-testi sonucu elde edilen bulgular, uygulama öncesinde iki grup arasında 

okuduğunu anlama başarısı yönünden anlamlı bir farklılığın olmadığını (t48= 1.614, p>.05) 

göstermektedir. Bu durum, gruplar arasında okuduğunu anlama becerisi yönünden seviye 

farkı olmadığını ortaya çıkarmaktadır.  

Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesi aynı düzeyde okuduğunu anlama 

becerisine sahip olması ve uygulama süresince her iki grupta da normal öğretime devam 

edildiğinden uygulama sonrası iki grup arasında ortaya çıkacak anlamlı bir farklılık deneysel 

işlemin, yani eleştirel ve tartışarak okuma yöntemlerinin okuduğunu anlama becerisi 

üzerindeki etkisini meydana koyacaktır.  

Tablo 4’te deneysel işlem sonrası uygulanan Okuduğunu Anlama Başarı Testinden 

elde edilen sonuçlar, tekrar “İlişkisiz Örneklemler İçin t-Testi” kullanılarak 

karşılaştırılmıştır.   

Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Puanlarına Dayanan t-Testi 

Sonuçları 

  N X S.s T P 

Okuduğunu  

Anlama   

Deney 25 14 2.12   

Kontrol 25 12 2.84 2.874 .006* 

*p<.05 için anlamlıdır. 
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Tablo 4’te yer alan, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin deneysel işlem 

sonrası uygulanan “Okuduğunu Anlama Başarı Testi”nden (Sontest)  aldıkları puanların 

karşılaştırıldığı t-testinden elde edilen sonuçlar, iki grup arasında okuduğunu anlama başarısı 

yönünden anlamlı bir farkın oluştuğunu ( t48= 2.874, p<.05)  göstermektedir. 

Uygulama öncesinde aralarında okuduğunu anlama düzeyi yönünden anlamlı bir 

farklılık bulunmayan deney ve kontrol grupları arasında uygulama sonrasında anlamlı 

biçimde farklılığın meydana gelmiş olması eleştirel ve tartışarak okuma yöntemlerinin 

kullanıldığı deneysel işlemin, öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyini etkilediği sonucunu 

ortaya koymaktadır. Tablo 3. ve Tablo 4’te yer alan ve deney ve kontrol gruplarının 

okuduğunu anlama düzeyine ait öntest ve sontest puan ortalamalarındaki değişimi gösteren 

değerler incelendiğinde (kontrol grubu; 10’dan 12’ye; deney grubu; 11’den 14’e) deney ve 

kontrol grupları arasında oluşan anlamlı farklılığın deney grubu lehine olduğu sonucuna 

ulaştırmaktadır.  

3.3. Öntest ve Sontest Puanlarının Grup, Ölçüm ve Örneklem Düzeyinde 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular (Karışık Ölçümler İçin İki Faktörlü ANOVA’ya 

İlişkin Bulgular) 

Uygulama öncesi ve sonrası grup içinde ve gruplar arasında okuduğunu anlama 

başarısı düzeyinde nasıl bir değişim yaşandığının ortaya koymak için öntest ve sontest 

ölçeklerinden elde edilen puanların karşılaştırıldığı Karışık Ölçümler için İki Faktörlü 

ANOVA’dan (Two-Way ANOVA for Mixed Measures) elde edilen sonuçlar Tablo 5.’te ve 

Tablo 6.’da gösterilmiştir.  

Tablo 5’te deney ve kontrol gruplarından elde edilen öntest ve sontest puanlarına ait 

ortalama değerler belirtilmiştir. 

Tablo 5. Deney ve Kontrol Gruplarından Elde Edilen Öntest ve Sontest Puanlarına 

Ait Ortalama Değerler   

Grup  Öntest Sontest 

 N 𝑋 S N 𝑋 S 

Deney  25 11,64 2,15 25 14,48 2,123 

Kontrol 25 10,48 2,87 25 12,44 2,844 

Tablo 5 incelendiğinde her iki grupta da okuduğunu anlama düzeyinde artış 

yaşandığı görülmektedir (Deney: 11,64’den 14,48’e; Kontrol: 10,48’den 12,44’e). Ancak 

deney grubunda görülen artış kontrol grubuna oranla daha fazladır. Bu durum hem deneysel 

işlem hem de normal öğretimin okuduğunu anlama düzeyini arttırmada etkili olduğu savını 

doğrulamaktadır.  

Tablo 6’da deney ve kontrol gruplarına ait İki Faktörlü ANOVA sonuçları yer 

almaktadır. 

Tablo 6. Öntest ve Sontest Puanlarından Elde Edilen İki Faktörlü ANOVA Sonuçları  

Varyansın 

Kaynağı 

KT Sd KO F P 

Gruplar Arası      

Grup  (Deney/Kontrol) 64,000 1 64,000 5,196 ,027* 

Gruplar İçi      

Ölçüm (Ön Test-Son Test) 144,000 1 144,000 326,654 ,000* 

Grup*Ölçüm 4,840 1 4,840 10,979 ,002* 

 *p<.05 için anlamlıdır 

Tablo 6 incelendiğinde, ilk dikkat çeken husus gruplar arası öntest-sontest 

ortalamalarının anlamlı şekilde farklılık göstermesidir (F 1;48= 5,196, p< .05). Öntest ve 

sontestten elde edilen puanlar arasında grup düzeyinde anlamlı biçimde farklılığın meydana 

gelmesi deneysel işlemin deney grubu üzerinde etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 6’da yer alan değerler grup farkı gözetilmeden ele alındığında, deneklerin ön 

test son test puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (F 1; 48=326, 
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p<.05). Bu durum sekiz hafta boyunca sürdürülen deneysel işlemin ve normal öğretimin, 

öğrencilerin okuduğunu anlama başarısını anlamlı biçimde etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Tablo 6’dan elde edilen sonuçlar okuduğunu anlama başarı düzeyinde meydana 

gelen değişimin farklı işlem gruplarına ait olma durumundan anlamlı şekilde etkilendiği de 

ortaya çıkmaktadır ( F 1; 48= 10,979, p<.05). Farklı işlem gruplarında yer alan öğrencilerin 

öntest ve sontest puanlarının anlamlı şekilde farklılık göstermesi deneysel işlemin etkili 

olduğu varsayımını güçlendirmektedir. 

Tablo 5’ten ve Tablo 6’dan alınan sonuçlar bir yandan yukarıda yer verilen t-

testlerine ait sonuçları doğrulamakta bir yandan da deneysel işlemin etkililiği konusunda 

fikir vermektedir. Okuduğunu anlama düzeyi yönünden iki grupta da anlamlı bir farklılık 

meydana gelmiştir. Bu artış, normal öğretimin her iki grupta da etkin bir şekilde 

yürütülmesine dayanmaktadır (bkz. Tablo 1, Tablo 2, Tablo 5 ve Tablo 6)  İki grup 

arasındaki en önemli farklılık deneysel işlem olduğundan bu işlemin etkisi gruplar arası 

ortalamalardaki farklılık üzerinden yorumlanabilmektedir. Uygulama öncesi benzer seviyede 

okuduğunu anlama becerisine sahip olan deney ve kontrol grupları arasında uygulama 

sonrası anlamlı düzeyde farklılığın meydana gelmesinde, bağımsı değişken rolünü oynayan 

ve yalnızca deney grubuyla devam ettirilen eleştirel ve tartışarak okuma yöntemleri söz 

sahibi olmaktadır (bkz. Tablo 3., Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6). deney grubu okuduğunu 

anlama becerisi yönünden kontrol grubuna oranla anlamlı düzeyde artış yaşamıştır (bkz. 

Tablo 5 ve Şekil 1). Tüm bu veriler ışığında eleştirel ve tartışarak okuma yöntemlerinin 

okuduğunu anlama becerisi üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Deney ve kontrol gruplarında deneysel işlem öncesi ve sonrası yaşanan değişim 

Şekil 1’de de açık bir biçimde görülmektedir. 

Şekil 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest-Sontest Puan Ortalamaları  
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4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1. Tartışma ve Sonuçlar  

Bu çalışmada eleştirel okuma ve tartışarak okuma yöntemlerinin altıncı sınıf 

öğrencilerinin okuma düzeyine etkisi incelenmiş ve araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:  

1. Okuduğunu anlama düzeyi bakımından deney grubunun öntest ve sontest puanları 

arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Bu süreçte deney grubunda hem normal 

öğretime devam edilmiş hem de eleştirel ve tartışarak okuma yöntemlerinin kullanıldığı 

okuma çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlar da göz önüne 

alındığında deney grubunda meydana gelen bu değişime hem normal öğretim sürecinin hem 

de uygulanan deneysel işlemin katkı sağladığı görülmektedir.  

2. Okuduğunu anlama düzeyi bakımından kontrol grubunun öntest ve sontest 

puanları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma süresince kontrol 

grubunda normal öğretime devam edilmiş ve okuma eğitimiyle ilgili herhangi bir ek çalışma 

yürütülmemiştir. Ortaya çıkan durum, normal öğretim sürecinin de okuduğunu anlama 

düzeyini anlamlı biçimde etkilediğini göstermektedir.  

3. Deneysel işlem öncesinde uygulanan okuduğunu anlama testinde deney ve kontrol 

grubu öğrencileri arasında okuduğunu anlama düzeyi yönünden anlamlı bir farkın olmadığı 

saptanmıştır. İki grup arasında uygulama öncesi okuduğunu anlama becerisi yönünden 

anlamlı bir farklılığın olmaması deneysel işlemin etki düzeyinin belirlenmesi bakımından 

önemli bir veri sağlamaktadır. Zira uygulama süresince her iki grupta da Türkçe ders kitabı 

ve öğrenci çalışma kitabına bağlı olarak normal öğretim faaliyetlerine devam edildiğinden 

iki grup arasındaki tek farklılık deney grubunda yürütülen eleştirel ve tartışarak okuma 

etkinlikleri olmuştur. Bu nedenle uygulama sonrası iki grup arasında ortaya çıkacak anlamlı 

bir farklılık deneysel işlemin, yani eleştirel ve tartışarak okuma yöntemlerinin okuduğunu 

anlama becerisi üzerindeki etkisiyle açıklanabilmektedir.  

4. Deneysel işlem sonrasında uygulanan okuduğunu anlama testinden elde edilen 

sonuçlar, deney ve kontrol grupları arasında okuduğunu anlama yönünden anlamlı bir 

farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Deneysel işlem öncesinde gruplar arasında böyle bir 

farklılığın olmadığı ve deney süresince iki grupta da normal öğretime devam edilmiş olup 

yalnızca deney grubunda sürece ek olarak eleştirel ve tartışarak okuma yöntemlerinin 

kullanıldığı okuma çalışmalarının yapıldığı düşünüldüğünde, ortaya çıkan bu farklılığın 

eleştirel ve tartışarak okuma çalışmalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 

durum eleştirel okuma ve tartışarak okuma çalışmalarının okuduğunu anlama becerisini 

etkilediği varsayımını doğrulamaktadır. 

5. Araştırmada hem deney hem de kontrol grubuna ait sontest puan ortalamalarının, 

öntest puanlarına ait ortalamalardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sontest puan 

ortalamalarının öntest puan ortalamalarına oranla daha yüksek çıkması, her iki grupta da 

okuduğunu anlam düzeyinde artış yaşandığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar deney ve 

kontrol gruplarında okuduğunu anlama düzeyinde meydana gelen değişimin olumlu yönde 

olduğunu ve ortaya çıkan anlamlı farklılıkların okuduğunu anlama düzeyindeki artıştan 

kaynaklandığını ortaya çıkarmaktadır.  

6. Deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest puan ortalamaları üzerinde yapılan 

ölçümler, ortalamalar arasında anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu 

durum, deney grubuyla gerçekleştirilen uygulamanın etkili olduğunu ve iki ölçüm arasındaki 

farklılığın eleştirel ve tartışarak okuma yöntemlerinin kullanımıyla meydana geldiğini ortaya 

çıkarmaktadır. 

7. Okuduğunu anlama düzeyini ölçen öntest ve sontest puanları arasındaki anlamlı 

farklılığın grup ayrımı gözetilmediğinde de var olduğu tespit edilmiştir. Bu durum çalışmaya 

katılan öğrencilerin (hem deney hem de kontrol grubunda yer alan öğrencilerin) okuduğunu 

anlama düzeylerinde genel olarak bir gelişme yaşandığını meydana çıkarmakta ve eleştirel 

ve tartışarak okuma yöntemlerinin yanında normal öğretimin de okuduğunu anlam becerisi 

üzerinde etkili olduğu sonucunu doğrulamaktadır. 

8. Öntest ve sontest puanları arasındaki farkın deney ve kontrol grubunda olma 

(farklı işlem gruplarında olma) durumundan anlamlı şekilde etkilendiği tespit edilmiştir. 
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Farklı işlem gruplarında olmanın okuduğunu anlama düzeyinde anlamlı farklılık meydana 

getirmesi, deneysel işlemin gruplar üzerindeki etkisinin görülmesi bakımından önem kazanır. 

Elde edilen diğer sonuçlarla kıyaslandığı zaman, farklı işlem gruplarını oluşturan deney ve 

kontrol grupları arasında meydana gelen farklılaşmanın deney grubu lehine olduğu ve 

okuduğunu anlama düzeyindeki artıştan kaynaklandığı görülür. Bu durum eleştirel okuma ve 

tartışarak okuma yöntemlerine dayalı olarak yürütülen ve sadece deney grubuyla 

gerçekleştirilen uygulamanın öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyinde anlamlı düzeyde 

artış gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır.  

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar konuyla ilgili başka araştırmalarla benzer 

sonuçlar içermektedir. Yılmaz (2008) ve Yantır (2011) okuma sürecinde çeşitli nedenlerden 

dolayı yaşanabilecek anlamaya yönelik sorunların doğru şekilde uygulanacak yöntem ve 

stratejilerle çözülebileceğine dikkat çeker. Ünal (2006), eleştirel okuma becerisi ile 

okuduğunu anlama düzeyi arasında orta dereceli bir ilişkinin var olduğunu saptarken Çam 

(2006), eleştirel düşünme ve eleştirel okuma becerilerinin görsel okuma becerisine, olumlu 

yönde etkisi olduğunu ifade eder. Gül (2013), ortaokul 6., 7. ve  8. sınıf öğrencilerinin 

sıklıkla kullandıkları okuma stratejilerinin, tartışarak ve eleştirel okuma süreçlerini de 

içerdiğini göstermektedir. Karabay (2012) eleştirel okur-yazarlık eğitimi alan öğrencilerin 

okuma sırasında anlamaya yönelik daha fazla strateji kullanıldıklarını ve derin anlamlara 

daha fazla ulaşıldığını belirlemiştir. Savaş Yüce (2004), okuma sırasında yapılan 

tartışmaların dil performansını arttırdığını tespit etmiştir. Epçaçan  (2013) okunan bir metin 

üzerinde yapılan grup tartışmalarının anlamayı arttırdığını ve okumaya karşı olumlu tutum 

geliştirdiğini göstermektedir. Yılmaz ve Top (2015), İşbirlikli Tartışma Sorgulama (İTS) 

stratejisinin okuduğunu anlama becerisini arttırdığını belirlemiştir. Bahsi geçen çalışmalar, 

okuma eğitimi sırasında genelde çeşitli yöntem ve stratejilerin kullanılmasının özelde de 

eleştirel ve tartışarak okumaya yönelik etkinliklerin okuma becerisine olumlu yönde 

etkilediğini ortaya koymaktadır. 

4.2. Öneriler 

Eleştirel okuma ve tartışarak okuma yöntemlerini ele alan bu araştırma sonucunda, 

eleştirel okuma ve tartışarak okuma yöntemlerinin kullanımını içeren okuma eğitimi 

çalışmalarına yönelik olarak şu önerilere yer verilebilir: 

1. Okuma ve anlama süreci, düşünme becerilerinin yoğun şekilde kullanılmasıyla 

daha verimli hâle gelebilmektedir. Bu nedenle okuma etkinliklerinde bilginin doğru şekilde 

algılanması, kavranması ve saklanması kadar karşılaştırılması, çeşitli açılardan analiz 

edilmesi, başka bilgi ve fikirlerle sentezlenmesi, değerlendirilmesi ve yeniden 

yapılandırılması üzerinde de durulmalıdır.  

2. Okuma sırasında bireysel farklılıkların etkisiyle aynı metin üzerinde birbirinden 

farklı anlamlandırmalara ve çıkarımlara ulaşılabilmektedir. Bu nedenle sınıf içinde 

gerçekleştirilen okuma faaliyetlerinde öğrencilerin metne yönelik sorular oluşturma, 

değerlendirmeler yapma ve farklı çözüm yolları ortaya koyma konusunda desteklenmesi 

okuma ortamındaki üretkenliği arttırabilir. 

3. Çok yönlü sorgulamalara dayanan sınıf içi okuma etkinlikleri sayesinde 

öğrenciler, bilgi ve düşünce alışverişinin yanında kendilerini ifade etme imkânı buldukları ve 

birbirlerinin eksikliklerini tamamladıkları bir iletişim ve etkileşim ortamına dâhil olabilirler.  

4. Sınıf içi tartışmalarda öğrencilerin gerek metinlere gerekse farklı fikirlere yönelik 

eleştirilerde ölçülü tavırlar sergileme, demokratik ve saygılı bir tutum takınma, şahıslara 

değil ortaya çıkan problemlere yönelik değerlendirmeler yapma gibi konularda 

yönlendirilmesi gerekebilir. Yapılacak doğru yönlendirmeler sayesinde olumlu tutum ve 

davranışların kazandırılması sürecine de katkı sağlanabilir. 

5. Okuma etkinlikleri sırasında farklı okur deneyimleriyle karşılaşan öğrenciler, 

kendi okuma süreçleri hakkında da fikir sahibi olabilirler. Böylece okurun kendi okuma 

deneyimlerini denetlemesi, değerlendirmesi ve çevre etkisiyle zenginleştirmeye çalışması 

mümkün olabilir. 
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Öğrencilerin Televizyonda Yer Alan Ve Görsel Okuma Örneği Olan Akıllı İşaretlere 

Yönelik Farkındalığı 

 

Müzeyyen ALTUNBAY* 

 

Öz: 21. yüzyılda gelişen medya sektörü, beraberinde yazılı metinler kadar görsel 

malzemenin de artmasına neden olmuştur. Görsel malzemenin artması; bu malzemenin 

okunmasını, yorumlanmasını ve doğru anlamlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle 

sıklıkla vurgulanan “görsel okuryazarlık”, okuma becerisi içinde değerlendirilmekte olup 

“görsel okuma” başlığı altında incelenmektedir. Görsel okuma, kısaca yazılı metin dışındaki 

diğer görsel malzemenin (çeşitli simge ya da semboller, grafik ya da tablolar, levhalar, 

işaretler vb.) amacını doğru algılamak, yorumlamak ve değerlendirmek şeklinde 

tanımlanabilir. Görsel okumaya ilişkin şekillere ya da sembollere hayatın her alanında 

(hastahane, okul, otoyol vb. ) rastlanılabilir. Bu işaretlerin yaygın olarak kullanıldığı bir 

diğer alan televizyonlardır. Özellikle uyarma, dikkat çekme gibi amaçlarla kullanılan ve 

RTÜK tarafından “Akıllı İşaretler” olarak adlandırılan bu simgeler, belirli programlarda 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin televizyonda yer alan Akıllı 

İşaretlere yönelik farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada tarama 

modeli kullanılarak veri toplanmıştır. Verilerin analizi ile elde edilen sonuçlar bulgular 

kısmında sunulmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Akıllı işaretler, görsel okuma, görsel okuryazarlık, Türkçe eğitimi.  

 

STUDENTS’ AWARENESS OF SMART SIGNS WHICH ARE VISUAL READING 

SAMPLES APPEARING IN TELEVISION 

 

Abstract: The media sector that has developed in the 21st century has caused the 

increase of visual materials as well as the written texts. Increase of visual material has made 

it necessary that the material must be studied, interpreted and correctly comprehended. 

That’s why; "visual literacy", which is often emphasized, is evaluated as a reading skill and 

is studied under the heading of "visual reading". Apart from the written text, visual reading 

can be defined as the correct perception, interpretation and evaluation of the purpose of other 

visual materials such as a variety of symbols, graphics, tables or signs, etc. The forms or 

symbols of visual reading can be found in every area of life like hospital, school, highway 

etc. Television is another area where these signs are widely used. These symbols, which are 

used by RTÜK as "Smart Signs", are used in certain programs, especially for the purposes of 

warning and attention. In this study, it is aimed to determine the level of awareness of the 

primary school students towards the smart signs on television. In the study, data was 

collected using the screening model. The results obtained by the analysis of the data are 

presented in the findings section. 

Key words: Smart Signs, Visual Reading, Visual Literacy, Turkish Education. 
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GİRİŞ 

Debes (1968) tarafından temeli atılan görsel okuma “resim, kroki, grafik, sembol, 

şekil, renk gibi görsellerle, doğa ile sosyal olayları okuma, anlama, yorumlama ve zihinsel 

yapılandırma sürecidir” (Güneş, 2016: 186). Giderek çeşitlenen okuma alanı (medya 

okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı vb.) içinde yeni bir alan olan görsel okuryazarlık 

kavramının ortaya çıkması 20. yüzyıla denk gelir. Bu kavramın ortaya çıkmasında kuşkusuz 

her geçen gün artan iletişim teknolojilerinin katkısı bir hayli fazladır. Çağa ve toplumun 

ihtiyacına uygun birey yetiştirmek amacıyla özellikle eğitimde, öğretim programlarındaki 

çeşitli uygulama ve etkinlikler aracılığı ile görsel okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinin 

amaçlandığı görülür.  

Güneş (2013), öğrencilerin görsel okuma becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim 

sürecinde çeşitli yaklaşımlar uygulandığını, geleneksel ya da semiyolojik yaklaşım ile 

bilişsel yaklaşımın bunlardan birkaçı olduğunu, günümüzde ise “psikofizyolojik ya da 

yapılandırıcı” yaklaşım uygulandığını belirtmektedir. “Bu yaklaşımda görsellerin birey 

üzerindeki duygusal, algısal ve zihinsel etkileri üzerinde durulmaktadır. Öğrencilerin dil, 

zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmek için görsellerin duygusal ve etkileyici 

yönünden yararlanılmaktadır” (Güneş, 2013: 2). 

Görsel okuryazarlık kavramıyla ilişkili çeşitli teoriler olmakla birlikte en 

önemlilerinden birisi İkili Kodlama Teorisidir. “1971 yılında Allen Paivio tarafından ortaya 

konulmuş teoriye göre insanların öğrenmesinde sözel ilişkiler ve görsel imajlar olmak üzere 

iki kanal vardır” (Akt. Baş, Kardaş, 232). Görsel imajlar çok çeşitli olmakla birlikte 

bunlardan bir tanesi 2006’dan sonra televizyonlarda yer almaya başlayan ve hem uyarı hem 

bilgilendirme amacı taşıyan Akıllı İşaretlerdir. Bu işaret sistemi, televizyon programlarında 

yer almaktadır. Bilindiği gibi etkisi her geçen gün artan ve tüm dünyayı çepeçevre kuşatan 

kitle iletişim araçlarının, faydasının yanında pek çok olumsuz etkisi de bulunmaktadır. Bu 

olumsuz etkiler, fiziksel ve zihinsel yönden olgunlaşmış yetişkinlerin aksine henüz bilişsel 

açıdan tam olgunluğa erişmemiş, gelişme çağındaki çocuk ve gençler üzerinde daha etkili 

olmaktadır. Tezcan’a göre (2012) “Kitle iletişim araçlarının en etkin ve popüler olanlarından 

TV ve daha sonraları yaygınlaşan videonun olumsuz etkileri çocuğa yansımaktadır. Sürekli 

TV ve video izleyen çocuğun derslerini ihmal etmesi, okul başarısını olumsuz etkilemesi, 

erken yaşta cinsel duygu ve davranışlara aşırı ilgi göstermesi, motor gelişimini olumsuz 

etkilemesi, edilgenlik, bireycilik, arkadaş ve oyun gruplarından uzak kalış gibi sonuçlar 

doğurmaktadır” (Tezcan, 2012: 34). Dolayısıyla “yayınlanan programların çokluğu ve 

çeşitliliği, VCR, DVD gibi cihazların kullanımındaki artış karşısında aileler, çocuklarını 

televizyonun olumsuz etkilerinden koruma çabası içerisine girmektedirler” (İspir; İspir, 

2008: 177). Ebeveynlerin endişelerinin altında yatan temel sebep; televizyondaki 

programların (dizi, çizgi film, yarışma programı, filmler vb.) içerik ve mesaj olarak 

çocuklara uygun olmayışları, onların gelişimlerini olumsuz etkileyebilmeleridir. 

“Sosyal öğrenme yaklaşımına göre, çocuklar televizyonda bir davranışa ya da mesaja 

dikkatini verip onu belleğine aktardıkları zaman, daha sonra bu bilgi onların davranışlarına 

ve ilgilerine rehber olmaktadır. Sık izlenen bir davranış tekrarlandığı için belleğe iyice 

yerleşmekte ve çocuk tarafından ortaya konma olasılığı artmaktadır. Bilgi işleme 

yaklaşımına göre de çocuklar televizyon izlerken aslında bazı davranış kalıplarını, 

kişilerarası ilişki örüntülerini, sorunların çözümüne yönelik stratejileri ve pek çok sosyal 

davranışı öğrenmektedirler” (Öktem; Sayıl, Özen, 2006: 10). Çünkü çocuk yapısı gereği, 

kendisine sunulanı alır, bu açıdan televizyonlarda sunulan rol modellerin ve programların 

çocuk gelişimine uygun olması gerekir. Olumsuz içerikteki programların (şiddet içeren, 18+ 

programlar vb.) ise gerekli uyarıyı yapmaları beklenir. Bu noktada Akıllı İşaretler, 

televizyonlardaki programların olumsuz içeriklerine dair izleyicileri uyarma ve bilgilendirme 

işlevi taşıması yönünden önemli bir sistem olarak kabul görür. Bu sistem, yaş ve içeriğe dair 

iki tür sınıflandırmadan oluşur.  

1. Akıllı İşaretler 

Günün belirli saatlerini televizyon karşısında geçiren çocukların olası zararlı 

içeriklerden korunması, kişilik gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek yayınlardan uzak 

durmaları ile mümkündür. Pek çok kez çocuklar hangi programın onlar için uygun olduğunu 
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ya da olmadığını farkına varamazlar. Yaygın bir iletişim aracı olan televizyonun 

yasaklanması da problemin çözümü için doğru bir yol değildir. Postman’a (1994: 90) göre; 

en küçük çocuklar dahi televizyon izlemekten men edilmezler. En kötü yoksulluk bile 

televizyondan vazgeçmeyi gerektirmez. En iyi eğitim sistemi bile televizyonun 

belirleyiciliğinden kurtulamaz ve en önemlisi, kamuoyunu ilgilendiren hiçbir konu (politika, 

haber, eğitim, din, bilim, spor) televizyonun ilgi alanının dışında kalmaz. Yani, halkın bu 

konuları kavrayış biçimi tamamen televizyonun yönelimleriyle şekillenmektedir. (Akt, 

Büyükbaykal, 2007). Dolayısıyla bireylerin televizyondan soyutlanması mümkün olmamakla 

birlikte olası zararlı etkilerinin en aza indirilmesi mümkün olabilir.  

Geniş izleyici kitlesine ulaşan en önemli iletişim araçlarından biri olan televizyonda, 

günümüzde devlet kanalının haricinde pek çok özel kanal yayın yapmaktadır. Yapılan 

yayınların denetlenmesi hususunda en yetkili organ RTÜK (Radyo, Televizyon Üst 

Kurulu)’tür. Çocuk ve gençleri televizyonun olası zararlı etkilerinden korumak için 

oluşturulan Akıllı İşaretler, “RTÜK tarafından geliştirilmiş olan ve 2006 yılının ikinci 

yarısından itibaren Türkiye’de ulusal televizyonlarda hayata geçirilmesi planlanan, 

televizyon programlarının sınıflandırılması sistemidir. Bu sınıflandırma sistemi televizyon 

programlarının olası zararlı etkilerinden çocuklar ve gençleri korumak amacıyla 

tasarlanmıştır. Akıllı İşaretler sistemi, karma bir sistemdir. Bu sistem, hem bir programın 

hangi yaş grubuna uygun olduğu hem de olası zararlı içeriği hakkında bilgi verir” (Öktem; 

Sayıl, Özen, 2006: 3). 

Her programda hem o programın hangi yaş grubuna hitap ettiği ile ilgili bir 

göstergeye hem de –varsa- olası olumsuz etkilerini belirten bir göstergeye yer verilir. Bu 

açıdan bakıldığında Akıllı İşaretlerin bir uyarı sistemi olduğu ifade edilebilir. “Ülkemizde 

daha uzun saatler televizyon izleyen izleyici kitlenin sosyodemografik özellikleri, yayıncı 

kuruluşlarla ilgili düzenleyici yasalar ve ABD ve Avrupa ülkelerinde işlerliği görülmüş olan 

sistemler dikkate alınarak Akıllı İşaretler içerik ve yaş değerlendirmesini birlikte ele alan 

karma bir sistem olarak geliştirilmiştir. Hollanda ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde görsel-

işitsel medya türlerinin (PC oyunları, diğer DVD, VCD'ler..) değerlendirilmesinde kullanılan 

ve işlerliği sınanmış olan NICAM'ın sınıflama sistemi (Bkz. Valkenburg, Beentjes, Nikken 

ve Tan, 2002) Akıllı İşaretler’e örnek oluşturmuştur” (Öktem; Sayıl, Özen, 2006: 3).  

RTÜK’e ait resmi internet sitesinde bu sistemin oluşturulması ile birlikte 

uygulamaya geçirilmesinin bir akademik kurulun çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği 

ifade edilmektedir. Öncelikle ihtiyaç analizi yapılarak bu sisteme gerek olup olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu amaçla, MEB ile işbirliği yapılarak Ankara’daki farklı sosyoekonomik 

çevrelerden toplam 1650 anne-babaya ulaşılarak Akıllı İşaretler sisteminin sosyolojik alt 

yapısının oluşturulması amaçlanmıştır. Bununla birlikte 90’lardan itibaren Avrupa ve 

Amerika’da kullanılmakta olan bu sistem, Türkiye’de de oluşturulmaya çalışılarak, 

televizyonun olası zararlı etkilerinden çocuk ve gençlerin korunmasına öncelik verilmiştir. 

“RTÜK tarafından yapılan araştırmalar Türkiye’de sistemin çok ‘etkin’ bir şekilde 

uygulandığını göstermektedir. RTÜK’ün, sistemin uygulanmaya başladığı tarih olan 26 

Nisan 2006’dan sadece dört ay sonra yaptığı, vatandaşların televizyon yayınlarında 

kullanılmaya başlanan ‘Akıllı İşaretler’den memnuniyetini ölçen araştırması, izleyicilerin 

%77.1'inin, işaretlerin sadece çocukların izleyeceği programları değil, yetişkinlerin 

izleyeceği programları da belirlemesi" nedeniyle uygulamanın devamını istediğini 

göstermiştir” (Özonur, 2016: 229). Bu bakımdan, Akıllı İşaretlerin toplum nezdinde 

memnuniyetle karşılandığı ifade edilebilir. Akademik alt yapısı olan ve temeli sosyolojik 

araştırmalara dayanan Akıllı İşaretler sisteminde yer alan temel işaretler şunlardır: 
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Tablo 1. Akıllı İşaretler 

Cinsellik 

içerir. 

Olumsuz 

örnek 

oluşturabilece

k davranışlar 

içerir. 

Genel 

İzleyici 

7 yaş ve 

üzeri 

izleyiciler 

içindir. 

13 yaş ve 

üzeri 

izleyiciler 

içindir. 

18 yaş ve 

üzeri 

izleyicile

r içindir. 

Şiddet/korku 

unsurları 

içerir. 

  

 

  

 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi oluşturulan Akıllı İşaretler toplam yedi tane olup bunların 

üçü yaşa yönelik, üçü içeriğe yönelik bilgi içermektedir. Yaşa yönelik hazırlanan işaretler 

7+, 13+ ve 18+ işaretleridir. İçeriğe yönelik hazırlananlar ise “Cinsellik içerir.”, “Olumsuz 

örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.” ve “Şiddet/korku unsurları içerir.” işaretleridir. 

Genel İzleyici işareti ise her yaş grubuna uygun olma anlamı hem de içeriğinde olumsuz 

herhangi bir şey olmadığı anlamını taşır. Bu bakımdan her iki kategoride değerlendirilebilir.  

Yöntem 

Araştırmanın yöntem kısmında; araştırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin 

toplanması ve analizi gibi bölümlere yer verilmektedir.  

Araştırma Modeli 

Bu çalışma “tarama araştırması” modeli ile oluşturulmuştur. Literatürde tarama 

modeli “Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan 

çalışmalara tarama (survey) araştırması denir. Tarama araştırmasının önemli bir avantajı, 

oldukça çok bireyden oluşan örneklemden elde edilen birçok bilgiyi bize sunmasıdır” 

(Büyüköztürk vd., 2015: 14) şeklinde açıklanır.  

Örneklem Grubu 

Araştırmada olasılığa dayalı örnekleme çeşitlerinden seçkisiz örneklem modelinden 

yararlanılmıştır. Seçkisiz örneklem literatürde, “istatistiksel hesaplarla evreni temsil 

edebilme büyüklüğüne sahip ve tamamen rastgele yöntemle” (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 

132) yapılan seçimler olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini, Giresun ilinin 

Merkez ilçesindeki üç farklı ilköğretim okulunun 5 ve 6. sınıflarında öğrenim gören toplam 

161 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır.  Öğrencilere dair genel bilgiler Tablo 2’de 

gösterilmektedir (Bk. Tablo 2). 

Tablo 2. Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı 

 Cinsiyet 
Toplam 

Sınıf Erkek Kız 

5. Sınıf 50 33 83 

6. sınıf 35 43 78 

Toplam  85 76 161 

Tablo 2’den anlaşılacağı gibi öğrencilerin 85’i erkek (50 kişi 5. sınıf, 35 kişi 6. sınıf 

öğrencisi), 76’sı (33’ü 5. sınıf, 43’ü 6. sınıf öğrencisi) kızdır. Cinsiyet açısından bakıldığında 

denkliğin hemen hemen sağlandığı ifade edilebilir. Öğrencilerin yaş ortalaması ise 10,7 

olarak tespit edilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada öncelikli olarak literatür taraması yapılmış, ardından veri toplama aracı 

hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak hazırlanan anket, iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde katılımcıların genel olarak TV izleme alışkanlıklarını, sürelerini vd. tespit 

etmeye yönelik sorulara; ikinci bölümde ise akıllı işaretlerin anlamlarına dair sorulara yer 

verilmiştir. Birinci bölümde öğrencilerden uygun olan seçenek ya da seçenekleri 

işaretlemeleri istenirken; ikinci bölümde akıllı işaretlerin anlamlarını bizzat yazmaları 

istenmiştir. Bunun nedeni, öğrencilerin –tesadüfiliğe yer bırakmadan- akıllı işaretlerin 

anlamlarını ne kadar doğru bildiklerinin tespit edilmesidir. Hazırlanan veri toplama aracı 
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Türkçe eğitimi alanında iki uzmana gönderilmiş, gelen dönütler ile son şekli verilmiştir. 

Alınan yasal iznin ardından –gönüllülük ilkesine dikkat ederek- öğrencilere uygulanmıştır.  

Verilerin analiz edilmesinde frekans analizinden yararlanılmış olup elde edilen 

veriler tablo ve grafikler hâlinde Bulgular kısmında sunulmaktadır.  

Bulgular 

Bulgular bölümünde katılımcılardan toplanan verilerin analizi ile elde edilen 

sonuçlar sınıflandırılarak sunulmuştur. Öncelikli olarak öğrencilerin TV izleme süreleri, TV 

izledikleri saatler, en çok izledikleri programlar belirlenmiş, ardından kendilerine yasaklanan 

bir programın olup olmadığının belirlenmesi, varsa bu programların hangileri olduğu ve 

yasaklanma gerekçelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bilgilerin sorulmasındaki temel 

gerekçe, eldeki veriler ile Akıllı İşaretler arasında bağ kurmaktır. 

Öğrencilere günlük TV izleme süreleri sorulmuş, alınan yanıtlar Tablo 3’te 

sunulmuştur (Bk. Tablo 3). 

Tablo 3. Katılımcıların Günlük Ortalama TV İzleme Süreleri 

Süre Kız  Erkek Toplam 

0-1 saat 52 46 98 

2-3 saat 20 35 55 

4-5 saat 4 2 6 

5 saatten fazla - 2 2 

Toplam  76 85 161 

Tablo 3 incelendiğinde TV izleme sürelerinin kız ve erkek öğrenciler açısından 

farklılaştığı görülmektedir. Toplam 98 öğrencinin günde 0-1 saat, 55 öğrencinin 2-3 saat, 6 

öğrencinin 4-5 saat, 2 öğrencinin ise günde 5 saatten fazla TV izlediği anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin günün hangi saatlerinde daha çok TV izlediklerinin tespit edilmesi amacıyla 

soru yöneltilmiş, elde edilen veriler Tablo 4’te gösterilmiştir (Bk. Tablo 4). 

Tablo 4. Katılımcıların TV İzledikleri Saatler 

Saat Öğrenci (n) 

07.00-10.00 21 

10.00-12.00 1 

12.00-14.00 2 

14.00-17.00 18 

17.00-19.00 43 

19.00-21.00 54 

21.00-23.59 22 

Diğer 0 

Toplam 161 

Tablo 4’e göre öğrencilerin ağırlıklı olarak akşam 17.00-19.00 ve 19.00-21.00 

saatleri arasında TV izledikleri, bu sonucu 21.00-23.59, 07.00-10.00, 14.00-17.00, 12.00-

14.00 ve 10.00-12.00 seçeneklerinin takip ettiği anlaşılmaktadır. Özellikle televizyonun 

öğrenciler tarafından en çok izlenildiği saatlerin ağırlıklı olarak akşam saatleri olması dikkat 

çekicidir. Akşam saatlerinde yayınlanan programların çocuklara uygun olup olmadığı 

tartışılmalıdır; çünkü öğrencilerin televizyon izledikleri saatler kadar izledikleri programlar 

da önem taşır. Araştırmaya katılan öğrencilerin TV’de izlemeyi tercih ettikleri/izledikleri 

programlar sorulmuş, verilen cevaplar Grafik 1’de gösterilmiştir (Bk. Grafik 1).  

Grafik 1. Katılımcıların TV’de İzlemeyi Tercih Ettikleri Program/Programlar 
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Öğrenciler, izledikleri programları belirtirken sınırlandırılmamış, birden fazla yanıt 

verebilecekleri ifade edilmiştir. Böylece ortalama 10,7 yaşında olan katılımcılar tarafından 

en fazla izlenen programların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu tespit gerek sosyolojik 

gerekse eğitsel açıdan –“çocuk izleyici profilinin oluşturulmasına” katkı sunması yönünden 

önem taşır. Katılımcılardan elde edilen verilere göre en fazla dizilerin severek izlendiği, bu 

sonucu belgesel, yarışma, çizgi film ve evlilik programlarının takip ettiği anlaşılmaktadır. 

Diğer, olarak belirlenen seçenek ise haber programları, TV’de verilen sinema filmleri ve 

spor programlarıdır. Genel yaş ortalaması düşünüldüğünde en fazla izlenen programların 

diziler olması iki hususu gözler önüne serer: İlk olarak medya sektöründe akşam saatlerinde 

sunulan programların çocuğa uygun olup olmadığını, ikinci olarak ailelerin çocuklara uygun 

olmayan programları izlemelerine izin vermelerini. 

Öğrencilere kendilerinin izlemelerinin yasak olduğu bir program olup olmadığı 

sorusu yöneltilmiş; 74 kişi Evet yanıtını verirken 87 kişi herhangi bir programı izlemelerinin 

yasak olmadığını dile getirmişlerdir. Bu sonuç, çocukların izledikleri programların aileler 

tarafından yeterince denetlenmediğini göstermesi bakımından önemlidir. Öğrencilere 

kendilerine yasaklanan program ya da programların hangileri olduğu sorulmuş, alınan 

yanıtlar Tablo 5’te gösterilmiştir (Bk. Tablo 5). 

Tablo 5. Öğrencilere Ebeveynler Tarafından Yasaklanan Programlar 

 Programlar Öğrenci (n) 

1 + 13 ve +18 Yaş Üzeri Programlar 15 

2 Diziler 6 

3 Evlilik Programları 9 

4 Çizgi Film (Çizgi Film Kanalı) 5 

5 Korku Filmleri 39 

  Toplam 74 

Tablo 5’e göre ebeveynlerin çocuklara en çok korku filmlerini izlemeyi 

yasakladıkları anlaşılmaktadır. Korku filmlerinin ardından +13 ve +18 yaş üzeri olan 

programların da yasaklandığı, bu sonucu evlilik programları, diziler ve çizgi filmlerin takip 

ettiği tespit edilmiştir. Genel oran içinde az olmakla birlikte çizgi film olarak belirtilen 

seçeneğin ele alınması gerekmektedir. Çizgi filmleri izlemelerinin yasak olduğunu söyleyen 

4 kişi, ebeveynleri tarafından daha çok sadece çizgi film yayını yapan ve olumsuz unsurlar 

barındıran kanallardan bazılarının kendilerine yasaklandığını belirtmişlerdir. Bir kişi ise 

ailesi tarafından büyüdüğü gerekçesiyle kendisine çizgi film izlettirilmediğini ifade etmiştir.  

Genel olarak bütün öğrencilerin günün belirli saatlerinde, belirli sürelerle TV 

izlediklerinden hareketle –izleme süreleri ile öncelikli olarak tercih ettikleri programlar farklı 

da olsa- kendilerine akıllı işaretlerin anlamlarını yazmaları istenmiş, alınan yanıtlar Tablo 

6’da sunulmuştur (Bk. Tablo 6).  
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Tablo 6. Katılımcıların Akıllı İşaretlerin Anlamlarına İlişkin Bilgileri 

 İşaretler Anlamı  Doğru (n) Yanlış (n) 

1  

 

 

 

Cinsellik içerir. 79 82 

2   

 

Olumsuz örnek 

oluşturabilecek 

davranışlar içerir. 

112 49 

3   

 

Genel İzleyici 148 13 

4 

 

7 yaş ve üzeri izleyiciler 

içindir. 
156 5 

5 

 

 13 yaş ve üzeri izleyiciler 

içindir. 
155 6 

6 

 

18 yaş ve üzeri izleyiciler 

içindir. 

155 6 

7 

 

Şiddet/korku unsurları 

içerir. 
139 22 

                   Toplam 161 

Tablo 6 incelendiğinde, 7+ (7 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.), 13+ (13 yaş ve üzeri 

izleyiciler içindir.), 18+ (18 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.), Genel İzleyici ve Şiddet/Korku 

unsurları işaretlerinin öğrencilerin anlamını en fazla doğru bildikleri işaretler olduğu;  

“Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.” işareti ile “Cinsellik içerir.” 

işaretlerinin ise öğrenciler tarafından en az doğru cevaplanan işaretler olduğu 

anlaşılmaktadır. Tablo 6’ya göre az olmakla birlikte bazı öğrencilerde işaretlerle ilgili 

kavram yanılgısına da rastlanmıştır. Örneğin bir öğrenci “Şiddet/korku unsurları içerir.” 

işaretinin anlamını “Patlayabilir.” olarak yazmış; iki kişi “Olumsuz örnek oluşturabilecek 

davranışlar içerir.” işareti için “Geçilmez” ifadesini kullanmış, aynı işareti bir öğrenci de 

“Kullanılmamalı” olarak tanımlamıştır.  
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Sonuç ve Tartışma 

Giresun ili örnekleminde yapılan bu araştırma, 161 öğrenci (76 kız, 55 erkek) ile 

tamamlanmıştır. Öğrencilerin belirlenmesinde “seçkisiz örneklem” kullanılmış olup sınıf 

seviyesi olarak 5. 6. sınıf tercih edilmiştir. Toplanan veriler analiz edildiğinde öğrencilerin 

büyük bir bölümünün günde yaklaşık 1 saat TV izlediği (Bk. Tablo 3) sonucuna ulaşılmıştır. 

TV izlenme süresinin az olması olumlu bir sonuç olarak görülse de izlenen programlar 

üzerinde ebeveynlerin yeterli denetimi yapmamaları ve çocukların her şeyi izlemelerine izin 

vermeleri olumsuz bir durum olarak değerlendirilmelidir. Öğrencilerin en çok akşam saatleri 

olan 17.00-21.00 arasında (muhtemel okul çıkışı saatinden yatmaya kadar olan sürelerde) TV 

izledikleri tespit edilmiştir.  

Katılımcılar tarafından en çok izlenen programlar incelendiğinde dizilerin ilk sırayı 

aldığı, bu sonucu belgesel, yarışma programları ve çizgi filmlerin takip ettiği 

anlaşılmaktadır. Dizilerin ilk sırada olması öğrencilerin TV izleme zaman aralıkları ile de 

doğrudan ilgilidir. Belirtilen programların içerikleri incelendiğinde, katılımcıların yaş 

ortalaması (ort. 10,7) açısından düşünüldüğünde, bu tür programların çocuklara çok uygun 

olmadığı görülecektir. Analiz edilen verilere göre katılımcıların yaklaşık %54’ünün (87 kişi) 

herhangi bir yasaklama olmadan her türlü programı izleyebildiği, %46’sının ise ebeveynleri 

tarafından kendilerine bazı programların yasaklandığı sonucuna ulaşılmaktadır. En fazla 

yasaklanan programın “korku filmleri” olması dikkat çekicidir. Korku filmlerinin 

yasaklanma gerekçesi, çocukların psikolojilerinin bozulabileceği düşüncesidir. Bu durumda 

ailelerin, doğrudan çocuklar tarafından izlenen yarışma programları, filmler ve dizilerde 

herhangi bir sakınca görmedikleri ve bu tür programların ortalama 11 yaşındaki çocuklara 

uygun olduğunu değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada korku filmleri ile diğer 

programlar kıyaslandığında çocuklar için uygun olmayan programların da en az korku 

filmleri kadar psikolojiyi olumsuz etkileyebilecek içeriklere sahip olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Araştırmada öğrencilerin Akıllı İşaretlere yönelik farkındalık düzeylerinin yüksek 

olduğu (Bk. Tablo 6) sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, öğrencilerin verdikleri cevaplardan 

hareketle Akıllı İşaretlerin anlamlarını bildikleri; ancak TV izlerken bu hususu göz önünde 

bulundurmadıkları ifade edilebilir. En fazla TV izlenen zaman aralığı bu işaretlerin en 

yaygın kullanıldığı zaman dilimidir. Bu nedenle işaretlere yönelik farkındalığın olduğu; 

ancak katılımcılar nazarında bunlara dikkat edilmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Akıllı işaretler, tüm izleyici kitlesine hitap eden bir işaret sistemidir. Bu sistemin; 

bireyin kendisine uygun olan veya olmayan programları ayırt edebilmesinde önemli bir işlevi 

vardır. Bununla birlikte kişinin otokontrol mekanizması, bu sistemin işlevini yerine 

getirmesinde belirleyici bir husustur. Bu çalışmada, örneklem olarak seçilen öğrencilerin bu 

işaretlerin anlamlarını bildikleri; ancak genel olarak bu işaretleri TV izlerken dikkate 

almadıkları (TV izleme saatleri için Bk. Tablo 4),  dolayısıyla otokontrol mekanizmasının 

katılımcılar tarafından etkin kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Akıllı İşaretlerin 

amacına ulaşmasında en önemli görev ebeveynlere düşmektedir. İspir ve İspir (2008) 

tarafından yapılan bir araştırmada ebeveynlerin bu işaretleri bildikleri ve çoğunlukla 

kullandıkları, ayrıca, üst gelir grubunda yer alan ebeveynlerin, alt ve orta gelir grubunda yer 

alanlara göre daha fazla yönlendirme davranışı gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

ailelerin Akıllı İşaretlere yönelik farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu; ancak çocuklarının 

izledikleri programlar üzerinde etkilerinin ve denetimlerinin yeterli olmadığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Banko; İlhan ve Şallı tarafından (2017) 3-6 yaş arasında çocuğu olan 130 

annenin katılımıyla yapılan bir araştırmada ebeveynlerin ‘olumsuz örnek oluşturabilecek 

davranışlar’ sembolü dışındaki sembolleri genellikle bildikleri tespit edilmiştir. İlaveten, 

katılımcıların akıllı sembolleri kullanma ve çocuklarını yönlendirme düzeylerinin de 

genellikle yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları kıyaslandığında, küçük 

yaşlardaki çocuklar üzerinde TV izleme konusunda ebeveyn denetiminin daha fazla olduğu, 

yaş ilerledikçe ebeveyn denetiminin azaldığı görülmektedir. 

Sonuç olarak anne babalar, çocukların TV izleme saatlerini, sürelerini ve izledikleri 

programları mutlaka denetlemelidirler. Çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyecek, onlar 

için olumsuz içerik oluşturacak programların izlenmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Bu 
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noktada okul-aile işbirliği içinde olmalıdır. Okullarda Medya Okuryazarlığı dersleri 

artırılarak bilinçli bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlanabilir. TV programları 

üzerindeki en önemli denetim organı hiç kuşkusuz RTÜK’tür. Çocukların en fazla TV 

izledikleri saatler düşünülürse bu saatlerde çocuklara doğrudan hitap eden, onların psikolojik 

ve ahlaki gelişimlerini destekleyen programların yer almasına ağırlık verilebilir.   
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Yanyalı’nın Dil Bilgisi Terimlerini Türkçeleştirme Denemesi 

 

Selcen ÇİFÇİ* 

 

Öz: Bilim, sanat ve meslek alanlarının özel kavramlarını karşılayan kelimeler olan 

terimler, ilgili alanın eğitim ve öğretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Türkçenin  örgün 

olarak eğitimi Tanzimatla başlar. 1850’lerden itibaren okullar için yazılmaya başlanan Türk 

dil bilgisi kitaplarında Arap gramerinin etkisiyle Arapça terimler kullanılmaktaydı. Yanyalı 

Ali Rıza, Arapça terimlerin eğitim ve öğretimi zorlaştırdığı görmüş, Türkçe terim yapma 

çalışmalarına hassasiyetle yaklaşmış ve Okuma Yazma adını verdiği dil bilgisi kitabında 

Arapça terimlerin neredeyse tamamını Türkçeleştirmiştir. Bu sayede Türkçe düşünmeyi, 

Türkçe anlama ve anlatmayı en üst düzeye çıkarmayı istemiştir. Bilindiği gibi dilde 

sadeleşme hareketinin temel taşlarından biri “Yeni Lisan” makalesidir. Bu makalede Ömer 

Seyfettin dilde sadeleşmenin esaslarını belirler. Ancak terimlerin Türkçeleştirilmesi 

gerektiğini düşünmez. “Yeni Lisan” makalesinden önce, 1900’lü yılların başında 

Yanyalı’nın böyle bir çalışma yapması, Türkçeye ve ana dilde eğitime verdiği önemi 

göstermektedir. Ne yazık ki, yazar devrinde eserini yayınlatma imkanını bulamamış ve bu 

sebeple el yazması eserin dönemin dil bilgisi çalışmalarına etkisi olamamıştır. Bu çalışma 

Yanyalı Ali Rıza’nın Arapça dil bilgisi terimlerine karşı önerdiği Türkçe dil bilgisi terimleri 

hakkındadır. Çalışmada Yanyalı Ali Rıza’nın “Çekme” adını verdiği “Biçim bilgisi” 

bölümünde kullandığı terimler ele alınmıştır. Yanyalı’nın terimleri incelendiğinde, bazı 

terimlerin yaşayan dilden kelimelere terim anlamı yüklenerek oluşturulduğu bazı terimlerin 

ise yaşayan köklere getirilen canlı eklerle yapıldığı görülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Geç Osmanlı dönemi dil bilgisi, terimler, özleştirme çalışmaları, yeni 

kelime türetme 

Abstract: Terminology, the vocabulary of a specific artistic, scientific or 

professional field, plays an important role in teaching the field it belongs to. Formal 

education of Turkish starts with the Tanzimat Reform. In the textbooks written after the 

1850’s Arabic terms were used as a result of Arabic grammar. Yanyalı Ali Rıza, seeing the 

Arabic terms made the learning and teaching of Turkish difficult, undertook the work of 

making Turkish terms sensitively and Turkicized almost all of the Arabic terms in his 

grammar book Okuma Yazma. By doing so, he wanted to excel thinking, teaching and 

understanding in Turkish. As known, the article “Yeni Lisan” (New Language) is one of the 

keystones in the purification of the language movement. In that article, Omer Seyfettin 

establishes the principles of purification. However, he does not think the Turkification of the 

terminology. In the beginning of the 1900s, before the article “Yeni Lisan” shows the 

importance that Yantalı gives to Turkish and mother language education. Unfortunately, the 

writer could not have his work published and the work in question did not have any 

influence on the grammatical Works of the period. This paper is on the Turkish terms that 

Yanyalı Ali Rıza suggested for the Arabic terms in his book. The terms Yanyalı used in his 

book in the chapter he named “Çekme (Conjugation)”, the chapter Morphology have been 

studied. When the terms Yanyalı created are examined, it will be seen that some terms were 

created by giving living words terminological meanings and by adding suffixes to living 

roots.  

Key words: Late Ottoman period grammar, terminology, purification, making new words 

  

                                                      
* Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, e-posta: selcen73@gmail.com 



69 

 

Giriş 

Terim, bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının özel kelimeleridir (Zülfikar, 2011, 

s. 1). Osmanlı Türkçesinde kullanılan “ıstılah” kelimesine karşılık olmak üzere Latince 

“sınır, son” anlamına gelen “terminus” kelimesinden benzetme yoluyla Türkçe der- (eski 

şekli ter-) fiilinden türetilmiş kelimelerimizdendir (Dilaçar, 1957, s. 210). 

Terimler, bir bilimsel kavrama tek karşılığı bulunan kelimelerdir ve  anlamları 

sabittir. Bu nedenle cümle içinde de olsa değişik anlamlarda kullanılamazlar. Terimlerin 

bildirdiği anlam yoruma açık değildir ve karşıladıkları kavramı net, açık ve kesin bir biçimde 

bildirirler. Terimler halkın söz varlığında yer almazlar ama halk ağzında kullanılıp da 

sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır (Zülfikar, 2011, s. 20) 

Tanzimattan günümüze Dil bilgisi terimlerini Türkçeleştirme çalışmaları 

Anadolu sahasında, Tanzimat dönemine kadar terimlere Arapça kaynaklık etmiş ve 

terimlerin Arapçaya dayalı olması Türkçenin bir bilim dili olarak gelişmesini olumsuz yönde 

etkilemiştir. Tanzimatla birlikte dilde Fransızca terimlerin etkisi görülmeye başlanır. Bu 

dönemde terimlere Osmanlıca bir karşılık mı bulunsun yoksa Batı’daki karşılığıyla mı kabul 

edilsin tartışmaları sürüp gelmekte ve henüz Türkçe karşılık aramak düşüncesine 

rastlanmamaktadır. Türkçecilik hareketinin önderlerinden Şemsettin Sami ve Ömer Seyfettin 

bile terimlerin Türkçeleştirilmesi gerektiği düşüncesinde değildirler (Zülfikar, 2011, s. 4-6). 

Gökalp’in yeni terimler oluşturulacağı zaman, önce halk diline bakılması bulunamadığı 

taktirde Türkçenin kurallarına uygun olarak kelime türetilmesi buna da imkan bulunamadığı 

zaman da Arapça ve Farsçadan kelimeler alınması şeklinde ortaya koyduğu esaslar 

Cumhuriyet dönemindeki terim çalışmalarının temelini oluşturmuştur  (1968, s. 123). 

Timutaş, Gökalp’in yeni terimlerin halk dilinden alınması veya işlek eklerle yapılması 

hakkındaki görüşlerini pek yerinde bulmakla beraber, bulunamadığı taktirde Arapça ve 

Farsçadan kelimeler alınabileceğini ileri sürmesini uygun bulmaz ve her ne şekilde olursa 

olsun artık Arapça ve Farsçadan kelime alınamayacağını belirtir (1980, s. 51). 1932 yılında 

Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla başlayan süreçte Lugat Istılah Kolu, Türkçe köklerden 

Türkçe eklerle farklı bilim alanlarında çok sayıda terim türetmiştir. O günlerden günümüze 

aynı kavram için farklı farklı terimler türetilmiş ve eğitimde kullanılan terimlerin farklı farklı 

olması  terim – anlam  karmaşasına sebep olmuştur (Gürlek & Şen, 2014; Kültüral, 2009; 

Pilav, 2008; Sağlam, 2007; Yumru, 2010). Bu türetimlerin nasıl olması gerektiği konusunda 

çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Timurtaş, dilin özleştirilmesi ve terimler meselesindeki belli 

başlı hareket ve prensip yanlışlarını şöyle sıralar: 

1. Dilimizde yüzyıllarca kullanılan yabancı asıllı kelimeler atılıp, yerlerine uydurma 

ve yanlış kelimeler konulmuştur. 

2. Yeni kelime ve terim yapılırken ek ve köklerin anlam fonksiyonuna dikkat 

edilmemiş mesela fiil köküne gelmesi gereken ek, isme getirilmiştir 

3. Yeni kelime ve terim teşkilinde, yalnızca Türkiye Türkçesindeki işlek ve az işlek 

ek ve kökler kullanılacakken; canlı ve ölü bütün Türk lehçe, ağız ve yazı dillerinden ek ve 

kök alınmıştır. 

4. Terimler yapılırken, lügât (sözlük) manası karşılığı esas alınıp mefhum (kavram) 

karşılığı ihmal edilmiştir (Timurtaş, 1966, s. 209) 

Yukarıdaki maddelerde de görüleceği üzere yeni terim üretmenin veya yabancı 

terimlere karşılık bulmanın temelinde, canlı köke getirilecek canlı eklerle Türk dil 

kurallarına uyan türetimler yapmak olmalıdır. Eğitim öğretimin amacı topluma hizmet 

olduğuna göre, öğretenle öğrenen arasında iyi bir alış verişin olması gerekir. Kullanılan 

terimler ortak dilin eklerine ve köklerine dayalı değilse, orada kopukluklar olur, öğretme 

görevi yeterince ve gereğince yerine getirilemez (Zülfikar, 2011, s. 24). Bütün bu bilgilerin 

ışığında, türetilen terimlerin dilimizin kurallarına uyması, terim olan kelime ile belirtilmek 

istenen anlam arasında dil düşünce ilişkisi açısından tabiî bir anlam bağının bulunması 

şarttır. 

Anadolu sahasında yazılmış ilk Türk dil bilgisi kitabı Müyessiretü’l-Ulûm’dur 

(Karabacak, 2002). Bergamalı Kadri’nin 1530’da yazmış olduğu kitap Arap grameri 

kurallarına göre yazılmış ve terimleri de Arapçadan alınmıştır. Tanzimat döneminde Ahmet 

Cevdet Paşa’nın “Kavaid-i Osmaniyye”siyle başlayan geç dönem Osmanlı Türkçesi dil 
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bilgisi kitaplarında  da Arapça köklerden türetilmiş terimler yer alır (Erkuş, 2014; Güven, 

2017). Dil bilgisi alanında Türkçe terim türetme fikrini ilk defa Yanyalı’nın kitabında 

görmekteyiz (Çifçi, 2017). Cumhuriyet dönemi sonrası dil bilgisi kitaplarında kullanılan 

terimlerin sözlükleri hazırlanmıştır (Hatipoğlu, 1982; Korkmaz, 1992; Topaloğlu, 1989; 

Vardar, 1980). Yanyalı kitabını bastıramadığı için, kitabında yer alan terimler gün yüzüne 

çıkamamış ve terim sözlüklerinde de kendine yer bulamamıştır. 

Yanyalı Ali Rıza (1859-1916) Türklüğe gönül vermiş bir hukukçudur. “Türk dilini 

yabancı dillerin salgınından kurtarmak ve Türk çocuklarına ana dillerini kolaylıkla 

öğretmek” amacıyla eserlerini kaleme almıştır. Yanyalı, kendi döneminde oldukça cesur 

sayılacak dil görüşlerini öğünerek uygulamaya koyan ender şahsiyetlerden biridir. “Okuma 

Yazma” adını verdiği dil bilgisi kitabında, tamamına yakını Türkçe köklerden türetilmiş 

terimler kullanmıştır ve bu kitap, dil bilgisi terimlerinin Türkçeleştirilmesi alanında yapılmış 

ilk çalışmadır (Çifçi, 2017). 

Yanyalı’nın Türkçeleştirdiği dil bilgisi terimleri: 

Aşağıdaki tabloda “Çekme” (Biçim bilgisi) bölümünde yer alan terimler ve 

karşılıkları verilmiştir. 

 

Yanyalı’nın Terimi 

Yanyalı’nın 

terimlerin yanında 

verdiği Osmanlıca 

karşılıklar 

 

Terimin karşıladığı kavram 

alıkoma nehy Olumsuz emir kipi çekimi 

andırma ef’âl-i hikâyât Hikâye birleşik çekimi 

añladış ma’na Anlam 

añlatmalı geçmiş mâzi-i naklî Duyulan geçmiş zaman 

añsızlı iş fecr-i fi’l tezlik fiili 

artıklı örnek ṣıfat-ı tafsiliye Kuvvetlendirilmiş sıfat 

“en” dereceleme zarfı 

baġlama takması edât-ı râbıṭa Ek-fiil geniş zaman çekiminde kullanılan 

bildirme eki DIr 

beğenici iş fi’l-i muẓârî Dönüşlü çatı 

belirici iş Müsbet Olumlu fiil 

belirsiz ad nekre, ism-i münker “bir” belirsizlik sıfatı ile yapılan sıfat 

tamlaması 

bellenmiş ad ma‘rife “bu, şu, o” işaret sıfatlarıyla yapılan sıfat 

tamlaması 

beñzetme misal Örnek 

beñzetmeli iş fi’l-i teşbihi +lA- ve +lAş- ekleriyle türetilen fiiller 

beñzetmeli örnek sıfat-ı müşebbehe -Ak, -Ik ve-GIn fiilden isim yapma 

ekleriyle türetilen edilgen anlamlı sıfat 

bilinmemişli meçhul edilgen 

bilinmişli ma’lûm etken 

bir baṣamak daha geçici 

olma 

 Ettirgenleştirme, ettirgenlik 

bir ṣoy örnek  +lIk ekinin “tahsis” işlevli, bir şey için 

uygun anlamında sıfat yapması 

birli ad  +lIk ekinin “bir arada olma, gruplanmayı 

gösteren” ad yapma işlevi 

bitişikli işler ef’âl-i mürekkebe Hikâye, rivayet ve şartlı birleşik çekim 

bölük fasıl Bölüm 

buyurma  Emir kipi 

çaġ  Zaman 

çaġlı iş icmâl-i zamâniye Zaman işlevli fiil çekimleri 

çap ṣîġâ Kip 

çekilme Sarf dil bilgisi kitaplarının çekimleri işleyen 
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bölümü, biçim bilgisi, şekil bilgisi 

çoġaltmalı örnek ṣıfat-ı mübâlâga Zarfla pekiştirilmiş sıfat 

dağınık ad ism-i cins Cins ad 

dakılı cümle-i şartiyye Ana cümleye şart ilgisiyle bağlanan ve –

sA şart kipi ekiyle kurulan yan cümle, şart 

cümlesi 

diñleyen muḫatab İkinci tekil kişi 

diñleyen alıkoması nehy-i ḫâzır Emir kipi ikinci teklik kişinin olumsuzu 

diñleyen buyurması emr-i ḫâzır Emir kipi ikinci teklik kişi 

dizme Nahv söz dizimi 

duyġulu semâî Duyularak öğrenilen 

duyġulu örnek  Belli bir kurala bağlı olmadan duyularak 

öğrenilen sıfat; aslî sıfatlar. 

duyurma ef’âl-i rivâyet Rivayet birleşik çekimi 

duyurmalı iş câmid, ism-i câmid Türememiş, herhangi bir yapım eki 

almamış isim, basit isim 

ekilme takması edât-ı ‘atf dA bağlacı 

geçer  Geniş zaman 

geçer iş fi’l-i muẓârî Geniş zaman çekimli fiil 

geçeriñ (işiñ) andırması ḥikâye- i mużâri Geniş zamanın hikâye çekimi 

geçeriñ (işiñ) duyurması rivâyet-i mużârî Geniş zamanın rivâyet çekimi 

geçeriñ (işiniñ) dakılısı muẓârî-i şartî Geniş zamanın şart çekimi 

geçeriñ belirici işiniñ 

bilinmemişi 

fi’l-i muẓârî, 

müsbet-i mecḫûl 

Edilgen çatılı ve olumlu fiilin geniş zaman 

edilgeni 

geçeriñ koġucu işiniñ 

bilinmemişi 

fi’l-i mûzârî nefy-i 

mechul 

Edilgen çatılı ve olumsuz fiilin geniş 

zaman çekimi 

geçici iş müte’addî Nesne alabilen, geçişli fiil 

geçicileşme te’addî Nesne alamayan geçişsiz fiilin eklerle 

geçişli –oldugan- yapılması 

geleceğiñ (işiñ) 

andırması 

ḥikâye-i istikbalî Gelecek zaman hikâye çekimi 

geleceğiñ (işiñ) 

duyurması 

rivâyet-i iṣtikbâl Gelecek zamanın rivâyet çekimi 

geleceğiñ (işiniñ) 

dakılısı 

istikbal-i şarṭî Gelecek zamanın şart çekimi 

geleceğiñ bilinmemişli 

çapları 

 Gelecek zamanın edilgen çatılı çekimleri. 

Olumlu ve olumsuzu 

geleceğiñ bilinmişli 

çapları 

 Gelecek zamanın etken çatılı çekimleri. 

Olumlu ve olumsuzu 

gelecek  Gelecek zaman 

gelecek iş fi’l-i istikbâl Gelecek zaman çekimli fiil 

gerekli iş fi’l-i emr Gereklilik kipiyle çekimlenmiş fiil 

gerekli işiñ andırması ḥikâye-i fi’l-i emr Gereklilik kipinin hikâyesi 

gerekli işiñ duyurması rivâyet-i fi’l-i 

vücúbî 

Gereklilik kipinin rivâyet çekimi 

görgülü geçmiş şuḫudî Görülen geçmiş zaman 

görgülü geçmişiñ 

andırması 

ḥikâye-i mâżi-i 

şuḥûdî 

Görülen geçmiş zamanın hikâyesi 

görgülü geçmişiñ 

bilinmemişli çapları 

 Görülen geçmiş zamanın edilgen çatılı 

çekimleri 

görgülü geçmişiñ 

bilinmişli çapları 

 Görülen geçmiş zamanın etken çatılı 

çekimleri 

görgülü geçmişiñ muẓari-i şuḥudî Görülen geçmiş zamanın şart çekimi 
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dakılısı şarṭî 

gösterilen müşâru’n-ileyḫ Kendisine işaret edilen, kendisine işaret 

olunan, adı geçen, adı anılan 

gösterişli ad esmâ-yı işârât Gösterme sıfatı, işaret sıfatı 

güçlü iş fi’il-i iktidârî İktidar fiili; yeterlilik fiili 

ırġalama Hareke Hareke 

iç  Zamir 

ilişikli ad ism-i mensûb Bir mesleği, bir işi ya da bir yere ait 

olmayı belirten –cI, -lI ekleriyle yapılan 

adlar 

ilişikli iç nisbî Ek-fiil geniş zaman çekiminde kullanılan 

kişi ekleri 

ilişkin ad ism-i ….. +CA ve +CI ekleriyle yapılmış ad 

ilişme takması edât-ı nisbet +lI isimden isim yapma ekinin sıfat 

yapma işlevi 

irkili ad  bkz. toplu ad 

istekli gerekli iş fi’l-i ṭalebî-i 

iltizâmî 

Gereklik kipi 

istekli yalvarışlı iş fi’l-i ṭalebî-i 

iltizâmî 

İstek kipi 

iş ef’â fiil, eylem 

iş dalı fer’i-fi’l sıfat-fiil 

işçi fâil özne 

işlenilen ism-i mef’ûl edilgen çatılı fiillerden yapılan sıfat-fiiller 

işlenmiş mef’ûlün-bih nesne 

ḳalıcı iş  geçişsiz fiil 

ḳap  zarf 

ḳapalı ad zamir-i istifhâm Soru zamiri 

katılan mużâf tamlanan 

ḳatılma izâfet Tamlama 

ḳaynaḳ  mastar 

ḳoġucu nefy Olumsuzlukluk 

ḳutu  harf 

küçürek ad ism-i saġîr küçültme ekli isim 

ortaḳlı iş fi’l-i müşârek İşteş 

örnek sıfat sıfat 

ṣaġlatmalı örnek ṣıfat-ı müekkede Pekiştirme sıfatı 

ṣalġın ad  “her” sıfatı almış isim 

ṣayılarıñ ḳırıntıları küsürât-ı a’dât Kesirli sayılar 

sessiz ḳutu  ünsüz 

söyleyen mütekellim birinci tekil kişi 

söz  kelime, sözcük 

şimdiki iş fi’l-i ḫâl şimdiki zaman 

taḳılı fi’l-i şart şart kipi 

taḳma  ek 

tezli iş fi’l-i mu’acilî tezlik birleşik fiili 

toplu  çokluk 

yaḳlaşmalı iş fi’l-i muḳarebe yaklaşma birleşik fiili 

yalñız  tekil, teklik 

yalvarışlı iş fi’l-i temennî İstek kipi 

yardımlı işler ef’âl-i ‘iâne Hikâye, rivayet ve şartlı birleşik çekim 

yenli  ince ünlü 

yetik emr-i ġâib üçüncü tekil kişi 
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yol aşırı  kural dışı 

yollu  kurallı 

 

Kullanılan bütün ekler ve kökler canlıdır. 

Kök terimler 

Kök Terim 

çaġ, çap, iç, iş, kap, kutu, örnek, söz, yalñız 

 

Türetme Terimler 

Terimler incelendiğinde Yanyalı’nın çoğunlukla fiilden kelime türettiği görülür.  

Fiilden Türetilmiş Terimler 

-mA alıko-ma, andır-ma, , baġla-ma, , beñzet-me, buyur-ma, çekil-me,  diz-me, 

duyur-ma, ekil-me, geçicileş-me, ırġala-ma, iliş-me, katıl-an, ḳatıl-ma, taḳ-ma 

-mAlI añlat-malı, beñzet-meli, çoġalt-malı, ṣaġlat-malı örnek, yaḳlaş-malı iş 

-Ik böl-ük, dağın-ık, ḳayna-ḳ, yet-ik 

-IklI art-ıklı, bitiş-ikli işler, iliş-ikli, iste-kli gerekli iş, iste-kli yalvar-ışlı iş 

-IcI beğen-ici, belir-ici, geç-ici, ḳal-ıcı iş, ḳoġ-ucu 

-mIş bellen-miş, işlen-miş 

-mIşlI bilin-memişli, bilin-mişli 

-Iş añlad-ış, 

-IşlI göster-işli ad, yalvar-ışlı iş 

-I dakıl-ı, irkil-i ad, taḳıl-ı 

-An diñle-yen, diñle-yen alıkoması, diñle-yen buyurması, gösteril-en, işlenil-en, 

söyle-yen 

-GUlU duy-ġulu, gör-gülü geçmiş 

-Ar geç-er 

-GIn ṣal-ġın ad 

 

Terim türetmede en çok kullanılan ek –mA mastar ekidir: 

İsimden Türetilmiş Terimler 

 

+lI 

 

 

añsız+lı, bir+li, çaġ+lı, gerek+li iş, güç+lü, küçü+rek, ortaḳ+lı, tez+li, top+lu, 

yen+li, yardım+lı, yol+lu 

 

+CI iş+çi 

+rAk küçü+rek 

+sIz ses+siz 

+ki şimdi+ki 

İsimden türetilen terimlerde +lI eki en çok kullanılan ektir. 
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Sonuç 

Bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının özel kelimeleri olan terimlerin 

Türkçeleştirilmesi, ilgili alanın eğitim ve öğretimi için önemlidir. 80 yılı aşkın bir süredir 

gerek Türk Dil Kurumu gerekse ilgili alan uzmanları terim türetme hususunda gayretli 

çalışmalar yürütmüşlerdir. Türetilecek terimlerin niteliklerinin nasıl olması gerektiği çeşitli 

tartışmalara yol açmaktadır. Timurtaş (1966) terim yapılırken ek ve köklerin anlam 

fonksiyonuna dikkat edilmesi gerektiğini; terim teşkilinde, yalnızca Türkiye Türkçesindeki 

işlek ve az işlek ek ve kökler kullanılacakken, canlı ve ölü bütün Türk lehçe, ağız ve yazı 

dillerinden ek ve kök alındığını; terimler yapılırken, lügât (sözlük) manası karşılığı esas 

alınıp mefhum (kavram) karşılığı ihmal edildiğini belirtir (Timurtaş, 1966, s. 209). 

Timurtaş’ın belirlemiş olduğu nitelikleri, yanyalı Ali Rıza daha 1900’lü yılların başında 

“Okuma Yazma” adını verdiği dil bilgisi kitabında uygulamıştır. Yaşayan dildeki ek ve 

köklerden türettiği terimler, terim türetme çalışmalarında yol gösterici olarak 

değerlendirilebilir. 
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Millî Değerlerimizin Korunmasında Dilimizin Etkisi 

 

Adem DÖLEK* 

M. Abdullah ARSLAN* 

 

Öz: İnsan yaratılışı itibariyle değerli ve şerefli bir varlıktır. Ahsen-i takvimde 

yaratılmıştır. İnsanı esas değerli kılan da kendisinde bahşedilen değerlerdir. Bu değerlerin 

korunmasında kelimelerin ve kavramların kullanılmasının büyük etkisinin olduğu inkâr 

edilemez. İslâm ile müşerref olan Türkler, inançlarını Kur’an ve Hadis ile güzelleştirdikleri 

gibi dillerini de yine bu ikisinin kelimeleri ile güzelleştirmişler ve zenginleştirmişlerdir. 

Asırlar boyu devam eden bu dilimizin, et ve tırnak hâline gelen dilimiz ile değerlerimizin 

birleşmesinden oluşan kültürümüzün korunmasında ve devam ettirilmesinde dilimizin büyük 

tesiri olmuştur. Fakat bu necip milletin bağrından fışkıran ve her zaman ve her zeminde onun 

medeniyetini gösteren değerlerinden uzaklaştırmak isteyenlerin arzuları doğrultusunda o 

zengin dilimizden, değerlerimizi ifade eden kelimelerin çıkarılmasıyla ya da unutturulmaya 

çalışılmasıyla değerlerimizin de kaybolmasına büyük ölçüde kapılar aralanmıştır. Dilimizden 

koparılan her bir kelime, değerlerimizden bir parçayı alıp götürmekte ve onun yerine batının 

müzahref bir mâlını yerleştirmektedir. Bu sebeple dilimizin en ince teferruatıyla öğrenilmesi 

ve öğretilmesiyle değerlerimizin korumasını da öğretmiş ve korumuş olacağız. Bu aynı 

zamanda toplumumuzun birliğini de sağlayacak ve devam ettirecektir. Bu tebliğde, 

dilimizden koparılan her bir kelimenin ya da kavramın; geleneklerimizden, 

medeniyetimizden ve kültürümüzden birçok değerlerimizi söküp aldığı konusu örneklerle ele 

alınacak ve dilimizin doğru öğretilmesinin; geleneklerimizin, değerlerimizin ve neslimizin 

korunmasındaki tesirleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: değer, kültür, dil. 

 

THE EFFECTS OF OUR LANGUEGE ON THE PROTECTION OF OUR 

NATIONAL VALUES 

Abstract: The human being is a worthy and honorable entity as a nature of its 

creation. He was created in the most beautiful way. He is special with the values which are 

bestowed upon him. It is undeniable that words and concepts play key roles in the 

preservation of these values.The Turks, who are honored with the Islam, have built their 

belief systems based on Qur’an and hadiths. Then, their language has become beautiful and 

vibrant whit the words of these resources.  Turkish language, with is long history, has played 

a significant role in preserving and maintaining of our culture, which is formed by 

combination of our language and the values. As result, language and culture have become 

close relatives. But it is evident that new gates have been opened with the disappearance of 

this noble nation’s values with the extractions of the words, and unfortunately, great steps 

have been taken in the loss of values in our traditions with the loss of words. Each word 

omitted from our language takes away a piece of our values, and gain a ground of an 

antithetical of the Western culture.   For these reason, teaching and learning every detail and 

also protecting our language and values have a great importance today. These issues will 

provide and help to maintain the unity of our society at the same. In this study, the issue of 

omitted each word from the language also which destroy some pieces of our traditions, 

culture and values, will be dealt in detail, and also the importance of the correct way of 

teaching our language for protecting our traditions, values, and generations will be discussed 

in depth. 

Key Words: Value, culture, language. 
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Giriş 

Konuşma ve konuşarak anlaşma özelliği, yaratılmışlar içerisinde sadece insana verilmiş 

bir vasıftır. Bu bakımdan insana bahşedilen en büyük nimetlerden biri dildir ve konuşmasıdır. 

Bu sebeple olmalıdır ki, Kur’ân’da Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleri sıralanırken 

bunlardan birisinin de dil olduğu açıkça belirtilir ve özellikle de bilenlere ve dil uzmanlarına 

dikkat çekilir. Nitekim şöyle buyrulur: “Semâların ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve 

renklerinizin farklı oluşu, Allah’ın varlığının ve birliğinin delillerindendir. Şüphesiz bunda 

âlimer/bilenler için de deliller vardır.” (Kur’ân: 30:22). 

İnsan, yaratılışı itibariyle değerli ve şerefli bir varlıktır (Kur’ân: 17/70). Ahsen-i 

takvimde yaratılmıştır (Kur’ân: 95/4). İnsanı esas olarak değerli kılan da kendisinde bulunan bu 

değerlerdir. Onun için insan, insanî değerleriyle, değer verdikleriyle değerlidir. Bu değerlerin 

korunmasında o değerleri ifade eden kelimelerin ve kavramların kullanılmasının büyük tesirinin 

olduğu inkâr edilemez bir hakikattir. Bu kavramlar, doğru öğrenildikçe ve öğretildikçe hem 

değerlerimiz hem de nesillerimiz korunmuş olur. Çünkü değerlerimizi en güzel şekilde anlatan, 

asırlarca yerinde ve doğru, bilinçli olarak kullanılan kelimelerimiz ve kavramlarımızdır. Bu 

kelimeler ve kavramlar, bir ağacın dallarını köküne bağlayan gövde gibi nesilleri ecdadına 

bağlayan gövdeyi oluşturmaktadır. O gövdeden koparılan her bir parça aslında gövdeyi 

kuruttuğu gibi kökü de yok etmektedir. Diğer bir misal ile ifade edecek olursak, dilimizden 

attığımız her bir kelime, ağzımızdan söküp atılan bir diş gibidir. Ağızdan dişler sökülüp 

atıldığında hem konuşma güzelliği bozulur hem de sağlık elden gider. Aynen bunun gibi 

insanlar, her türden değerlerini kaybettikçe, insanlığını da kaybetmeye başlar (Yaman, 2012: 

16). 

Türklerin İslâm’ı kabul etmelerinden sonra din dili olan Kur’ân ve hadîs dili Arapça ile 

kendi öz dilleri Türkçe biraz da Farsça ile birleştirilerek Türklere özgü bir dil kültürü 

oluşmuştur. Yani İslâm ile müşerref olan Türkler, inançlarını Kur’an ve Hadis ile 

güzelleştirdikleri gibi dillerini de yine bu ikisinin kelimeleri ile güzelleştirmişler ve 

zenginleştirmişlerdir. Muammer Parlar, hadislerde geçen kelimelerden 7574 kelimenin 

Türkçede aynen kullanıldığını tespit ettiklerini belirtmektedir (Parlar, 2015: I, XXVII-XXVIII). 

Yine “Türk Dili Kur’an Sözü” isimli eserde, Kur’ân’da geçen kelimelerden 3197’sinin 

telaffuzunun aynen, 9514’ünün de türevleri olarak kullanıldığının tespit edildiği belirtilmektedir 

(İstiklal Marşı Derneği, 2016: XXXIII-XXXIV). 

Böylece ecdat, geniş bir dil yelpazesine sahip olmuştur. Hatta birçok eserlerini de 

Kur’ân harfleri ile Türkçe yazmışlardır, ta cumhuriyet dönemine dil inkılâbına kadar. Dil 

inkılâbıyla yazım dili, Latin harfleri olmuş ancak konuşma ve yazma dilinde kullandığımız 

kelimeler yine İslâm ile özleşen ve özdeşleşen bir dil olarak devam etmiştir. 

Yavuz Bülent Bakiler’e göre, Türkiye dışındaki Türk toplulukları ve dindaşlarımızla 

aramızdaki ortak kelimeleri dilimizden çıkarıp atan çeşitli kuruluşlar gariptir ki sadece bizde 

vardır (Bakiler, 2008: 9) 

Asırlar boyu devam eden bu dilimizin, et ve kemik hâline gelen dilimiz ve dînimizin 

birleşmesinden oluşan geleneklerimizin ve değerlerimizin korunmasında ve devam 

ettirilmesinde dilimizin büyük tesiri olmuştur. Fakat bu necip milletin bağrından fışkıran ve her 

zaman ve her zeminde onun medeniyetini, nezaketini ve nezahetini gösteren güzel değerlerinden 

uzaklaştırmak isteyenlerin arzuları doğrultusunda o zengin dilimizden, değerlerimizi ve 

medeniyetimizi ifade eden güzel kelimelerin çıkarılması ya da unutturulması neticesinde güzel 

değerlerimizin de kaybolmasına büyük ölçüde kapılar aralanmıştır. 

Dilimizden koparılan her bir kelime, esas itibariyle değerlerimizden bir parçayı alıp 

götürmekte ve onun yerine özellikle son zamanlarda batının kültürünü öğreten bir kelimesini 

yerleştirmektedir. Bu sebeple dilimizin maziden beri coşkun seller gibi çağlayarak akıp gelen 

bin küsur yıldır kullandığı ve zenginleştirdiği dilin en ince teferruatıyla öğretilmesi aynı 

zamanda geçmişten günümüze kendisiyle değerlendiğimiz değerlerimizin korumasını da 

öğretmiş ve korumuş olacağız. Bunun için Türk dilini öğretirken, öğrencinin seviyesine inmek 

sevdasıyla dilimizi basitleştirmemek, dolayısıyla neslimizi heder etmemek gerekir. Banarlı’nın 
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dediği gibi “Milletlerin olduğu gibi kelimelerin de târihi vardır. Bir milletin ataları, asırlarca o 

kelimelerle duymuş, onlarla düşünmüş, birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle sevmiş, bu 

kelimeleri tamamıyla millî bir sanatla işleyip güzelleştirmiş ve kendi millî mûsikîsiyle 

seslendirmiştir… Evlatlar, artık o kelimelere düşman kesilemezler… 

Böyle tarih boyunca işlene yontula, güzelleşmiş, halk şiirine, aile harîmine, millî 

vicdâna yerleşmiş kelimeleri sevmemiz, anlamamız ve korumamız tabiîdir. Böyle kelimeler, 

dillerde efsânenin nisan yağmurundan düşen damlaları sadef içinde saklayıp işledikten sonra, iri 

parlak inciler hâline koyması gibi, zamanla ve sabırla işlenmişlerdir. Bu hâlis incileri, bir takım 

encik boncukla değiştirmek, en azından incideki kıymeti anlamamaktır.” (Banarlı, 1999:14) 

Evet, bu vatanın evlatları olarak atalarımızın bizlere bırakmış olduğu böylesine güzel, zengin ve 

engin mirasını korumamız, en önemli vazifemizdir. 

Bu tebliğde, dilimizden koparılan her bir kelimenin ya da kavramın; geleneklerimizden, 

medeniyetimizden ve kültürümüzden birçok değerlerimizi söküp aldığı konusu örneklerle ele 

alınacak ve dilimizin doğru öğretilmesinin; geleneklerimizin, değerlerimizin ve neslimizin 

korunmasındaki tesirleri üzerinde durulacaktır. 

BULGULAR Ve YORUMLAR 

Dil-Değer İlişkisi 

Türkler, dünya sahnesine çıkmasıyla başlayan ve İslâmlaşmasıyla zenginleşerek ve 

güzelleşerek varlığını sürdüren bir dile sahip olmuştur. Bu zenginliğin ve güzelliğin devam 

ettirilmesi, Türkçemizin en güzel şekilde öğretilmesi, ailelerden başlayarak okulda, iş 

yerlerinde, çevrede velhasıl konuştuğumuz ve yazdığımız her yerde ve zamanda dilimizi en 

güzel şekilde kullanmakla mümkün olacaktır. 

İnsan konuşan bir varlıktır. İnsanlar, sağlıklı bir şekilde birbirleriyle konuşarak 

anlaşırlar ve iletişim kurarlar. Her insan güzel konuşmasıyla itibar görür. Onun için Allah 

“İnsanlarla güzel konuşun, güzel söz söyleyin” (Kur’ân: 2/83) buyurmuştur. Bu bakımdan 

edebin dili olduğu gibi, dilin yani konuşmanın da bir edebi vardır. Eskilerin ifadesiyle, beliğ ve 

fasih konuşmak (yani muktezây-ı hâle mutabık konuşmak) belağattir. Muhatabın durumuna 

göre, hakkında söz edilen şeyin değer ve kıymetine göre söz seçimini iyi yapmak, muhataba 

göre söz söylemek, belağattir. Rasûlüllah (s.a.v.) de “Rabbim beni edeblendirdi ve bana edebi 

(nasıl davranacağımı ve nasıl konuşacağımı) en güzel şekilde öğretti.” buyurmuştur (Suyutî, 

1990: I, 24). 

Türkçeyi öğretirken kelimelerin ve deyimlerin en ince teferruatına kadar mânâlarının iyi 

kavranması ve kavratılması zarureti vardır. Çünkü Nihad Sami Banarlı’nın da ifade ettiği gibi 

“Millî diller, mizac ve ahlâkla o kadar alakalıdır ki terbiyesiz ve terbiyesini kaybetmiş bir dil, 

onu konuşan insanları terbiyeden mahrum hâllere koyabilir…” (Banarlı, 1999: 259-260) 

Mekteplerde sınıflar yani classe’lar vardır. Bütün dünya sınıflarında bunun için klasik yazarlar 

ve klasik eserler okutulur. Bunlar kültür ve sanat efkâr-ı umumiyesinin, zaman içinde, birinci 

sınıf muharrir tanıyıp “evet” dediği değerlerdir. Bunların dışında, onlardan çalınan zamanı 

başkalarına vermek ve çocuklarımıza kendi edebiyatlarının mutlaka bilmeleri gereken 

değerlerini, ya hiç öğretmemek yahut üstünkörü geçmek, tam bir vazife su-i istimalidir (Banarlı, 

1999: 244). 

Değerlerimizin Korunması 

Değerlerin korunmasında dilin etkisi çok büyüktür. Batılıların ülkemizde okullar açarak 

önce dillerini öğretmeleriyle esas alarak kendi değerlerini ve kültürlerini öğretmişlerdir. Bu ise 

bizim kendimize özgü olan değerlerimizin kaybolmasına göz göre göre seyirci kalmamız 

demektir. Bu sebeple değerlerimizin kaybolmaması için kendi değerlerimizi kendi kültürümüzü, 

kendi okullarımızda, kendi dilimizle ve dilimizin güzel kelimeleriyle öğretmek zorundayız. 

Millî ve mânevî değerlerimizi ancak bu şekilde koruyabiliriz. 

G. Orwell, “1984” adlı eserinde dil bozgunculuğundan bahsederken arıdilin amacının 

aynı zamanda bütün düşünce şekillerini imkânsız kılmak olduğunu; arıdil tutunup eski dil 

unutulduğunda düşüncenin ifade edilemeyeceğini; yeni kelimelerin uydurulması ve maksada 



 

 

79 

 

uygun olmayan kelimelerin tasfiyesi gibi çözüm yollarıyla bunun gerçekleştirildiğini ve kelime 

dağarcığının daraltılmasının başlı başına bir amaç olduğunu anlatır (Orwell, 2011). 

Kültürün ve Neslin Korunması 

Dilimizi ve kendi kültürümüzü, üstün değerlerimizi güzel bir şekilde öğrendiğimiz ve 

doğru şekilde yaşayarak öğrettiğimiz zaman hem dilimizi hem değerlerimizi hem de neslimizi 

korumuş olacağız. Bu da her sorumluluk sahibi olan -ebeveynler, öğretmenler, işverenler, 

ustalar vs.- herkesin, hayat boyu her yerde ve her zamanda değerlerin ifadesi olan kavramları 

doğru şekilde kullanmak ve bunun için de elden gelen gayreti sarf etmekle mümkün olacaktır. 

Dilsiz bir kültür/ekin/hars, dilsiz bir medeniyet düşünülemez. Bir milletin kendine has 

duygusu, düşüncesi, sanatı ve medeniyeti o milletin kültürü ise kültürünü muhafaza eden, 

yayan, o kültürü bir nesilden ötekine aktaran da dilidir. O hâlde dilin mahvı kültürün mahvı, 

kültürün mahvı milletin mahvıdır. Dilini, kültürünü unutmuş, kaybetmiş bir milletin yaşadığı 

görülmemiştir. Bir milletin ömrü dilinin ve kültürünün ömrüne bağlı olduğuna göre, hepimizin 

milli bir şuur ve heyecanla Türkçeye ve Türk kültürüne sahip çıkmamız gerekir (Akyavaş, 1995: 

29). 

Kaybettiğimiz Kelimelerimiz ve İlgili Değerlerimiz 

Dilimizden attığımız veya kullanmadığımız her bir kelimemiz beraberinde bir 

değerimizi de alıp gitmektedir. Şimdi bunları günlük hayatta karşılaştığımız bazı örneklerle 

açıklamaya çalışalım: 

1. örnek: Geleneğimizde, evimizden ayrılırken ya da buluşmamızdan ayrılırken 

“Allah’a ısmarladık” derdik. Şimdi “Hadi ben kaçtım” der olduk. Bu iki söz arasında ne kadar 

da çok fark vardır! Kalan kişi de “Allah’a emanet olun” derdi. Her iki taraf da aslında önce 

Allah’a olan bağlılıklarını, her türlü işlerin yaratıcısı ve muhafaza edeninin Allah olduğu 

inancına sahip olduğunu, Allah’a olan güvenlerini emin bir şekilde ifade etmiş olmaktadırlar. 

Yine birbirlerini her şeyin sahibi olan Allah’a bırakması ve emanet etmesi ne kadar da yerinde 

bir söylem ve değerdir. Çünkü en kıymetli varlığını, en büyük güç sahibine ve her şeyin asıl 

sahibi olan Allah’a emanet etmiş olmaktadır. Bu aynı zamanda insanda sonsuz güç ve kuvvete 

dayanma hissini uyandırmakta ve bunun insana verdiği hazzı, insana nasıl bir mânevî güç ve 

kuvvet kazandırdığı izahtan vabestedir. “Hadi ben kaçtım, bye bye!” ifadesi ise ne 

anlatmaktadır?! 

Yavuz Bülent Bakiler’in belirttiğine göre, “Allah’a ısmarladık” veya “hoşça kal” yerine 

“hadi baay”, “hadi baybay” deyip durmak bazı ruh doktorlarımızın ifadesine göre böyle 

konuşmak bir dil z…den1 veya bir aşağılık duygusundan kaynaklanıyor. M. Akif’in “pardon” 

kelimesi için yazdıklarını hatırlatan Bakiler, yine bazı kimselerin “Allah’a ısmarladık” (7 hece) 

yerine “baay” (tek hece), “afedersiniz” (5) “pardon” (2), “teşekkür ederim” (6) “mersi” (2) 

demelerinin dil tembelliğiyle açıklandığını aktarmaktadır (Bakiler, 2008: 87). 

2. örnek: Millî mâlımız olmayan ve dilimize idhal edilen bazı kelimeler vardır. Mesela 

“good bye”. İngilizce olan bu kelime, iki kişinin birbirlerinden ayrılırken söyledikleri veya 

evden ayrılırken söylenen bir sözdür ve “güle güle” demektir. Bu, yerli mâlımızın yanında ne 

kadar da sönük ve ne kadar dar bir mânâ ifade etmektedir. Bu kelime “Allah’a ısmarladık” 

mânâsını hiçbir zaman ifade edemez. Onun yerine de hiçbir şekilde ikame edilemez. 

3. örnek: Bir kişi herhangi bir davranışında hata yaptığında Fransızca olduğunu bilerek 

ya da bilmeden “pardon” deyiverir. Ama bizim dilimizde ve geleneğimizde “affedersiniz” yani 

“beni bağışlamanızı diliyorum” denirdi. Bağışlamak, bir erdemdir ve bir değerdir. Bunun en 

güzel ifadesi de “affınızı diliyorum” demekle olur. Affetmek, esas itibariyle Rabbimizin bir ismi 

olan “Afüvv” kelimesinden alınmıştır. Bu değerimiz bize aynı zamanda Rabbimizi ve O’nun 

affediciliğini hatırlatmaktadır. Çünkü Rabbimiz bize affetmeyi öğretmektedir: “Onları affet…” 

(Kur’ân: 5/13). 

4. örnek: Günümüzde, insanlar karşılaştığında “good morning”, “günaydın” 

demektedirler ve bu yaygın hâle gelmiş durumdadır. Hâlbuki geleneğimizde insanlar 

                                                      
1 Argo bir ifade olduğu için kullanmak istemedik. 
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karşılaştığında selamlaşır yani birbirlerine selam verirlerdi. Bunun şekli de “selâmün 

aleyküm”dür. “Merhaba” kelimesi geleneğimizde selamlaşmadan sonra kullanılan bir ifadedir. 

Bu bile selamlaşmanın yerini tutmazken “good morning, günaydın, tünaydın” ifadeleri asla 

tutamaz. Çünkü selâmlaşmada karşılaşan her iki fert ya da grup, birbirlerine Allah’ın 

kendilerine emniyet, sulh selamet, barış, esenlik huzur ve mutluluk vermesini istemiş 

olmaktadır. Bu çok önemli bir husustur. Bu selamlaşma, evde, ailede iş yerinde ve müsait olan 

her yerde olması ve selamın da ruhuna uygun hareket etmek ve davranış sergilemek suretiyle 

sosyal barış ve sevgi sürdürülebilir (Yaman, 2012: 134; Dölek, 1994). 

5. örnek: Bir işe koyulan, bir göreve başlayan ya da bir imtihana giren kişiye 

“Başarılar.” deriz. Ama geleneğimizde ise “Allah muvaffak etsin” derdik. Düşünelim… Bu iki 

kavram arasında ne kadar büyük fark vardır! Geleneğimizdeki bu kavramı kullanan kişi, 

karşısındakine “Allah, seni sevdiğine ve istediğine uygun şekilde ulaştırsın” diye dua 

etmektedir. Bunu duyan kişi ne kadar da rûhen rahatlar! Muvaffak kelimesi, tevfîk 

kelimesindendir. Tevfîk de” Allah’ın bir kişiyi sevdiğine ve razı olduğuna kolaylıkla 

ulaştırmasıdır. Bir başka deyişle “Kulun, tedbirini alarak Allah’ın takdirine uygun iş yapmasıdır 

ki, bu da insanı hem dünyada hem de ahirette mutluluğa eriştiren bir durumdur (Veli b. Ahmed, 

1316 h.: 9). Hz. Hûd’un da “Benim muvaffakiyetim ancak Allah’ın yardımı iledir.” dediğini 

Kur’ân bize nakletmektedir (Kur’ân: 11/88). 

6. örnek: Bugün kullanımı yaygınlaşan bir kelime daha: “kanka”. Bunun İngilizce ve 

Fransızca karşılığı “dude”dir ve birinci mânâsı, “züppe” demektir. Hâlbuki bu dilimizde ve 

geleneğimizde “canciğer arkadaş, sadîk, sâhib, refîk ve dost” kelimeleriyle ifade edilir. 

7. örnek. Bugün sıkça kullanılan “Kuzen” ifadesi. Bu kelimenin İngilizcesi ve 

Fıransızcası “cousin”dir, bu hala, dayı, amca, teyze çocukları için kullanılan bir kelimedir. 

Hâlbuki geleneğimizde ammizâde, halazâde denilirdi. Bu ifademiz bize halamızı dayımızı ve 

çocuklarını birlikte hatırlatır ve hangisinin çocuğu olduğunu açıkça ifade etmiş olurdu. Ama 

“kuzen” denildiğinde hangisinin çocuğu diye bir soru daha sormak gerekmektedir. 

8. örnek: Sevindirici bir netice alındığında ya da güzel bir olayla karşılaşıldığında 

“oley” kelimesini kullanır olduk. Geleneğimizde ise böyle güzel olaylar karşısında veya her 

hangi bir nimete kavuştuğumuzda “mâşâallâh, bârekellâh, elhamdülillah, şükür, çok şükür” 

denirdi. “Oley”, sadece sevinci ifade eden bir kelimedir, hâlbuki bizim bu kelimelerimiz ise 

nimeti vereni övmeyi ve o nimetin kadr u kıymetini ve memnuniyetini sahibine bildirmeyi ifade 

eden “bereket”, “teşekkür” ve “hamd” ifadesi kullanılmaktadır. 

9. örnek: ülkemizde bir kişi vefat ettiğinde genelde cenaze namazı kılınmadan önce salâ 

okunması âdettir. Geleneğimizde bu salâyı duyanlar genelde “Allah rahmet eylesin” veya “innâ 

lillah ve innâ ileyhi râciûn” (Kur’ân: 2/156) derlerdi. Şimdilerde ise “aaaa adam ölmüş” denir 

oldu. Dolayısıyla geleneğimizdeki ölülerimize olan dualarımız ve hürmetimiz kaybolmaya 

başladı. 

10. örnek: bir iş ya da şey yapmayı düşündüğümüzde “tahminimce, zannım o ki, öyle ya 

da böyle yapmam gerekir” denilmektedir. Hâlbuki geleneğimizde gelecekle ilgi bir iş için 

“İnşâallah, Allah nasip ederse” denirdi. Çünkü Allah nasip etmezse hiçbir kul, hiçbir işinde 

muvaffak olamaz. 

11. örnek: Herhangi kötü bir olaydan bahsedildiğinde “Allah korusun, Allah şerrinden 

esirgesin” denirdi. Şimdilerde ise en yakın bir yere parmakla vurarak “kapa şu şom ağzını” 

denir oldu. 

12. örnek: Günümüzde çokça kullanılan “insan hakları” tabiridir. Bu bizim geleneğimiz 

de “kul hakkı” mânâsında olan “hukûku’l-ibâd”dır. Bu tabir bize, ortada bir kul varsa bir de 

bunun sahibi olan Allah var. O kulun hakkını veren Allah’tır. Bu mânâyı hemen akla getirirdi. 

13. örnek: Günümüzde İngilizce olan “ethic/etik” kelimesi yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Millî geleneğimizde ise “ahlâk” kelimesi kullanılırdı. “Etik” İngilizlin kabul ettiği olumlu 

davranışı anlatabilir. Ancak bizim geleneğimizdeki “Ahlâk” kelimesi, “huluk” kelimesinin 

çoğulu olup, Allah’ın insanın fıtratına koyduğu güzel seciyeler ve bu seyiceleri inkişaf ettirerek 

güzel davranışın izhar edilmesini, diğer bir ifadeyle Yaratıcının râzı olduğu davranışlarda 
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bulunmayı ifade etmede “Güzel ahlâk” tabiri kullanılır. Yaratıcının râzı olmadığı davranışlar 

için ise “kötü ahlâk” ya da “ahlaksız”  tabiri kullanılır. 

“Ahlâk” kelimesinin kökü “huluk” kelimesi ile yaratılış mânâsına olan “halk” aynı 

harflerdir. “Halk” insanın maddî varlığını, vücudunu belirtirken, “huluk” ve “ahlâk” kelimesi de 

insanın davranışını, vasıflarını anlatır. Diğer bir ifadeyle biri insanın fizikî yönünü, diğeri de 

insanın rûhî ve nefsî yönünü, biri insanın maddesini, diğeri mânevî yönünü anlatır (İbnu’l- 

Manzur, ts: X, 86). Onun için Allah’ın bir ismi “Hâlık” yani yaratıcıdır. İnsan, halk edilmiş yani 

yaratılmıştır. Yaratıcı, en şerefli mahlûku olan insandan güzel ahlâkı istemektedir. 

İşte değerimizi ifade eden güzel ahlâkı “etik” kelimesi karşılamamakta ve insanlara bu 

yüce değeri hatırlatmamaktadır. 

14. örnek: Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan “türban” kelimesi, yakın 

tarihte Batı’dan dilimize kasıtlı olarak sokulan bir kelimedir. Aslen İngilizce olan “turban” 

kelimesi, “sarık, sarığa benzer kadın başlığı” mânâsındadır (Redhouse: 1058). Başına sadece 

eşarp takan kadınlar için “türbanlı” kelimesi, yaygın halde kullanılmaktadır. Ama 

geleneğimizde ve inancımızda bu kelimenin yerine, “tesettür” kavramı kullanılagelmiştir. 

“Tesettür” kavramı yerine “türban” kelimesinin kullanılması ya da kullandırılmaya çalışılması, 

nezih geleneğimizi ortadan kaldırma çabasından başka bir şey olamaz. Çünkü geleneğimizde 

kullanılan “tesettür” kelimesi, kavram olarak, erkeklerin diz ile göbek arasını, kadınların da 

nâmahremlere karşı el yüz hariç bütün bedenlerinin örtülmesini ifade eder. Bu bakımdan 

“turban” kelimesi, “tesettür” kelimesinin yerini asla tutamaz ve bunun yerine de 

kullanılmamalıdır. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak çalışmamızın sınırlarını aşmamak için bu 

örneklerle yetinmek istiyoruz. 

Konumuzu sonlandırırken şunu da ifade edelim ki, dil meselemizle ilgili Osmanlı’nın 

son döneminde “Kelimenin Türkçesi olsun/tasfiyecilik.” cereyanı var. Türk Dil Kurumu 

kurulduktan sonra diğer diller (Arapça, Rusça)den kültür amaçlı tercümeler var. Sözlük 

faaliyetleri var. Gönül coğrafyamızdaki Kırgız, Yakut, Çuvaş, Kazak kardeşlerimizi tanıma ve 

Türkçelerini ülkemize kazandırma çalışmaları var. Atatürk zamanında ilmî toplantılar 

yapılmıştır. Bu yıl 26 Eylül’de 83.sünü kutladığımız “Türk Dil Bayramı” var. Yine içinde 

bulunduğumuz yıl Cumhurbaşkanımızın himayesiyle “Türk Dili Yılı” ilan edildi. 

Dili korumanın TDK Başkanımız Prof. Dr. M. S. Kaçalin’e göre iki yolu var: 

Birincisi tarihten kopmamaktır. Atalarımızdan miras kalan kelimeleri sahiplenmek ve 

yeni istilalara da filtre koymaktır. 

İkincisi bugüne gümrük koymak. Dildeki en önemli gümrükçüler mütercimlerdir. “Bu 

kelimenin Türkçesi yok.” diyerek kenara çekilmemeli, dilimizde karşılığını bulmaya 

çalışmalıdır. Biz kullanıcılar da yabancısı-Türkçesi gibi bir listeden ziyade anlamanın peşine 

düşmemiz gerekir (Yaykan, 2017: 36). 
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Sonuç 

Millî değerlerimizin, kültürümüzün, neslimizin, istikbâlimizin ve istiklâlimizin 

korunmasında millî dilimizin korunmasının büyük tesiri vardır. Bu da atalarımızdan miras 

aldığımız engin ve zengin dilimizi, en ince teferruatına varıncaya kadar en güzel şekilde 

öğrenerek evlerimizde, iş yerlerimizde, eğitim kurumlarımızda ve vatan sathının her yerinde 

doğru ve güzel bir şekilde kullanmak ve öğretmekle mümkün olacaktır. Et ve kemik misali 

dilimiz ve değerlerimiz arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin zayıflaması 

durumunda;  dilimizi kaybettiğimiz gibi cennet misal vatanımızı da kaybetmekle karşı karşıya 

kalabiliriz. Onun için atalarımızdan miras aldığımız millî dilimize sahip çıkmamız zarureti 

vardır. Çünkü dil, sahip olduğu milletin değerleri, kültürü ve medeniyetidir. Bu değerlerin 

korunması da ancak değerini bilmek, takdir etmek ve yaşatmakla hayatiyetini devam ettirebilir. 

Bu bakımdan M. S. Kaçalin’in tekliflerinin yerinde bir tavsiye olduğunu da belirtmek gerekir. 
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Türkçe ve Fransızcada Sıfat-Fiil Yapıları Üzerine Bir İnceleme ve Karşılaştırma 

Çalışması 

 

Ali ÇİÇEK* 

 

Öz: Bu çalışmada Türkçe ve Fransızcadaki sıfat-fiil (partisip, Fr. participe) olarak 

bilinen dil bilgisi yapısı ele alınmıştır. Bunun için bu iki dildeki sıfat-fiil biçimlerine ana 

hatlarıyla temas edildikten sonra söz konusu iki dildeki bu yapıların tek başına, bir isimle ve 

cümle içerisindeki şekil ve kullanımları örneklerle ele alınacak ve bu konuda Türkçeyle 

Fransızca arasında yapısal farklılıklara temas edilecektir. Ayrıca sıfat-fiillerin Türkçe ve 

Fransızca cümle yapılarına etkilerini öne çıkaran örnekler verilecektir.  

Sıfat-fiil ekleri bakımından zengin bir yapıya sahip olan Türkçede, fiilden isim/sıfat 

yapan eklerle ortaya konan sıfat-filler Türkçenin bilinen tarihinden beri mevcutturlar. Sıfat-

fiiller, -en, -r, -ecek vb. eklerle türetilip isim ve özellikle sıfat görevinde kullanılan 

kelimelerdir. Sıfat-fiiller Türkçe sözlüklerde, terim sözlüklerinde, dil bilgisi kitaplarında ve 

konuyla ilgili yapılmış olan araştırmalarda sıfat-fiil, ortaç, durum ortacı, partisip vb. olarak 

farklı isimler altında ifade edilmektedirler. Bazı dil bilgisi terimlerinde olduğu gibi sıfat-

fiilin isimlendirilmesinde de görülmekte olan bu farklılıklar birtakım karışıklıkları 

beraberinde getirmektedir.  Örneğin; -acak ekiyle ortaya konan sıfat-fiil yapıları için ortaç, 

gelecek zaman ortacı, isim-fiil, gelecek zaman isim-fiili, sıfat-fiil, geçici hareket ismi vb. 

farklı isimler verilmektedir. Bu farklılıklar diğer sıfat fiil eklerinin kullanımında da 

görülmektedir.  

Diğer taraftan daha çok partisip (Fr. participe) adıyla ele alınan ve Türkçede olduğu 

gibi fiil tabanlarından türetilen sıfat fiil yapısı Fransızcadaki geçmiş zaman sıfat-fiili 

(participe passé) ve durum sıfat-fiili (participe présent) olarak temel iki alt başlıkla ele 

alınmaktadır. Karşılaştırma kısmında bu noktalar ele alınıp sıfat-fiille ilgi olarak Türkçe ve 

Fransızca arasında bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Türkçe, Sıfat-Fiil, Fransızca 

                                                      
* Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fak. Temel Eğitim Bölümü., Tel: 0536 312 8500, 

acicek@ercincan.edu.tr 
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Giriş 

Bu çalışmada sıfat-fiil terimi Türkçe Sözlük’teki yazımıyla (sıfat-fiil şeklinde) 

kullanılacak ve partisip kelimesinin eş anlamlısı olarak ele alınıp irdelenecektir. Ayrıca sıfat-

fiilin Türkçedeki işlenişi yalnızca bazı dil bilgisi kaynaklarına göre ele alınacak, dil bilgisiyle 

ilgili terim sözlüklerine müracaat edilmeyecektir.1 Sıfat-fiilin (partisip) tanım ve kısa 

açıklamaları şöyledir: 

Türkçe Sözlük’te sıfat-fiil için fiilden –en,  -ar, -ecek vb. eklerle türetilmiş isim ve 

sıfat görevinde kullanılan kelimeler, ortaç, durum ortacı, partisip: gelecek hafta, gelen 

gideni aratır, çıkar yol. Bu tanım yeterli görüldüğünden diğer sözlüklere müracaat 

edilmemiştir.  

Muharrem ERGİN, partisip eklerinin yapı ekleriyle çekim ekleri arasında bir yer 

işgal ettiklerini, bunların fiilden yapılmış isimlerden çok farklı olduklarını belirterek, esasen 

fiilden isim olarak adlandırılabilecek partisiplerin klişeleşerek kalıcı isimler hâline gelmiş 

olanları hariç, diğerlerinin fiil şekilleri olduğunu belirtir. Partisip ekleri bir yandan zaman ve 

hareket, diğer taraftan az sayıda da olsa kalıcı isim yapma fonksiyonlarının yanında, yapım 

eki ile çekim eki arasında bir yer tutan eklerdir. Partisipler isim çeşidi bakımından isim ve 

esas itibariyle vasıf isimleri oldukları için bilhassa sıfat olarak kullanılırlar.  Partisip şöyle 

tarif edilebilir: partisip zaman ve hareket mefhumunu muhafaza eden, fakat isim gibi 

kullanılan, isim gibi çekilen fiil şekilleridir. 

Geniş bir partisip sistemine sahip bulunan Türkçede, fiili isim şeklinde ifade eden, 

hareketi isim kalıbına sokan bu kelime çeşidi Türk cümlesine büyük sadelik vermekte, 

birçok dillerinin birleşik cümlelerle karşıladıkları ifadelerin, Türkçenin yine zengin olan 

gerundium sistemi ile birlikte, yardımcı cümlelerden uzak basit cümlelerle karşılanmasını 

sağlamaktadır. 

ERGİN, ayrıca partisip eklerini belli zamanlarda kullanılan ekler olarak tasnif eder:  

Geniş zaman ifade eden partisip eki:-an,-en  

Geniş zaman ifade eden partisip ekleri: -r, -ar, er, -ur, -ür  

Geçmiş zaman ifade eden partisip ekleri: -mış, -miş, -muş, müş, -dık,-dik,-duk, -tük 

Gelecek zaman ifade eden partisip ekleri: -acak, -ecek, -ası, -esi 

Menfi geniş zaman eki partisip eki: -maz, -mez 

Ayrıca de-di ko-du, gece kon-du vb. kelimelerdeki eklerin görülen geçmiş zaman 

ekinden ortaya çıkmış olması muhtemeldir.  

İsim fiilinin partisip eki ise yalnızca –dük’tür. Ne idüği belirsiz misalinde olduğu 

gibi.2  

Sıfat fiiller hakkında önemli bilgiler veren T. BANGUOĞLU: Sıfat-fiilin, fiilin 

zamana bağlı olarak kavramını sıfatlaştırdığını, zaman anlatımı taşımaları sebebiyle  

adfiillerden ayrıldığını ifade eder.  Ayrıca BANGUOĞLU sıfat-fiilleri taşıdıkları zaman 

anlatımlarına göre: 1. Geçmiş zaman sıfat fiilleri (Fr. participe passé) : pişmiş aş, tanıdık 

kasap, sıfatfiil 2.Hal sıfatfiilleri ( Fr. participe présent) 3. Gelecek zaman sıfatfiilleri  (Fr. 

participe futur) üçe ayırır.3 Ancak Fransızcada partisipin hâl partisipi, geçmiş partisipi (Fr. 

participe présent, participe passé) olmak üzere temel iki şekli bulunmaktadır. Fakat 

Fransızcada gelecek zaman partsipi için bir ek yoktur. Zaten BANGUOĞLU da bunun için 

ayrı bir ek vermemiştir.  

Zeynep KORKMAZ sıfat-fiillerin sıfat gibi kullanılan fiil şekilleri olduklarını, fiil 

özellikleri dolaysıyla kendilerinde olan hareket ve zaman kavramlarını ad oldukları sıfata 

aktararak varlıkları ve nesneleri geçici olarak vasıflandırdıklarını, sıfatların ad soylu sözler 

                                                      
1 Bu hususta dil bilgisi terimleri sözlüklerine (Z. KORKMAZ, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK, 

Ankara 1992. A. TOPALOĞLU, Dil bilgisi Terimleri Sözlüğü, Ötüken Yay., İstanbul 1989. V. 

Hatipoğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, TDK, Yay., Ankara, 1972. M. Hengirmen, Dilbilgisi ve 

Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Engin yay., Ankara. 1999.,  TDK tarafından 2011 tarihinde yayımlanan 

Türk Gramerinin Sorunları Bildiriler  I-II isimli kitapta  Bilal YÜCEL’in konuyla ilgili bildirisine de 

başvurulabilir.  
2 Muharrem ERGİN; Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk dili ve Edebiyatı Bölümleri için Türk Dil 

Bilgisi, 21. Bas. Bayrak Basım/Yay., 1993, İstanbul,  s. 315-319. 
3 Tahsin  BANGUOĞLU , Türkçenin Grameri, TDK, Ankara 1998, ss. 422-423. 
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olduklarını, dolayısıyla sıfat-fiillerin de adlarla ortaklaşarak onlar gibi iyelik, çokluk ve ad 

çekim eki aldıklarını ifade etmektedir. O, sıfat-fiilleri aşağıdaki biçimde sınıflandırmaktadır: 

1. Geçmiş zaman bildiren sıfat-fiiller 

2. Geniş zaman bildiren sıfat-fiiller 

3. Gelecek zaman bildiren sıfat-fiiller 

4. İ-mek-fiil ile kurulan sıfat-fiil 

KORKMAZ geçişli fiillerle, geçişsiz fiiller ve fiilden fiil türeten bazı eklerle, geçmiş 

zaman ve rivayet kalıbındaki edat gruplarıyla, ol-ve bulun-  yardımcı fiilleriyle, zarf yapısı 

olarak, yapım ekleri almak suretiyle yapılan –mIş, -mUş ekli sıfat-fiillere ve diğer sıfat- 

ekleriyle yapılan sıfat fiillere çeşitli örnekler vermiş ve bu hususta geniş açıklamalarda 

bulunmuştur.4 

M. Atâ ÇATIKKAŞ partisip (sıfat-fiil) ekleri hakkında şunları söylemektedir: Bu 

ekler esas itibarıyla kalıcı isim değil de geçici isim meydana getirdikleri için partisip ekleri 

olarak ayrılmaktadırlar.5 

Jean DENY, sıfat-fiili ortaç (ortacımsı) olarak isimlendirmektedir. Konuyla ilgi 

verdiği örneklerden birkaçı: 

1.Yan-an ev (Fr. maison qui brûle) 

2.Yan-mış ev ( Fr. maison qui a brûlé ) 

3.Yan-acak ev ( Fr. maison qui brûlera)6 

Fransızcaya göre bu örneklerden 1.incisi geniş zaman sıfat-fiili (participe présent) 

ile, 2.ncisi geçmiş zaman sıfat- fiiliyle (participe passé) ifade edilebilirken 3.üncü maddedeki 

gelecek zaman sıfat-fiil ekinin Fransızcada karşılığı farklı şekillerdeki yapılarla elde 

edilebilmektedir. 

Faruk K. TİMURTAŞ sıfat-filleri partisipler başlığı altında ele alır, sıfat-fiiller 

konusunda partisiplerin fiillerin sıfat şekilleri olduklarını, isim gibi tasrif edildiklerini ifade 

edip onları kapsadıkları zamanlara göre 1. Geniş zaman, 2. Geçmiş zaman, 3. Gelecek zaman 

partisipleri olarak üçe ayırır7. 

Gürer GÜLSEVİN sıfat-fiillerin zamana bağlı isim ve sıfat şekilleri olduklarını, 

isimler gibi iyelik ve hal ekleri aldıklarını ifade ederek onları, duyulan-farkına varılan 

geçmiş zaman sıfat fiili, görülen geçmiş zaman sıfat fiili, gelecek zaman sıfat fiili ve geniş 

zaman sıfat fiili olarak gruplandırır.8 

Hamza ZÜLFİKAR Türkçedeki sıfat-fiil eklerinden terim yapma ve Türkçeleştirme 

çalışmalarında çokça yararlanıldığını ifade etmektedir. Verdiği örneklerden birkaçı: bölen, 

tamlanan (s. 57), ölesiye (-a yönelme ekiyle kalıplaşma s.60), tükenmez (kalem), biter 

bitmez, taşınmaz (ss. 124-125), geçmiş (gün), okumuş (insan) vb.9 

Alfred Mörer fiillerden sıfat türeten ekleri (particule:  ek, edat) şimdiki zaman, 

geçmiş zaman, alışkanlık hâlindeki ekler (-ar,-er) ve gelecek zaman ekleri: gezilecek park 

(Fr. parc à visiter).10 Bu örnekte de görüldüğü gibi Fransızcada gelecek zaman partisip eki 

yoktur. 

Fransızcada Partisip (sıfat-fiil) Yapısı 

Fransızcada olmak fiili (être) hariç diğer tüm fiillerin durum sıfat-fiilini (participe 

présent) yapmak için şimdiki zamanın (présent  de l’indicatif) 1. çokluk şahsı üzerindeki 

zaman çekim eki atılarak yerine –ant eki getirilir: par-lant (konuşan), écriv-ant (yazan- yazar 

vb.).11 

                                                      
4 Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi) TDK: 827, Ankara, 2003. ss. 908-

983. 
5 M. Atâ ÇATIKKAŞ, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Kılavuzu, Alfa Bas.Yay., 

İstanbul,1996. S. 101 
6 Jean DENY, Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi, Maarif Yay., İstanbul, 1941, ss.436-437 
7 (Faruk K. TİMURTAŞ, Eski Türkiye Türkçesi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İst, 1981 ss. 135-136. 
8  (Gürer Gülsevin, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK, Ankara , 2007, ss. 123-124.) 
9 Hamza ZÜLFİKAR, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TDK, 2. Bas., Ankara 2011. 
10  Alfred MÖRER, Grammaire de la Langue Turque Théorique et Pratique 4e édition, Fransızca 

İzahlı Türkçe Gramer, Mimeray Osfet, İstanbul, 1975, ss. 65-66 
11 G. Mauger, Cours de Langue et de Civilisation Françaises I, Librairie Hacette, Paris, 1953. S. 61) 
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Partisip (participe présent) bir aksiyon ve durumu açıkladığında genelde değişmez: 

ebeveynlerine saygı gösteren çocuklar: des enfants obéissant à leurs parents ( Petit 

Larousse). 

Partisip Fransızcada sıfat-fiilin karşılığı olarak partisip  (participe) kullanılmaktadır. 

Partisip fiilin çekilmemiş biçimidir. İki başlık altında ifade edilir : 

1. Partisip ( Fr. participe présent)  bazen değişmez bir yapı ortaya koyar (personnes 

voyageant en groupe : grup hâlinde yolculuk eden insanlar). Hal partisipi. Partisip başına  en 

almak suretiyle yeni bir şekle dönüşür. gérodif (zarf-fiil) : en parlant (konuşarak)  diye 

adlandırılan bu yapı Fransızcadaki tüm fiillerden yapılabilmektedir. 

II. partisip ( Fr. participe passé) : Fiillerin birleşik zamanlarının çekiminde kullanılır. 

Fiilin cinsine ve cümlenin kuruluşuna dayalı olarak değişir veya deşişmez. Partisiplerin 

büyük bir kısmı niteleme sıfatı olarak kullanılmaktadır:  konuşulmuş –konuşulan-dil  (Fr. 

langue parlée).12 

III. Partisibin sıfat olarak kullanılması: İkna edici-eden- tartışmalar ( Fr. des 

arguments  convainquants), yorucu-yoran- bir çalışma ( Fr. un travail fatiguant) vb.13 

KARŞILAŞTIRMA 

1.Türkçede sıfat-fiil ekleri tüm fiil kök ve gövdelerine gelebilmektedir. Bu ekleme 

sırasında fiil tabanlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Fransızcada ise olmak 

fiili (être) hariç diğer fiillerin durum sıfat-fiilini (participe présent) yapmak için şimdiki 

zamanın (présent  de l’indicatif) 1. çokluk şahsı üzerindeki zaman çekim eki atılarak yetine –

ant eki getirilir. fiil tabanlarına sıfat-fiil-partisip- ekleri ( participe présent, participe passé) 

gelmektedir. Ancak Fransızcada Türkçeden farklı olarak mastar fiille fiil tabanları arasında 

oluşan ekleşmelerde ciddi değişiklikler olmaktadır. Halbuki Türkçede mastar fiilden yapılan 

fiil kök ve gövdelerinde standart bir yapı vardır. 

2. Türkçede zengin bir sıfat fiil yapısı bulunmaktadır. Bu zengin yapı Türkçeye sade 

bir anlatımın yanında cümle kuruluşu bakımından da büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Örneğin; gidil-ecek yer ( Fr. lieu à aller) yapısındaki –ecek gelecek zaman sıfat fiil ekinin 

Fransızcada ek olarak karşılığı olmadığından parantez arası verilen örnekle veya başka bir 

şekillerle karşılanmaktadır. Bu yapılanma da Türkçedeki akıcılığı karşılamamaktadır. 

3. Türkçedeki zengin fiil yapısına karşın Fransızcada durum sıfat-fiil eki (participe 

présent: -ant) ve geçmiş zaman sıfat fiil eki (participe passé:-é, -u, -ée vb.) olmak üzere 

temelde bu iki ek vardır. Bu ekler de şahıs zamirinin masculin/eril-féminin/dişil oluşuna göre 

değişmektedir. Buna karşın Türkçenin sıfat-fiil yapısı gayet sade ve çok pratik bir kullanıma 

sahiptir. 

4. Türkçede sıfat fiil ekleri kalıcı isimler yapmalarının yanında zaman ve harekete 

dayalı ekler olduklarından asıl görevleri sıfat ve sıfat gibi kullanılan kelimeler yapmaktır. 

Fransızca da partisipler temelde sıfat veya sıfat fiil olarak kullanılmalarının dışında, kalıcı 

isim de yaparlar: savant (bilen, bilgin). 

5. Fransızcada partisipler yukarıda açıklandığı şekliyle bir aksiyon ve durumu 

açıkladıklarında uyum (teklik, çokluk, eril, dişil gibi) dışı kaldıklarından değişmez bir yapıya 

dönüşürler. Ayrıca birleşik cümlenin yan cümlesi olarak da görev yapabilirler. Türkçede ise 

içerisinde sıfat-fiil bulunan cümlelerin basit veya birleşik olma durumları hâlen 

tartışılmaktadır. 

  

                                                      
12 Maurice Davau-Marcel Cohen-Maurice Lalelememand, Dictionnaire Bordas, Paris. Bruxelles. 

Montréal, 1972) 
13 G. Mauger, grammaire pratique du français d’aujourd’hui langue parlée langue écrite, Librairie 

Hacette, Paris, 1968, s. 263 
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Sonuç 

Bu bildiri kapsamında ortaya konulmaya çalışılan açıklamalardan ve yapılan 

alıntılardan anlaşıldığı kadarıyla Türkçenin bazı dilbilgisi terimlerinde olduğu gibi sıfat-fiil 

hususunda da devam eden birtakım tartışmaları bulunmaktadır. Buna mukabil bu çalışmada 

ele aldığımız Fransızcadaki partisip terimini bu dile ait dil bilgisi kaynakları genelde ortak 

dil bilgisi terimi olarak vermektedirler. Diğer taraftan Fransızcadan alınan ve bu dilde 

yalnızca iki yapıyı- geçmiş zaman sıfat fiili (participe passé) ve durum sıfat-fiili (participe 

présent)-karşılayan bu partisip kelimesini Türkçede sıfat-fiilin karşılığı olarak kullanmanın 

doğru olup olmadığı tartışılmalıdır. Çünkü Fransızcada yalnızca şimdiki zaman (geniş 

zaman) ve geçmiş zaman eklerini karşılayan partisibin  (sıfat-fiil) Türkçedeki sıfat-fiil 

eklerinin tamamı için kullanılması yeterli gözükmemektedir. 

Ayrıca Fransızcada sıfat-fiilli yapılar, yerine ve kullanımına göre birleşik cümle 

içerisinde yardımcı cümle görevi yapmaktadırlar. Türkçede ise içerisinde sıfat içerisinde 

sıfat-fiil yapısı bulunan yapısı bulunan cümlelerin birleşik cümle olup olmadıkları hâlâ 

tartışılmaktadır. 
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Ortaokul 6.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi Başarı Düzeylerinin 

İncelenmesi 

 

Ünzile Betül KARADAYI ATALAR* 

 

Öz: İlköğretim Türkçe dersi (6,7,8.sınıflar) öğretim programı (2005) okuma, 

dinleme/izleme, konuşma, yazma öğrenme alanları ile dil bilgisinden oluşmaktadır. 

Programda okuma öğrenme alanıyla öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları yazılı 

metinleri doğru akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri, 

okuduklarını değerlendirip eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilmeleri ve okumayı bir 

alışkanlık haline getirebilmeleri amaçlanmıştır. (MEB, 2005:6) Buna göre okuma ve 

okuduğunu anlama becerisi Türkçe dersi ve öğretimi sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu 

çalışmanın amacı ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeylerini 

belirlemektir. Araştırmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin okuduğunu 

anlama becerisinin cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi gibi bazı değişkenlere 

göre değişip değişmediği incelenmiştir. Bu nedenle bu araştırmada nicel araştırma 

yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak  “Okuduğunu 

Anlama Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin 

okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: okuduğunu anlama, cinsiyet, eğitim düzeyi 

 

Abstract: Secondary school (6, 7, 8th grades) Turkish curriculum (2005) consists of 

reading, listening/watching, speaking, writing skills as well as grammar. In terms of reading 

skills, the curriculum aims to allow students to be able to; read the texts they encounter in 

their daily lives correctly, fluently and using the appropriate methods, interpret them in a 

critical point of view and make a habit of reading. Accordingly, reading and reading 

comprehension are a vital part of Turkish lessons and the teaching procedures. The aim of 

this study is to specify the reading comrehension level of 6th grade students. With the help of 

the data acquired from the study, correlation between reading comprehension level and 

variables such as gender and parents’ level of education has been analyzed. Thus survey 

model, a type of quantiative research method, has been used. “Reading comprehension test” 

has been used as the data collection tool. In accordance with the acquired data, some 

suggestions to develop reading comprehension skills have been made. 

Key words: reading comrehension, gender, level of education 

                                                      
*Öğretmen, Amasya Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı, unzile.krdytlr@gmail.com 
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GİRİŞ 
Okuma, öğrenim hayatında ya da öğrenim hayatını tamamlamış bireylerin neredeyse 

tümü için Türkçenin doğru kullanımına ilişkin örneklere temas ettikleri başlıca araçtır. Farklı 

coğrafya, sosyo-kültürel çevre ya da aile ortamında kullanılan dil birbirinden belirgin farklar 

gösterebilmektedir ve birey yetiştiği ortamda kullanılan dilde bulunan yanlış kullanımları 

edinerek benimseyebilmektedir. Buna karşın bireylerin okuyarak temas ettikleri Türkçe 

büyük oranda belli kabul görmüş kurallara göre herkesin anlayabileceği evrensel bir Türkçe 

ile yazılmaktadır. Bu bağlamda Türkçenin doğru kullanım örneklerinin birey tarafından 

edinilmesi adına okuma ve okuduğuna anlama eğitimi önem kazanmaktadır. 

Okuma okul programlarının omurgası niteliğini taşır. Hemen her derste okumanın 

önemli bir yeri vardır. Bugün öğretim araçlarının çok gelişmesine karşın yine de okuma, 

okul hayatında yerini ve değerini korumakta, öğrenim geniş ölçüde okumaya dayanmaktadır. 

İyi okuyamayan ya da okuduğunu tam olarak anlayamayan bir öğrencinin derslerinde başarı 

göstereceği söylenemez. (Özdemir,1967) Bütün bireylerin eğitim öğretim hayatı ilkokul 

1.sınıfta okuma yazma öğretimiyle başlar. Okuma yazma eğitimi eğitim öğretim sürecinin 

temelidir. İlkokulda öğrencilerin büyük çoğunluğunun okuma yazmayı öğrendiği ancak 

okuduğunu anlamakta zorlandıkları düşünülmektedir. Okuduğunu anlama gücü okuma 

eyleminin en temel etkinliğidir. Okuduğunu anlama gücü ile desteklenmeyen bir okuma 

eyleminin gelişigüzel bir seslendirme ya da heba edilmiş bir zaman kaybından başka bir 

anlamı yoktur. Okuma duyu organları yoluyla sözcüklerin algılanıp anlamlandırılması 

kavranması ve yorumlanmasına dayanan zihinsel bir etkinliktir. (Korkmaz,2008) Bu nedenle 

kelimelerin cümlelerin seslendirilmesi yeterli olmamakta mutlaka anlamlandırılması 

gerekmektedir. 

Okuma, insan hayatında bu kadar önemli ve geniş bir etki gücüne sahip olmakla 

beraber, okumayı öğrenmek sadece harfleri öğrenip çözümlemekten ibaret olmadığı için 

uzun ve zorlu bir yoldur. Çünkü okuma, yalnızca harflerin sesli ve sessiz olarak 

çözümlenmesini değil, metnin içindeki duygu, düşünce ve mesajların da algılanıp 

kavranmasını içermelidir. Metin okunduktan sonra herhangi bir şeyin anlaşılmaması hâlinde 

okumanın tam olarak istenen seviyede gerçekleştiği söylenemez. (Topuzkanamış ve Maltepe, 

2010:657). Öyleyse okumada  anlama olmazsa olmazdır diyebiliriz. Okumanın yapılan 

tanımlarından yola çıkarak okuma sürecinde anlamlandırmanın çok önemli olduğu 

görülmektedir.Okuduğunu anlayamayan bireylerin gerek derslerde,sınavlarda gerekse 

hayatın her alanında zorlanacağı söylenebilir. 

Ayrıca konuşma ve dinlemede kullanılan dil yapı açısından görece basit ve kelime 

çeşitliliği açısından görece zayıftır. Zira bireylerin günlük hayatta oldukça sınırlı bir kelime 

dağarcığı ve basit yapılar ile konuşurlar. Buna karşın yazılı kaynakların dili çok daha ileri 

düzeyde kelime dağarcığı ve yapılar içermektedir. Dilin bu unsurları ancak okuma aracılığı 

ile etkin bir şekilde edinilebilir. Bu sayede bireyler çok daha karmaşık duygu ve düşünceleri 

etkin bir şekilde aktarır hale gelebilir. 

Araştırmanın Önemi 
Ülkemizde 2005 yılından itibaren meb tarafından eğitimde yapılandırmacı yaklaşım 

benimsenmiş, eğitim öğretim programları buna göre güncellenmiştir. Yapılandırmacı 

yaklaşımda bilgiye bireylerin kendi deneyimleri yoluyla ulaşması esastır. Günümüz bilgi 

çağında bütün bilgilerin derste öğretmen tarafından aktarılabilmesi mümkün değildir. 

Bireyler gerek okul yaşantılarında gerekse günlük yaşantılarında kitap,ansiklopedi, telefon 

televizyon,dergi,internet vb. Aracılığıyla sınırsız bilgi ve beceriye ulaşabilmektedir. 

Bahsedilen bilgi kaynaklarıyla ( kitap,ansiklopedi, telefon televizyon,dergi,internet) 

çoğunlukla okuma yoluyla etkileşime geçilmektedir. Bireylerin bu kaynaklarla sağlıklı ve 

etkili bir iletişime geçebilmeleri için okuyabilmeleri ve okuduklarını anlayabilmeleri 

gerekmektedir. Okuma ve okuduğunu anlama becerisi ise ilkokul 1. sınıftan itibaren  ilk 

okuma yazma eğitimiyle okullarda verilmekte, okuma ve okuduğunu anlama becerisinin 

okullarda kazandırılması gerekmektedir. 

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeyleri 

belirlenmesi, okullardaki mevcut durumun ortaya konması ve öğrencilerin okuduğunu 
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anlama beceri düzeylerini artırmaya yönelik öneriler geliştirilmesi bakımından önem 

taşımaktadır. 

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri 

düzeylerini belirlemektir. 

Problem Cümlesi 
Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeyleri hangi 

seviyededir? 

Alt Problemler 
Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeyleri anne baba eğitim 

durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Ortaokul 6.sınıf  öğrencilerinin okuğunu anlama beceri düzeyleri cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Ortaokul 6.sınıf  öğrencilerinin okuğunu anlama beceri düzeyleri öğrencilerin en çok 

tercih ettikleri etkinliğe göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 
Bu araştırma ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeylerini 

ortaya koymayı amaçladığından,nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli 

kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Sakarya ili Hendek ilçesinde öğrenim gören ortaokul 6. sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadir. Araştırmanın örneklemini ise Sakarya ili Hendek ilçesi 

Atikehanım Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Kazımiye Cumhuriyet Ortaokulu, Soğuksu 

Ortaokulu, Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu, Şehit Mahmutbey Ortaokulu, Yeşiller 

Ortaokulu, Yeşilyurt Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ilçede farklı 

sosyo ekonomik çevrelerdeki okullar arasından sistematik tesadüfi (katmanlı) örnekleme 

yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırma toplam 264 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Teknikleri 
Araştırmada veri toplamak amacıyla ; 

1. Okuduğunu Anlama Başarı Testi (EK-1) 

kullanılmıştır. 

Öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini ölçmek amacıyla Okuduğunu Anlama 

Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan Okuduğunu Anlama Başarı Testi  Haykır 

(2010) tarafından İlköğretim 6,7,8. sınıf öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi İle 

Yazılı Anlatım becerisi Arasındaki İlişki adlı tezde kullanılmış ve araştırmacı tarafından 

geliştirilmiştir. 

Okuduğunu anlama testinde daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 

SBS ve OKS’lerde yer alan 

 ana fikir bulma 

 yardımcı fikir bulma 

 düşüncenin akışını bozan cümleyi belirleme 

 paragrafı anlam yönünden tamamlama gibi 

Türkçe okuduğunu anlama sorularından bir havuz oluşturulmuş rastgele yöntemle 

sınavın yapıldığı her yıldan eşit sayıda soru seçilmiştir. Öğrencilerin hatırlamasını 

engellemek amacıyla görseller kaldırılmış, seçeneklerin sırası değiştirilmiş, sorularda yer 

alan özel isimler değiştirilmiş, bazı kelimelerin yerine eş anlamlıları 

kullanılmıştır.(Haykır,2010: 78) 

Okuduğunu anlama testi şekil ve içerik bakımından türkçe öğretmenleri tarafından 

dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilmiş, değerlendirme sonuçları Miles ve 

Huberman(1994) tarafından geliştirilen “görüş birliği ve görüş ayrılığı sayıları” kullanılarak 

değerlendiriciler arası uyum katsayısı, 942 olarak hesaplanmış ve yüksek dercede uyum 

olduğu görülmüştür. 

Okuduğunu Anlama Başarı Testi çoktan seçmeli 20 sorudan ve her soru 4 şıktan 

oluşmaktadır. Her soru 5 puan üzerinden değerlendirilmiş olup test puanı toplam 100 puan 
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olarak kabul edilmiştir. Belirlenen veri toplama aracının kişisel bilgiler kısmında okul 

numarası, cinsiyet, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, boş zamanlarınızda en çok tercih 

edilen etkinlik seçeneği eklenmiştir. 

 

Veri Çözümleme Teknikleri 
6.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisi ile Akademik Başarısı 

Arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu çalışmada veri toplama araçlarından elde edilen veriler 

SPSS 16.0 programında  analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ilk aşamada örmeklem 

grubuna ait betimsel istatistikler yapılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için non 

parametyric testler kulanılmıştır. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin öğrencilerin 

cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Mann-Whitney U  testi yapılarak 

analiz edilmiştir. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin öğrencilerin anne eğitim 

düzeyine, baba eğitim düzeyine, en çok tercih edilen etkinliklere göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediği Kruskall Wallis H  testi yapılarak analiz edilmiştir. Bağımsız 

değişkenlerin(cinsiyet, anne eğitim düzeyi,baba eğitim düzeyi,en çok tercih edilen etkinlik) 

bağımlı değişken (okuduğunu anlama becerisi) üzerindeki etkisi incelenirken iki bağımsız 

grup olduğunda Mann Whitney U testi, ikiden fazla bağımsız grup olduğunda Kruskall 

Wallis H testi yapılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında “p<,05” anlamlılık düzeyi esas 

alınmıştır. 

Bulgular ve Yorum 
Öğrencilerin okuduğunu anlama beceri testinden aldıkları puanların dağılımı ve 

yüzdeleri tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Dair Betimsel İstatistik 

Test Puanı f % 

15 3 1,1 

20 14 5,3 

25 13 4,9 

30 23 8,7 

35 31 11,7 

40 24 9,1 

45 25 9,5 

50 24 9,1 

55 27 10,2 

60 19 7,2 

65 13 4,9 

70 19 7,2 

75 10 3,8 

80 7 2,7 

85 6 2,3 

90 4 1,5 

95 2 ,8 

Toplam 264 100,0 

 

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin okuduğunu anlama beceri puanlarının %40,8 

‘inin 0-45 puan aralığında; %18,6’sının 45-55 puan aralığında; %22,3’ünün 55-70 puan 

aralığında; %13,7’sinin 70-85 uan aralığında; %4,6’sının 85-100 puan aralığında yer 

görülmektedir. 



 

 

94 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Dair Betimsel İstatistik 

Test 

Puanı 

N Min Mak X sd 

 264 15 95 48,79 18,153 

 

Tablo 2 incelendiğinde okuduğunu anlama beceri testinden alınan en düşük puanın 

15 en yüksek puanın 95 olduğu, öğrencilerin aldığı puanların aritmetik ortalamasının ise 

48,79 olduğu görülmektedir. 

Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin cinsiyetlerine göre okuduğunu anlama beceri puanları 

arasındaki farklılığı incelemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmış ve elde edilen 

bulgular Tablo 3 ’de verilmiştir. 

Tablo:3. Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Cinsiyete Göre Farklılığını 

Gösteren Mann Whitney U Testi  Sonuçları: 

Cinsiyet N Sıra Ort. Sıra Top. U Z p 

kız 127 161,00 20447,50    

    5079,500 -5,860 ,000* 

erkek 137 106,08 14532,50    

P<0,05 

 

Tablo 3 incelendiğinde 6.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisi puanlarının 

cinsiyete göre anlamlı (p<0,05)  bir farklılık gösterdiği görülmektedir.Öğrencilerin sıra 

ortalamalarına baktığımızda kız öğrencilerin başarı puanlarının ( sıra ort=161,00) erkek 

öğrencilerin başarı puanlarından (sıra ort=106,08) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin anne eğitim düzeyine göre okuduğunu anlama beceri 

puanları arasındaki farklılığı incelemek amacıyla Kruskal Wallis testi uygulanmış ve elde 

edilen bulgular Tablo4  ’de verilmiştir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Puanlarının Anne Eğitim Düzeyine 

Göre Farklılığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları: 

Eğitim 

Düzeyi 

N Sıra 

Ortalam

ası 

df kruskall 

wallis 

p 

İlkokul 98 133,95    

Otaokul 108 125,98    

   3 3,859 ,277* 

Lise 46 134,83    

Üniversite 12 170,46    

Toplam 264     

*p<,05 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre okuduğunu anlama 

becerisi puanları arasında anlamlı(p<,05) bir farklılık olmadığı görülmektedir. Yine de anne 

eğitim düzeyine göre sıra ortalamaları incelendiğinde annesi üniversite mezunu olanların 

diğerlerinden daha yüksek puan aldıkları ve annesi ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanların 

puanlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu durumda sırasıyla annesi üniversite 

mezunu olan öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin diğerlerine göre daha yüksek 

olduğu yorumu yapılabilir. 

Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin baba eğitim düzeyine göre okuduğunu anlama beceri 

puanları arasındaki farklılığı incelemek amacıyla Kruskal Wallis testi uygulanmış ve elde 

edilen bulgular Tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5. Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Puanlarının Baba Eğitim Düzeyine 

Göre Farklılığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları: 

Eğitim 

Düzeyi 

N Sıra 

Ortalam

ası 

df kruskall 

wallis 

p 

İlkokul 71 123,22    

Otaokul 83 115,68    

   3 13,749 ,003* 

Lise 76 144,31    

Üniversite 34 166,54    

Toplam 264     

*p<,05 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre okuduğunu anlama 

becerisi puanları arasında anlamlı(p<,05) bir farklılık olduğu görülmektedir.Baba eğitim 

düzeyine göre sıra ortalamaları incelendiğinde babası üniversite mezunu olanların 

diğerlerinden daha yüksek puan aldıkları ve bunu babası lise mezunu olanların takip ettiği 

ancak ilkokul mezunu olanlar ile ortaokul mezunu olanların puanlarının birbirine yakın 

olduğu görülmektedir.Bu durumda sırasıyla babası üniversite ve lise mezunu olan 

öğrenclerin okuduğunu anlama becerisinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu yorumu 

yapılabilir. 

Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin en çok tercih ettiği etkinliğe göre okuduğunu anlama 

beceri puanları arasındaki farklılığı incelemek amacıyla Kruskal Wallis testi uygulanmış ve 

elde edilen bulgular Tablo 6’de verilmiştir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Puanlarının En Çok Tercih Edilen 

Etkinliğe Göre Farklılığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları: 

  Tercih 

edilen 

etkinlik 

N Sıra 

Ortalam

ası 

df kruskall 

wallis 

p 

Televizyo

n  

70 133,32    

Bilgisayar 112 135,80    

   2 ,604 ,739* 

Kitap 82 127,29    

Toplam 264     

*p<,05; 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin en çok tercih ettiği etkinliğe göre okuduğunu 

anlama becerisi puanları arasında anlamlı(p<,05) bir farklılık olmadığı görülmektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 
Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeyi  ve okuduğunu 

anlama becerisinin cinsiyet, anne eğitim düzeyi,baba eğitim düzeyi,en çok tercih edilen 

etkinlik açısından anlamlı biir fark gösterip göstermediğine dair  sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

1. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin okuduğunu 

anlama beceri puan ortalamaları 48,79 olarak bulunmuştur 

2. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre okuduğunu anlama becerileri arasında anlamlı bir 

fark olmadığı görülmüştür. 

3. Anne eğitim düzeyine göre öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin anlamlı bir 

farklılık göstermediği görülmüştür. 

4. Baba eğitim düzeyine göre öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi babası 

üniversite ve lise mezunu olanların lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

5. Öğrencilerin en çok tercih ettiği etkinliğe göre okuduğunu anlama becerileri 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

Öneriler 
1. İlkokul 1.sınıfta okuma yazmaya geçişte öğrenciler belli bir okuma hızına 

eriştikten sonra hızlı okumaya değil okuğunu anlamaya odaklanılmalıdır. 

2. Ailede anne ve baba çocuklarına okulda öğretmen ve idareciler öğrencilere kitap 

okuma konusunda örnek olmalıdırlar. 

3. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için evde ve okulda kitap 

okumaya teşvik edici faaliyetler yapılmalıdır.  
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Cinas ve İham Sanatları Bağlamında Klasik Şairlerde Türkçe Düşünme 

 

Ali YILDIRIM* 

 

Öz: Her millet kendi dilini, o dil de milletin karakterini oluşturur. Dolayısıyla biz, 

milletlerin duygu ve düşünce dünyasına konuştukları dilleri aracılığıyla rahatlıkla 

ulaşabiliriz. Şüphesiz milletlerin coğrafyası, yaşam tarzı, olay ve olgu ve nesnelere 

yaklaşımlarının izlerini, onların dillerinden sürmek mümkündür. Her millet gördüğü 

nesneleri kendi algıları çerçevesinde anlayacağı gibi, yabancı dillerdeki benzer sesleri de 

kendi mantık ve dil bağlamında anlayacaktır. Bunun izlerini Türkçenin tarihi gelişim 

sürecinde gözlemlemek mümkündür. Özellikle diğer dil yapılarına aşina olmayan kişiler, 

yabancı kökenli kelimeleri kendi dilindeki benzeşenleriyle bağdaştıracaktır. 

Klasik şiirimiz 13. 14. Yüzyıllardan başlayarak 19. Yüzyıla kadar yaklaşık altı yüz 

yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bu edebiyatımızın Fars ve Arap edebiyatından çeşitli 

yönlerden oldukça fazla etkilendiği bilinmektedir. Aynı zamanda bu edebiyatımızın dili 

üzerinde adı geçen dillerin gerek kelime ve gerekse gramer unsurları noktalarından çok 

büyük etkileri olmuştur. Ancak bütün bunlara rağmen Türkçe düşünce her daim başat bir 

unsur olarak varlığını sürdürmüştür. Bunun böyle olduğunun en açık göstergelerinden biri de 

Arapça ve Farsça bazı kelimelerin Türkçe benzeşenleri ile kullanımıdır. Özellikle cinas ve 

iham sanatları ile bağlantılı olarak ortaya çıkan bu duruma göre, her yabancı ses Türkçe 

benzeşenlerini hemen çağrıştırmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Klasik şiir, cinas, iham, Türkçe düşünme, etimoloji 

 

Anadili, insanların hayata bakışını ve çevreyi algılamasını sağlayan en temel 

etmenlerden biridir. İnsanlar mensup oldukları milletlerin dilleri ile kendilerine yol bulurlar. 

Dünyada oldukça fazla dilin varlığı bilinmektedir. Bu diller şekil ve köken itibarıyla belli 

gruplar içerisinde yer alarak pek çok ortak yön barındırıyor olsa bile neticede farklı farklı 

seslendirmelere dayanan özellikler göstermektedir. Dilin en temel amacı insanların 

arasındaki iletişim ve bilişimi sağlamaktır. Bu açılardan bir dil içinde bile telaffuz, kültür, 

coğrafya gibi etkilerden kaynaklanan anlaşma kopuklukları gözlenebilmektedir. Ancak asıl 

problem farklı dillerdeki birbirine tamamen yabancı olan seslerde yatmaktadır. Kişi diğer dili 

bilmiyorsa duyduğu sesleri kendi anadilindeki çağrışım değerleri üzerinden algılamaya 

çalışacaktır. Çünkü insanın algı mekanizması onu anlama ve çözme isteği üzerine 

kurulmuştur. Bu bağlamda tabiri caizse farklı dillerde, farklı anlamlara gelen ancak ses 

itibarıyla çakışan veya benzeşen kelimelerin varlığı söz konusudur. İşte tam da bu noktada 

dillerin büyülü gücü kendisini ortaya çıkarmakta ve yabancı sesi kendine benzeşen yerli, 

tanıdık ses üzerinden algılayıp yorumlamaya başlamaktadır. Bu benzeştirme, diğer kültür ve 

dillere kapalı olan insanlarda daha çok görülmekle birlikte diğer kültür ve dillere aşina olan 

kişilerde de kendini göstermektedir.  

Türkçenin kökenini inceleyen bilim adamları, Türkçe seslerin nihayetinde tek sese 

kadar indirgenebilen birkaç yapıdan türemiş olabileceğine dair tezler ileri sürmektedirler. 

Dolayısıyla nesne ve olaylar karşısında çıkarılan doğaçlama seslerin zamanla dil denen 

kurallar manzumesini oluşturduğu düşüncesi mantıklı bir çıkarım olarak önümüze 

gelmektedir (Yıldırım 2017; 16) 

Bir dilin yakın akrabalık içinde olduğu dillerdeki ses benzerliklerinin ortak kökene 

doğru gitmesi dilin doğal gelişimi içinde olan bir durumdur. Ancak sonradan yaşanan veya 

edinilen göç ve din gibi köklü değişikliklere bağlı dış etkenlere dayalı dil ve kültür etkileşimi 

ile ortaya çıkan gerçeklikler de söz konusudur. Bu bağlamda Türklerin önemli bir coğrafya 

değişikliği ve yeni bir dine bağlanmaları neticesinde Arapça ve Farsçanın Türkçe üzerindeki 

etkisi bu kabildendir. Bir akrabalık ve yapı benzerliği olmayan Türkçe ve bu her iki dildeki 

benzeşenler tamamen tesadüfi bir özellik arz etmektedir.  

Türkçe kelimeler ile Arapça ve Farsça kelimelerin ortak çağrışım algılamasına neden 

olan sesleri benzeştirme, özellikle bu dilleri bilmeyen halk arasında çok daha yaygın olmakla 
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birlikte, bu dillere vakıf olan klasik şairlerde de kendini göstermektedir.  Bu da şunu 

gösteriyor ki, bir kelimenin diğer dildeki anlamını biliyor olmak bile, kendi dilindeki 

benzeşen sesin hatırlanmasını engellememektedir. Anlamın farklı olduğu ve şeklin aynı veya 

benzer olduğu kelimelerin veya bileşenlerin kullanılması ile ortaya çıkan sanata cinas 

denmektedir. “Asıl anlamı iki veya daha fazla şeyin birbirine benzemesi olan cinas, bir edebi 

terim olarak manzum veya mensur bir metinde anlamları farklı sözcükler arasındaki yazılış 

ve söyleyiş benzerliği anlamına gelir” (Saraç 2013: 61). Cinas sanatı, benzeşen kelimelerin 

tamamen örtüştüğü tam cinaslar veya kısmen örtüştüğü tam olmayan cinaslar şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır. İham ise aslında bir tevriye olup bir kelimenin ikincil anlamlını çağrıştıran 

kelime veya kelimelerin varlığına bağlı sanattır. İham “bir ibaredeki kelimelerden birinin ya 

da birden fazlasının kastedilmeyen anlamıyla o ibaredeki tenasüp veya tezat ilişkisi içinde 

yer almasıdır” (Saraç 2013: 37). Dolayısıyla bir kelimenin iki anlamını aynı sese yüklemiş 

olmak da bir nevi benzeşenine işaret etmektir.  

Yukarıdaki sanatlar çerçevesinde yaptığımız divan taramalarında Türkçe kökenli 

kelimeler arasında da bu kurgular yapılmakla birlikte daha çok Farsça ve Arapça kelimeleri 

ile Türkçe benzeşenlerinin söz konusu edildiği görülmektedir. Bu kurgulara zaman zaman 

Batı kökenli dillere ait kelimelerin de katıldığı görülmektedir. Bütün bu sanat ve kurguların 

ötesinde söylenmesi gereken asıl şey, Türkçe düşünmenin doğal olarak hayatın her alanında 

olabildiği gibi şiirde de kendini göstermiş olmasıdır. 

Her dil, o dili konuşan insanların benliğinde yer eden kelimeler üzerinden 

sürekliliğini sağlar. Dolayısıyla o dili konuşan insanlar, yeni duydukları bazı kelimelerin, 

daha önceden zihninde olan kelimelerden benzeşenleri ile karşılaştığında algıları önceki 

kelimelerin üzerinden oluştururlar. Bu durum eşyanın tabiatı icabıdır. Türkçemizde de bu 

bağlamda oldukça fazla örnekle karşılaşmak mümkündür. Özellikle diğer dillere vakıf 

olmayan, duygu ve düşünce dünyasını Türkçe kelimelerin şekillendirdiği insanlar, yabancı 

kökenli kelimeleri kendi dilinde önceden bildiği benzeşen kelimeler üzerinden anlama 

eğilimlerinde olurlar. Aslında doğal seyrinde olan durum da budur.  Bu durum, diğer dillere 

vakıf olanlar için de geçerlidir. Onlar, diğer dillerdeki benzeşenlerin esas anlamını 

bilmelerine rağmen Türkçe benzeşenleri ile ilgi ve ortak yönlerini de işin içine 

katmaktadırlar. 

Klasik şiirimiz, bilindiği gibi Arapça ve Farsça pek çok kelime, tamlama ve gramer 

unsurlarının etkisinin olduğu edebî bir dil aracılığı ile icra safhasına çıkmıştır. Dolayısıyla 

Arapça ve Farsçaya vakıf olan klasik şairlerimiz bu dillerdeki bazı kelimelerin Türkçe 

benzeşenleri ile ilgili kurgular yapmışlardır. Görünen o ki, bunu en iyi sağlayan edebî 

sanatlar cinas ve iham sanatlarıdır. Bu ilgiler Türkçe kökenli kelimelerle olabildiği gibi 

Türkçeleşmiş veya Türkçede yaygınlaşmış yabancı kökenli kelimeler üzerinden olmaktadır.  

Örneğin Farsça bilen, bilgili, anlayan, kavrayan anlamına gelen “dânâ” kelimesi, Türkçe 

konuşan, Türkçe hisseden herkesin zihninde, inek yavrusu anlamındaki “dana” kelimesinin 

çağrışımını yapmaktadır. Klasik şairlerden Hisarcıklızade Mes’ud, bu çağrışımı bir beytinde 

şu kurguyla ortaya koymaktadır: 

Şimden gerü çek kuyruğunu dünyânın ey dil 

Erbâb-ı hüner mesnedi nâ-dâna mı kaldı (îhâm-ı tenasüp) 

( Ey gönül, hüner erbabının dayanağı bilgisiz cahillere kaldıysa bu dünyanın 

kuyruğunu çekiver gitsin.) 

Keçecizade İzzet Molla cahillerin katmerli cehaletini anlatırken öküz kelimesini 

direkt kullanmakta ve “dânâ” kelimesinin Türkçe çağrışımını işin içine sokmaktadır. Şair 

ayrıca mürekkep kelimesinin hem bilinen anlamını hem de terkip edilmiş/birleştirilmiş 

anlamını kastetmektedir : 

Öküz gibi çalışır ilme hâce-i dânâ  

Sevâd-ı cehlini örten biraz mürekkebdir (G157-3) (îhâm-ı tenasüp) 

( Bilgili geçinen hoca ilim için öküz gibi çalışmaktadır; onun katmerli cehaletini 

örten biraz mürekkeptir.) 

Edirneli Nazmi’nin zihin dünyasında da “dânâ” kelimesi “dana” çağrışımı ile şöyle 

bir kurgu yapmasına sebep olmuştur: 
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Câm-ı mey meclisde bir nâ-dâna vardukça müdâm 

Devr iderken sevr burcına varur san âfitâb (G713/2) (îhâm-ı tenasüp) 

 

(Meclis halkasında içki kadehi cahil, gönül ehli olmayana vardıkça, güneş 

devrederek sanki de sevr (öküz) burcuna vardı zannederim.) 

 

Yine Nazmî, Arapçada sığır anlamına gelen “bakar”ile Türkçe bakmak fiilinin geniş 

zaman çekimi olan “bakar” arasında ilgi kurmaktadır: 

Sığır gibi bakar her gördügine 

O yüzden âdemüñ dahı harı var(1667/4) (îhâm) 

(Her gördüğüne sığır gibi baktığından insanların içinde eşek olanlar var.) 

Engelüñ imdi senüñ hîç âdeme beñzer degül 

Bir eşek nesne kimi görse sığır gibi bakar(G1866/5) (îhâm) 

(Ey Nazmi, senin rakibinin hiç insana benzer tarafı yok; öyle bir eşek ki (insana) 

sığır gibi bakar.) 

Sultanu’ş-şuara Bâki’nin aşağıdaki beytinde Farsça yayan, döşeyen anlamlarında 

birleşik sıfatlar yapan “güster” kelimesi, doğal olarak şairimizin zihninde Türkçe “göster” 

çağrışımı yapmaktadır: 

Hûrşîd-i ruhuñ kendüyi kim göstere cânâ  

Minnet mi kalur mihr-i ziyâ-güstere cânâ (G1/1) cinas 

( Ey sevgili, senin yanak güneşin kendisini gösterdiğinde, şu ışıklar saçan güneşe 

eyvallah edilir mi?) 

Nef’î de bir beytinde “güster” “göster” benzerliğine bağlı kurgu yapmıştır: 

Nazm-ı rengînimi kim yazsa midâd-ı siyehin 

Gösterir aks-i safâ-güsteri yâkût-ı müzâb (K31/45) cinas 

(Kim benim şu renkli şiirlerimi yazsa, siyah mürekkebinin safa veren aksiyle adeta 

erimiş bir yakut(kırmızı) gibi gösterir.) 

 

Zahit tipinin klasik şiirde çok olumsuz vasıflarla anıldığını bilmekteyiz. Bâkî de bu 

kervana katılarak zahitle ilgili ağır bir ifade kullanmaktadır. Şair, Arapça deniz anlamındaki 

“yem” kelimesini Türkçe “yem” kelimesi ile harmanlamaktadır: 

Gözlerüm yaşını sûfî istemez yem kıldugum  
Görmedüm bir böyle hâr ‘âlemde yemden incinür (G76/5) cinas-ı tam 

(Zahit gözyaşlarımın deniz gibi olmasını istemez; şu dünyada yem(arpa)’den 

rahatsız olan böyle bir eşek görmedim.) 

16. yüzyılın diğer bir usta şairi Fuzûlî ise cinas ve iham sanatları ile Arapçada bütün, 

tüm anlamındaki “küll” ile Türkçe kül kelimesini ilişkilendirerek şöyle söylemektedir: 

Yandırıp eczâ-yi terkîbim külüm versen yele  
Yok yolundan dönmeyim varım senindir cüz’ ü kül (G178/3)  

(Beni oluşturan karışımın parçalarını yakıp külümü rüzgâra savursam yolundan 

dönmem. Parça bütün hep neyim varsa senindir.) 

15. yüzyılın usta şairlerinden Ahmet Paşa, bir cinas-ı tam ile Arapça kökenli İlyas 

kelimesine Türkçe yakıştırma yapmaktadır: 

Muhabbet kur’ası İlyâsa düşdi 

Gönül şâdiye il yasa düşdi    

( Aşk kurasını çektim, şansa İlyas’a düştü; böylece gönlüm neşeye, il yasa düştü.) 

 

18. yüzyılın ileri gelen şairlerinden Sünbülzâde Vehbi, Arapçada açgözlü, muhteris 

anlamına gelen “âz” kelimesi ile Türkçe “azı dişi” tamlamasındaki azı kelimesini 

ilişkilendirmektedir: 

 

Diş biler çokdan o nukl-i lebe misvâk-be-dest 

Hırs-ı pîrî ile şeyh açdı dehân-ı âzı (G239/3) (îhâm) 

(Şeyh, yaşlılık hırsıyla elinde misvak tamah ağzını açarak sevgilinin dudak mezesine 

diş bilemektedir.) 
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Sanem-San 

 

Farsça put ve mecazi olarak çok güzel anlamındaki “sanem” kelimesi, Türkçe “san” 

fiilinin çağrışımı ile beyitlerde yer almaktadır. Şairler böylece her iki kelime arasında cinas 

sanatı da yapmış olmaktadırlar: 

Sabr u karâr u ‘akl alıcı bir perî imiş  

Âdem sanurdum ol sanemi gerçi sûretâ (G10/2) Bâkî 

(Ben o sanemi görünürde bir insan sanırdım; meğer insanın aklını, sabrını, kararını 

alan bir peri imiş.) 

Sanma senden usanam ben ey sanem cevrüñ görüp 

Sabr u ârâm eylerüm tâ râm olınca sen bana (239/2) Nazmî 

(Ey sanem gibi güzel sevgili,  eziyet ve cefan ile senden usanacağımı sanma; tâ sen 

bana ram oluncaya kadar sabredeceğim.) 

Derd-i engüşt-i muhannâsı o zîbâ sanemüñ  

Nâl sanmañ kurıdupdur iligini kalemüñ (B.279) Emrî 

(O süslü sanemin kınalı parmakları kalemin iliğini kurutmuştur; yoksa siz onu içi 

boş bir kamış sanmayın.) 

 

Sâmân-saman/Hırmân-harman 

Farsça zenginlik, servet, rahatlık gibi anlamlara gelen “sâmân” kelimesinin Türkçe 

benzeşeninin “saman” kelimesi olduğu hemen anlaşılmaktadır. Yine Arapça mahrumiyet 

anlamındaki hırman ile harman kelimesi hatırlanmaktadır. Şairler cinas ve îhâm 

sanatlarına bağlı olarak her iki kelimeyi çağrıştıran kelimeler kullanmışlardır.  

Berg-i sâmânumı hep hırmen-i hırmân itdi 

Rûzgâr eylemedük mahv ü telef habbe mi var (K16/87) Arpaeminizâde/ îhâm-cinas 

(Servet yapraklarımı mahrumiyet harmanı eden şu rüzgârın/devranın mahvetmediği 

bir tane mi kaldı?) 

Işka tebdîl eyle zîb ü zîver-i sâmânını  

Hâr u hâşâk-ı sivâyı kulzüm-i ummâna at (K27/4) Haşmet/îhâm 

( Zenginlik süsümü aşkla değiştir; masiva çerçöpümü/samanımı denizlere at.) 

Hep bâda verir servet ü sâmânını bâde  

Bir sâ’ikadır hırmen-ı mahsûl-i ma ‘âşa (G234/4) Haşmet/ îhâm 

( Şarap, servet ve zenginliğimi hep yele verdi; sanki de maaş harmanıma düşen bir 

şimşektir.) 

Nigeh-i gamze değil berk-ı cehân ancak bu 

Âfet-i hırmen-i sâmân-ı cihân ancak bu(G115/1)Nedim/îhâm 

( Bu yan bakış, adeta bir bakış değil de çakan bir şimşek; bu yönüyle dünyadaki 

varlık harmanımı yakan bir afettir.) 

 

Basar-Basmak-Basmaz 

Arapça bakmak, kalp gözüyle, öngörüyle bakmak anlamındaki “basar” kelimesi, 

Türkçe benzeri olan ve basmak fiili ile ilişkilendirilmiş gözükmektedir: 

Yüzüme bir dem kadem basmaz gör ol nûr basar 

Yüzimi yüz vechile eksük görir çün hâkden –Lâlî/ îhâm-ı tezad 

( Yüzümü topraktan yüz kez daha aşağılık gören nurlu bakışlı sevgili, bir an bile 

yüzüme ayak basmaz.) 

 

Nice şehzâde iki nûr-ı basar 

Ki basar nûrı mihr-i rahşânı (K16) Hayali Beğ/cinas 

( Öyle bir şehzâde ki, nurlu bakışları parlak güneşi bile bastırır.) 

 

  Bî-basar fark idemez kanda basar ol âhû  

  Yine izi tozını dîde-i bînâ gözedür (G67/5) Baki/cinas 

  ( Basiretsizler o ahu nerede gezer fark edemezler; yine de onun ayak tozlarını basiretli 

olanlar görür/algılar.) 
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Gam küştigîrini ebed himmeti basar 

  Ey zü’l-basîretüm basarın yok mıdur senüñ (K37/54) Kani/cina 

  ( Ey basiret sahibi, senin ileri görüşün yok mudur; gam pehlivanını yine de onun 

sonsuz himmeti yener/yıkar.) 

 

Sarsar-sarsar 

Sarsar Arapçada kuvvetli rüzgâr, kasırga demektir; oysaki Türkçe düşünce hemen bu 

kelimenin Türkçe müteradifi olan “sarsar”ı yani sarsmak fiilinin geniş zaman çekimli şeklini 

hatırlamaktadır. Klasik şairle de bu ilgiyi beyitlerinde dile getirmişlerdir: 

Hazân yeli eser etmiş misâl-i rîh-i merâk 

Bu hastalık beden-i servi korkarım sarsar (K13/5) Nedim/îhâm 

( Korkarım bu hastalık servin bedenini sarsar; zira merak esintisi gibi hazan rüzgârı 

onu etkilemiş.) 

Uçar soğukdan efendi semender âteşde 

Bir iki gün dahı böyle eserse bu sarsar (K13/8) Nedim/ îhâm 

( Eğer bu şiddetli fırtına birkaç gün daha böyle eserse, semender ateşte bile 

soğuktan uçar/ölür.) 

La‘lüñ ile kaddüñe öykünse nahl-i mîve-dâr  

Şöyle silker sarsar âhum kalmaz anda berg ü bâr (G94/1) Emrî-îhâm 

( Şu meyveli taze fidan senin dudağına ve boyuna öykünürse, ahım onu öyle bir 

silker sarsar ki meyvesi filan kalmaz.) 

Sarsar-ı âhum hele agyârı sarsar oldı hep 

Esmeyince yil beli deprenmez aslâ hîç çöp(G745/4) Nazmî/cinas 

( Rüzgâr esmeyince bildiğiniz gibi yaprak bile kımıldanmaz; ancak benim ah 

fırtınam bir eserse o rakipleri kökünden sarsar.) 

 

Akar-akmaz 

Akar kelimesi Türkçede bildiğimiz akmak fiilinin geniş zaman kipini oluşturur; 

ancak aynı yapı Arapçada gelir, irat getiren mülk anlamında kullanılan bir kelimedir. 

Dolayısıyla bu çağrışım klasik şairlerimizce de fark edilmiş ve bazı kurgulara sebep 

olmuştur: 

Kesâdı yok hele kış günleri akâr-ı gamın 

Harâb hâneler akmazsa da yine damlar(K13/13) Nedim/ îhâm-ı tezâd 

( Kış günlerinde gam gelirinin kesadı yok; bildiğiniz gibi eski evler akmazsa da 

damlar.) 

 

Girişme-girme 

San‘at gözüñe ‘işve vü nâz ile girişme  

‘Âdet müjeñe tîr ile ‘uşşâka girişme    

Dendân u lebüñ birbirine girdi görince  

Ben ‘âşıka ey şûh nedür bunca girişme (G485/1,2) Emrî/ cinas, îhâm  

( Ey sevgili senin gözün işve, cilve yapmada bir sanatkârdır; kirpiklerinin âdeti ise 

âşıklara oklarla girişmektir. Ey şuh sevgili senin ben âşıkına bunca cilven, işven nedir? Beni 

görünce dişlerinle dudakların birbirine girdi/dudaklarını ısırdın.) 

 

Üstühân-üst 

Farsça kemik anlamına gelen “üstühan” kelimesinin Türkçedeki “üst” kelimesi ve 

türevlerini çağrıştırdığı ve bu ilgiyle şairlerin kurgular yaptığı görülmektedir: 

Ne dem kim âh idersem üstühˇân üstünde ten ditrer 

Sabâdan nitekim fânûs üzre pîrehen ditrer (G36/1) Rahmi/cinas 

(Fanus üzerindeki gömleğin titrediği gibi, ne zaman ah etsem kemiklerin üzerinde 

tenim titrer.) 

Ten-i za‘îf gamuñ dâgı ile dönmişdür  

Şol üstühâne ki konmışdur üstine mir’ât (G63/1) Emri/cinas 

(Zayıf bedenin gam yaraları ile üstüne aynaların yapıştırıldığı kemiğe dönmüştür.) 
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Düşvâr-düş 

 Farsça zor, zorluk, güç anlamlarına gelen “düşvâr”ın Türkçe düşmek fiiline 

benzerliği, şairlerde de benzer çağrışımlar yapmış gözükmektedir: 

Göñlüm eydür baña düş var anuñ hancerine  

Beni başdan çıkarur bu dil-i düşvâr-pesend (G14/4)Emrî/cinas 

(Gönlüm bana, o güzelin hançerine git var düş diyor; bu zor beğenen gönlüm beni 

baştan çıkarmaktadır.) 

Vaslın gören âsân ne yazık düşse firâka  

    Nâz ehli kaçan ugrasa düşvâra ne müşkil (G181/3) Ahmet Paşa/ cinas 

Düşvâr ‘ukdedür bu saçuñ bulamaz halâs  
Her kim bu ‘ukdeye düşüben mübtelâ ola(25/6)    Emrî/ cinas 

(Saçların çözülmesi zor bir düğümdür; her kim bu düğüme tutulursa, bağımlı olur.) 

 

 

 Düzd-düzdü 

 Farsça hırsız, uğursuz anlamına gelen “düzd”ün Türkçe benzeşeni düzmek fiili ile 

ilgisi şairlere de ilham vermiştir: 

Gerçi göz uğrulayup düzdi hayâlüñ göñlüme 

Nideyin ol gamze ucından delinüpdür yürek (G59/3) Âhî/îhâm 

(Gerçi göz, hayalini çalıp gönlüme düzdü/nakşetti; Ne yapayım o gamze yüzünden 

yüreğim delik deşiktir.) 

Bir dâr düzüp kılmaga dil düzdini berdâr 

Bir bend-ile zülfüñ olısardır sebeb ey dost(G865/4) Nazmî/cinas 

( Ey dost, gönül hırsızını darağacı kurup asmaya, zülfünün düğümleri sebep 

olacaktır.) 

 

Kîl-kıl 

Arapça asıllı olan ver “kîl u kâl” klişesiyle kullanılan bu kelime, söz, laf, dedikodu 

anlamına gelmektedir. Şüphesiz bu kelimenin Türkçe benzeşeni “kıl” kelimesidir. Klasik 

şairler de bu benzerliğe bağlı ilgiler kurmuşlardır: 

Açılsın güft-gûy-ı kâkül ü mûy-ı miyân bahsi 

Usandık derse dikkatle me’âl-i kîl ü kâlinden(G201/5) îhâm 

(Dedikodudan usandık denilirse, sevgilin ince belinden ve kâküllerinden söz açılsın.) 

Dil beste kaldı zülfüñe ma’nâda kıl yarup  
Dil nice vasf ide seni pek kîl ü kâl-ile (567/5)  Ahmedi/cinas 

(Gönül kılı kırk yarıp manada zülfüne bağlandı; gönül seni nasıl sözlerle vasf etsin.) 

Miyânuñ mû dehânuñ bir ser-i mû kîl u kâl-ile 

Neçe hoş tab’ dikkatde yekûn bir mû-şikâf olmış (G2809/2) Nazmî/îhâm 

(Belin kıl, ağzın nokta/kıl başı, böyle söyleyerek ne güzel kılı kırk yardık.) 

Vasf-ı hat-ı kîli vü kâli yâ ne sevdâdur saña 

Levh-i hâtırdan o nev’e kîl ü kâli kıl tirâş(G2864/2) Nazmî/îhâm 

(Sevgilinin yüzündeki tüylerin vasfı nasıl bir sevdadır(karadır; hatır levhasından o 

türden dedikoduları tıraş et.) 

Leb ü miyandan idi bahsiniz Nedîm ile hep 

Dahı miyânede ey dil o kîl ü kâl midir(G34/10) îhâm 

( Nedimle konuşmanız sevgilin beli ve dudaklarına dairdi; ey gönül aradaki şeyler 

hep dedikodu mudur?) 

 

 

Süpürgam-süpürmek-süpürge 

Feslegen perçemi dilden süpürür gam yohsa 

Ne çiçekdir bu gülistânda süpürgam bilirim(G.181/2) cinas 

( Bu gülbahçesinde süpürgam çiçekleri bilirim, sevgilinin fesleğene benzeyen 

perçemleri gibi gönülden gamı süpürür.) 
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Bâl-bal 

 Farsça kol kanat anlamına gelen bâl, Türkçedeki bal kelimesinin benzeşeni olmakla, 

şairlerin kurgularına sebep olmuştur: 

Emrî göñli leb-i şîrînüñe kıldı esîr  

Bir meges tutıldı san bâlı ucından balda (B.391) Emrî/cinas 

( Sanki de bir sineğin kanadından bala tutulması gibi, Emrî’nin gönlü senin tatlı 

dudaklarının esiri oldu.) 

 

Şol belâsuz bal olmaz diyü yil gibi yilen 

Bir hevâyî murga beñzer yok ferâg-ı bâl aña(G266/3) Nazmî/cinas 

( Gönlüm, belasız bal olmaz deyip yel gibi uçan bir uçarı kuşa benzer ki ona rahat 

kanat açmak mümkün değildir.) 

 

Genc-genç 

Farsça hazine, define anlamına gelen “genc” kelimesi Türkçedeki yaşlı karşıtı 

kelimeyi çağrıştırmaktadır. 

Pîrlikde hâtırım yıkdıñ ne yapdım ben saña 

‘Âkıbet gencim deyü vîrâne etdiñ sen beni (G253/3) Vehbî/îhâm 

( Şu ihtiyarlıkta sana ne yaptım da gönlümü yıktın; sonunda gencim diye beni virane 

ettin.) 

Eyyâm-ı hıremde tutalım genc bulunmuş 

Âdem o zaman neyleyeyim genc bulunmaz(G46/5) Nedim/cinas 

(Farzedelim ki yaşlılık günlerinde hazine buldun; ne yapalım o zaman da gençlik 

bulunmaz.) 

 

Sû-su 

Farsça yön anlamına gelen “sû”, Türkçedeki “su” kelimesini çağrıştırmakta ve klasik 

şairler buna bağlı kurgular yapmaktadır. 

Bakdım nihâl-ı kâmet-i dil-cûyuna yine 

Akdım misâl-i cûy çemen sûyuna yine (G217/1) Vehbî/îhâm 

(Gönül alıcı fidan boyuna baktım; ırmaklar gibi çimenlik tarafına aktım.) 

Zülâl-i deşneñe bir rütbe teşnedir ki göñül 

O sûya akmadadır cûy-ı ‘aklı âb gibi(G250/4) Vehbî/îhâm 

( Gönül, hançere benzeyen zülfüne öyle bir susamış ki, akıl ırmağı su gibi o tarafa 

akmaktadır.) 

 

Dâd-tad 

Farsça adalet anlamına gelen dâd, Türkçe kökenli tad kelimesi ile ilişkilendirilmiş 

gözükmektedir: 

Hoş şeker-hand-ıla şol Şîrîn-lebüñe Hüsrevâ 

Dâd-ıla meşhûr olan Nûşîn-revân dimek revâ (G244/1) Nazmî/ îhâm 

(Ey Hüsrev, şeker çiğneyen şirin dudağına, adaletiyle meşhur Nuşirevan demek 

yerindedir.) 

Cânum acıtdı hicrüñ gussası feryâd u âh 

Dâd kılsun kim lebüñ Nûşin Revândur Hüsrevâ(G331/2) Nazmî/ îhâm 

( Feryat ki ayrılığın derdi canımı acıttı; ey Hüsrev dudağın Nuşirevandır, bize 

adaletli davransın.) 

Kûh-ı ‘aşkuñda olursam Ferhâd 

 Acıyup eyleye şîrîn lebi dâd (G41/1) Bâkî/ îhâm 

( Aşkının dağında Ferhat olursan, tatlı dudağın bana acıyıp adaletli davransın.) 

Biryân-bir yan 

Farsça kebap veya bir kebap türü olan “biryân” kelimesi Türkçe bir ve yan 

kelimeleri ile cinas yapılmıştır: 

Biryâna bakıp bâde-keşân sofralarında 

Zâhid çekerek sübhayı bir yana çekilmez(G97/2) Vehbî/cinas 
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(Zahit, içki sofralarında biryan kebaba bakıp tespihini çekerek bir yana çekilmez.) 

 

Bûriyâ-bu riyâ 

“Bûriyâ” kelimesi Farsça hasır anlamına gelmektedir. Şairler bu kelimeyi bölerek 

“bû riyâ” şeklinde cinas yapmaktadırlar: 

Ey olan sâkin-i mescid ne bulupsan bilmen  
Bûriyâsında anun bûy-i riyâdan gayrı(G272/2) Fuzûlî/cinas 

(Ey mescitte oturan, zahidin hasırında riya kokusundan başka ne buluyorsun 

bilmem.) 

Örti döşek etmek ile bûriyâ  

Sûfî denilmez mi nedür bu riyâ (G.41/1) Garâmî/cinas 

( Ey sofu, hasırı örtü döşek yapmakla sana bu riya nedir, denmez mi?) 

 

Belî-bel 

Farsça evet anlamındaki belî kelimesi ile belirtme eki almış Türkçe bel kelimesi 

arasında cinas yapılmaktadır. 

Belî mûy-ı miyâna rişte-bend-i şevk idim ammâ 

Ümîdim kesmege ol hancer-i hûn-hârdir bâ’is(G28/2) Vehbî/îhâm 

(Evet o kıl gibi ince bele arzuyla bağlı idim; ama ümidimi kesmemim sebebi bu kan 

dökücü hançerindir/gözlerindir.) 

Vehbî sarılmak olmadı mümkin kemer gibi 

Böyle büken belimi belî mû-miyânıdır(G70/5) cinas 

( Belimi büken kıl gibi belidir; ey Vehbî sevgilin beline kemer gibi sarılmak mümkün 

olmadı.) 

 

Server-ser ver 

Farsça reis, baş, lider anlamına gelen “server” Türkçe vermek fiili ile 

ilişkilendirilerek “ser ver” şeklinde anlaşılmıştır: 

Baş hûb olmağın ol Yûsufa server dediler 

 Âşık isen sen anın yoluna ser ver dediler (G.279/1) Garâmî/cinas 

( Güzellerin başı olduğunu için Yusuf’a server dediler; eğer âşıksan onun yoluna 

başını ver dediler.)  

 

Kec-geç 

Eğri büğrü anlamına gelen Farsça “kec” kelimesinin Türkçe benzeşeni “geç” 

kelimesidir. Klasik şairler bu iki kelimeyi cinas sanatı bağlamında ilişkilendirmiştir. 

Kec añlar bir sözi tab’ı kec olan râstî bu kim 

Geç anuñ sohbetinden Nazmiyâ kim ola tab’ı kec (1083/5) cinas 

( Doğrusu bu ki, yaratılışı bozuk olan bir sözü eğri anlar; ey Nazmî, birinin yaratılışı 

bozuksa onun sohbetinden geç.) 

 

Verd-verdi 
 
Farsça gül anlamındaki “verd” ile Türkçe “verdi” çekimli fiili arasında cinas 
sanatı bağlamında ilgiler kurulmuştur. 

 
Boyuñuñ reşki yire sohdı servi (632/6)  
Yüzüñüñ şavkı yile virdi verdi                           Emrî/cinas 

 

Serd-sert 

Serd kelimesi Farsça soğuk anlamına gelen bir kelime olmakla birlikte Türkçedeki 

yumuşak karşıtı kelime olan “sert”i çağrıştırmaktadır. Bu durum şairlere de ilham kaynağı 

olmuştur. 

Nice yumşada âhum göñlüñi kim  
Ol âhendür ü bâd-ı serddür âh       (544/3)                Emrî/ îhâm-ı tezad 



 

 

106 

 

( Sevgilinin gönlü soğuk bir rüzgâr ve sert bir demirdir; onu benim ahım nasıl 

yumuşatsın?) 

 

Pîç-piç 

Farsçada “pîç-â-pîç” bileşeniyle kullanılan ve kıvrım kıvrım, büklüm büklüm; 

mecazen çetrefilli, sıkıntılı anlamlarına gelen “pîç” kelimesi, Türkçedeki daha yaygın 

anlamıyla şiirde yer bulmuştur: 

Menârâsâ egerçi istikâmet gösterir zâhid 

Derûnun yokladım ammâ o nâ-hemvâr pîç-â-pîç (G33/6) Vehbî/ îhâm 

( Gerçi zahit minare gibi doğruluğu göstermektedir; ancak o uygunsuzun iç 

dünyasını yoklayınca eğri-büğrü olduğunu anladım.) 

 

Gendüm-kendim 

Farsça buğday anlamında kullanılan gendüm/kendüm kelimesi Türkçe benzer 

yapıyla ilişkilendirilmiş gözükmektedir: 

Terk etmez idim cennet-i İstanbulu Vehbî 

Bir kendim / gendüm idâre edecek âdem olaydım(G195/5) îhâm-Telmih 

(İstanbul cennetini terk etmezdim; ama bir kendini idare edecek adam/Âdem 

olaydım.) 

Baŋa devr itdüren etrâf-ı kûyuŋ âsiyâbını 

Su nâr-ı haddüŋe kendin uran bir dâne gendümdür(G185/4) Behiştî Sinan/cinas 

( Bana senin değirmeninin etrafını dolandıran; kendini yüzünün ateşine atan bir 

buğday tanesi olmamdır.)  

 

Ar’ar-arar 

Arapçada dağ servisi anlamına gelen “ar’ar” Türkçedeki aramak fiilinin geniş zaman 

kipini çağrıştıracak şekilde kullanılmış gözükmektedir: 

Aceb ey serv-i ser-keş sen ne nahl-i âlem-ârâsın  

Ki kaddüñ dikmesidür gökde Tûbâ yirde ‘ar’ar hem(G343/4) Baki/ îhâm 

( Ey dikbaşlı servi, sen âlemi süsleyen nasıl bir fidansın ki, gökte Tuba yerde ar’ar 

senin boyunun dikmesidir.) 

 

Çekîde-çekmek 

Farsça, damlamış, damlayan anlamına gelen “çekide” kelimesinin Türkçe düşünen 

birine “çekmek” fiilini hatırlatması örneğini, şu beyitte gözlemlemekteyiz: 

Câm-ı firâkuñı çekeli çekdirüp gider 

‘Âşık o cezbe ile ‘acâyib çekîdedür (G18/4) Kânî 

( Âşık o cezbeyle öyle acayip damlar ki, ayrılık kadehini içince çekip gider.) 

 

Yâsemen- yasa men 

Farsça malum çiçek adı olan “yâsemen” kelimesi Türkçe iki kelime ile cinas 

kurgusuna sebep olmuştur: 

Göreli hatt-ı siyehle o ruh-ı yâsemeni 

Mâtem-i hüsn ile düş eyledi gam yase meni Vehbî/cinas 

(O yasemen yanakla, siyah hatları göreliden, güzelliğin yası ile gam beni yasa 

düşürdü.) 

 

Yalvar-yalvar 

Bir para birimi olan “yalvar” kelimesi Türkçe sesteşi olan “yalvar” kelimesi ile 

tevriye sanatı bağlamında kurgulanmıştır: 

Güzeller mihri-bân olmaz dimek yañlışdur ey Bâkî  

Olur va’llâhi bi’llâhi hemân yalvarı görsünler (G55/5)  

(Ey Bâkî, güzeller vefalı olmaz demek doğru değildir; eğer 

yalvarmayı/parayı/zenginliği görürlerse vallahi de billahi de vefalı olurlar.) 
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Berk-bırak برق 

Şeyh Gâlib’in aşağıdaki beytinde, eski yazıda aynı harflerle yazılan Arapça, şimşek 

anlamındaki “berk” ile Türkçe bir fiil olan “bırak” arasında ilgi kurulmuş gözükmektedir: 

 

Nesîm âteş çıkardı gonca-i çeşm-i ümîdimden 

Bırakdı gülşen-i âmâlime berk-ı bahâr âteş (G139/3) Gâlib/cinas 

 

Yed-i –Yedi 

Arapça kökenli olan ve el, kudret anlamlarına gelen “yed” kelimesinin terkipli hâli, 

Türkçede sayı anlamındaki yedi ile cinas ilişki içinde kullanılmıştır: 

Ma’âdin künci gibi yedi iklîm 

Yed-i cûdunla pür-genc zer u sîm (Sarıca Kemal) 

 

Bogasi-boğası 

Aşağıdaki kıt’ada Bâkî, İspanyolca olan ve bir kumaş türünü ifade eden “bogasi” 

kelimesi ile Türkçe “boğası” kelimesini ilişkilendirmiştir: 

Geydügüñ eski püski şol kapamañ  

Kotan mı bilmezin yâ hod bogasi  

Geyicek Emriyâ olursın anı  

Boynuzı egri bir geyik bogası (Kt.12) Baki 
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Sonuç 

Sonuç olarak, günlük dilde örneklerine çok daha fazla rastladığımız, yabancı veya az 

bilinen kelimelerin daha yaygın bilinen üzerinden anlaşılması düşüncesi, klasik şairlerimizin 

beyitlerinde de karşımıza çıkmaktadır. İnsanların mizacı bilinmeyen şeyleri bilinen 

üzerinden algılama ve anlamaya meyillidir. Bu insan, hayvan, bitki veya herhangi bir nesne 

olabileceği gibi dillerin temel yapı taşları olan kelimelerde de karşımıza çıkmaktadır. Bu 

durumu, yabancı kökenli kelimelerin Türkçe kökenli kelimeler üzerinden anlaşılması olarak 

nitelendirebileceğimiz gibi, yabancı kökenli ve bilinmeyen kelimelerin bilinen ve yaygın 

kelimeler üzerinden algılanması olarak da ifade edebiliriz.  

Klasik şiirde daha çok cinas ve îham sanatları bağlamında ortaya çıkan bu durum, 

hemen bütün şairlerde gözlemlenen bir durumdur. Özellikle Arapça ve Farsça kökenli 

kelimelerde görülen bu hadise, diğer yabancı dillerdeki kelimelerde de gözlenmektedir. 

Sonuç olarak Türkçe konuşan, Türkçe duyan, Türkçe algılayan, Türkçe düşünen birisi, 

yabancı bazı kelimeleri, zihin dünyasında yer etmiş/Türkçe/Türkçeleşmiş kelimeler 

üzerinden anlayacaktır. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre 

Değerlendirilmesi 

  
İlhan ERDEM* 

Mustafa KAYA* 

 

Giriş 
Bu araştırmada, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinin Naciye-Mehmet Gençten 

Ortaokulunda eğitim gören ortaokul öğrencilerinin konuşma becerilerini çeşitli 
değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan model, iki 
ya da daha çok değişken arasındaki değişim derecesini belirlemeyi amaçlayan 
ilişkisel tarama modelidir. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Naciye-
Mehmet Gençten Ortaokulunda öğrenim gören 108 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. 
Verilerin toplanması için İlköğretim Türkçe Dersi Öğrenim Programı’nda (MEB, 
2005:229) yer alan “Konuşma Becerisini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Elde 
edilen veriler SPSS 17.0 veri analiz programı kullanılarak çözümlenmiş, iki değişken 
arasındaki ilişkiyi test etmek için t- testi uygulanırken ikiden fazla değişken 
arasındaki anlamlılığı test etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır.    

Araştırmanın sonucunda öğrencilerin konuşma becerilerinin (Ẍ=2.53) olumlu 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre konuşma becerisi ile cinsiyet 

değişkeni arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamasına rağmen sınıf 

düzeyleri ve başarı durumları anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.   

Problem Durumu 
Zihinde başlayıp düşüncelerin söz ile ifade edilmesiyle tamamlanan bir süreç 

(Güneş, 2007: 95) olan konuşma iletişimin en önemli öğelerindendir. İnsanı diğer 

varlıklardan ayıran duygu, düşünce, tasarım ve istek gibi durumların zihinde belirip 

söylenmesiyle ortaya çıkmaktadır (Akkaya,2012:405). Gününün büyük bir bölümünü 

iletişim kurarak geçiren insanın bu iletişim faaliyetlerinden konuşmayı yaklaşık %30 

oranında kullandığı görülmektedir (Başaran ve Erdem, 2009: 744).  

Dünyanın hızla değişip ve gelişmesinde kitle iletişim araçlarının önemi büyüktür. 

İnsan hızla değişen ve gelişen bu dünyada yerini alabilmek, diğer insanlarla iletişim 

kurabilmek, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek, ihtiyaçlarını karşılamak için konuşma 

eylemini gerçekleştirmek zorundadır. Kişi bu konuşma eylemini ne kadar doğru, açık, 

anlaşılır, kurallı ve güzel gerçekleştirirse o oranda karşısındaki kişi ya da kişilerce kabul 

görür.  

Konuşma iletişimin kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğu için 

İlköğretim Türkçe Öğretim Programında ayrı bir alan olarak ele alınmıştır. İlköğretim 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda konuşma becerisi ile ilgili şu kazanımlara yer 

verilmektedir:  “Konuşma becerisi, öğrencilerin Türkçenin estetik zevkine vararak ve zengin 

söz varlığından faydalanarak kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri; sosyal hayatta 

karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri, yorumlayıp değerlendirebilmeleri, 

çevreleriyle iletişim kurup iş birliği yapmaları ve ortak karar vermeleri açılarından 

önemlidir” (MEB, 2015:6). 

“Konuşma Becerisi” gerek kişisel gelişim uzmanlarının, gerekse akademisyenlerin 

üzerinde çalıştığı bir konu olmuştur. Üzerine birçok araştırma yapılan konuşma becerisini 

kişisel gelişim uzmanları daha çok etkili iletişim kurma yönüyle incelerken akademisyenler 

ise daha çok konunun bilişsel boyutu ile ilgilenmişlerdir. Bu alandaki çalışmalara 

bakıldığında konuşma becerisinin çeşitli değişkenlere göre yeterince incelenmediği tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin konuşma becerileri ve bu becerini çeşitli değişkenler ile ilişkisinin 
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incelendiği bu çalışmanın, konuşma kaygısının psikolojik boyutu ile ilgili eksikliği 

gidermeye yönelik bir adım olacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı öğrencilerin konuşma beceri düzeyleri ve bunu etkileyen 

değişkenlerin anlamlı farklılıklar gösterip göstermediklerini tespit etmektir. Bu amaç 

doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:  

1. Öğrencilerin konuşma becerileri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır?  

2. Öğrencilerin konuşma becerileri ile sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

3. Öğrencilerin konuşma becerileri ile başarı durumları arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır?  

4. Öğrencilerin konuşma becerilerinden dil anlatım, içerik ve sunum değişkenleri ile 

cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

5. Öğrencilerin konuşma becerilerinden dil anlatım, içerik ve sunum değişkenleri ile 

sınıf seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

6. Öğrencilerin konuşma becerilerinden dil anlatım, içerik ve sunum değişkenleri ile 

başarı durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Araştırmanın Önemi 
Literatürde konu ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında konunun daha çok lisans 

öğrencileri ile bilişsel boyutta ele alındığı görülmektedir. Konuşmanın duyuşsal boyutunun 

incelenmesi, örneklem grubu olarak öğrencilerin ele alınması ve bağımsız değişkenlerin 

sayısının fazlalığı bu çalışmayı alan yazındaki diğer çalışmalardan ayıran özelliklerdir.  

Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırma Gaziantep’in Şahinbey ilçesinin Naciye-Mehmet Gençten Ortaokulunda 

bulunan 108 öğrenci ile sınırlandırılmıştır.  

Varsayımlar 
“Konuşma Beceri Değerlendirme Formu”ndaki maddeleri samimi olarak 

değerlendirip doğru olarak işaretledikleri; 

Kullanılan “Konuşma Beceri Değerlendirme Formu”ndaki maddelerin öğrencilerin 

düzeyine uygun olduğunun belirlenmesinde uzman görüşlerinin yeterli olacağı 

varsayılmıştır. 

BÖLÜM- I: YÖNTEM 

1.1. Araştırmanın Modeli 
Araştırmada kullanılan model, var olan bir durumu var olduğu şekliyle ortaya 

koymayı amaçlayan tarama modelidir. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde 

değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan, bilinmek istenen şeyin gözlenip 

belirlenebilmesidir (Karasar, 2010: 77).  

Bu araştırmada çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin konuşma becerileri ve bu 

becerilerin çeşitli değişkenlere göre durumunun tespit edilmesi amaçlandığı için tarama 

modeli kullanılmıştır. Araştırmanın uygulanması tarama modelinin özelliklerine uygun 

olarak öğrencilerin kendi koşullarında yani sınıf ortamında geçekleştirilmiştir. 

1.2. Evren Örneklem 
Araştırmanın çalışma evrenini 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Gaziantep ili 

Şahinbey İlçesi Naciye- Mehmet Gençten Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmuştur. Okulda öğrenim gören 108 öğrenci araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu okulda 

öğrenim gören 108 öğrenci araştırma örneklemine alınmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerle 

ilgili bilgiler şu şekildedir: 
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Tablo 1. Çalışma Grubundaki Öğrencilerle İlgili Bilgiler 

Cinsiyet  6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf Toplam 

Kadın 
n 12 32 12 56 

% 43 73 33 52 

Erkek 
n 16 12 24 52 

% 57 28 67 48 

Toplam 
n 28 44 36 108 

% 26 41 33 25 

 

1.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada Naciye- Mehmet Gençten Ortaokulu öğrencilerinin konuşma 

becerilerini değerlendirmek için Konuşma Becerisini Değerlendirme Formu (KBDF) 

kullanılmıştır. MEB (2005) tarafından geliştirilmiş olan KBDF İlköğretim Türkçe Dersi 

Öğretim programında yer almaktadır. Ölçek toplamda 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 

geçerlilik çalışmasında kapsam ve yapı geçerliliklerine bakılmış, açımlayıcı faktör analizi, 

madde toplam korelasyon katsayısı ve maddenin ayırt edicilik özelliği teknikleri 

kullanılmıştır. Yapılan çalışmada ölçek maddelerinin üç faktör altında toplandığı 

görülmüştür (bkz Tablo 1). Maddelerin %27 alt ve %27 üst gruplarının ortalama puanları 

arasındaki fark t-testiyle analiz edilmiş ve iç tutarlılığın yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

KBDF’nin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .8652, olarak bulunmuştur. 

Güvenirlilik katsayısı. 70 ve üzerinde olan ölçümlerin güvenilir olduğu kabul edilmektedir 

(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk 2010). KBDF’de 3’lü likert tipi bir derecelendirme 

kullanılmıştır. Ölçeğin ortaokul öğrencileri tarafından anlaşılırlığı konusunda uzman görüşü 

alınmış, uygulama yapılmadan önce maddeler öğrencilere tek tek açıklanmış, örnek kullanım 

gösterilerek uygulamaya geçilmiştir. 

Tablo 2. KBDF’nin Boyutları Hakkındaki Madde Sayıları 

Boyutlar Madde Sayısı Örnek Madde 

Dil ve Anlatım 8 İşitilebilir bir ses tonuyla konuştu mu? 

İçerik 6 Konuşması konuya, amaca, tür ve seviyeye 

uygun mu? 

Sunum 4 Konuşmasını verilen sürede tamamlayabildi mi? 

 

MEB (2005), ortaokul öğrencilerinin konuşma becerilerini değerlendirmeye yönelik 

olarak geliştirdiği ölçekte değerleri evet, kısmen ve hayır olmak üzere belirtmiştir. 

1.4.Verilerin Analizi 
Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan veriler SPSS 17.0 veri analiz 

programı kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin iki değişken arasındaki ilişkiyi 

test etmek için t- testi uygulanırken ikiden fazla değişken arasındaki anlamlılığı test etmek 

için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular tablo halinde 

sunularak yorumlanmıştır. 

BÖLÜM II: BULGULAR VE YORUMLAR 
Bu bölümde, yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgular araştırmanın alt 

amaçlarına uygun olarak sunulmuştur. Öğrencilerin konuşma becerilerinin değerleri 

verildikten sonra cinsiyet, sınıf, başarı değişkenleriyle konuşma becerileri arasındaki ilişki 

betimsel istatistik yöntemiyle verilmiştir. 

Araştırmanın çalışma evrenini oluşturan ortaokulu öğrencilerinin konuşma becerileri 

düzeyleri Tablo 3’te gösterilmiştir: 

Tablo 3. Öğrencilerin Konuşma Beceri Düzeyleri 

 
N 

En  

Az 

En 

 Fazla 
Ort. 

Standart 

sapma 

KBO 108 1,99 2,83 2.53 .22 
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Tablo 3’te görüldüğü gibi öğrencilerin konuşma becerilerinin olumlu düzeye yakın 

olduğu tespit edilmiştir. 

2.1 Öğrencilerin Konuşma Becerilerinin Cinsiyete Göre Analizi 

Öğrencilerin konuşma beceri düzeylerini cinsiyet değişkenine göre analiz etmek için 

bağımsız gruplar t testi uygulanmış, sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir: 

Tablo 4. Öğrencilerin Konuşma Beceri Düzeylerinin Cinsiyete Göre Analizi 

Cinsiyet n X Sx Sd T p 

Kız 56 2,62 .180 25 2.236 .080 
Erkek 52 2,43 .244 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre konuşma becerisi 

değerlendirmesinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan analize göre öğrencilerin konuşma becerileri ile cinsiyetleri arasındaki farklılık [t(25)= 

2.236, p>.05]  şeklinde tespit edilmiştir. Veriler neticesinde konuşma becerisinde kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha etkin oldukları gözlemlenmiştir. 

Çalışmamızda öğrenciler üzerinden konuşma becerilerine; dil ve anlatım, içerik ve 

sunum değerleri açısından bakılmıştır. Bu değerlerle ilgili öğrencilerin beceri düzeyleri ile 

cinsiyetlerin karşılaştırılması aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

Tablo 5. Öğrencilerinin Konuşma Becerisinde Dil ve Anlatım Düzeylerinin Cinsiyete Göre 

Analizi 

Cinsiyet n X Sx Sd T P 

Kız 56 2,73 .218 25 2.022 .073 
Erkek 52 2,50 .344 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre konuşma 

becerisinin dil ve anlatım başlığının değerlendirmesinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analize göre öğrencilerin konuşma 

becerilerinden dil ve anlatım başlığı ile cinsiyetleri arasındaki farklılık [t(25)= 2.022, p>.05]  

şeklinde tespit edilmiştir. Veriler neticesinde konuşma becerisinin dil ve anlatım başlığında 

kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha etkin oldukları gözlemlenmiştir. 

Tablo 6. Öğrencilerinin Konuşma Becerisinde İçerik Düzeylerinin Cinsiyete Göre Analizi 

Cinsiyet N X Sx Sd T P 

Kız 56 2,73 .223 25 .825 .807 
Erkek 52 2,66 .225 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre konuşma 

becerisinin içerik başlığının değerlendirmesinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analize göre öğrencilerin konuşma 

becerilerinden içerik başlığı ile cinsiyetleri arasındaki farklılık [t(25)= 0.825, p>.05]  şeklinde 

tespit edilmiştir. Veriler neticesinde konuşma becerisinin dil ve anlatım başlığında kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha etkin oldukları gözlemlenmiştir. 

Tablo 7. Öğrencilerinin Konuşma Becerisinde Sunum Düzeylerinin Cinsiyete Göre Analizi 

Cinsiyet N X Sx Sd T P 

Kız 56 2,39 .161 25 3.104 .042 
Erkek 52 2,13 .262 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre konuşma 

becerisinin sunum başlığının değerlendirmesinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analize göre öğrencilerin konuşma becerilerinden 

dil ve anlatım başlığı ile cinsiyetleri arasındaki farklılık [t(25)= 3.104, p>.05]  şeklinde tespit 
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edilmiştir. Veriler neticesinde konuşma becerisinin dil ve anlatım başlığında kız öğrencilerin 

erkek öğrencilerden anlamlı bir şekilde daha etkin oldukları gözlemlenmiştir. 

2.2 Öğrencilerin Konuşma Becerilerinin Sınıf Seviyesine Göre Karşılaştırılması 

Öğrencileri konuşma becerilerinin sınıf değişkenine göre analiz edilmesi için tek 

yönlü varyans analizi yapılmış, sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir: 

Tablo 8. Öğrencileri Konuşma Becerilerinin Sınıf Seviyesine Göre Analizi 

 Sınıflar N X Sx sd F P 

 

6. Sınıf 28  2,55 .155  

2-27   4,52  .022 
7. Sınıf 44 2,64 .156 

8. Sınıf  36  2,37  .274 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere öğrencilerin konuşma becerileri ve sınıf seviyesi 

arasındaki farklılığı gösteren varyans analizi sonucu [F(2-27)= 4,52 - p<.05] şeklinde tespit 

edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencileri sınıf seviyesine göre konuşma becerileri 

istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Bu farklılık 5. ve 6. sınıflarla 7. 

sınıflar arasındadır. 6 ve 7 sınıfların konuşma becerileri 8. sınıflardan anlamlı düzeyde daha 

üst seviyededir. 

Öğrencilerin konuşma becerilerinin alt başlıkları olan dil ve anlatım, içerik ve sunum 

değerleri ile sınıf düzeyleri değişkenine göre varyans analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.   

Tablo 9. Öğrencileri Konuşma Becerilerinde Dil ve Anlatım Düzeylerinin Sınıf Seviyesine 

Göre Analizi 

 Sınıflar N X Sx Sd F P 

 

5. Sınıf 28  2,67 .278  

2-27   3,46  .048 
6. Sınıf 44 2,75 .223 

7. Sınıf  36  2,43  .331 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere öğrencilerin konuşma becerilerinden dil ve anlatım 

değeri ile sınıf seviyesi arasındaki farklılığı gösteren varyans analizi sonucu [F(2-27)= 3.46 - 

p<.05] şeklinde tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencileri sınıf seviyesine göre 

konuşma becerilerinin dil ve anlatım değerleri istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

göstermektedir. Bu farklılık 6. ve 7. sınıflarla 8. sınıflar arasındadır. 6. ve 7. sınıfların 

konuşma becerileri 8. sınıflardan anlamlı düzeyde daha üst seviyededir. 

Tablo 10. Öğrencileri Konuşma Becerilerinde İçerik Düzeylerinin Sınıf Seviyesine Göre 

Analizi 

 Sınıflar N X Sx Sd F P 

 

6. Sınıf 28  2,69 .149  

2-27   1,64  .214 
7. Sınıf 44 2,78 .150 

8. Sınıf  36  2,61  .311 

Tablo 5’te görüldüğü üzere öğrencilerin konuşma becerilerinden içerik değeri ile 

sınıf seviyesi arasındaki farklılığı gösteren varyans analizi sonucu [F(2-27)= 1.64 – p>5.05] 

şeklinde tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencileri sınıf seviyesine göre 

konuşma becerilerinin içerik değerleri istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

göstermemektedir. Bununla birlikte 6. ve 7. sınıfların konuşma becerilerinin içerik değerleri 

8. sınıflardan daha üst seviyededir. 
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Tablo 11. Öğrencileri Konuşma Becerilerinde Sunum Düzeylerinin Sınıf Seviyesine Göre 

Analizi 

 Sınıflar N X Sx Sd F P 

 

6. Sınıf 28  2,28 .172  

2-27   5,82  .009 
7. Sınıf 44 2,40 .168 

8. Sınıf  36  2,08  .279 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere öğrencilerin konuşma becerilerinden sunum becerisi ile 

sınıf seviyesi arasındaki farklılığı gösteren varyans analizi sonucu [F(2-27)= 5,82 - p<.05] 

şeklinde tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencileri sınıf seviyesine göre 

konuşma becerilerinin sunum değerleri istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık 

göstermektedir. Bu farklılık 6. ve 7. sınıflarla 8. sınıflar arasındadır. 6. ve 7. sınıfların 

konuşma becerilerinin sunum değerleri 8. sınıflardan anlamlı düzeyde daha üst seviyededir. 

2.3 Öğrencilerin Konuşma Becerilerinin Başarılarına Göre Karşılaştırılması 

Öğrencilerin konuşma becerilerinin başarı durumu değişkeniyle arasındaki ilişkinin 

tespit edilmesi için tek yönlü varyans analizi yapılmış, sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir: 

Tablo 12. Öğrencilerin Konuşma Becerilerinin Başarı Durumlarına Göre Analizi 

     Başarı  

        Durumu 
N X Sx Sd F P 

KK 

Düz 

Geçenler 
45 2,22 .236 

2-27  10,67  .0 
Teşekkür 

Alanlar 
38 2,51 .194 

Takdir 

Alanlar 
25 2,64 .140 

 

Tablo 6’da gösterilen öğrencilerin başarı durumuna göre konuşma becerilerinin 

varyans analizi ile karşılaştırılması sonucunda [F(2-26)= 10,67, p<.05] istatiksel olarak anlamlı 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılık takdir belgesi ve teşekkür belgesi alan 

öğrencilerle sınıflarını düz geçen öğrenciler arasındadır. Verilerin aritmetik ortalaması 

incelendiğinde öğrencilerin başarı durumları arttıkça konuşma becerilerinin de arttığı 

gözlemlenmiştir. 

Öğrencilerin konuşma becerilerinin alt başlıkları olan dil ve anlatım, içerik ve sunum 

değerleri ile başarı seviyesi değişkenine göre varyans analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.   

Tablo 13. Öğrencilerin Konuşma Becerilerinden Dil ve Anlatım Düzeylerinin Başarı 

Durumlarına Göre Analizi 

     Başarı  

        Durumu 
N X Sx Sd F P 

KK 

Düz 

Geçenler 
45 2,20 .273 

2-27  13,17  .000 
Teşekkür 

Alanlar 
38 2,60 .264 

Takdir 

Alanlar 
25 2,77 .171 

 

Tablo 6’da gösterilen öğrencilerin başarı durumuna göre konuşma becerilerinin 

varyans analizi ile karşılaştırılması sonucunda [F(2-27)= 13,17, p<.05] istatiksel olarak anlamlı 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılık takdir belgesi ve teşekkür belgesi alan 

öğrencilerle sınıflarını düz geçen öğrenciler arasındadır. Verilerin aritmetik ortalaması 

incelendiğinde öğrencilerin başarı durumları arttıkça konuşma becerilerinde dil ve anlatım 

düzeylerinin de arttığı gözlemlenmiştir. 
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Tablo 14. Öğrencilerin Konuşma Becerilerinden İçerik Düzeylerinin Başarı Durumlarına 

Göre Analizi 

     Başarı  

        Durumu 
N X Sx Sd F P 

KK 

Düz 

Geçenler 
45 2,43 .223 

2-27  7,679  .003 
Teşekkür 

Alanlar 
38 2,69 .178 

Takdir 

Alanlar 
25 2,80 .169 

 

Tablo 6’da gösterilen öğrencilerin başarı durumuna göre konuşma becerilerinin 

varyans analizi ile karşılaştırılması sonucunda [F(2-27)= 7,679, p<.05] istatiksel olarak anlamlı 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılık takdir belgesi ve teşekkür belgesi alan 

öğrencilerle sınıflarını düz geçen öğrenciler arasındadır. Verilerin aritmetik ortalaması 

incelendiğinde öğrencilerin başarı durumları arttıkça konuşma becerilerinde içerik 

düzeylerinin de arttığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 15. Öğrencilerin Konuşma Becerilerinden Sunum Düzeylerinin Başarı Durumlarına 

Göre Analizi 

     Başarı  

        Durumu 
N X Sx Sd F P 

KK 

Düz 

Geçenler 
45 2,05 .273 

2-27  3,207  .058 
Teşekkür 

Alanlar 
38 2,25 .188 

Takdir 

Alanlar 
25 2,35 .184 

 

Tablo 6’da gösterilen öğrencilerin başarı durumuna göre konuşma becerilerinin 

varyans analizi ile karşılaştırılması sonucunda [F(2-27)= 3,207 p>.05] şeklinde tespit edilmiştir 

tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin sınıf seviyesine göre konuşma 

becerilerinin içerik değerleri istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. 

Bununla birlikte teşekkür ve takdir belgesi alan öğrencilerin konuşma becerilerinin sunum 

değerleri düz geçen öğrencilerden daha üst seviyededir. 
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BÖLÜM III: TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu bölümde öğrencilerin konuşma becerileri, konuşma becerileriyle ilgili daha önce 

yapılan araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmalı olarak ele alınacaktır. Ayrıca araştırmada elde 

edilen bulgulara göre öğrencilerin konuşma becerileri ve bu becerilerin çeşitli değişkenlere 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenemeye çalışılmıştır.  

Çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde öğrencilerin konuşma 

becerilerinin (Ẍ=2.53) olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

konuşma becerisi ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Başarı 

durumu ile sınıf seviyesi ile öğrencilerin konuşma becerileri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın diğer bulgusu, kız öğrencilerin konuşma becerilerinin erkek 

öğrencilere göre daha olumlu düzeyde olduğudur. Verilerin analizi sonucunda cinsiyet ve 

konuşma becerisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı görülse de 

verilerin aritmetik ortalamalarına bakıldığında kız öğrencilerin konuşma becerilerinin erkek 

öğrencilerden daha olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra cinsiyet 

değişkeni ile konuşma beceri değerlendirme formunun başlıkları altında yer alan dil anlatım 

ve içerik değerleri açısından anlamlı olmamakla birlikte kız öğrencilerin daha başarılı olduğu 

sunum değerinden de kız öğrencilerin erkek öğrencilerden anlamlı bir şekilde başarılı olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu, öğrencilerin konuşma becerilerinin sınıf 

seviyelerine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermesidir. Bu farklılık 6 ve 7. sınıflar 

ile 8. sınıf arasında görülmektedir. Buna göre 6 ve 7. sınıfların konuşma beceri düzeyleri 8. 

sınıflara oranla anlamlı düzeyde daha olumlu seviyede bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin 

konuşma beceri düzeyleri başarılıdan başarısıza doğru 7, 6 ve 8. sınıf şeklinde 

sıralanmaktadır. Bunun yanı sıra sınıf seviyesi değişkeni ile konuşma beceri değerlendirme 

formunun başlıkları altında yer alan dil anlatım, içerik ve sunum değerleri açısından 6 ve 7. 

sınıf öğrencilerinin 8. sınıf öğrencilerinden anlamlı bir şekilde başarılı olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli bulgu ise öğrencilerin konuşma 

becerilerinin öğrenci başarı durumuna göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermesidir. 

Bu farklılık takdir belgesi ve teşekkür belgesi alan öğrenciler ile bir üst sınıfa düz geçen 

öğrenciler arasında görülmektedir. Buna göre takdir belgesi ve teşekkür belgesi alan 

öğrencilerin konuşma beceri düzeyleri, bir üst sınıfa düz geçen öğrencilere oranla anlamlı 

düzeyde daha olumlu seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Verilerin aritmetik ortalaması 

incelendiğinde öğrencilerin başarıları arttıkça konuşma becerilerinin de arttığı 

gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra öğrenci başarı durumu değişkeni ile konuşma beceri 

değerlendirme formunun başlıkları altında yer alan dil anlatım ve içerik değerleri açısından 

takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler ile sınıflarını düz geçen öğrenciler arasında anlamlı 

bir farklılık gözlemlenirken sunum değeri açısından anlamlı olmamakla birlikte takdir ve 

teşekkür belgesi alan öğrencilerin sınıflarını düz geçen öğrencilerden daha başarılı olduğu 

gözlemlenmiştir. 

BÖLÜM IV: ÖNERİLER 
Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğrencilerin konuşma kaygısıyla 

ilgili olarak aşağıdaki öneriler sunulmaktadır: 

1. Konuşma becerisinin kazandırılmasında önemli rol oynayan Türkçe 

öğretmenleri başta olmak üzere sınıf ve branş öğretmenlerin lisans eğitimleri 

sırasında konuşma becerisi ile ilgili yeterli eğitimi almış olarak mezun 

edilmeleri gerekmektedir. 

2. Düzenlenecek hizmet içi kurslarla öğretmenlerin konuşma becerisi ile ilgili 

eksikliklerinin giderilmesi sağlanmalıdır. 

3. Konuşma becerisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilerin bu duruma sebep olan 

etmenler tüm yönleri ile araştırılmalı, çözüm için gereken yöntemlere 

başvurulmalıdır. 
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4. Okul rehberlik servisi ve Türkçe öğretmenlerinin işbirliği ile ailelerin konuşma 

becerileri hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.   

5. Konuşma becerilerinin daha üst seviyeye taşınmasında konu ile ilgili 

uygulamaların önemi büyüktür. Konuşma becerisinin kazandırılmasında teorik 

bilginin yanında uygulamalara da sıklıkla yer verilmelidir. 

6. Konuşma ve dinleme iletişimin % 75’ini oluşturmaktadır. Konuşma öğrenim 

alanına programda ve ders kitaplarında daha geniş yer verilmelidir. Ders saati, 

ders kitaplarındaki etkinlik ve faaliyetler yeniden gözden geçirilmelidir. 
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EK 1: KONUŞMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRME FORMU 
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Tatar ve Türk Masallarında Onomastik Birimlerin Kullanım Özellikleri 

 

G. HAZIYEVA-DEMIRBAŞ* , 

 

Öz: Antroponimler ansiklopedik anlam taşımakla beraber çeşitli anlamsal ayrıntılar 

ve çağırışımlar belirlemektedir ve masalda derin anlam taşımaktadır, böylelikle masalın 

sanatça modelini yansıtan dil aracı olmaktadır. Bu makalemizde Tatar ve Türk 

masallarındaki folklor dünya görünümünü açan antroponimleri incelemeye amaç edindik. 

Tatar ve Türk masallarının olağanüstü, gündelik hayat türlerinden toplanan antroponimler 

folklor dünya görünümü göstergesi olarak, belli bir zamanda metin parçasındaki halkı 

kültürel-tarihiyle bağlayan birimler olarak incelenerek tasnif edilmektedir. Çalışmamızda 

Tatar ve Türk masallarının adbilimi alanı arkaik temelden oluşan nüvesi ve çevresi olan 

bileşik anlamsal paradigma olarak gözükmektedir; antroponimlerin metin parçasında anlam 

gelişimi mekanizması tarihi-kültür ve dil bilgisi oranı yönünden incelenmektedir. Folklor 

adbiliminde kişi isimlerinin oluşturulması ve anlam gelişiminde onların birçok versiyonunun 

bulunmasında temel olmaktadır. Halkbilimi metinlerinde tekrarlanmış olmayıp, önceden 

anlatılan hikayenin yeniden oluşturulmuş bir halidir. Bu özellik özel isimlerde de 

bulunmaktadır. Metinde söylenegelen kişi isimleri değişiklik geçirip yeniden 

oluşmaktadırlar. Tatar masallarında incelediğimiz bu çalışmada söz konusu 345 antroponim 

ele alınmıştır. Bunların 321 erkek isimleri, 24ü kadın ismidir. Makalemizde Tatar ve Türk 

masallarındaki kahramanların niteliklerini yaratmakta antroponimlerin önemli rolünü 

gösterdik. Onlarda kullanılan antroponimlerin anlamı, onların anlam ve kavram gelişimleri 

halkın dünya görüşünü, maddi ve manevi yaşam biçimlerini gösterdiğini açıkladık. İsimlerin 

masalda olan genelleştirme özelliğini incelemek bir nesne hakkındaki dil düşüncesine bağlı 

olan anlam çağrışımlarının yollarını açmaktadır. Tatar ve Türk masallarında gerçek ve 

uydurma isimlerin kullanımı tarihsel önkoşullarla beraber üslup görevi ve, özellikle, özel 

isimlerin hayal ürünü olarak gerekliliği insanın manevi ülkülerinin, toplumsal saptamaları 

gerçeğe gerçek olmayanı yakınlaştırarak, mecazi anlamda canlandırmak için önem 

taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Tatar masalları, Türk masalları,  folklor isimler, antroponimik system.    

 

Аbstract: Some peculiarities of using personal names in the Tatar fairy tales. Tatar 

fairy tale is a genre of folklore, which uses all sorts of linguistic means to depict fiction, 

including anthroponymical elements. Anthroponyms in the tale disclose various connotations 

and associations and have a deep semantic meaning, so they are linguistic means reflecting 

fairy tale model. The purpose of this article is to analyze antroponyms in Tatar tales that 

reveal the versatile features of the folk world picture of Tatars. So anthroponyms in fairy and 

household tales are signs of folk world picture which are classified as unit, connecting 

people with the cultural and historical past in the context of folklore of a certain period of 

time. In this paper anthroponymical space of Tatar folk tales is presented as a complex 

semantic paradigm, consisting of a nucleus represented by archaic basis of the image, and 

the periphery. The article clearly shows the role of personal names in the creation of a 

fabulous image. The historical significance of personal names in fairy tales, the development 

of their meanings and concepts show outlook of people and their material and spiritual life. 

The study of general meaning of the names in fairy tales helps to reveal the ways of forming 

associative meanings which are closely related to the semantics of the language about the 

subject. Using real and fictional antroponyms in Tatar folk tales, along with historical 

background, performs stylistic function, as well as being important in the revival in the 

figurative sense, as they are a product of imagination, bringing real human ideals and social 

attitudes to invalidity.  

Keywords: Tatar Fairy Tale, Folkloric Onomastics, Anthroponym, National Peculiarity, 

Picture of the World. 
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Giriş 

Ad bilimime ve özel isimlere olan dikkat dil biliminde insanicilik, kültürel 

problemler doğrultusunun güncelleşmesine ve dilde dünya görüşüne olan ilgisine bağlıdır. 

Dil sistemiyle ilişkisi bulunan “özel isimler köken bilgisi, tarihsel gelişme yönünden ve 

çeşitli dil ve kültür sorunları acısından incelenmektedir” [Sakaoğlu, 2001: 10], ve aynı 

zamanda özel isimler kendi kurallarına uygun olan bağımsız bir alana sahiptir. Folklorik 

eserlerdeki özel isimler ad biliminin dalı olarak folklor ad bilimi çerçevesinde 

incelenmektedir. Folklor ad bilimi halkın dünya görüşünü yansıtmakta önem taşımaktadır. 

Çünkü folklorik metinlerinde özel isimler kullanılıp, folklor türünün kendi özelliklerini 

yansıtarak, sembolik anlamlarının metin içerisinde gelişimi asırlar devamında oluşup, halkın 

tarihi ve kültürüne bağlı gelişmektedir. Türkoloji ve folklor araştırmalarına göre, halkbilimi 

metinlerinin dil-üslup özelliklerini inceleme, onların özgün taraflarını öğrenmek 

halkbiliminin önemli bilimsel yönlerini oluşturup, kültürel araştırmalarda önem taşımaktadır. 

“Kültür tarihi ve halkbilim çalışmaları acısından önem taşıyan özel isimler” [Aksan, 2000: 

115] araştırmacıların son yıllardaki araştırma konusudur. Masallar − dilden dile, kuşaktan 

kuşağa aktarılarak, gönümüze kadar ulaşmış sözlü geleneğin tipik ürünleridir. “Masallar, 

diğer folklor türleri gibi halkın kültürel anlayışını güçlü bir şekilde ifade eden halk ürünüdür. 

İnsanlığın hayat içinde ve tabiat karşısındaki ortak duygu ve düşüncelerin temlerini işleyen 

masallar, söylendikleri dile göre milli karakter kazanmaktadır” [Elçin, 1998: 370]. Bununla 

birlikte milli karakterdeki insani değerleri, dünya görüşü, dini ve kültürel gelenekleri açıkça 

yansıtırlar. Halk masallarında kullanılan özel isimler halkın milli özelliklerini, hayatını 

yaşam tarzını hayal şeklinde içinde barındıran, daha renkli surette ortaya çıkarak, insaniyeti 

kavrayan bilgileri saklayan ve kaydeden damga rolünü oynamaktadır. Masallarda özel 

isimler denli özellikleri vardır ki, o metnin asıl dayanak noktasını oluşturabilirler.  

Halkbiliminde Tatar halk masallarının tür ve üslup özelliklerini bilimsel araştırma 

ayrı çalışmalarda ve yayınlarda yer almaktadır (L.L. Zamaletdinov, M.İ.Bakirov, G.Z. 

İmayeva, E.S. Kasimov). Bu makalede Tatar masallarının folklor dünyası görünümünün bazı 

yönlerini özgül özelliklerini açan ad bilimi alanının araştırması yapıldı. Bu araştırmada 

halkbiliminde çeşitli yıllarında yayınlanan «Tatar Halk Masalları» kitaplarından antroponim 

örnekleri toplandı ve tasnif edildi. Sunumumuzda çalışma evrenini oluşturan 345 adın dil 

bilim sahasında ilgilendiren çeşitli yönlerini ortaya koymaya amaçladık. Ayrıca 

makalemizde yeri geldiğinde kişi isimleri verme motiflerinde etkili olan tarihi-etnografı 

etkenler üzerine dikkat çektik. 

Folklor Ad Bilimi 

Makalemizde öncelikle edebi eser bilimi ve folklor ad bilimi terimlerini yansıtmak 

istiyoruz. Son yıllarda dil biliminde onomastik araştırmalarının folklor ad bilimine yönelik 

yeni alan ve yeni araştırma yöntemleri oluştu. Ad bilimindeki bu yeni alan halkbilimi 

metinlerinde kullanılan isimlerin bilimsel teorik sorunlarına yönelmeyi mecbur kılmıştır. 

Ama bazı araştırmalarda edebi eser ad bilimi ve folklor ad biliminin bilimsel araştırma 

konusu ile birleştirme çabalarına rastlanmaktadır [İsmagulova, Bayandina: 2009, 187]. Edebi 

eser metinlerinde kullanılan özel isimler edebi eser ad bilimi (poetik onomastika, edebi 

eserin onomastikası, öznel onomastika) alanının konusudur. Edebi eser ad biliminin 

ilgilendiği konu, özel isimlerdir (poetik sözler). Onim teriminin altında yazar tarafından 

esere yerleştirilen özel isimler ele alınmaktadır. Onimler uydurulmuş isimler kategorisine 

girse de, onların çoğu sosyal hayatta ayrı bir zaman aralığında halk dilinde gelişmiş ve 

yaygınlaşmış isimler sistemine dahildir. Edebi eser ad bilimi ile folklor ad bilimi arasındaki 

ortak yönler olarak gerçek ve uydurulurmuş özel isimlerin unsurlarının yansımasını 

gösterebiliriz. Herhangi bir eserde nesne ve isim eşitliği üç farklı şekilde olabilmektedir: 

birincisi gerçek yaşayan nesne ve gerçek özel isim, ikincisi, uydurulmuş nesne ve 

uydurulmuş isim, üçüncüsü gerçek isim modeli gereği uydurulmuş nesne. Edebi eserde 

kullanılan özel isimler gerekçelendirilmişlerdir. Edebi eserde kullanılan isimler için 

karakteristik görev üstün durumdadır. Her bir özel isim edebi metinlerin içerisine girerek 

metinlerin onomastik paradigmasına nüfuz etmektedir. Edebi eserlerin ad bilimi alanını 

varlığa getiren özel isimler estetik nesneleri gösterip metinlerin edebi kompozisyonunu, 

üslubunu, yazarın dünya görüşünü bildirmekle birlikte, edebi eserin bütün kategorilerinin ve 
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özelliklerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Folklor ad bilimi, halkbilimi 

metinlerinde özel isimlerin kullanılışını araştırmaktadır. Böylelikle halkbilimi metinlerinde 

ve edebi eserlerde özel isimlerin kullanılış özelliklerinde bir çok ortak nokta bulunsa da, 

folklor ad biliminin nesnesi kendine özgüdür. Edebi eser ad biliminin nesnesi yazarın 

bireysel eserinin temelinde oluşmaktadır. Yazar bu isme kendisi anlatım kazandırmaktadır. 

Folklor ad biliminde ise yazarın isimle ilişkisi görülmemektedir. Çünkü halkbilimi metni − 

kolektif bir eserdir. Folklor ad biliminde  isimlerin oluşturulmasında ve gelişmesinde ismin 

birçok versiyonunun bulunması temel özelliktir. Halkbilimi metni tekrarlanmış olmayıp, 

önceden anlatılan hikayenin yeniden oluşturulmuş bir halidir. Bu özellik özel isimlerde de 

bulunmaktadır. Metinde söylenegelen isimler değişiklik geçirip yeniden oluşmaktadırlar.  

Tatar Masallarında Antroponimler. Folklor ad bilimi araştırmalarında önem 

taşıyan masallardaki özel isimlerin gelişim tarihi, onların anlam ve kavram özellikleri halka 

özgü olan psikolojik yapıyı, dünya görüşünü, maddi araçların özelliklerini ve devrin sosyal 

sistemini açmaktadır. Zaman, kültürel-tarihi olayların dönüşümünde, halkın dünyaya bakışını 

tasvir etmekte özel isimlerden antroponimler önem taşımaktadır. Antroponimler masalın 

önemli morfolojik unsuru olarak [Propp, 1969: 29], çeşitli görevleri sayesinde, insan 

tarafından kavranan gerçek hakkında çeşitli bilgileri kaydederek ve muhafaza ederek, halkı  

belli bir zamana ait kültürel-tarihi metin parçasına bağlayan birim, dünya hakkında çeşitli 

bilgilerin göstergesi olarak sayılmaktadır. Masallardaki antroponimler sistemi çeşitli tarihi 

dönemlere bağlı semantik ve köken çeşitliliği bulunan ad bilimi alanının paradigma çevresini 

oluşturmaktadır. Ad bilimi alanı paradigması − arkaik temel imge, çevreden oluşan bileşik 

anlamsal paradigmadır. Masalların ad bilimi alanı paradigmasının özelliği onu oluşturan ad 

bilimi birimlerinin bağlantısıdır. Demek ki, Tatar masallarındaki bir grup antroponimleri 

araştırırken, her antroponimin önemini ve toplamda sistemli bütünlük oluşturduğunu göze 

almamız gerekmektedir. 

Tatar masalları olağanüstü, gündelik hayat ve hayvan masalları gibi masal türlerini 

kapsamaktadır [Zamaletdinov 1991: 21]. Hayvan masallarında kişi isimlerinin çok az sayıda 

bulunmasından dolayı, sadece olağanüstü ve gündelik hayat masallarında kullanılan kişi 

isimleri incelenmektedir. Olağanüstü masalların kahramanları − her zaman kazanan, 

özgürlük ve bağımsızlık için mücadele eden, cesur ataların toplayıcı tipidir. Bu tür 

masallarda yiğitlik şakımaktadır, cesaret, fizik güç, bilgelik, güzellik, vatana ve yakınlara 

olan sevgi övülmektedir. Bu masallardaki isim sisteminin özelliği − kahramanı anlatmakla 

beraber, gerçek ve uydurma kişi isimlerinin genelleştirme karakterinde olmasıdır. Gerçek ve 

uydurma antroponimlerin kullanılması tarihi-toplumsal nedenlerle birlikte, poetik nedenleri 

de içererek, tam olarak hayal ürünü, masal yalanı yapma gerekliğindedir, insan 

davranışlarının ahlaki ve toplumsal ideallerini alegori olarak tasvir edilmesinde; hayal 

eserlerinin gerçekliğe yaklaştırmasındadır. Olağanüstü masallarda en yaygın kullanılan 

antroponimler pehlivan isimleridir: Tanbatır, Türaybatır, Taşkakaza, Kamırbatır, 

Dutanbatır, Eygelibatır, Barak, İmenbatır, Arslan, Ahmet v.b.  Tatar olağanüstü masallarında 

pehlivanlar hakkında masallar ayrı yer tutmaktadır. Genelde pehlivanları yansıtan isimlere 

“batır” öğesi eklenerek yapılmaktadır. “Batır” kelimesinin etimolojisi Mogol dilindeki 

“bahatur” kelimesinden alınan Tatarca’daki “bahadir” kelimesiyle ilişkilidir.[TTES, 2001: 

37]. Tatarca’nın anlatım sözlüğünde “batır” kelimesinin “korkmazlık, cesurluk, cesaret 

özelliklerine özgü olan insan 2. “güreşte başka güreşçileri kazanan insan” anlamları 

getirilmektedir [TTAS, 2008: 25]. Ama masallarda pehlivanlar isimlerinin “batır” öğesinin 

“ölümden korkmayan” anlamı da ortaya çıkmaktadır.  Antroponimlerin lakap şekli, niteleme 

anlamı vererek, antroponimlerin anlamsal yapılarını değiştirmektedir. Örneğin, Akyalbatır − 

beyaz yeleli ata binen kahraman, Galibatır, Çurabatır −XVI yüzyıla ait gerçek tarihi 

kahraman, Kamırbatır − hamurdan yapılan pehlivan. .Olağanüstü halk masallarında 

kullanılan antroponimlerin özelliği kahraman adının genelleştirme karakterde olması, ad 

taşıyanı nitelemek, onun özelliklerini açmak, böylelikle onim olma özelliğini göstermektir. 

Örneğin, Özbek’lerde “Alpomiş”, Başkurt’larda “Alpamşa”, Sibirya Tatarlar’ında 

“Alıpmemşen” adıyla tanınmış Alpamşa hakkında Tatar masalları uydurulmuş. Tatar halk 

edebiyatında destan özelliklerini kaybedip, masallara yakınlaşmış ve bizim günlerimize 

olağanüstü masal şeklinde cesurluğu anlatmaktadır [Urmançı 2008: 90]. Antroponimlere 
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çeşitli öğelerin eklenmesi antroponim özelliklerini kaybetmeden, fonksiyonla cins isim 

türüne yaklaştırılmaktadır. Ama sıfat formülü karşılaştırma formülü birleşmekte ve 

yaşamaktadır.V. Propp’un fikrine göre, “nomenklatür ve kahramanların sıfatları masalın 

değişken ölçüsüdür. Kahramanın sıfatında kahramanın dış özellikleri toplamını 

göstermektedir. Bu sıfatlar masala parlaklığı, güzellik ve büyüleyicilik katmaktadır” [Propp 

1969: 79]. Demek ki, antroponimle beraber oluşan sıfatlar masalın dil-üslubuna özellik 

vermektedir.  

XIX yüzyılın ilk yarısında olağanüstü masalları “mitolojik masal” terimi olarak 

kullanılmış. Mucize kahramanın büyü niteliklerinden ortaya çıkmasını, mucizevi 

hayvanlarından, büyü cismiyle oluşmasını; kahramanların fantastik karakterde olması; doğa 

güçlerinin kişileşmesi; antropomorfizm özelliği − hayvanların insani özellikleri alması − 

olağanüstü masallarının mitolojik özelliklerindendir. Ama bunların hepsi sadece mitolojik 

özelliklerin izleridir, çünkü Y.M. Meletinskiy “Mit ve Masal” isimli makalesinde diyor ki: 

“Olağanüstü masalarının klasik şekillerinin oluşması tarihsel ilkel komünal rejim sınırlarında 

değil, gelişmiş toplumda tamamlanmıştır” [Meletinskiy 1970: 290]. Onun fikrine göre, mitin 

masala dönüşmesi gerçekleşmiştir [Meletinskiy 1970: 290]. Ama masala poetik şeklini temel 

olarak mitolojik dünya görüşü vermiştir. Mitolojinin masala etki eden bütün özellikleri, 

onomastik unsurlar da dahil olmak üzere sanatsal unsur işlevi görmüşlerdir. Tatar masallarda 

mitolojiye bağlı kahraman isimleri bunu kanıtlamaktadır: Zöhre, Gölçeçek, Zölkerney 

padişah, Altınçeç, Calmavız kocakarı, Hozır İlyas, Sandugaç, Zölkerney padişah v.b. “Cesur 

Sandugaç ve Alpamşa” masalında Alpamşa’nın sevgilisi Sandugaç cesur kadını kuşlar 

kültüyle bağlılığını göstererek, sevgi, aşk simgesini yansıtmaktadır. Sandugaç’ın  Türkçesi − 

“bülbül”dür, bazı Tatar halk edebiyatı örneklerinde “bılbıl” olarak eşanlamlısı da 

geçmektedir. Tatar edebiyatında, halk edebiyatında önemli sembolik anlam taşımaktadır. 

Eski Yunan mitolojisi ile ilgili olan Sandugaç [Urmançe 2009: 317] − halk edebiyatının şarkı 

türünde sık kullanılan simgesidir. 

Tatar masallarının olağanüstü türünde kadın isimleri çok az sayıda kullanılmaktadır. 

Kadın isimlerinin tam sayısı 15’tir.: Gölçeçek “cadı gelini”, Kenekey “padişah kızı”, Nursılu 

“kızın güzelliği yanında güneş sönüyor”, Güzelhan “deniz padişahı kızı” v.b. Masaldaki 

kahraman kadınlarının tasviri sıfat yoluyla ortaya çıkmaktadır. Örneğin, “Nursılu” masalında 

Nursılu isminin verilmesine “onun güzelliği yanında güneşin söndüğü için, onun nur dolu 

olduğu için” gerçekleştiğine dikkat çekmektedir. 

Olağanüstü masallarda kahramanın özelliklerini niteleyen erkek isimleri 

bulunmaktadır: Taz, Çilayak, Karunbay, Altınbay, Yüzmi v.b. Bu isimlere eklenen sıfat bu 

kahramanların tipik özelliklerine uymaktadır. Örneğin, Cilayak ‹ cil “rüzgar” + ayak 

“ayakları rüzgar gibi”, Karunbay ‹ karun “cimri” + bay “zengin” cimri olan zengin, Tatar 

masal sanatında Taz (Türkçesi − “kel”) ismi genelleştirme amacıyla kullanılmaktadır. Türk 

masallarında Taz’a paralel olan kahraman − Keloğlan. S. Sakaoğlu, hakikî Keloğlan adını 

verdiği, yani değişime uğramayan Keloğlan özelliklerini ise şöyle sıralar: “Kurnaz, elinden iş 

gelir, haksızlığa tahammül edemez (Sakaoğlu 1973: 226). Haksızlık yapanları mutlaka 

cezalandırır. Keloğlan’ın en büyük düşmanları devler ve köselerdir. Bunlarla amansız 

mücadelelere girişir ve pek çok zor işi halledip ikisini de mutlaka alt eder. Kendisine yardım 

etmeyen veya kötülük edenleri de hiçbir zaman cezasız bırakmaz (Sakaoğlu 1973: 31, 37, 

56, 68, 69). Bu kahraman kötülüğü yeniyor, genelde sonuçta padişah kızıyla evleniyor. 

Demek ki, Tatar ve Türk masallarında kel olan küçük kardeş kahraman − tipi ideal 

kahramandır. Genelde ailesi bu kahramana umut bağlıyor, başka kardeşleri tarafından sürekli 

baskı ve aşağılama görüyor. Sonra bu kahraman büyük kardeşlerin yapamadığı işleri yapıyor 

ve muradına eriyor. V.Y. Propp, farklı varyantlardaki masallarda aynı ismi taşıyan 

kahramanların karakter özelliklerinin farklı olduğuna dikkat etmektedir [Propp, 1946: 47]. 

Farklı varyantlardaki aynı temel antroponime niteleme öğelerinin eklenmesi kahraman 

statüsünün değişmesi ile ilişkilidir (Örneğin, ‘Ubır − Taz’, ‘Taz − padişah damatı’ 

masalları). Yeni ad almanın kökleri masalın sanatsal şekilde eski törenleri yeniden kavraması 

ve tasvir etmesiyle ilgilidir  

Masalların ikinci türü olan gündelik hayat masalları gündelik olaylardan, kişilerin iyi 

veya kötü tarafları konu edinmektedir. Bu masallarda kahramanın bir yönden aklı, zihni, 
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çalışkanlığı, doğruluğu övülürse, ikinci yönden ise tembellik, akılsızlık, aptallık yönleri 

cimrilik tehşir etmektedir. İnsanın bu nitelikleri isimlerinde de açık bir şekilde 

yansımaktadır. Bu masalların bir özelliği – doğa üstü öğelerin bulunmamasıdır. gündelik 

hayat masallarında genelde doğa kanunları bozulmamaktadır, bu yüzden bu tür masallarda 

antroponimler gerçek (Haybuş, Gali, Timer, Meryembanu v.b.) ve hayali (Aldar, Tugrı, 

Mimıldık, Şombay, Delioğlan) isimlerden oluşmaktadır. Gündelik hayat masallarında özel 

isimler − olaylarda gerçeği yansıtmaya yardım eden birimlerdir. Bu masallarda temelde 

kahramanın ahlaki, fiziksel nitelikleri irdelenmektedir. “Aldar ve Tugrı” masalında Tugrı 

(tugru “doğru, haksever”) ismi dürüstlük ve namusla bulduğu için verilmiş olup, Aldar 

(‘aldatmak’ kelimesinden yapılmaktadır) ise yalancı olduğu için bu ismi kazanmıştır; 

Mimıldık “alçakgönüllü, iyi kalpli”, Heybuş “çimri”, Gali “çalışkan”, hilekar Timer “onun 

hilekarlıği bütün diyarlarca tanınmış”, zihni çevik Şombay, ahmak Taz, v.b. Şombay, Taz − 

Tatar masallarında genelleştirilen ünlü tiplerdir. Şombay Tatar halkının sevilen kahraman-

simgesidir. Bu kahraman hakkında birçok masallar uydurulmuştur. Zihni çevik olan Şombay 

masallarında delikanlının kurnazlığı, ustalığı hakkında bahsedilmektedir. Bu kahramana 

karşıt olan Taz aptal, hantal insanı çağrıştırmaktadır.  

Gündelik hayat masallarda olağanüstü masallarıyla karşılaştırdığımızda, kahramanın 

sosyal durumunu yansıtan isimler kullanılmaktadır: Atbasar “at sürüsü tutan zengin”, tüccar 

Gali, balıkçı Kayum, asker Gabdulla v.b. Bu tür masallarda kişiler ayrı bir sosyal kategoriye 

aittir. Gündelik hayat masallarının kahramanı kral değil, genç delikanlı, köylü, asker, 

rençberdir. Onun karşıtı − bey, toprak beyi, papaz, molla. Bu yüzden sosyal durumu belirten 

öğeler isime eklenerek oluşmaktadır veya isim kullanmadan isim şeklinde, isim özelliklerini 

alarak kullanılmaktadır.  

Gündelik hayat masallarında da olağanüstü masallarındaki gibi kadın isimleri çok az 

sayıda bulunmaktadır: Hadiçe, Meryembanu, Hasima v.b. Bu isimler gerçek isimlerdir. 

Masallarda kullanılan özel isimlerin özelliği genelleştirme karakterinde olup, insanı 

değil, kahramanın özelliklerini anlatmaktır. Masallarda gerçek ve hayal isimlerin kullanımı 

tarihsel önkoşullarla beraber üslup görevi ve özellikle, özel isimlerin hayal ürünü olarak 

gerekliliği insanın manevi ülkülerinin, toplumsal saptamaları gerçeğe gerçek olmayanı 

yakınlaştırarak, mecazi anlamda canlandırması açısından önem taşımaktadır. 

Sоnuç olarak, folklor ad biliminde kişi isimlerinin oluşturulması ve anlam 

gelişiminde onların birçok versiyonunun bulunmasında temel olmaktadır. Halkbilimi 

metinlerinde tekrarlanmış olmayıp, önceden anlatılan hikayenin yeniden oluşturulmuş bir 

halidir. Bu özellik özel isimlerde de bulunmaktadır. Metinde söylenegelen kişi isimleri 

değişiklik geçirip yeniden oluşmaktadırlar. Tatar masallarında incelediğimiz bu çalışmada 

söz konusu 345 antroponim ele alınmıştı. Bunların 321 erkek isimleri, 24ü kadın ismidir. 

Yani kadın isimleri erkek isimleriyle karşılaştırdığımız zaman, çok az sayıda 

kullanılmışlardır. Gerçekçi masallarda antroponimler gerçek ve uydurma isimlerden 

oluşmaktadır. Gerçekçi masallarda özel isimler − olaylarda gerçeği yansıtmaya yardım eden 

birimlerdir. Bu masallarda temelde kahramanın ahlaki, fiziksel niteliklerini ifade etmektedir. 

Tatar masalında genelde antroponimlere nitelik veren çeşitli öğeler antroponim özelliklerini 

kaybetmeden, fonksiyonla cins isim türüne yaklaştıran bir özel birimlerdir. 

Antroponimler Tatar masallarının ad bilimi alanını oluşturarak, halk görüş sistemini 

yansıtmakta, kültürel-tarihi ve mitolojik kaynakların incelenmesinde önem taşımaktadır,  

masalın bütün potansiyel niteliklerini gerçekleştirmeye, tarihsel-felsefi ve sosyal-kültürel 

özünü kavramaya hizmet etmektedir. Olağanüstü masalların özelliği kahramanı anlatmakla 

beraber genelleştirme karakterin olmasıdır. Antroponimler − masalın metaforu − onun amacı 

bütünlük vermek, kahramanın özelliklerini tipleştirmektir. Metafor sıfat gibi, ismi taşıyanın 

yeni özelliğini açmaktadır ve suret yaparak, anlatım ve ifade gücü görevini görmektedir.  
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İsveç’te Yaşayan İki Dilli Türk Öğrencilerin Ana Dili Türkçeyi Öğrenme Durumlarına 

İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi 

 

Nilgün ÇELİK* 

 

Öz: Yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerin ana dili eğitimi,  onların dil yeterliliğine 

ulaşabilmeleri açısından çok önemlidir. Bu araştırma ile yurt dışında yaşayan Türk 

öğrencilerin ana dili öğrenmeye ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, iki dilli 

Türk öğrencilerin ana dili Türkçeyi öğrenmeye ilişkin görüşlerini cinsiyet, yaş ve sınıf 

bağlamında belirlemektir. Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi yoluyla seçilen, İsveç’te 

öğrenim görmekte olan 7-17 yaş grubunda ve 1.-9. sınıf arasındaki iki dilli 43 Türk öğrenci 

çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, İsveç’te yaşayan iki dilli Türk 

öğrencilerin ana dili Türkçeyi öğrenme durumlarına yönelik öğrenci görüşleri teması 

kapsamında; anadili Türkçe olduğu için Türkçeyi öğrenmek, Türkçeyi, aileleriyle ve Türk 

arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmak, Türkçeyi etkili bir biçimde kullanmak, Türkiye hakkında 

bilgi edinmek gibi nedenlerle öğrenmeyi amaçladıklarını ifade ettikleri görülmektedir. 

İsveç’te yaşayan öğrencilerin büyük çoğunluğu günlük konuşmayı içeren genel Türkçe 

öğrenmek istemekte, bu doğrultuda dil becerilerinden konuşma becerisinin kendileri için 

yararlı olduğunu düşünmektedir. Bu araştırma sonunda, yurt dışında yaşayan Türk öğrenciler 

için uygulanacak ana dili eğitimi politikalarına yardımcı olunması hedeflenmektedir. 

Çalışmanın sonuçları, İsveç’te yaşayan iki dilli Türk öğrencilerin ana dilini öğrenme 

durumlarına ilişkin görüşlerini ve Türk öğrencilerin Türkçeyi kullanma ile ilgili sorunlarının 

çözümüne yönelik önerilerini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İsveç, iki dilli Türk öğrenciler, ana dili 

 

STUDY OF VIEWS ABOUT LEARNING OF MOTHER TONGUE OF BILINGUAL 

TURKISH STUDENTS IN SWEDEN 

Abstract: The mother tongue education of Turkish students living abroad is very 

important in terms of reaching their language proficiency. This research examined the 

opinions of Turkish students living abroad about their mother tongue learning. The aim of 

the study is to determine the opinions of the bilingual Turkish students about the mother 

tongue learning Turkish in the context of gender, age and class. In the 7-17 age group 

studying in Sweden, selected through the Maximum Diversity Sampling, The group of 43 

bilingual Turkish students in the classroom constitutes the working group. According to the 

results of the research, bilingual Turkish students who live in Sweden are in the scope of 

student opinions on the main language of Turkish language learning; it is seen that they are 

aiming to learn Turkish because of their mother tongue is Turkish, to communicate with 

Turkish people, their families and Turkish friends, to use Turkish in an effective way and to 

learn about Turkey. The vast majority of students in Sweden want to learn general Turkish, 

including daily conversation, which is why  speaking is useful for them. At the end of this 

research, it is aimed to help mother tongue education policies to be applied to Turkish 

students living abroad. The results of the study reveal the opinions of the bilingual Turkish 

students living in Sweden on their mother language learning and suggestions for the solution 

of the problems of using Turkish language by Turkish students. 

Key words: Sweden, bilingual Turkish students, mother tongue 
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Giriş 

Türkiye'den Avrupa'ya göç tarihin her döneminde değişik şekillerde gerçekleşmiştir. 

Türkiye'den Avrupa'ya göç ise 1960lı yıllarda öncelikle ekonomik nedenlerle başlamıştır. 

Göç, küresel dünyada yaygın bir gerçektir. Türkler, özellikle Almanya başta olmak üzere 

Avrupa'da birçok ülkeye göç etmiştir ancak İskandinavya’daki Türk nüfus sayısı bu ülkelerle 

kıyaslanabilir şekilde değildir. 

İsveç, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra göç almaya başlamış ve göç, iki ayrı döneme 

ayrılmıştır: Birincisi öncelikle işgücü göçü ve ikincisi mülteci göçü ya da evlilikler yoluyla 

devam eden bireysel göçtür (Bevelander 2004). İlki 1945'ten 1970'lerin ilk yarısına kadar 

sürmüştür. Bu dönemde, İsveç ekonomisinin ve endüstrisinin gelişmesi ile göçmenlerin 

büyük çoğunluğunu Finlandiya, Yugoslavya, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Polonya ve 

Türkiye’den gelenler oluşturmuştur. Göçmenlerin çoğu İsveç’in güneyinde sermayenin 

olduğu Stockholm, Göteborg, Malmö eyaletlerine yerleşmişlerdir. Stockholm’de Rinkeby, 

Tensta, Fittja, Alby, Jordbro, Skogas, Handen, Bredeng, Skärholmen gibi banliyölerde  

Göteborg’da Hisingen, Biskopsgarden ve Malmö’de Rosenborg göçmen yoğunluğun en çok 

yaşadığı yerleşim bölgeleridir.  

Yabancı geçmişe sahip insanların yüksek oranlarda olduğu kentsel yerleşim 

yerlerinde, ana dili İsveççe dışında olan iki dilli öğrenciler, birçok sınıftaki öğrencilerin 

yüzde 80 ila 95'ini oluşturmaktadır. Çoğunluk dili olarak İsveççenin dışında Sami, Fince, 

Tornedal Fincesi, Romanca ve Yidiş (Yahudi dili), azınlık dilleri olarak resmi tanınırlığa 

sahiptir. 9.5 milyonluk İsveç’te, 250 bin kişi Fince konuşmakta; 100 binden fazla kişinin 

konuştuğu göçmen dilleri olarak ise, Arapça, Somalice, Sırpça/Hırvatça/Boşnakça, Farsça 

sayılmaktadır. Yapılan yasal düzenlemeyle bu azınlık dillerinin korunması ve desteklenmesi 

karar altına alınmıştır. Bu azınlık dillerinin haricinde, başlıca göç ülkelerinden biri olması ve 

bünyesinde farklı etnik unsurlardan pek çok göçmen kökenli vatandaşa sahip olmasından 

dolayı, İsveç’te konuşulmakta olan dillerin sayısı oldukça fazladır. İsveç Dil ve Folklor 

Enstitüsüne (Institutet för Sprk och Folkminnen) göre bugün İsveç’te iki yüze yakın farklı dil 

kullanılmaktadır. 2016 yılı resmi istatistiklerine göre İsveççe zorunlu okullarında temsil 

edilen on ana dili bulunmaktadır (Skolverket, 2016). 

 

Tablo 1. İsveç Zorunlu Eğitimde 2015/2016 Eğitim Yılında Azınlık Dillerine Sahip 

Öğrenciler 

Dil Öğrenci Sayısı Tüm öğrenciler içindeki 

yüzdesi 

Arapça                                         52.822 5.4 

Somalice 20.026 2.0 

İngilizce 15.506 1.6 

Boşnakça / Hırvatça / Sırpça      15.360 1.6 

Farsça    13.172 1.3 

İspanyolca 13.011 1.3 

Kürtçe 11.750 1.2 

Fince 8.900 0.9 

Arnavutça 8.516 0.9 

Lehçe 8.309 0.8 

Türkçe 4.380 0.4 

Kaynak: Skolverket.se 

 

İsveç’teki ana dili derslerinin amacı çocukların kendi dillerini geliştirmeleri ve kendi 

kültürleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olarak bu eğitimi iki kültürlü 

kişiliklerin iki dilli bireyler olarak gelişmesine yardımcı olmaktır. Ana dili dersleri, öncelikle 

öğrencinin kimlik ve kendine olan güvenini güçlendirecek biçimde düzenlenmektedir.  
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Tablo 2. Yıllara Göre Zorunlu Eğitimde Ana Dili Türkçe Olan Öğrenci Sayıları 

 Ana dili Türkçe Olan 

Öğrenci Sayısı 

Ana dili Türkçe Derslerine 

Katılan Öğrenci Sayısı 

1998/99 4 984 2 652 

1999/00 4 965 2 687 

2000/01 4 827 2 609 

2001/02 4 682 2 630 

2002/03 5 102 2 957 

2003/04 5 239 3 077 

2004/05 5 183 3 044 

2005/06 5 363 3 147 

2006/07 5 428 3 286 

2007/08 5 461 3 237 

2008/09 5 646 3 344 

2009/10 5 899 3 436 

2010/11 6 012 3 571 

2011/12 6 102 3 574 

2012/13 6 072 3 712 

2013/14 6 655 3 771 

2014/15 6 898 4 086 

2015/16 7 278 4 380 

Kaynak: Skolverket.se 

 

Yurt dışındaki Türklerle ilgili dil, eğitim, uyum sorunlarının varlığı ancak ikinci 

kuşak Türklerde fark edilebilmiştir. Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarının ana dili eğitimi 

konusunda yapılan çalışmalar Almanya’daki Türk çocuklarının ana dili eğitimi ve sorunları 

ile başlamış, Fransa ve Hollanda’da yaşayan Türk çocuklarının ana dili eğitimi ve sorunları 

konusunda yapılan çalışmalarla devam etmiştir. İsveç’teki Türk çocuklarının, ebeveynlerinin 

ve öğretmenlerinin ana diline bakış açılarıyla ilgili çalışmalara rastlanmamıştır. Öğrencilerin 

ana dili Türkçeyi öğrenme durumlarına ilişkin görüşlerinin değerlendirildiği bu çalışma, 

İsveç’teki Türk çocuklarının ana dili öğretimindeki yetersizliklerine çözüm getirmesi 

açısından önem taşımaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Problem durumunun açıklanması sırasında İsveç’e 1960’lı yıllarda yapılan Türk 

göçüne ilişkin kısmi bilgi verilmiş, ilk göçlerden bu güne yaşananlar, İsveç’te yaşayan Türk 

nüfusu, bu ülkede yaşayan Türklerin genel durumu ve karşılaşılan sorunlar kısaca 

özetlenmiştir. Göçün 50 yılı geçmesine rağmen İsveç’te yaşayan Türklerin ana dili 

eğitimindeki sorunları devam etmektedir.  

Bu araştırmanın temel amacı İsveç’teki Türk öğrencilerin ana dili Türkçeyi öğrenme 

durumlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir.  

Çalışmanın temel amacı doğrultusunda araştırma sorusu “İsveç’te yaşayan Türk 

öğrencilerin ana dili dersi hakkındaki görüşleri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. 

 Alt amaçlar ise; 

1. İsveç’te yaşayan Türk çocuklarının ana dili olarak Türkçeyi öğrenme amaçları 

nedir? 

2. Derslerin dışında Türkçe öğrenmeye yönelik yaptıkları etkinlikler nelerdir? 

3.Günlük yaşamda Türkçeyi nerelerde kullanmaktalar? 

4. Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

5. Türkçeyi öğrenirken karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik önerileri 

nelerdir? şeklinde belirlenmiştir. 
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YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Genel bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde araştırmamızda ana amaç, yurt dışına 

Türk göçü ile göçmen Türklerin İsveç’te yaşadıkları dil ve eğitim sorunlarını derinlemesine 

incelemektir. 

Araştırmada maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak çalışma grubu 

belirlenmiştir. Nitel araştırmalarda amaç evrene genelleme yapmak değil evrendeki olası 

çeşitlilik, zenginlik ve aykırılıkları çalışmaya katarak bütüne ilişkin bir resim elde etmektir. 

Bu nedenle nitel araştırmalarda olasılık temelli örnekleme yerine amaçlı örnekleme 

yöntemleri kullanılır. Maksimum Çeşitlilik Örnekleminde amaç, çeşitlilik gösteren durumlar 

arasındaki benzer ve farklı durumları ortaya koymaktır. Bu tür çeşitlilik gösteren küçük bir 

örneklem oluşturmanın yararı da örneklem dâhilindeki her durumu kendine özgü boyutlarda 

ayrıntılı olarak tanımlamak, farklı özellik gösteren durumlar arasında ortaya çıkacak ortak 

temalar ve değerleri belirlemektir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 109). Araştırmada Maksimum 

Çeşitlilik Örneklemesinden yararlanılmasının nedeni farklı özelliklere sahip öğretmen, 

öğrenci ve velilerin Türk öğrencilerin ana dili başarılarını etkileyen unsurlar konusunda ortak 

olarak belirledikleri görüşlerin belirlenmesine çalışmaktır. Örneklem seçimindeki hedef; 

çalışılan konu ile ilgili olarak daha fazla bilgi sunacak kişilerin seçimi olup sayı konusunda 

esnek olunabileceğini belirtmektedir (Patton, 1990: 69). Bu amaçla araştırmanın çalışma 

grubunu İsveç’te öğrenim görmekte olan 7-17 yaş grubunda ve 1.-9. sınıf arasındaki iki dilli 

43 Türk öğrenci oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan yapılandırılmış soru formları, İsveç’te ana 

dili Türkçe dersi veren öğretmenleri aracılığı ile toplanmıştır. 

Çalışmaya katkı sağlayan katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi 

tutularak incelenmiştir. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

İsveç’te yaşayan ve ana dili Türkçe dersi alan çocukların demografik bilgileri ile 

Türkçeyi öğrenme durumlarına ilişkin görüşleri alınarak elde edilen veriler tablolaştırılarak 

yorumlanmıştır.   

 

Tablo 3. Katılımcı Öğrenci Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet f % 

Kız 29 67 

Erkek 14 33 

Toplam 43 100 

 

Tabloya göre, katılımcı öğrencilerin % 67’si kız (29 kişi) , % 33’ü  (14 kişi) erkektir. 

Tablo 4. Katılımcı Öğrenci Grubunun Sınıfa Göre Dağılımı 

 1. 

sınıf 

2. 

sınıf 

3. 

sınıf 

4. 

sınıf 

5. 

sınıf 

6. 

sınıf 

7. 

sınıf 

8. 

sınıf 

9. 

sınıf  

f 4 5 - 2 2 3 2 13 12 

% 9.3 11.6  4.6 4.6 6.9 4.6 30.23 27.90 

 

Katılımcı öğrencilerin % 9.3’ü (4 kişi) 1.sınıf, % 11.6’sı (5 kişi) 2.sınıf, % 4.6’sı (2 

kişi) 4.sınıf, % 4.6’sı (2 kişi) 5.sınıf, % 6.9’u (3 kişi) 6.sınıf, % 4.6’sı (2 kişi) 7.sınıf, % 

30.23’ü (13 kişi) 8.sınıf, % 27.90’ı (12 kişi) 9.sınıf öğrencisidir. 

Tablo 5. Katılımcı Öğrenci Grubunun Doğum Yerine Göre Dağılımı  

 

 

 

 

 

Tabloya göre, katılımcı öğrencilerin %18.60’ı (8 kişi) Türkiye’de, %74.4’ü (32 kişi) 

İsveç’te, %6.9’u (3 kişi) diğer ülkelerde doğmuştur. 

Doğum Yeri f % 

Türkiye 8 18.60 

İsveç 32 74.4 

Diğer (İran, Azerbaycan) 3 6.9 



 

 

132 

 

Tablo 6. Katılımcı Öğrenci Grubunun Yaşa Göre Dağılımı  

Yaş  f % 

7-10 10 23.25 

11-15 20 46.51 

16-19 13 30.23 

 

Tabloya göre, katılımcı öğrencilerin %23.25’i(10 kişi) 7 ila 10 yaş,  %46.51’i (20 

kişi) 11 ila 15 yaş, %30.23’ü (13 kişi) 16 ila 19 yaş arasındadır. 

 

 
 

Şekil 1. Katılımcı Öğrencilerin İsveç’te Yaşadığı Şehre Göre Dağılımı 

Ankete gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğrenci çoğunluğu Stockholm’dedir. 

Öğrencilerin %28’si Stockholm,%8’si Halmstad, %5’i Ängelholm, %1’i Gävleborg,%1’i de 

Malmö kentindeki öğrencilerden oluşmuştur. 

Tablo 7. Katılımcı Öğrencilerin Evde Konuştukları Dile Göre Dağılımı 

Gruplar f    % 

Türkçe 24 55.81 

İsveççe 7 16.27 

Türkçe ve İsveççe                                                                          8 18.60 

Kürtçe ve İsveççe                                                                           2 4.65 

Azeri Türkçesi  2 4.65 

Azeri Türkçesi ve Türkçe                                                                          1 2.32 

 

Tabloya göre,  katılımcı öğrencilerin %55.81’i (24 kişi) evde Türkçe;%16.27’si (7 

kişi)  İsveççe;%18.60’ı (8 kişi) Türkçe ve İsveççe; %4.65’i (2 kişi) Azeri Türkçesi; %4.65’i 

(2 kişi) Kürtçe ve İsveççe; %2.32’si (1 kişi) Azeri Türkçesi ve Türkçe konuşmaktadırlar.  

Katılımcı öğrencilerin evde konuştukları dile ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı tabloya göre 

yarısından fazlası evde Türkçe konuşmaktadır. 
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Tablo 8. Katılımcı Öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Alıp Almamasına Göre Dağılımı 

 f    % 

Evet 5 11.63 

Hayır   38 88.37 

 

Tabloya göre, katılımcı öğrencilerin %11.63’ü (5 kişi)  İsveç’e gelmeden önce 

Türkiye’de eğitim almış;%88.37’si (38 kişi) Türkiye’de eğitim almamıştır. 

İsveç’teki İki Dilli Katılımcı Öğrencilerin Ana Dili Türkçeyi Öğrenme 

Durumlarına İlişkin Görüşleri 

İsveç’te yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçeye ve Türkçe derslerine yönelik 

düşünceleri nelerdir?” alt problemine cevap verebilmek amacıyla iki dilli Türk çocuklarının, 

veri toplama aracının ikinci bölümüne yani Türkçeye ve Türkçe derslerine yönelik 

düşüncelerine belirlemeyi amaçlayan maddelere verdikleri yanıtlar analiz edilmiştir. 

Tablo 9. Türkçe Öğrenmedeki amaçlarınız nelerdir? Sorusuna Katılımcı Öğrencilerin 

Cevapları 

İfadeler   f % 

Ailemle iyi iletişim kurmak                                              27 62.79 

Türkçeyi etkili kullanmak 25                    58.13 

Türk arkadaşlarla iyi iletişim kurmak 13                   30.23          

Diğer derslerde başarılı olmayı sağlamak                                                    10                    23.25   

Anadilim olduğu için öğrenmek 28                   65.11   

Türkiye hakkında bilgi edinmek 18                   41.86     

Atatürk’ü, Çanakkale’yi ve İstiklal Marşı’nı öğrenmek 7                    16.27 

Türk televizyon kanallarında konuşulanları daha iyi anlamak 17                  39.53 

Türkçe gazete, dergi ve kitap okuyabilmek           16                 37.20 

Üniversiteden mezun olduktan sonra Türkçe bilmeyi gerektiren bir 

 iş bulabilmek                                                                                                

9  20.93 

Üniversiteden mezun olduktan sonra Türkçe konuşulan bir ülkede            

 yaşamak/çalışmak 

9 

  

20.93 

 

Tabloya göre, katılımcı öğrencilerin %65.11’i (28 kişi) anadili olduğu için Türkçeyi 

öğrenmek istediğini belirtmiştir. %62.79  (27 kişi) Türkçe öğrenme istemelerindeki 

amaçlarının, aileleriyle iyi iletişim kurmak ; %58’sı (25 kişi) Türkçeyi etkili kullanmak; 

%30.23’ü (13 kişi) Türk arkadaşlarıyla iyi iletişim kurmak; %23.25’i (10 kişi) Türkçenin 

diğer derslerde başarılı olmayı sağlaması; %41.86’sı  (18 kişi) Türkiye hakkında bilgi 

edinmek; %16.27’sı  (7 kişi) Atatürk’ü, Çanakkale’yi ve İstiklal Marşı’nı öğrenmek;  

%39.53 (17 kişi) Türk televizyon kanallarında konuşulanları daha iyi anlamak;  %37.20’i (16 

kişi) Türkçe gazete, dergi ve kitap okuyabilmek; %20.93’ü (9 kişi)   üniversiteden mezun 

olduktan sonra Türkçe bilmeyi gerektiren bir iş bulmak; %20.93’si (9kişi) üniversiteden 

mezun olduktan sonra Türkçe konuşulan bir ülkede yaşamayı/ çalışmayı hedeflediği için 

Türkçe öğrenmek istediğini belirtmiştir. 

Tablo 10. Hangi tür Türkçe dersi almak istersiniz? Sorusuna Katılımcı Öğrencilerin 

Cevapları 

İfadeler    f    % 

Akademik Türkçe (Eğitim dili Türkçe olan okullarda kullanılan şekliyle)                         9      20.93 

Genel Türkçe (Günlük konuşma ve seyahat dili) 34              79.06 

 

Tabloya göre, örneklem grubunu oluşturan katılımcı öğrencilerin %79.06 (34kişi) 

günlük konuşmayı içeren genel Türkçe, %20.93’ü (9 kişi) akademik Türkçe öğrenmek 

istediğini belirtmiştir. 
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Tablo 11. Sizce dört temel dil becerisinden hangisi sizin için en yararlıdır? Sorusuna 

Katılımcı Öğrencilerin Cevapları 

İfadeler    f    % 

Okuma 16                    37.20 

Dinleme 17                    39.53   

Yazma 17                    39.53 

Konuşma 31                    72.09 

 

Tabloya göre, örneklem grubunu oluşturan katılımcı öğrencilerin %72’si (31 kişi) 

konuşma becerisi, %39.53’ü (17 kişi) dinleme becerisi, %37.20’ü (16 kişi) okuma ve 

%39.53’ü (17 kişi) yazma becerisinin kendileri için yararlı olduğunu söylemiştir. 

Tablo 12. Türkçe öğrenmeye yönelik ders alıyor musunuz? Sorusuna Katılımcı Öğrencilerin 

Cevapları 

İfadeler    f    % 

Türkçe dersi almıyorum - - 

Haftada 5 saat Türkçe dersi alıyorum - - 

Haftada 4 saat Türkçe dersi alıyorum - - 

Haftada 3 saat Türkçe dersi alıyorum - - 

Haftada 2 saat Türkçe dersi alıyorum 1 2.32 

Haftada 1 saat Türkçe dersi alıyorum 42 97.67 

 

Tabloya göre, örneklem grubunu oluşturan katılımcı öğrencilerin %97’si (42 kişi) 

haftada bir saat, %2’si (1 kişi) haftada iki saat Türkçe dersi aldığını söylerken, %2.32’si  (1 

kişi) Türkçe dersi almadıklarını belirtmiştir. 

Tablo 13. Derslerin dışında Türkçe öğrenmeye yönelik ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? 

Sorusuna Katılımcı Öğrencilerin Cevapları 

İfadeler    f    % 

Ailemle Türkçe konuşuyorum                  38                     88.37 

Türk arkadaşlarımla Türkçe konuşuyorum                                                  25                     58.13 

Türkçe kitap okuyorum                                                                                15                     34.88   

İnterneti Türkçe kullanıyorum                                                                     9                      20.93 

Türkçe spor haberleri okuyorum                                                                 8                       18.60 

Türk akrabalarımla konuşuyorum 36                     83.72 

Türkçe dizi izliyorum                                                                          37                    86.04 

Türkçe şarkı dinliyorum                                                                     35                     81.39    

Türk arkadaşlarla Türk çocuk oyunları oynuyorum                                  3                       6.97 

 

Tabloya göre, örneklem grubunu oluşturan katılımcı öğrencilerin %88.37’i (38 kişi) 

derslerin dışında Türkçe öğrenmeye yönelik olarak aileleriyle Türkçe konuştuklarını ve 

%86.04’ı (37 kişi) Türkçe dizi izlediklerini; % 58.13’ü (25 kişi) Türk arkadaşlarıyla Türkçe 

konuştuklarını; %34.88’i (15 kişi) Türkçe kitap okuduklarını; %20.93’ü (9 kişi) interneti 

Türkçe kullandıklarını;%18.60’ı  (8 kişi) Türkçe spor haberleri okuduklarını;%83’ü (36 kişi) 

Türk akrabalarıyla konuştuklarını; %81.39’u (35 kişi)Türkçe şarkı dinlediklerini; %6.97’si (3 

kişi) Türk arkadaşlarıyla Türk çocuk oyunları oynadıklarını belirtmiştir. 
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Tablo 14. Günlük yaşamınızda Türkçeyi nerelerde kullanıyorsunuz? Sorusuna Katılımcı 

Öğrencilerin Cevapları 

İfadeler    f

    

% 

Evde ailemle konuşuyorum                                  4

0                      

9

3.02 

Okulda   1

0                      

2

3.25 

Arkadaşlarla    1

9                      

4

4.18 

Televizyon izlerken ve müzik dinlerken                                                    3

2                     

7

4.41 

Misafirlerle, akrabalarla                                                                            3

9                      

9

0.69 

Kitap okurken                                                                                            1

3                      

3

0.23 

Türkçe dersinde                                                                                                                                                                        3

9                      

9

0.69 

Telefonda                                                                             1

9                      

4

4.18 

İnternette                           1

5                      

3

4.88 

 

Tabloya göre, örneklem grubunu oluşturan katılımcı öğrencilerin neredeyse tamamı 

%93.02’si (40 kişi) günlük yaşamda Türkçeyi evde aileleriyle konuştuklarını; %90.69’u (39 

kişi) misafirleriyle, akrabalarıyla ve Türkçe dersinde Türkçe konuştuklarını; %23.25’i (10 

kişi) okulda; %44.18’i (19 kişi) arkadaşlarıyla; %74.41’i (32 kişi) televizyon izlerken ve 

müzik dinlerken; %30.23’ü (13 kişi) kitap okurken; %44.18’i (19 kişi) telefonda;%34.88’i 

(15 kişi) internette Türkçe kullandıklarını belirtmiştir. 

Tablo 15. Türkçe öğrenirken ne tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Sorusuna Katılımcı 

Öğrencilerin Cevapları 

İfadeler    f    % 

Yazmada sorun yaşıyorum                                                                23                     53.48 

Konuşmada sorun yaşıyorum                                                            5                       11.62 

Öğrendiğim şeyleri kullanmadığım için unutuyorum                       13                     30.23 

Sözcük bilgim yetersiz                                                                     23                      53.48 

Okuma ve anlamada sorun yaşıyorum                                              9                      20.93 

Dinlemede sorun yaşıyorum                                                              - - 

 

Bu soruda cevap veren 40 öğrenci arasında, %53.48’i  (23 kişi) Türkçe öğrenirken 

yazmada sorun yaşadığını ve sözcük bilgisinin yetersiz olduğunu; %11.62’si (5 kişi) 

konuşmada sorun yaşadığını; %30.23’ü (13 kişi) öğrendiklerini kullanmadığı için 

unuttuklarını; %53.48’si (23 kişi) sözcük bilgilerinin yetersiz olduğunu,%20.93’ü (9 kişi) 

okuma ve anlamada sorun yaşadıklarını belirtmiştir, 
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Tablo 16. Türkçeyi öğrenirken karşılaştığınız sorunların çözümüne yönelik önerileriniz 

nelerdir? Sorusuna Katılımcı Öğrencilerin Cevapları 

İfadeler    f    % 

Türkçe öğretimine yönelik internet sayfaları kullanılabilir          19 44.18 

Çeşitli eğitim CD’leri kullanılabilir                                             6 13.95 

Ders dışı etkinlikler çeşitlendirilebilir                                         19 44.18 

Türkçe dersi zorunlu ders haline getirilebilir                                                               8 18.60 

Ana dili Türkçe ders saati artırılabilir                                           18 41.86 

Türkiye’den gelecek olan kitap ve dergiler kullanılabilir            19 44.18 

Çözüm önerisinde bulunan 42 öğrencinin %44.18’si (19 kişi) Türkiye’den gelecek 

olan kitap ve dergilerin kullanılabileceğini, ders dışı etkinlikler çeşitlendirilebileceğini ve 

Türkçe öğretimine yönelik internet sayfaları kullanılabileceğini; %41.86’sı (18 kişi) ana dili 

Türkçe derslerinin artırılabileceğini  %13.95’i (6 kişi) çeşitli eğitim CD’leri 

kullanılabileceğini; %18.60’ı (8 kişi) Türkçe dersinin zorunlu bir ders haline 

getirilebileceğini belirtmişlerdir. 

Tablo 17. Hangi sıklıkla Türkiye’yi ziyaret ediyorsunuz? Sorusuna Katılımcı Öğrencilerin 

Cevapları 

İfadeler    f    % 

Her ay          - - 

Yılda iki defa                                                                                              3                       6.97 

Yılda bir defa                                                                                             31                     72.09 

İki yılda bir                                                                                                6                       13.95 

Beş yılda bir                                                                                               3                        

 

6.97 

 

Tabloya göre, örneklem grubunu oluşturan katılımcı öğrencilerin %72’si (36 kişi) 

yılda bir defe Türkiye’yi ziyaret ettiğini; %12’si (6 kişi)iki yılda bir ziyaret ettiğini; %10’u 

(5 kişi) yıla iki defa ziyaret ettiğini; %6’sı(3 kişi) beş yılda bir ziyaret ettiğini söylemiştir. 
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Sonuç 

İsveç’te öğrenim gören Türk öğrencileri kendi anadilini geliştirebilme, ailesi ve 

yakın çevresiyle olan kültürel bağlarını kurabilme çabaları içindedir. Çocuklar için önemli 

olan bu yaşlarda  ebeveynleri ile kendi dilinde konuşabilmeli ve giderek o dili koruma ve 

geliştirme olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Psikolojik açıdan gelişme 

çağlarında  anadili ve kültürü öğrenimi çok önemlidir. Kendi diline ve kültürüne sahip bir 

çocuk diğer bir dili daha kolay öğrenir. İçinde yaşadığı kültüre daha anlayışlı bir tavır 

takınır.  

Araştırma sonuçlarına göre, İsveç’te yaşayan iki dilli Türk çocuklarının ana dili 

Türkçeyi öğrenme durumlarına yönelik öğrenci görüşleri teması kapsamında; anadili Türkçe 

olduğu için Türkçeyi öğrenmek, Türkçeyi, aileleriyle ve Türk arkadaşlarıyla iyi iletişim 

kurmak, Türkçeyi etkili bir biçimde kullanmak, Türkiye hakkında bilgi edinmek gibi 

nedenlerle öğrenmeyi amaçladıklarını ifade ettikleri görülmektedir. İsveç’te yaşayan 

öğrencilerin büyük çoğunluğu günlük konuşmayı içeren genel Türkçe öğrenmek istemekte, 

bu doğrultuda dil becerilerinden konuşma becerisinin kendileri için yararlı olduğunu 

düşünmektedir. 

Öğrenciler, Türkçe öğrenmede karşılaştıkları sorunlara ilişkin en çok yazma 

becerilerinde sorun yaşadıklarını ve sözcük bilgilerinin yetersiz olduğu için Türkçe 

kullanmakta sorun yaşadıklarını ifade etmektedirler. Öğrenciler bu sorunların çözümüne 

yönelik önerilerde daha çok Türkçe ders saatinin artırılmasına, ders dışı etkinliklerin 

çeşitlendirilmesine yönelik önerilerde bulunmuşlardır.  

İsveç’te yaşayan Türk öğrencilerin anadili Türkçeye hâkim olmaması kendini rahat 

ifade edememesi, anlama ve kavramada sorunlar yaşaması, İsveççe öğrenimini de 

zorlaştırmakta, başarı seviyesinin düşmesine yol açmaktadır. Türkçe derslerinin seçmeli, 

haftada iki saat ve ders saatleri dışında olması çocukların derslere katılımını azaltmaktadır. 

Öğrenciler ana dillerini aile çevresinde kullanmakta ve Türkçeyi öğrenirken dil 

becerileri açısından benzer sorunlar yaşamaktadırlar. 

İsveç’te anadili Türkçe dersleriyle Türk dili ve kültürü tanıtılmaktadır. Türk 

çocukları bu ders sayesinde dilini benimsemekte ve geliştirme fırsatı bulmaktadır. Kendi ana 

dilini çok iyi bilmesi bulunduğu ülkenin dilini daha kolay öğrenmesine de katkı 

sağlamaktadır.  

Sonuç olarak, bu araştırma ile İsveç’te ana dili Türkçe dersleri öğrenci bakış açısıyla 

ele alınmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada ulaşılan sonuçların, bundan sonra yapılacak diğer 

çalışmalara yol göstermesi ve elde edilen nicel veriler ve istatistiksel analiz sonuçlarıyla 

başka yorum ve değerlendirmelere tartışma zemini hazırlaması temenni edilmektedir. 

Öneriler 

Öğretmenlere Öneriler 

Ana dili Türkçe derslerinde görev alacak öğretmenlerin pedagojik ve psikolojik 

öğeleri her zaman göz önünde bulundurarak her iki kültüre ve dile hakim olmaları 

gerekmektedir.  

Öğrenciler Türkçeyi biliyormuş gibi davranılmamalıdır. Yönlendirme konusunda 

objektif ölçütler kullanmalı, veliler yönlendirme konusunda bilgilendirilmelidir. 

Öğretmenler, velilerle iletişime geçmeye çalışmalı, veli desteği almalıdır. 

İsveç’te Türkçe öğreniminin daha yaygın ve nitelikli hale gelmesi için, belediye 

tarafından görevlendirilen öğretmenlerin temsilciliklerle işbirliği içine olmalıdır. 

Velilere öneriler 

Türk öğretmenlerin çoğunluğu veli ilgisinin öğrenci başarısını etkilediğini 

belirtmektedir. İsveç’te yaşayan Türk velilerin büyük bölümü işçi olarak çalışmakta ve işten 

yorgun geldikten sonra çocuklarla yeteri kadar ilgilenememektedir. Çocukların iki dil ya da 

çok dilli gelişimi konusunda aileler bilgilendirilmelidir. Birçok aile bu konuda yeterli bilgiye 

sahip olmadığından sorunlar yaşanmaktadır.  

Veliler çocuklarıyla vakit geçirmeliler, çocuklarına anadillerini ve kültürlerini 

öğretmeye yardımcı olmaları gerekmektedir.  

Veliler çocuklarının ana dil gelişimleri için Türkçe yayınları bulundurup okumalı ve 

çocuklarının da Türkçe yayınları okumaları için teşvik etmeleri sağlanmalıdır. 
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Veliler hem çocukları ile daha fazla zaman geçirmeleri hem de çocuklarının genel 

dilbilgisi gelişimlerini sağlamak için çocuklarına masal ve hikaye anlatmalı, çocuk şarkıları 

söylemeli, ya da çocuğu ile kelime ve dil oyunlarını oynayabilmelidirler. 

Anne ve babadan birinin anadili İsveççe diğerinin ise başka bir dil olduğu ailelerde 

de, anne ve babadan her birinin ”kendi” anadili ile konuşmalıdır. 

Öğrencilere Öneriler 

Öğrenciler her türlü sosyal faaliyetlere katılmalı, kendilerini her konuda geliştirmeye 

çalışmalıdır. 

Kelime hazinelerini geliştirmeleri için Türkçe yayınlar okumalı, Türkçe müzikler 

dinlemelidirler. 

Türkçe ders saatlerinin yetersizliğinden dolayı öğrenciler, Türkçe öğrenimini ders 

dışı aktivitelerle de desteklemelidirler. 

Türk Hükümetine Öneriler 

İsveç’te yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim çağında olanların sayısı, eğitim 

durumları konularda ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde mevcut durum analizi 

çalışması ile Türk kültürünün İsveç’te tanıtılması, İsveç’teki vatandaşların ülkemizle kültürel 

bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve Türkçenin öğretilmesi amacıyla gerekli çalışmalar 

yapılmalıdır. 

İsveç eğitim yetkilileri ve Türk çocuklarının eğitiminin yoğun olarak yapıldığı 

bölgelerdeki okulların yöneticileri ile belediyelerindeki eğitim yetkililerine Türk eğitim 

sistemini tanıtacak, karşılıklı münasebetleri geliştirecek ve ileride arzu edilen çalışmaları 

sağlayacak toplantı, seminer ve paneller düzenlenmelidir. 

İsveç’te mahallen atanan ana dili Türkçe öğretmenleri arasında koordineyi 

sağlayacak, Türk çocuklarının serbest zamanlarını değerlendirecek, folklor çalışmaları 

yapacak, milli ve dini bayramlarda Türk derneklerinde faaliyetlerde bulunacak ve 

gerektiğinde öğrencilere ödevlerinde yardımcı olacak koordinatör öğretmenlerin Türkiye’den 

getirtilmesini sağlayacak girişimlerde bulunulmalıdır. 

İsveç Hükümetine Öneriler 

İsveç’te yaşayan öğrencilere sunulan ana dili derslerinin öğretim programları ve ders 

materyalleri ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmelidir. 

Bugün artık Avrupa'nın çokuluslu, çok kültürlü bir birliğe doğru ilerlemekte olduğu 

gerçeği kabul edilmelidir. Çok kültürlü bir ulusun tüm alanlarda sağlıklı bir gelişme 

göstermesi, kendisini oluşturan dil ve kültür birliklerinin sorunlarının eşit ve adaletli bir 

biçimde ele alınmasına ve çözümlenmesine bağlıdır. 

Avrupa bütününün içinde yerini alacak olan bu azınlığın, bütünün bir parçası olarak 

işlevlerini yerine getirebilmesi doğal olarak kendi kültürüyle dilini, çoğunluğun kültürü ve 

diliyle kaynaştırmasına bağlıdır. Pek çok bilim adamının yaptığı araştırmalar, kendi dil ve 

kültürlerini tam olarak bilmeyen çocukların ve gençlerin, bulundukları ülkenin dil ve 

kültürüne hiç uyum sağlayamadığını kanıtlamıştır. O halde, öncelikle kabul edilmesi 

gereken, gelecekte Avrupa’nın birçok kültürlü ve çok dilli ülke görünümü alacağı gerçeğidir. 

Bu gerçek kabul edildiğinde ise ilk ele alınacak konu, eğitim sisteminin gereken koşullara 

göre yeniden düzenlenmesidir. Yeni oluşturulacak sistem, iki ya da çok dilli eğitimi 

kapsayan bir düzen olmalıdır.  

İsveç’te yaşayan Türk öğrencilerin ana dillerini öğrenmelerine yönelik teknoloji 

destekli öğretim ortamları geliştirilerek, seçmeli ana dili dersleri ya da ders dışında 

anadilinin kullanımı teşvik edilebilir. Ana dili kullanımını artırmaya dönük okul, aile 

işbirliğini artırıcı çalışmalar yapılabilir. Öğretmenlere Türkçe öğretimine yönelik çeşitli 

hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenebilir. 
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Batı Trakya’nın İskeçe Kentinde Gürcistanlı Bir Kafkas Türkçesi Konuşuru: Elpida 

Kutanidu* 

 

Adiye ŞİMŞEK* 

 

Öz: Türkçe, bugün kullanıldığı coğrafyalara bakıldığında en geniş yayılma alanına 

sahip dillerden biridir. Durum hem Türkiye Türkçesi hem de diğer Türk yazı dilleri ve 

ağızları bakımından böyledir. Çeşitli sosyal ve siyasî sebeplerle kendi içerisinde birtakım 

değişikliklere uğramış olsa da Türkçenin gücü, bu sosyal ve siyasȋ sınırların çok ötesindedir. 

Balkan coğrafyası Türkiye Türkçesinin en önemli yayılma alanlarından biridir. Bugün, bu 

coğrafyada pek çok soydaşımız, Türkçeyi en güzel şekliyle yaşatmaktadır. Bu insanlarımız 

dili, kimlik bilinciyle pekiştirmektedir. Balkanlardaki Türk dilinin temsilcilerinden olan ve 

Yunanistan’ın İskeçe kentinde yaşayan Türk halkı da Türkçeyi en az Türkiye Türkleri kadar 

iyi konuşmaktadır. Bu durum doğal bir süreç olarak karşılanmalıdır. Çünkü tarihteki 

örneklere de bakıldığında dil bir milleti bir arada tutmanın temel koşullarından biri olarak 

görülmektedir. Fakat şaşırtıcı ve bir o kadar da sevindiricidir ki İskeçe’de yaptığımız ağız 

araştırmaları sırasında Rum asıllı Elpida Kutanidu adlı bir konuşurun İskeçe’de yaşıyor 

olmasına rağmen Kafkasya’daki Türkçe ağızlara benzeyen özelliklerle konuşmasına tanık 

olduk. Bu çalışmada Elpida Kutanidu’nun etnik kökeni hakkında bilgi verilmiş, konuşurdan 

derlediğimiz metin transkribe edilerek yazıya geçirilmiştir. Dil bilgisi özellikleri açısından 

incelenen metin Türkçenin “Dünya dili” olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir.  

Anahtar Sözcükler: Türk yazı dilleri, Türkiye Türkçesi, ağızlar, Balkanlar, Kafkasya’daki 

Türkçe ağızlar. 

 

ELPIDA KUTANIDU: A GEORGIAN WHO SPEAKS CAUCASIAN TURKISH IN 

THE CITY OF XANTHI IN WESTERN THRACE 

Abstract: Turkish is one of the languages with the widest spread as to the 

geographies spoken today. This is the case both in Turkey Turkish and in other Turkish 

written languages and dialects. Although it has undergone some changes due to various 

social and political reasons, the power of Turkish language is far beyond the boundaries of 

these social and political boundaries. Balkan geography is one of the most important 

spreading areas of Turkey Turkish. Today, many of our kins in this geography keep Turkish 

language alive in its most beautiful form. Our people here are reinforcing Turkish language 

with a sense of identity. The Turkish people living in the town of Xanthi in Greece, who are 

representatives of the Turkish language in the Balkans, also speak Turkish as good as Turkey 

Turks. This situation should be seen as a natural process. Because when we look at the 

examples in the history, language is seen as one of the basic conditions of keeping a nation 

together. But it is surprising and delightful that during the oral surveys we conducted we 

have witnessed a speaker of Turkish language in Xanthi, Greek Elpida Kutanidu , to speak in 

features similar to Turkish dialects in the Caucasus, even though he lives in Xanthi. In this 

study, information about the ethnic origin of Elpida Kutanidu has been given, and the text we 

compiled from the informant has been transcribed. The text examined in terms of 

grammatical characteristics reveals the fact that Turkish language is a "World language". 

Key words: Turkish writing languages, Turkey Turkish, dialects, Balkans, Turkish dialects 

in the Caucasus. 
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Giriş 

Türkçe, bugün kullanıldığı coğrafyalara bakıldığında en geniş yayılma alanına sahip 

dillerden biridir. Türkiye Türkçesinin en önemli yayılma alanlarından biri olan Balkan 

coğrafyasında da pek çok soydaşımız Türkçeyi en güzel şekilde yaşatmaktadır. Bu, doğal 

karşılanabilecek bir durumdur. Çünkü  dilin bir milleti bir arada tutma hususundaki rolü 

tartışılamaz. Fakat Yunanistan ‘ın İskeçe kentinde yapmış olduğumuz ağız derlemeleri 

sırasında Elpida Kutanidu adlı bir konuşurun bölge ağız özelliklerinin dışına çıktığını 

gördük. Kendisinden yapmış olduğumuz derlemeye göre konuşurun dil özellikleri daha 

ziyade Kafkasya’daki Türkçe ağızlarla benzerlik göstermektedir. Konuşurun yirmi yıldır 

İskeçe’de yaşayan Rum asıllı biri olması konuyu daha da ilginç hâle getirmektedir. 

Yöntem 

Bu çalışmada, Elpida Kutanidu’nun etnik kökeni hakkında bilgi verildikten sonra 

kendisinden derlediğimiz metin transkribe edilerek yazıya geçirilmiştir. Yazıya geçirilen 

metin ses ve şekil bilgisi özellikleri açısından incelenmiştir. Elde edilen veriler mevcut Türk 

ağızlarıyla ve özellikle Kafkasya’daki Türkçe ağızlarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 

Elpida Kutanidu’nun Etnik Kökeni 

Elpida Kutanidu, bugün İskeçe’de yaşamaktadır. Rum asıllı olduğunu belirten 

konuşur, Gürcistan Rumlarıyla birlikte İskeçe’ye geldiğini ifade etmektedir. Kendisinden 

derlediğimiz metinden yirmi üç yıl kadar uzun bir süredir İskeçe’de yaşadığı fakat hâlen 

Gürcistan’da bir evinin olduğu, oraya geliş gidiş yaptığı anlaşılmaktadır. Ayrıca konuşur, 

Gürcistan’daki Svan halkının kendi evine yakın bir bölgede olduğunu ve aynı bölgede 

Kazakistan’dan kişilerin de yaşadığını söylemektedir. 

Konuşurdan derlediğimiz metne ve bu metne dair dil bilgisi özelliklerine geçmeden 

önce birkaç hususa değinmek faydalı olacaktır. 

Kafkasya’daki Türkçe Ağızlar 

Çalışmamıza kaynak oluşturan Elpida Kutanidu’nun memleketi Gürcistan’dır. 

Konuşur yaklaşık yirmi yıldır İskeçe’de yaşamaktadır ve dil özellikleri, İskeçe ili ağız 

özelliklerinden etkilenmiştir. Fakat konuşurun dilinde bu ağız özelliklerinden çok farklı 

şekillere de rastlanmaktadır. Bu şekiller Kafkasya’daki Türk lehçelerinin özellikleriyle, 

bilhassa da Azerbaycan ve Ahıska Türklerinin diliyle paralellik göstermektedir. 

Kafkasya’da farklı dil ailelerine mensup birçok dil bir arada kullanılmaktadır. Altay 

Dil Ailesi’nin Türkçe kolundan Azerbaycan Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Nogay Türkçesi, 

Karaçay-Balkar Türkçesi, Urum Türkçesi ve Türkmen Türkçesi konuşulmaktadır (Yükselen, 

2013, 164). Kafkasya’da en kalabalık nüfus tarafından konuşulan Türk Lehçesi Azerbaycan 

Türkçesidir. Bu Türk lehçesi Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan’da ve Dağıstan’da 

konuşulmaktadır (Yükselen, 2013, 167). Gürcistan, Güney Kafkasya’da bulunmaktadır. 

Yükselen, 2013 yılında yayımladığı Kafkasya’da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları adlı 

çalışmasında, Svancayı Güney Kafkasya’da konuşulan diller arasında göstermiştir 

(Yükselen, 2013, 168). Dolayısıyla konuşurumuz Elpida Kutanidu, Svancayı konuşan Svan 

halkının yaşadığı Svaneti denilen bölgeye yakın bir yerden İskeçe’ye gelmiş olmalıdır. Bu 

gelişin nasıl ve hangi sebeple olabileceği çalışmamızın konusu değildir. 

Ahıska Türkleri ve Ağızları 
Ahıska bugün Gürcistan’da 248 köyden oluşan bir bölgedir. Samtskhe-Javakheti 

eyaletinin içerisinde kalmaktadır. 250 yıl Osmanlı toprağı olan Ahıska’ya çok sayıda Türk 

yerleştirilmiştir (Ersöz, 2013, 105). İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra SSCB; bölgede 

yaşayan Müslüman Türkleri Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’daki köylere sürgün eder. 

Elpida Kutanidu’nun bahsettiği Müslüman Türkler, bu kişiler olmalıdır: 

“sōră getirdiler ȯrdan rusya aldı getirdi dönüş etti, getirdi. sōră onlar ordaki dilleri 

saḫladılar ȯnlar. ȯrda rum yoḫudu, rumlar temiz söylemíyírdílár. puntiaka ȯnlar geldi nası 

diyirler ȯnlara sürgün değiller yani ȯnlar geldi gurızyaya rusyaya eylediler bir yerde ȯnlar 

yani hıristiyan değildi. onları goyurdular kazakistanda, özbekistanda, türkmenistanda, 

tacikistanda. orda da var puntiaka söyliyenler var biraz benziyirler. bunları hep ȯrda 

ḳoyurdular ki ȯnlar hıristiyan değiller ama bizi getirdiler gürcȋstana” 

Ersöz, 2013 yılında yayımlanan makalesinde Ahıska’da bulunan iki büyük ağız 

grubundan söz eder. Bunlar Terekeme ve Yerli Türk ağızlarıdır. Ersöz bu makalesinde 



 

 

144 

 

Ahıska ve Ahıska Türkleri hakkında bilgi verdikten sonra adı geçen iki büyük ağzı ses ve 

şekil bilgisi özellikleri ile söz varlığı açısından değerlendirir. Ahıska Türklerinin dil 

özellikleriyle ilgili bilgileri bu makaleden ve internette rastladığımız birkaç videodan 

edindik. Bu özellikler ile konuşurun dili arasında ciddi benzerlikler tespit ettik. 

Urumlar ve Urum Türkçesi 

Urumlar, bugün farklı ülkelerde ve birbirinden uzak coğrafyalarda yerleşmişlerdir. 

Yoğun bir şekilde Ukrayna’nın Donetsk eyaletinin Mariupol kentine bağlı yirmi dokuz 

köyde yaşamaktadırlar. Bu bölgenin dışında Kazakistan’ın Kentav şehrinde ve Gürcistan’da 

da Urum Türkleri bulunmaktadır (Uyanık, 2010, 47). Uyanık’ın kaydettiği bilgiye göre 

bütün Urumlar Ortodoks Hristiyandır ve Türkçe konuşmaktadırlar. Urumlar tarihlerini ancak 

göç yıllarına kadar götürebilmektedir. 

Urumlar bugüne kadar Tatar olarak düşünülmüş ve Kıpçak sayılmışlardır. Ruslar da 

Urumlara, Greko-Tatar adını vermişler ve Türkleşmiş Grek saymışlardır (Uyanık, 2010, 68). 

Urumlarla ve onların yaşamıyla ilgili bir başka çalışma Ünal Kalaycı’ya aittir. 

Kalaycı, 2008’de yayımlanan Gürcistan’ın Tsalka (Parmaksız) Rayonundaki Urumların 

Yaşamı adlı çalışmasında; Urumların bir bölümünün Anadolu’dan Gürcistan’a oradan da 

Kazakistan’a, Rusya Federasyonu’na, Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs’a göçürüldüğünü 

belirtmektedir. Aynı çalışmada Gürcistan’ın Parmaksız bölgesinde yaşayan Urumların 

Erzurum, Kars ağzıyla Anadolu Türkçesi konuştukları ve inanç dışında Anadolu insanı gibi 

yaşadıkları söylenmektedir (Kalaycı, 2008, 96). 

Kalaycı’nın bölgeden yapmış olduğu derlemelere göre bazı çocuklara Yunan adı 

vermenin moda olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunun sebeplerinden birisi olarak da 

Yunanistan’a göçmeyi düşünmeleri gösterilmektedir. Metni derlediğimiz konuşurun adı 

Yunanca “umut” anlamına gelen Elpida’dır ve ailesiyle birlikte Yunanistan’a göçmek 

durumunda bırakılmıştır. 

Kalaycı’nın çalışmasında tespit edilen, Urumların gelenekleri içerisinde Ağustos 

ayının on altısında “kurban kesme ve kesmeyenlerden en az yedi eve pay verme” alışkanlığı 

vardır. Fakat Ramazan Bayramı’ndan söz edilmemektedir. Konuşurumuz Elpida Kutanidu 

“ramazan etmiyırık” demektedir. Fakat aşağıdaki metne dâhil etmediğimiz sohbetimizin bazı 

bölümlerinde Kurban Bayramı’nı kutladıklarını söylemiştir. Konuşur “var orda ḫıristiyanlar 

var bizden değiller” derken aslında Gürcü asıllı olmadığını, “ne dirsen yapıyırık türk 

yemeklerini. urum yemegi de yapıyırım” derken de Urum asıllı olduğunu ifade etmiştir. 

 

Derlenen Metin: 

 

Konuşan: 

Derleme yeri : 

Konusu : 

Elpida Kutanidu ( Rum asıllı-yaş 77 ) 

İskeçe-Merkez 

Karma 

düştük rumun peşine, geldiḳ burıya. geride daa gidemiyırıḫ. çünkü gürciyada kaldı 

evlerimiz. yudular, yıḫdılar, ḳırdılar, çaldılar, buruya bastılar. sıvan mıvan da ȯ da ȯrda 

yaşıyur, sahipsiz köv. ȯ da şeydir sıvan ne türktür ne müslüman. bunlar şeydirler em gürcü 

söyliyirler em de şey türk gimin söyliyirler. nasıl em burda şeyler var pȯmaklar ȯnlar da 

öyledirler. var orda ḫıristiyanlar var bizden değiller. ep evleri çaldılar ep. bir tene gürcü 

benim ensemde. benim evim böyǖk evdir, içi ep doluyidi. aḫiri ben buruya geldim altmış beş 

yaşında. ep çaldılar, ȯrda şimdi mal mülk dolduríylar. iki ġat ġonak gidiyim, dönüşiyim, 

geliyim. nē edecen? istese o gırardı. ep oraları çoḫunu ġırdılar. ep yıḫıyıllar, yaḫıyıllar. 

gürcüler de sahiplik etmiyır rumlara. ȯnlar dediler ki vardıḫ biz ona sebep gelmediḳ. geldık, 

gezdıḳ, burada ḳaldıḫ. anlıyın mı? familyayı gürcü idi, halḳ da istemedi gürcü. ben 

ġocaldım, tez elden dönüyim. gürcüce de tanıyırdık biz okıyırdık da ḳaldıḳ burıya. yirmi üç 

yıldır buradayık. gidip geliyırım ama bulgaryadan göçüyük ȯrdan geliyȯruk, eyle oluyur. 

istanbuldan geliyȯruk, bu taraftan batumdan geliyȯruk. ȯrdan istanbuldan biraz yuḳarda 

burdan avtobüse binip gidiyírık. niapoli diyírlar küçük xanthidir. bizim halḳ ne ki geldi 

ȯrdan onlara torpak verdiler. yaptılar onlar, biraz kömek etti biraz begendiler. böyǖk yapılar 

var, bi iki yüz ev orada doludur. ha ya ne bizimkinler ep te konuşıyılar ep te konuşıyırlar. 

benim yerim niapoli biz orda ep yaşıyırız. ȯnlar kazakistandan. yaşıyırlar ȯrda çoḫtan ottuz 
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yıldır. ȯnlar da söylíyılar bıççağa bizde puntiaka ȯnlar eyle yaḫşı söylemiyır. biz geldík 

temiz ögrendik burda. cāhıllarımız okıyır, yazıyır. biz de ben de oḳıyıram da ama onlar 

edemiyír. onlar puntisçe söylíyírler biz puntisçe söylemíyírıḳ. angısı ki bize da dediler 

hıristiyanlar namazınızı yitirmeyin de dilinizi yitürün. onlar ḳaldıḫ eyle ama ȯnlar dinlerini 

yitirdiler namazlarını yitirdiler dillerini yitürmediler. onlar oldu yoḳ rum ȯnlar oldu puntiaka 

diyiler. onların bile zar dili ani şindi beraber yirmi yıldır ȯnların içindeyim de gene 

söyleyemiyirem. sōră getirdiler ȯrdan rusya aldı getirdi dönüş etti, getirdi. sōră onlar ordaki 

dilleri saḫladılar ȯnlar. ȯrda rum yoḫudu, rumlar temiz söylemíyírdílár. puntiaka ȯnlar geldi 

nası diyirler ȯnlara sürgün değiller yani ȯnlar geldi gurızyaya rusyaya eylediler bir yerde 

ȯnlar yani hıristiyan değildi. onları goyurdular kazakistanda, özbekistanda, türkmenistanda, 

tacikistanda. orda da var puntiaka söyliyenler var biraz benziyirler. bunları hep ȯrda 

ḳoyurdular ki ȯnlar hıristiyan değiller ama bizi getirdiler gürcȋstana gürcistan hırıstıyan ıdı 

gene de hırıstıyandılar. onlar eyle gürcü gürcü gürcü kendileri de hırıstıyandılar nasıl 

ediyırdıḳ burda da ediyírıḳ. ramazan etmiyırık bunların yemekleri var bizim yemekler de 

bunlarınkinin… erkes kendi istedıgımızı yapıyırız. ne dirsen yapıyırık türk yemeklerini. 

dedem babamın babası körpeyidi ȯrdan geldiğinde. biz o işleri dā bilmíyírdık ama şimdi 

televizyonda baḫıyıram güzel ediyírem. yapıyırım urum yemegi de yapıyırım biz dolma 

ediyírdık lahanadan karalahana biz ȯnları yemiyírık.     

Dil İncelemesi 

Elpida Kutanidu’dan derlenen metin gramer özellikleri bakımından incelendiğinde 

ortaya aşağıda sıraladığımız ses ve şekil özellikleri çıkmaktadır. 

1. Ses Bilgisi Özellikleri 

1.1. Ünlüler 

"ā" 

cāhıllarımız: Alıntı kelimelerdeki ünlü uzunluğuyla ilgilidir. 

"ē" 

nē : Vurgu ve tonlamaya dayalı olarak oluşmuş bir ünlü uzunluğudur. 

"í" 

“ı” ile “i” sesi arasında bir sestir. “í” sesi İskeçe Türk ağızlarında karakteristik olarak 

görülen seslerden biridir. Bu özellik Elpida Kutanidu’nun diline de yansımıştır. 

onlar puntisçe söylíyírler biz puntisçe söylemíyírıḳ. 

biz dolma ediyírdık lahanadan karalahana biz ȯnları yemiyírık. 

niapoli diyírlar küçük xanthidir. 

"ȯ" 

“o” ile “u” arasında bir sestir. İskeçe Türk ağızlarında sıklıkla görülür. 

nasıl em burda şeyler var pȯmaklar ȯnlar da öyledirler. 

sıvan mıvan da ȯ da ȯrda yaşıyur, sahipsiz köv. ȯ da şeydir sıvan ne türktür ne 

müslüman. 

istanbuldan geliyȯruk, bu taraftan batumdan geliyȯruk. 

"ǖ" 

böyǖk : Eski Türkçenin devamı olan bu sözcükteki ünlü uzunluğu, vurgu ve 

tonlamayla ilgilidir. Böyük kelimesi ise Eski Türkçedeki “bedü-” fiilinden gelmektedir. İlk 

hecedeki "e" ünlüsü, baştaki "b-" sesinden dolayı yuvarlaklaşır. "e" sesinin yuvarlaklaşmış 

hâli "ö" ünlüsüdür. “Bedü-” fiili öncelikle “böyü-” hâline gelmiş olmalıdır. Daha sonra 

"y"nin etkisi ile daralmıştır. (Gülsevin, 2002: 32) 

Anadolu ve Rumeli Ağızlarıyla Benzerlik Gösteren, Ünlülerin Kullanımıyla 

İlgili Diğer Örnekler 

Derlediğimiz metinden aldığımız aşağıdaki kelimelerde görülen ses bilgisi 

özelliklerine çeşitli Anadolu ağızlarında da rastlanmaktadır. 

di- < de-; onlar oldu yoḳ rum ȯnlar oldu puntiaka diyiler. 

sōră < sonra; sōră getirdiler ȯrdan rusya aldı getirdi dönüş etti, getirdi. 

1.2. Ünsüzler 

"ġ-< k-" 
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Bu ses değişimi, çağdaş Türk lehçelerinden Azerbaycan Türkçesinde, Türkmen 

Türkçesinde, Ahıska Türkleri’nin Terekeme ağzında (Ersöz, 2013, 112),  pek çok Anadolu 

ağzında ve Bulgaristan Türk ağızlarında görülmektedir. Metinde görülen örnekler şöyledir: 

ġonak < konak; ep çaldılar, ȯrda şimdi mal mülk dolduríylar. iki ġat ġonak gidiyim, 

dönüşiyim, geliyim. nē edecen? 

ġır- < kır-; ep oraları çoḫunu ġırdılar. ep yıḫıyıllar, yaḫıyıllar. 

ġocal- < kocal-; ben ġocaldım, tez elden dönüyim. 

"ḫ" 

Sızıcılaşmış “h” sesidir. Ahıska Türkleri’nin hem Yerli Türk ağzında hem de 

Terekeme ağzında görülmektedir. (Ersöz, 2013, 110) 

‘ḫ’ ünsüzü Doğu grubu ağızlarının da karakteristik özelliğidir. (Karahan, 1996, 56) 

Metindeki örnekler: 

saḫla- < sakla- ; sōră onlar ordaki dilleri saḫladılar ȯnlar. 

yoḫ < yok ; ȯrda rum yoḫudu, rumlar temiz söylemíyírdílár. 

baḫ- < bak- ; biz o işleri dā bilmíyírdık ama şimdi televizyonda baḫıyıram güzel 

ediyírem. 

yıḫ- < yık- ; yudular, yıḫdılar, ḳırdılar, çaldılar, buruya bastılar. 

kaldıḫ < kaldık ; onlar ḳaldıḫ eyle ama ȯnlar dinlerini yitirdiler namazlarını yitirdiler 

dillerini yitürmediler. 

"İki ünlü arasında ‘g’ sesinin korunması" 

Eski Türkçe Dönemi’nden kalan en belirgin ses özelliklerinden biridir. 

Metindeki örnekler: 

begendiler ; yaptılar onlar, biraz kömek etti biraz begendiler. 

yemegi ; yapıyırım urum yemegi de yapıyırım. 

istedıgımızı; erkes kendi istedıgımızı yapıyırız. 

Konuşurdan derlediğimiz metnin bir bölümü, karşılıklı konuşma ve soru-cevap 

şeklindedir.Yukarıdaki metne dâhil etmediğimiz bu bölümde şu örnekler de tespit edilmiştir: 

oglum, degildi, geldiginde. Bu özellik, Doğu grubu ağızlarında yaygın şekilde görülmektedir 

(Karahan, 1996, 56). 

2. Şekil Bilgisi Özellikleri 

Derlediğimiz metne göre tespit edilen ve dil özelliğini belirlemede baskın rol 

oynayan şekil bilgisi özelliği şimdiki zaman ekinin durumudur. Şimdiki zaman ekinin çeşitli 

şekilleri görülmekle birlikte konuşur daha belirgin şekilde Azerbaycan Türkçesinin devamı 

olan şimdiki zaman ekini kullanmaktadır. Aşağıda örnekleri verilen şimdiki zaman ekinin 

varyantları Ahıska Türklerinin dilinde de yaygın şekilde kullanılmaktadır. 

sıvan mıvan da ȯ da ȯrda yaşıyur, sahipsiz köv. 

onlar puntisçe söylíyírler biz puntisçe söylemíyírıḳ. 

biz dolma ediyírdık lahanadan karalahana biz ȯnları yemiyírık. 

gidip geliyırım ama bulgaryadan göçüyük ȯrdan geliyȯruk, eyle oluyur. istanbuldan 

geliyȯruk, bu taraftan batumdan geliyȯruk. 

Metinde Batı Trakya ağızlarının etkisinde kalmış şimdiki zaman eki örnekleri de 

bulunmaktadır. Fakat bu şekiller istisnaî olarak görülmektedir. 

iki ġat ġonak gidiyim, dönüşiyim, geliyim. 

geldık, gezdıḳ, burada ḳaldıḫ. anlıyın mı? 

bulgaryadan göçüyük. 

ep çaldılar, ȯrda şimdi mal mülk dolduríylar. 

Metinde “kömek et-, yitür-” fiileri kullanılmaktadır. "kömek" kelimesi "yardım, 

destek" anlamlarında Azerbaycan Türkçesinde kullanılan bir kelimedir (Hacaloğlu, 1992, 

176). Metindeki anlam da aynıdır. "yitür-" fiili ise "yitir-" şeklinde "kaybet-" anlamında yine 

Azerbaycan Türkçesinde kullanılmaktadır (Hacaloğlu, 1992, 306). 
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Sonuç 

Ortaya çıkan ses ve şekil özelliklerine bakıldığında Rum asıllı olduğunu söyleyen 

Elpida Kutanidu’nun dil özellikleri ile Kafkasya’daki Türkçe ağızlar arasında paralellikler 

tespit edilmiştir. Konuşurun dili Azerbaycan Türkçesiyle daha çok da Ahıska Türklerinin 

diliyle benzerlik göstermektedir. Türkçenin gücü Elpida Kutanidu’nun dilinde doğal bir 

sentez oluşturmuştur. Şahsın yaşamış olduğu tarihî olumsuzluklara karşı Türkçe tüm gücüyle 

ayakta kalmıştır. 

Bizim görüşümüz, Elpida Kutanidu’nun Gürcistan Urumu olduğu yönündedir. 

Çalışmamızın giriş bölümünde vermiş olduğumuz tarihî bilgiler ve konuşurun günlük 

yaşamıyla ilgili gelenekler görüşümüzü destekler niteliktedir. Fakat akla şu soru gelmektedir: 

"Elpida Kutanidu’nun dilsel özellikleriyle bugün dünya üzerinde yaşayan diğer Urumların 

dilleri arasında ne gibi benzerlikler vardır?" Bu sorunun cevabı henüz verilemez. Çünkü 

Urumlarla ve Urum Türkçesiyle ilgili çalışmalar sınırlıdır. Mevcut çalışmalar Türk dili 

açısından belirleyici değildir ve belli bölgeleri yansıtmaktadır. Yukarıdaki sorunun cevabını 

bulmak ise çok daha geniş kapsamlı çalışmaları gerektirmektedir.  

Konuya hangi açıdan bakarsak bakalım Elpida Kutanidu örneği şunu açık bir şekilde 

göstermektedir ki Türkçe siyasî ve sosyal sınırların çok ötesinde bir dünya gerçeğidir.  

Kullanılan transkripsiyon işaretleri: 

á: a-e arası ünlü. 

í: ı-i arası ünlü. 

ó: o-ö arası ünlü. 

ú: u-ü arası ünlü. 

ė: e-i arası ünlü. 

ȯ: o-u arası ünlü. 

ǎ: kısa a ünlüsü. 

ě: kısa e ünlüsü. 

ä: açık e. 

ā: uzun a ünlüsü. 

ē: uzun e ünlüsü. 

î: uzun i ünlüsü. 

ō: uzun o ünlüsü. 

ȫ: uzun ö ünlüsü. 

ḱ: ön damak k’si (yalnız kalın ünlülerle hece kurduğu zaman). 

Ç: ç-c arası ünsüz. 

K: k-g arası ünsüz. 

S: s-z arası ünsüz. 

Ş: ş-j arası ünsüz.  

T: t-d arası ünsüz. 

ṛ: düşmek üzere olan r ünsüzü. 
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Ödemiş Ağzında “Ag” Grubunun Farklı Bir Varyantı Üzerine 

 

Aylin ÇAKIR* 

 

Öz: Bir yazı dili içindeki farklı konuşma biçimlerinin her birine ağız denir. Bu bakımdan 

ağız, bir dilin en küçük canlı birimidir. Canlıdır; çünkü zamanla bir ek, ses grubu, kelime yok 

olabilir veya farklı bir şekle evrilebilir. Bu nedenle ağız araştırmaları bir dilin son durumunu 

görmemiz açısından önem teşkil etmektedir. Türk dillerinin tasnifi meselesini ilk ele alan, 

Divanü Lügati’t-Türk adlı eseriyle, Kaşgarlı Mahmut olmuştur. Çağdaş Türk lehçelerinin tasnifi 

çalışmaları ise 19. yüzyılda başlamıştır. 19. yüzyıldan bugüne kadar, gerek yerli gerekse yabancı 

Türkologlarca yapılan tasniflerde “ag” ses grubunun durumu da temel ölçüler arasında 

değerlendirilmektedir. Yapılan çalışmalara göre: taġlıġ grubuna Kuzey Altay Diyalektleri, tūlu 

grubuna Güney Altay Diyalektleri, tōlū grubuna Kırgızca, taġlık grubuna (Çağatay Grubu) 

Özbekçe ve Yeni Uygurca; tavlı- tavlu grubuna Kazan Tatarcası, Başkurtça, Kazakça, 

Karakalpakça, Nogayca, Kumukça, Karaçay-Malkarca, Karaimce, Baraba Tatarcası, Kırım 

Tatarcası; taġlı grubuna Salar diyalekti; dağlı grubuna ise Türkiye Türkçesi, Azerice, 

Türkmence, Harezm Oğuz diyalektileri girer.Tasniflere göre Türkiye Türkçesinin de içine girdiği 

Oğuz grubu “dağlı” grubu olarak nitelendirilmektedir. Kısacası Oğuz grubunda tag>dağ 

olmuştur.Doktora tez konumuz olan “İzmir ili Ödemiş – Kiraz - Beydağ Ağızları (Dil İncelemesi 

- Metinler - Sözlük)” başlıklı çalışmamızda, özellikle Ödemiş ilçesine ait köylerde yaptığımız 

derlemelerde, “ag” grubunun değişik varyantlarını tespit ettik. yağ > yov, dağ > dov, yağ- >yov- , 

dağıt->dovut-… vb. “ag” grubunun bu varyantlarını kullanan yerleşim yerlerinde şimdiki zaman 

çekiminde de bazı ortaklıklar görülmektedir. Bildiride “ag” ses grubunun Ödemiş ağızlarındaki 

varyantları incelenip yorumlanacak, farklı yapılar haritalar üzerinde gösterilecektir.   

Anahtar Sözcükler: Ödemiş ağzı, “ag” grubu, ses bilgisi. 

 

ABOUT A DIFFERENT VERSION OF "AG" GROUP IN ÖDEMİŞ DIALECT 

Abstract: Each of the different forms of speech within a written language is called the 

dialect. In this respect, the dialect is the smallest living unit of a language. It is alive; because 

over time, an affix, voice group, word may disappear or be evolved in a different manner. For 

this reason, dialect studies are important in terms of observing the final state of a language.  

Mahmut Kaşgarlı, was the first linguist who handled the sorting of Turkish languages with his 

work Divanü Lügati't-Türk. The studies of sorting the modern Turkish dialects has started in the 

19th century. From the 19th century to the present day, the status of the "ag" voice group is also 

considered as a basic measure in the classifications made by both native and foreign Turcologists. 

According to the studies: taġlıġ Groups of Northern Altai Dialects, Tuli Groups of Southern Altai 

Dialects, toluene For the group Kyrgyz, Tagliede group (Çağatay Group) Uzbek and New 

Uighur; tavlı-tavlu Kazan Tatar, Baskurt, Kazakh, Karakalpakstan, Noghai, Kumuk, Karachai-

Malkaria, Karaim, Baraba Tatar, Crimean Tatar; Taglii Salar dialect for group; mountaineer 

Turkey Turkish, Azerbaijani, Turkmen, Harezm Oghuz dialects are included in the group.  

According to the classification, the Oguz group, which Turkey Turkish belong to has 

been identified as, “mountaineer” group. In short, in Oguz group tag has become dağ. In our 

study titled "İzmir Province Ödemiş Town - Kiraz - Beydag Dialects (Language 

Examination - Texts - Dictionary)" which is a thesis of our doctorate, we have found various 

versions of the group "ag" especially in the collections we made in the villages of Ödemiş. 

yağ> yov, dağ-> dov-, dağıt-> dovut- ... and so on. In the settlements that use these versions 

of the "ag" group, some similarities are seen in the current time conjugation. The versions of 

the "ag" dialects of the voice group "ag" will be reviewed and interpreted and displayed on 

different constellation maps.   

Key words: Dialect of Odemis, "ag" group, phonetics. 
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Giriş 
Anadolu’nun Türkleşmesi 11. yüzyılda kitleler halinde Anadolu’ya gelen Oğuz 

boyları sayesinde olmuştur. Ancak bu durum, 11. yüzyıldan önce Anadolu’da Türk olmadığı 

veya gelenlerin sadece Oğuzlar olduğu; aralarında Kıpçak, Karluk gibi başka boyların 

olmadığı anlamına gelmez. Gelen gruplar boysal anlamda o kadar kaynaşmış ve iç içe 

geçmiştir ki hangi Türk boyunun nereye yerleştiğini tespit etmek neredeyse imkansızdır. 

Dolayısıyla Anadolu’da farklı ağızların oluşması hem kendi ağız özellikleri ile gelen 

Oğuz gruplarından hem Oğuzlar ile Oğuz dışı Türk unsurlarının kaynaşmasından hem de 

değişik fonetik hadiselerden kaynaklanmış olabilir. 

Çağdaş Türk Lehçelerinde “Ag” Grubunun Durumu 

Türk dillerinin tasnifi meselesini ilk ele alan, Divanü Lügati’t-Türk adlı eseriyle, 

Kaşgarlı Mahmut olmuştur. Çağdaş Türk lehçelerinin tasnifi çalışmaları ise 19. yüzyılda 

başlamıştır. 19. yüzyıldan bugüne kadar, gerek yerli gerekse yabancı Türkologlarca yapılan 

tasniflerde “ag” ses grubunun durumu da temel ölçütler arasında değerlendirilmektedir. 

Yapılan çalışmalara göre: 

taġlıġ grubuna Kuzey Altay Diyalektleri, 

tūlu grubuna Güney Altay Diyalektleri, 

tōlū grubuna Kırgızca, 

taġlık grubuna (Çağatay Grubu) Özbekçe ve Yeni Uygurca; 

tavlı- tavlu grubuna Kazan Tatarcası, Başkurtça, Kazakça, Karakalpakça, Nogayca, 

Kumukça, Karaçay-Malkarca, Karaimce, Baraba Tatarcası, Kırım Tatarcası; 

taġlı grubuna Salar diyalekti; 

dağlı grubuna ise Türkiye Türkçesi, Azerice, Türkmence, Harezm Oğuz diyalektileri 

girer (TEKİN 2014: 61-62). 

Buna göre Eski Türkçe “tag” kelimesi, Türkiye Türkçesinin de içinde olduğu Oğuz 

diyalektlerinde “dağ” şeklini almıştır. 

Türkiye Türkçesi Ağızlarında G>V Değişimi 

Gürer Gülsevin, “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine 

1 (G > V Değişmesi)” adlı makalesinde ağızlardaki g>v değişimini ayrıntılı olarak incelemiş 

ve konu ile ilgili önemli tespitlerde bulunmuştur. 

Gülsevin, Kıpçak lehçelerindeki g>v değişiminin hem düz hem de yuvarlak ünlü 

yanında olmasına rağmen, Türkiye Türkçesi ağızlarında bu değişimin bünyesinde dudak 

ünlüsü bulunduran kelimelerde olduğunu belirtir ve “suvan, dov-, avustos, dovur, övlen, 

sovan vb”. örnekleri verir. Hatta Kıpçakça unsur olarak ele alınan bazı düz ünlülü 

kelimelerin de (yag>yav, agaç>avaç ) Kıpçakça unsur olarak sayılamayacağını belirtir. 

Çünkü Oğuzların “yağ” dediğine Kıpçakların “yav” değil “may” dediğini; Kıpçakların 

“ağaç” kelimesini de “avaç” değil,   g’li (Tatarlar ağaç, Başkurtlar ağas, Kazaklar ağaş…) 

şekilde kullandıkları bilgisini verir. 

Dolayısıyla Türkiye Türkçesi ağızlarında Kıpçakça denilen g>v değişimi meselesine 

temkinli yaklaşılması gerektiğini, bu özelliğin gerçekten Oğuzlaşmış Kıpçaklara ait bir 

özellik olabileceği gibi doğal bir fonetik eğilimin belli bir bölgede işlerlik kazanması sonucu 

da oluşmuş olabileceğini vurgular. (Gülsevin 2009) 

Ödemiş- Kiraz- Beydağ Agzında “Ag” Grubunun Durumu 

Doktora tez çalışmamız kapsamında İzmir ili Ödemiş- Kiraz- Beydağ ilçelerine ait 

köylerden yaptığımız derlemeler neticesinde “ag” grubunun kimi zaman “av” a kimi zaman 

da “ov” a dönüştüğü tespit ettik. 

ağaç>avaç ~ovaç 

sağ->sav- ~sov- 

dağ>dav ~dov 

yağ->yav- ~yov- 

dağıl->davıl- ~dovul- 

bağ>bav ~bov 

bağışla->bavışla- ~bovuşla- 

ağırla->avırla- ~ovurla- 

ağır>avır ~ovur 
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çağır->çavır ~çovur- 

ag > av Değişiminin Görüldüğü Örnekler: 

hep davı kovādık (I.4.20) (Beyköy- Beydağ) 

zētin yavına gidiyola (I.30.6) (Çanakçı- Kiraz) 

ābeŋi çavır bi ōlum (I.26.24) (Cevizli-Kiraz) 

bu yıl avaçlāda yok (I.74.5) (Çamlıca- Ödemiş) 

donuyoZ işTe eneK savakanā (I.31.1) (Çanakçı- Kiraz) 

bar bar bavırıyo acımdan ölüyon deye (I.42.34) (Kurudere- Kiraz) 

ag > av > ov Değişimi 

incir, zētin, ovaç mahsulū (I.5.27) (Çamlık/ Beydağ) 

cıvgın oluyo ovaçlā, çılbak oluyō, här şeyi yapıyōduk yovrum zamānında (I.97.18) 

(Kutlubeyler/ Ödemiş) 

bizim pek bi şeimiz yok dovda (I.97.23) (Kutlubeyler/ Ödemiş) 

dovundan bal akā, ovasından yav akā (I.109.27) ( Üzümlü /Ödemiş) 

ozman çovursak olūmuşmuş sizi bak (IV.1.23) (Çayır/ Ödemiş) 

bi gız tarafı çovuruyo, bi ōlan tarafı çovuruyo akrıbalarna (IV.2.4) (Çayır/ Ödemiş) 

goyunna sovulmuyo ku daha nesine sovulcek (I.66.6) (Bıçakçı/ Ödemiş) 

allah cümleniŋ evlatınnan bovuşlasıŋ (I.66.9) (Bıçakçı/ Ödemiş) 

allah bovuşlasıŋ (I.69.13) (Bozcayaka/ Ödemiş) 

gelän gidän müsafirleri onnanan ovurlādık (I.70.2) (Bozdağ/ Ödemiş) 

evelä yovunnana arpalıı yakārım (I.87.19) (Kaymakçı/Ödemiş) 

kepinek keydi dizi örtüldü, yāmır yovdu izi örtüldü (I.89.181) (Kaymakçı/ 

Ödemiş) 

süngü ovur (I.89.200) (Kaymakçı/ Ödemiş) 

yovunu, duzunu bi gızardırın (I.91.11) (Kızılcaavlu/ Ödemiş) 

hu dovuŋ ākasında vā köylülään (I.97.10) (Kutlubeyler/ Ödemiş) 

ovacıŋ başından kaş denä düşännä oldu (I.97.15) (Kutlubeyler/ Ödemiş) 

Türkiye Türkçesi yazı dilinde “av”lı olan bazı kelimelerin de bir ileri aşamaya 

geçerek “ov” haline geldiği belirlenmiştir. 
tavuk > tovuk 

yavru > yovru 

kavur->govur- 

bän nēden yovrum? (I.101.6) (Mursallı/ Ödemiş) 

goca garıyım bän yōrum (I.80.1) (Gerçekli/Ödemiş) 

hindi tovuk gadan gāmadım gāri (I.76.35) (Çaylı/ Ödemiş) 

yok ga inämiz yovrum (I.80.5) (Gerçekli/ Ödemiş) 

gä yovrum dokdur ol (I.69.24) (Bozcayaka/ Ödemiş) 

onu govurū anam (I.70.1) (Bozdağ/ Ödemiş) 

hayvan kesimezseŋ bile tovuk eti bilen yapıbiliyosuŋ (IV.2.12) (Çayır/ Ödemiş) 

tovuknan, köpeknän akşamı gadā işleniyom ȫlä (I.18.2) (Yağcılar/ Beydağ) 

tovuk eti yimäm bän (I.42.11) (Kurudere/ Kiraz) 

unuduyom bi yovrum (I.65.14) (Bayırlı/ Ödemiş) 

tovuk bişirdikdän sōna, tovuuŋ suyunnan yapceeŋ (I.113.21) (Zeytinlik/ Ödemiş) 

biz bi yakaya gidemiyok gadın yovrum (II.4.6) (Kemenler/ Ödemiş) 

eyiyik yovrum (III.1.1) (Cevizalan/ Ödemiş) 

bȫle yovrum, guzum (III.3.34) (Cevizalan/ Ödemiş) 

yemek işde tovuk yemegi buluusan tovuk yemee ediyosun (III.3.55) (Cevizalan/ 

 Ödemiş) 

biraz govurduŋ mu suyunu ġatāsıŋ (IV.1.16) (Çayır/ Ödemiş) 

Hatta yabancı kaynaklı bazı kelimelerde bile aynı değişim görülmüştür. 

gálp kapaam hovu gaçırıyo (I.97.1) (Kutlubeyler/ Ödemiş) 

Bu değişim Kıpçakça bir unsur mudur, yoksa fonetik bir hadise midir? Gülsevin, bu 

sorunun cevabı için yukarıda adı geçen çalışmasında, Kıpçakça unsur diyebilmek için g>v 

değişiminin yeterli olamayacağını; bunun dışında makul morfolojik denklikler ile söz 
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varlıklarında da paralelliklerin (in-/tüş-; gizle-/yaşur-; bul-/tap-; el/kol; vb.) olması 

gerektiğini belirtmiştir. 

Yapılan derlemeler neticesinde Ödemiş-Kiraz-Beydağ ağzında Kıpçak lehçeleri ile 

paralel morfolojik veya leksik denklikler tespit edilememiştir. 
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Sonuç 

Çalışma alanımız olan İzmir ili Ödemiş- Kiraz- Beydağ ağzında “ag” grubunun hem 

“av”a hem de ov”a dönüştüğü tespit edilmiştir. Buna göre bu değişimin yönü “ag>av>ov” 

şeklinde olmalıdır. Hem düz hem de yuvarlak ünlü yanında görülen bu değişim Kıpçakça bir 

unsur olarak görülmemelidir. Zira bir ağızda sadece bir fonetik değişime bakarak Kıpçakça 

unsur denilmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan “ag>av~ov” değişimi 

“dudaklılaşmanın ileri bir aşaması”dır.  

Bu fonetik hadise, şimdiki zaman kullanımlarına göre belirlediğimiz dört ağız 

bölgesinde, her yaştan konuşurda karşımıza çıkmaktadır. Pek çok Anadolu ağzında da 

karşımıza çıkması muhtemel olan bu fonetik hadise, Anadolu ağızlarında “ag” grubunun bir 

ileri aşamasını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. 

“ov”lu Kullanımların Tespit Edildiği Köyler: 
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Yazıtlarda Geçen ıda taşda İfadesinin Türkiye Türkçesinde ve Ağızlardaki Karşılıkları 

 

Emrah BOZOK* 

 

Öz: Toplumların dilleri, onların düşünce biçimleri ve yaşayışlarıyla birlikte 

şekillenir. Türklerin yerleşim yeri ifade etme ve mekân belirtme kullanımlarından biri olarak 

Orhun Yazıtlarında ıda taşda “ormanda, dışarıda, taşrada” (TI B-4) ikilemesi kullanılmıştır. 

Söz konusu ikileme, sadece bir yer adı olarak kalmayıp aynı zamanda Türklerin yaşam 

tarzını da yansıtmaktadır. Günümüzde her ne kadar farklı sözcükler ile kurulmuş olsalar da 

aynı mantık ve dil düşüncesiyle teşekkül etmiş biçimleriyle, bu ikileme yapısının varlığını 

sürdürdüğü gözlemlenmiştir. Türk dilinde yer adı ve yaşam şekli olarak tespit edilmiş 

olan ıda taşta ifadesi, ilk kullanıldığı coğrafyadan binlerce kilometre uzakta, Türkiye 

Türkçesi’nde ve ağızlarında yerleşim veya yer adı olarak, bazen atalarımızın hüküm sürdüğü 

topraklarda bize ait bir iz olarak, bazen de bir türkümüzde yer ve yön ifadesi olarak 

yaşamakta ve Türk tefekkürünü yansıtmaya devam etmektedir. Çalışmada ilk metinlerimizde 

yer alan ıda taşda ikilemesinden hareketle, farklı dil ürünlerinde, aynı dil ve düşünce 

mantığının, ilk görüldüğü şekle bağlı olarak, devam etmesi günümüz dil örnekleri üzerinden 

ortaya konulacaktır. 

Anahtar Sözcükler:ıda taşda, yazı yaban, dağda taşta, bayır-bucak, ikileme. 

 

HOW THE EQUVAILENT OF THE EXPRESSION ıda taşda OF THE ANCIENT 

TURKISH INSCRIPTIONS IS USED IN THE TURKEY TURKISH AND ITS 

VERNACULARS 

Abstract: All languages are strongly influenced by and shaped through the way their 

communities think and also the way they live. The reduplication ıda taşda, which stands for 

“in the forest, outside and in the country” (TI B-4), was first time used by Turks in the 

Orkhon inscriptions to indicate a settlement and place. This aforementioned reduplication is 

not only a place indicator but also it reflects the life-style of its community. Today even 

though they are constructed with different words, it is been observed that there are also 

similar other reduplicated expressions in use, created through the same logic and linguistic 

thought. The ıda taşda expression fixed as a place noun and life-style indicator in the old 

Turkish, thousands kilometers far from the first place it was used, is still in use in the Turkey 

Turkish and its vernaculars as a settlement or place noun. Additionally, it does keep to be a 

reflection of the Turkish thought, a mark of our ancestors lived far from Turkey and of a 

place indicator used in local songs sung in Turkey. Starting from the use of ıda taşda 

reduplication from the first written works of the Turkish history, this study aims to show 

along with other reduplicated expressions taken from the today’s linguistic examples how 

the same logic and linguistic thought keep to produce similar samples to the first ancient 

usage in different linguistics products of the Turkey Turkish. 

Key words: ıda taşda, yazı yaban, dağda taşta, bayır-bucak, reduplication. 
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Giriş 

Türk dilinin ilk örneklerinde görebiliriz ki yir sub1, kök kalık2 gibi yeri ve göğü işaret 

eden özel ifadeler bulunmaktadır. Bu ve buna benzer ifadeler, Türklerin yaşadığı çevreyi ve 

dünyayı algılayıp dile getirirken, yer ve gök gibi sözcüklerin yanında, yatay ve dikey 

düzlemleri, özel anlamlar da yükleyerek ifade ettiğini gösterir. Sözcükleri bir araya getirerek 

anlam ve anlatım gücü kazanma şekli, yazıtlardan itibaren Türkçenin bir zenginliği olarak 

görülebilir. Dildeki bu ikili mantık veya ikili düşünce sistemi, Türklerin yaşayış, yönetme, 

doğayı ve çevreyi algılama anlayışlarından gelmiş olabilir. Çünkü idari yapıya baktığımızda 

kağanın yanında, devletin sigortası olarak ifade edebileceğimiz, şad (oğul) ve yabgu (kardeş) 

ikili teşkilatlanmasını; Oğuz boyu’nun üçok (iç oğuz) ve bozok (dış oğuz) olarak ikili 

yapısını, siyasi yönetime dair terimlerden içre (bağımlı) ve taşra (bağımsız) gibi ikili 

düşünce mantığını ve algısını görebiliriz. 

Türkler, yerleşik hayata resmi kayıtlara göre Uygurlar devrinde geçmiştir; ancak 

yerleşik hayata geçmeyi ilk düşünenler Uygurlar değildir. VI. Yüzyılın sonlarında 

Köktürklerde şehir kurma ve yerleşik hayata geçme fikri ortaya çıkmıştır; ancak şehir kurma 

şerefi Uygurlara nasip olmuştur (SÜMER 2014: 10). Köktürklerin komşuları Çinliler gibi 

şehir kurup burada yaşama fikri o zamanın şartlarına uygun değildir; çünkü şehir kurup 

orada oturmak sayıca az olduğunuz düşmanınıza karşı sabit bir yerde, açık hedef olmak 

demekti (SÜMER 2014: 7). Türkler, konar-göçer veya yaylak-kışlak olarak tanımlanan 

yaşama şekillerini, aynı zamanda doğal bir savunma sistemi olarak da düşünmüştür. 

Yazıtlarda yaşam alanını ifade eden yış, tag, yazı gibi sözcüklerden ve bizzat Bilge Kağan’ın 

ağzından ifadeler ile Türklerin yaşam alanı olarak korunması ve savaşması daha kolay olan 

orman, dağlık veya daha güvenilir yerlerde ovaları tercih ettiklerini söyleyebiliriz.  

Yazıtlarda II. Köktürk Devleti’nin kuruluşunu ve buna öncülük eden İlteriş Kağan’ın 

başlatmış olduğu ayaklanmayı anlatan bölüm dikkate değerdir. Kangım kagan yiti yegirmi 

erin taşıkmış. Taşra yorıyur tiyin kü eşidip balıkdakı tagıkmış tagdakı  inmiş tirilip yetmiş er 

bolmış (KT D-11) “Babam hakan on yedi adamla başkaldırmış. (İlteriş) başkaldırıyor diye 

haber alıp şehirdekiler dağa çıkmış, dağdakiler (şehire) inmiş, derlenip toplanıp yetmiş kişi 

olmuşlar.” (TEKİN 2003:40). Bilge Kağanın bu ifadelerinden net bir şekilde görebiliyoruz ki 

Türklerin o tarihlerde şehirde ve dağlık alanlarda dağınık bir halde yaşamaları söz 

konusudur. 

Bilge Kağan’ın sözlerini teyit eden ve aynı zamandaonun sözlerinin devamı 

sayılabilecek sözleriyle aynı durumu ifade eden Tunyukuk, yazıtında devletin tekrar 

kurulmasını ve İlteriş Kağan’ın başkaldırısını duyan halkın tepkisini ıda taşda kalmışı 

kubranıp yeti yüz boltı (T B-4) “Dağda bayırda kalmış olan’ları (adlaşmış sıfat olarak dağda 

taşta kalmış halkı) toplanıp yedi yüz (kişi) oldu.”(TEKİN 2003: 82) sözleri ile ifade 

etmektedir. Ida taşda ikilemesinin3 bu bağlamdaki kullanımıyla Türklerin hem yaşam şeklini 

özetlemekte hem de bu yaşam şeklinin dildeki karşılığını bizlere göstermektedir. 

Yazıtlarda aynı düşünce mantığıyla kurulmuş, ıda taşda yapısına benzer bir kullanım 

daha mevcuttur. bunça yeme tirigi küng boltaçı erti ölügi yurtda yolta yatu kaltaçı ertigiz 

(KTK 9) “bunca hayatta kalanlar cariye olacak idi, ölenler (de) yazıda yabanda yata kalacak 

idiniz.” (TEKİN 2003: 53). Oğuzların, Kül Tigin’in başında bulunduğu karargâhı 

basmalarını ve Bilge Kağan’ın eğer, Kül Tigin olmasaydı başlarına gelecekleri hatırlattığı bu 

sözlerinde geçen yurtda yolta ifadesi aynı dil mantığı ile kurulmuş bir yapıdır. Yazıtlarda yol 

                                                      
1 Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi, M.A.SEYİDOV, Çev. S. GÖMEÇ, Ekol Yayınevi, 

Ankara, 1997.  

  Yenisey Kitabeleri ve Yer-Sular, F. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER, Journal of Turkish Studies 22 

(1998),  

  (TUBA/Türklük Bilgisi Araştırmaları), Hasibe Mazıoğlu Armağanı, Cambridge: Harvard UP: 171-

184. 
2 Eski Türkçe kö:k teŋri ve kö:k kalık İkilemeleri Üzerine, Ferruh AĞCA, Türkbilig, 2015/30: 201-

221. 
3 ıda taşda ifadesinin “dışarıda, taşrada, uzakta” anlamlarını veren bir ikileme yapısı olduğu daha önce 

yapılan çalışmada tespit edilmiştir. Tunyukuk Yazıtındaki ıda taşta İkilemesi Üzerine, Serkan ŞEN, Dil 

Araştırmaları, Güz 2015/17:95-102.  
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sözcüğünün geçtiği diğer ifadelere bakıldığında sözcüğün temel anlamı ile kullanımı söz 

konusu iken yurt sözcüğüyle birlikte ve aynı eki de üzerlerine alarak her iki sözcüğün de 

temel anlamlarından farklı, yeni bir yapı oluşturarak kullanılması ve “orada burada, her 

yerde” anlamını ifade etmesi söz konusudur.  

 

Gelişme 

Türk dili, ilk yazılı belgelerinden itibaren gelişme göstermiş ve yazıtlardaki 

zenginliğini, yukarıda bir kez daha gördüğümüz zengin ifade gücünü arttırarak günümüze 

ulaşmıştır. Zaman içerisinde Türk dili, türlü sebeplerle ilk ortaya çıktığı coğrafyadan ayrılıp 

yeni yaşam alanları kazanmıştır. Coğrafî alanını genişleten Türk dili, farklı diller ve kültürler 

ile temas halinde olmuş, bu diller ile sözcük alış verişinde bulunmuştur. Ida taşda ikilemesi 

de Türk dilinin bir mensubu olarak bu gelişme ve zenginleşmeden payını alarak aynı anlamı 

karşılayan birden çok şekille günümüze ulaşmıştır.  

Ida taşda ifadesinin günümüzde en yaygın karşılığı yazı yaban ve dağda taşda 

ifadeleridir. Yazı yaban ifadesini tanıklayabildiğimiz ilk yerlerden biri, Karahanlı Türkçesi 

dönemine ait olduğu düşünülen, Türkçe ilk Kur’an tercümelerinden biri olan TİEM4 adlı 

metindir. ol ol idi kim (6) yörütür silärni yazı yaban içindä täŋiz içindä (ÜNLÜ 2012a:979). 

[O, o sahip(Allah) ki, sizleri dışarıda her yerde (hatta) deniz içinde]. Diğer metin ise, 

Kısasü’l Enbiya’dır. Taŋ atarda esneyür tört buluŋdın şimâl sabâ / Kin tüzer kindik yıpar yıd 

yıdlanur yâbân yazı (ATA 1997:94) [Sabah vaktinde dört bir tarafta kuzey yeli eser/ güzel 

kokuları sıraya dizer ceylan göbeğinin kokusu yayılır her yere]. Harezm Altınordu Türkçesi 

Sözlüğü’nde yâbân yazı ifadesi, yâbân maddesinde, yaban ve yazı sözcüklerinin tek 

başlarına verdikleri anlamlarından olsa gerek, yâbân yazı “çöl, sahra, ova” KE 68r/20 

(ÜNLÜ 2012b:650) şeklinde alınmıştır. Söz konusu ifade yukarıda verdiğimiz aktarımıyla ve 

birazdan sıralayacağımız diğer şekilleri göz önüne alındığında yaban yazı~ yazı yaban 

ifadesi olduğu, bundan dolayı da anlamın “her yer” olmasının daha uygun olacağı 

kanısındayız. İfadenin yazı yaban değil de yaban yazı olarak metinde geçmesinin sebebi ise 

gayet açıktır. Çünkü yazı yaban ifadesinin geçtiği bağlam bir şiirdir (ATA 1997: 94) ve şiirin 

ahengi sonda bulunan /z/ ve /ı/ sesleriyle (…ruzı/…buzı/…yüzi/…yazı/…tüzi/…kızı) 

sağlanmıştır.  

Dede Korkut Hikayeleri’nde ozan [eydür:]Ėvüŋ tayagı (8) oldur ki yazıdan 

yabandan ėve bir konuk gelse (TEZCAN-BOESCHOTEN 2001: 33) ifadesinde yazı yaban 

ikilemesini “dışarıdan, herhangi bir yerden” ve ol kırk namerdler aydurlar: Dirse Han görür 

misin oğlanı, yazıda yabanda geyiği kovar… (ERGİN 2009:85) ifadesinde de “dışarıda, her 

yerde” anlamıyla açıklayabiliriz. 

Battalname’de Süleyman nebiden sonra Belükıyye Gaffan beni tutdı. Kırk gün beni 

dağda taşta gezdirdi ve kangı ot hasiyetlü ve menfaatlüdür ve yine gerekdür [179] bana 

söyletdiler ve yazdılar. (SAY 2009:198) ifadesinde dağda taştaifadesi ile “orada burada, her 

yerde” anlamı verilmektedir. Türkçe Sözlük’te orada burada ifadesi her yerde: Orada 

burada benim dedikodumu yapmışsın. (TDK 2011: 1808) şeklinde açıklanmaktadır.   

Türkiye Türkçesi’nde ıda taşda “dışarıda, taşrada” ikilemesinin en yakın karşılığı 

dağda taşta şeklinde kurulmuş olan yapıdır. Dağda taşda ifadesini, “her yerde” anlamıyla 

Türkçe Sözlük’te tanıklayabiliyoruz. dağ taş: a. mec. Her yer, her taraf: “Dağda taşda 

insanların düzmeciliği yoktu.” –Halikarnas Balıkçısı (TDK 2011:580). Sözlükte verilen 

örnekte, dağda taşda ifadesine sadece “her yerde” anlamı yetmemekte “dışarıda” anlamının 

da eklenmesi gerektiği görülmektedir. 

Tarama Sözlüğü’nde dağ taş ifadesini yalın ve farklı ekler ile çekimlenmiş veya ikili 

yapıya yazı ve yaban sözcükleri de eklenerek üçlü bir yapıya taşınmış şekillerini 

tanıklayabiliyoruz. Söz konusu ifadelerin kullanıldığı bağlamlarda “dışarıya, her yere, her 

yerde” anlamlarını verdiğini görebiliriz. Gözümün yaşı gerek bir gün taşa / Sığmaya yazılara 

dağa taşa (Kadı. VIV.554); Dedi bir garibim şarınızda ben / Öğüş gezmişem dağ ü taş ü 

                                                      
4 TİEM, Türk İslam Eserleri Müzesinde 73 numarada kayıtlı olan, ilk Türkçe Kur’an çevirilerinden 

biri olduğu düşünülen yazmadır. 
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yaban (Süh. XIV.257); Ey gehi dağda gehi bağda vü bahçede gezen / Ey gehi evde gehi yazı 

vü yabanda gönül (K.Ü. XV. 21) (TS 1996: VI, 4176). 

Anadolu Türkülerinde sıkça kullanılan yazı yaban ifadesini, “her yer” anlamıyla 

Türkçe Sözlük’te tanıklayabiliyoruz. yazı yaban: a. 1. Her yer: “Yaz gelince yazı yaban yurt 

olur/ Ak sürüye kara koyun kurt olur”-Halk Türküsü. 2. Dağ, taş, kır: “Gitmeyin, uzaktan 

davulun sesi hoş gelir, yazı yaban, sizin harcınız değil, dedik.”-O. Kemal. (TDK 

2011:2562); yazı(II): a. halk. Düz yer, ova, kır (TDK 2011:2560). 

Tarama Sözlüğü’nde “her yerde” anlamını veren ve çöl sözcüğü ile kurulmuş çölde 

yabanda ifadesini görebiliyoruz. Bulunur gül gülistanda ararsın sen dağistanda /  Gezüben 

çölde yabanda çobandan sorayım dersin (Kuddusi. XIX. 147)  (TS 1996: VI, 4178) Çöl 

sözcüğü “kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra, badiye” (TDK 2011:565) anlamını 

taşımaktadır. Derleme Sözlüğü’nde çöl sözcüğü için 1. Düz yer, ova 2. Oturulan yer, yurt 

(DS 1993:III,1282) anlamları gösterilmiştir. Çağdaş lehçelerde ise çöl sözcüğü genellikle 

“step, ova, bozkır, ekin yetişmeyen yer, ıssız yer” anlamlarını karşılamaktadır. [Krgz. step, 

ova (YUDAHİN 2011:283); Kmk. step, bozkır, çölde kalmak a) bozkırda kalmak; b) mec. 

açıkta kalmak (PEKACAR 2011: 107).] Çöl sözcüğünün verdiği anlamları, “dışarı, uzak, 

ıssız genişlik” olarak düşündüğümüzde, aynı yapıyı dağ bayır: a. kır (II). (TDK 2011:577); 

kır (II): a. Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer, dağ bayır (TDK 

2011:1412) örneklerinde de görmekteyiz. Dağda bayırda ifadesini her ne kadar Türkçe 

Sözlük’te bulamamış olsak da cümle içinde “kırda kalmak, dışarıda kalmak, ayazda kalmak” 

anlamlarını taşıdığını günlük dildeki ifadelerimizde tanıklayabiliriz. [Dağda bayırda savaşan 

kahraman askerimizin Allah yardımcısı olsun.] 

Her ne kadar hatalı bir tanımlama olsa da günümüzde Suriye sınırlarında yaşayan 

Türkmenleri ifade ederken Şam bölgesinde yaşayanlara, Şam Türkmeni; Halep bölgesinde 

yaşayanlara, Halep veya Culap Türkmeni; Lazkiye bölgesinde yaşayanlara ise Bayır-Bucak 

Türkmenleri adı verilmektedir. “Bayır-Bucak Türkmenleri” ifadesi, Türkmen Dağı olarak 

bilinen, Suriye’nin Hatay sınırına yakın bir bölgede yaşayan Türkmen soydaşlarımızı ifade 

etmektedir. Bu, bir etnik adlandırma değil; yerleşim yerinden dolayı verilmiş bir 

adlandırmadır. Bayır-Bucak Türkmenleri,1939 yılında Hatay’ın anavatana katılmasından 

sonra,ne yazık kiana vatanın sınırları dışarıda kalan Türkmenlerdir.  Bayır ve bucak adlarına 

bakıldığında 2006 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan “Osmanlı Yer Adları” adlı çalışmada:Bayır, Lazkiye’nin Sayda Eyaleti(1847) 

Kazası (SEZEN 2006:68); Bucak ise Lazkiye, Sayda Eyaleti (1847) Kazası (SEZEN 2006: 

93) olarak kayıtlarda ayrı ayrı tespit edilmiştir. Her iki kayıtın da aynı yeri işaret etmesi ve 

bugün bu bölgenin adlandırılışının “Bayır-Bucak Türkmenleri” olması, bölgenin ve yer 

adından dolayı, burada yaşayan Türkmenlerin Bayır-Bucak ifadesi ile anılmasını 

açıklamaktadır.Burada yaşayan Türkmenleri karşılayan Bayır-Bucak ifadesi, dağ bayır ve 

köşe bucak ifadelerini oluşturan sözcüklerle aynı anlam dairesinde olup aynı yapının farklı 

bir birleşimi olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Türk dili köklü ve gelenekleri olan bir dildir. Bu savımızı destekleyen bir bulgu 

olarak yazıtlarda geçen ıda taşda ikilemesi gibi, Türk diline diğer dillerden alınan 

sözcüklerin de aynı dil mantığı çerçevesinde düşünülerek benzer yapıların kuruluşunda 

kullanılmasını gösterebiliriz. Farsça gûşe sözcüğünün Türkçeye köşe olarak geçip bucak 

sözcüğüyle birlikte “her taraf” anlamını karşıladığını görebiliriz. köşe bucak: a. Her taraf: 

“Doktorunhanımı da Nadir Hanım’a evin köşesini bucağını göstermeye başladı.”- M.Ş. 

Esendal. (TDK 2011:1506) köşe bucak kaçmak (veya saklanmak) kimseye görünmek 

istememek: “Anası köşe bucak kaçıyor, tenha bir yer buldukça hıçkırıyordu.”-R. Enis. köşe 

bucağa dağılmak 1) her tarafa yayılmak: “Köşe bucağa dağılmış ürkek hizmetçilerini 

çağırır.”-A. Erhat. 2) darmadağın olmak. köşede bucakta kalmak ilgisizlikten, önemli veya 

değerli görülmemek yüzünden gözden uzakta bulunmak. (TDK 2011: 1506). 

Sözlükteki kayıtların dışında Anadolu insanının sesi olmuş, hafızasında ve gönlünde 

yer tutmuş Köroğlu’nun şiirlerinden birinde benzer ifadeleri görmek mümkündür. Durmayın 

orda kargı kucakta/ Dolansın yiğitler köşe bucakta/ Bir savaş edelim kelle kucakta/ Şehitler 

aşkına çalın kılıncı (Köroğlu-Ay Yansın Ağalar Güneş Tutulsun/www.antoloji.com). 
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Bucak sözcüğü yinelenerek ikileme oluşturduğu zaman da yine “her yer, her taraf” 

anlamını karşıladığını görebiliriz. bucak bucak: zf. Her yerde, her yanda, her tarafta. bucak 

bucak aramak her yerde aramak: “Sizi bucak bucak arayan ölüm, nihayet izinizi bulup 

karşınıza dikildi mi?”-A. N. Asya. bucak bucak kaçmak bir olay, bir durum veya bir 

kimseyle karşılaşmamaya çalışmak: “Sen gerçek hayattan bucak bucak kaçıyorsun.”-A. 

Kulin. (TDK 2011: 402). 

Kıyı sözcüğü, “kara ile suyun birleştiği yer; kenar, periferi; sahil; ıssız, tenha yer” 

anlamları ile Türkçe Sözlük’te tanımlanıyor (TDK 2011: 1432). Kıyı, bucak sözcüğü ile bir 

birlik kurup kıyı bucak ifadesini oluşturarak “göze çarpmayan yer” anlamını karşılamaktadır 

(TDK 2011: 1432). Kıyı bucak ifadesi ıdataşda yapısında olduğu gibi aslına sadık kalarak 

+DA biçimbirimi ile çekimlenmiş ve sözlükte yer almıştır. kıyıda bucakta: zf. kıyıda köşede. 

(TDK 2011:1432).Kıyıda bucakta maddesine açıklama olarak verilen karşılık da aynı anlam 

dairesinde ve aynı yapı benzerliğinde kurulmuş bir ifade olan kıyıda köşede, sözlüğün diğer 

bir madde başı olarak“göze çarpmayan, umulmayan yerlerde, kıyıda bucakta” anlamıyla ve 

madde ile bağlantılı bir örnek olarak kıyıda köşede kalmak:  göze çarpmayan bir yerde 

unutulmuş olmak  (TDK 2011: 1432) deyimi ile birlikte açıklanmıştır. 

Kıyı sözcüğü ile birlikte oluşan yapılardan biri de kıyıda kenarda ifadesidir; ancak bu 

ifadeyi Türkçe sözlükte tanıklayamasak da günlük dilde kullanıldığına çevremizde şahit 

olabiliriz.  [Kıyıda kenarda biraz param var.] 

Türkçe sözlükte aynı anlamı karşılayan kenarda köşede ifadesi madde olarak 

verilmiş ve anlamı “mec. Dikkati çekmeyen veya umulmayan yerlerde” şeklinde 

açıklanmıştır (TDK 2011:1386). 

Derleme Sözlüğü’nde “dağ, bayır, dere, tepe” anlamıyla ırım gırım ve “her yan, 

her yer” anlamıyla ırım kırım ifadeleri yer almaktadır. “Irımı gırımı dolaştım, Bor’un 

görmediğim yirigalmadı.” - “Bugün ırımı kırımı dolaştım bir kalem bulamadım.” (DS 1993: 

VII, 2486).   

Masallarımızın klasikleşmiş giriş tekerlemelerinden birinde “her yeri geçmek, 

aşmak, çok yol almak” anlamlarını vermek ve masalın temel ögelerinden biri olan abartı 

unsurunu sağlamak için kullanılanaz gitmek uz gitmek dere tepe düz gitmek ifadesinde 

benzer bir yapıyı görebiliriz. dere tepe: zf. inişli çıkışlı: dere tepe dolaşmak. Dere tepe 

aşmak. Dere tepe düz gitmek engelleri aşarak gitmek: “Gece boyunca kırlarda yürüdü, 

dere tepe düz gitti ve bir dağın eteğine geldi.”-İ.O. Anar. (TDK 2011:634). 

“dere tepe düz gitmek” ifadesi değişmeceli bir anlam barındırmakla birlikte masal 

tekerlemelerinde uzak mesafelere gidildiğini anlatmak amacıyla da kullanılmıştır. Söz 

konusu ifadeyi oluşturan dere, tepe, düz(ova) birer coğrafi terim anlamı olan sözcüklerdir. 

Dere, tepe sözcüklerinin anlamı zaten açıktır. Düz ise sözlükte “engebesiz olan yer, düzlük, 

ova: ‘kardaş gitmem Diyarbakır düzüne / Kızlar peri olsa bakmam yüzüne’- Halk Türküsü.” 

şeklinde verilmektedir (TDK 2011:744). 

Halk edebiyatının güçlü ozanlarından biri olan Dadaloğlu’nun bir şiirinde dere ve 

düz sözcüklerinin, “her yer” anlamında kullandığını görebiliriz. Gene şenliklendidereler 

düzler/ Otağın yüklenmiş gidişin gözler/ Simden çuha geymiş gelinlik kızlar/ Hani yayla der 

de özleşip gidir (Dadaloğlu-Beni Del’eyleri Bu Ah u Zarlar/www.antoloji.com) 

Çalışmamızda tespit ettiğimiz örneklerin bütününe baktığımızda bu ifadelerin birer 

ikileme olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İkilemelerin oluşum şekillerini 

köken bakımından incelendiğimizde iki yapıyı görebiliriz:  

1) Türkçe-Türkçe (Karşıt anlamlı, Yakın anlamlı, Anlamlı-Anlamsız, Her ikisi de anlamsız) 

2) Türkçe-Yabancı Dil (Türkçe-Yabancı Dil, Yabancı Dil-Türkçe, Her ikisi de Yabancı Dil) 

Tarihi metinlerden başlayarak Türkiye Türkçesine ait, ağırlıklı olarak sözlüklerden, 

metinlerden, türkülerden ve halk ağızından tespit edebildiğimiz örnekleri bu bağlamda 

değerlendirebiliriz:  

 İkileme        Anlamı      Oluşumu 

Ida taşda  Dışarıda, her yerde Türkçe-Türkçe 

 Yolda yurtda  Dışarıda, her yerde Türkçe-Türkçe 

Dağda taşta  Her yerde  Türkçe-Türkçe 

 Dağda bayırda  Her yerde  Türkçe-Türkçe 
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 Yazıda yabanda  Her yerde  Türkçe-Farsça 

 Bayır-Bucak  Dağlık yerleşim adı Türkçe-Türkçe 

 Irım kırım  Her yan, her yer Türkçe-Türkçe 

Bucak bucak  Her yer   Türkçe-Türkçe 

 Köşe bucak  Her yer   Farsça-Türkçe 

 Kıyıda bucakta  Her yerde  Türkçe-Türkçe 

 Kıyıda köşede  Her yerde  Türkçe-Farsça 

 Kıyıda kenarda  Çevrede, etrafda Türkçe-Farsça 

 Kenarda köşede  Her yerde  Farsça-Farsça 

 Orada burada  Her yerde  Türkçe-Türkçe 

Dere tepe düz  Her yer   Türkçe-Türkçe-Türkçe 

 Dağ taş yaban  Her yer   Türkçe-Türkçe-Farsça 

 Yazı dağ taş  Her yer   Türkçe-Türkçe-Türkçe 

Yukarıda aynı anlam dairesinde tespit edebildiğimiz 17 örneği oluşturan 

sözcüklerden bayır, bura, bucak, çöl, dağ, dere, düz, ı, ırım, kırım, kıyı, ora, taş, tepe, yazı, 

yol, yurt sözcükleri Türkçe; yaban, kenar, köşe sözcükleri ise Farsça kökenlidir. 
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Sonuç 
Yazıtlarda geçen ıda taşda ve benzer bir şekil olan yurtda yolta ifadelerini, Türklerin 

yaşam şekillerinden ve bu yaşam şekillerini ifade etme biçimlerinden biri olarak 

görebiliyoruz. Söz konusu örnekler, Türk dilinin zenginliklerinden ve kalıplaşmış düşünce 

biçimlerini ifade eden yapılarından biri olan ikileme yapısıdır. İkilemelerin özellikleri 

düşünüldüğünde ikilemeyi oluşturan sözcüklerin anlam bakımından birbirini tamamlaması, 

aynı ekler ile çekimlenmesi gibi özellikleri bu örneklerde görebiliyoruz. İkilemeleri Eski 

Uygur Türkçesi döneminden itibaren yabancı dillere ait sözcüklerin Türkçe karşılıkları veya 

yakın anlamlı eş değerleri ile birlikte kullanıldığını, bu yapının da hendiadyoin adıyla 

terimleştirildiğini biliyoruz. Yazıda yabanda, köşe bucak, kıyıda köşede, kıyıda kenarda, 

kenarda köşede ifadeleri Türkçe ve Farsça sözcüklerin birlikte kullanılmasıyla oluşmuş ve 

hendiadyoin teriminin tanımına uygun ikili yapılardır. 

Ida taşda ikilemesi aynı çekim ekiyle çakimlenmesi, anlam olarak kendini oluşturan 

sözcüklerden farklı olarak “dışarıda, taşrada, uzakta” anlamlarını karşılaması bakımından 

ikilemenin tanımına uymaktadır.Ida taşda ikilemesinin yurtda yolta, dağda taşda, dağda 

bayırda, ovada kırda, yazıda yabanda, bayır-bucak, ırım kırım, bucak bucak, köşe bucak, 

kıyıda bucakta, kıyıda köşede, kıyıda kenarda, kenarda köşede olarak ikilemeli bir yapıda 

hatta,der tepe düz, dağ taş yaban, yazı dağ taş gibi üçlemeli olarak daha da zenginleştirilmiş 

halde görebiliyoruz. Ida taşda ikilemesinin, günümüz Türkçesinde tespit edilen 

karşılıklarının da aynı kuruluş yapısında olmaları ve temel anlamlarından sıyrılarak her iki 

sözcüğün birlikte genellikle “her yerde” manasında yeni bir anlam ifade etmesi, bu 

sözcüklerinde ikileme yapısında olduğunu bizlere göstermektedir. 

İkilemeler, kendisini oluşturan sözcüklerin temel anlamlarından bazen kısmen bazen 

de tamamen sıyrılarak oluşan yeni yapıda, birlikte yeni ve tek bir anlamı karşılamaktadır. 

Türk dili sahasında metin yayımı veya sözlük çalışması yapan araştırmacıların bu yapıları 

dikkate alması,araştırmacıların daha doğru sonuçlara ulaşılmasında yardımcı olacaktır.   

Çalışmamızda görülmüştür ki yazıtlarda geçen ıda taşda “dışarıda, taşrada, uzakta” 

ikilemesinin, Türkiye Türkçesi’ndeki karşılıkları ise genellikle “her yer, her yerde” 

anlamlarını taşımaktadır. Bu tespitten hareketle yazıtlardaki ıda taşda kalmışı kubranıp 

ifadesinin doğru anlamı sadece “dağda taşta kalmışı toplanıp” değil, “dışarıda, dağınık 

olarak(her yerde) kalmış olanları toplanıp” şeklinde verilmesi daha uygun olacaktır. Benzer 

bir şekilde dönem sözlüklerinde verilen yaban yazı maddesinin açıklaması da yukarıda 

verdiğimiz gibi “her yer” bağlamında düşünülmelidir. 

İlk yazılı metinlerimizden kilometrelerce uzakta ve aradan geçen uzun zamana 

karşın, yaşam şeklimize dayandırarak oluşturduğumuz konuşma ve yazı dilimizin düşünme 

ve ifade şeklini, başka dillerden sözcükler alsak da onları da asıl yapıya sadık kalarak aynı 

dil mantığı ile Türkiye Türkçesi’nde yaşattığımızı ve kullandığımızı görebiliyoruz.   
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+{DAn} Durum Biçimbirimi ve Nöbetleşmeleri* 

 

Nazmi ALAN* 

 

Öz: Durum biçimbirimlerin işlevlerinden birisi de eylemler ile adlar arasında 

sözdizimsel ilişki kurmalarıdır. Eylemler, adlara farklı durum biçimbirimleri yüklerler. 

Bazen adlara yüklemesi gereken durum biçimbirimi yerine başka durum biçimbirimlerin 

yüklediği görülmektedir. Nöbetleşme adı verilen bu dilsel olay aslında dilin birçok yapısında 

sıkça rastlanılmaktadır. 

Genellikle ağızlarda ve tarihi metinlerde karşılaştığımız nöbetleşme bazen standart 

dilde de görülmektedir. 

(1a) “Gitti, eşeğin yularından tuttu.” (FB-T) 

(1b) Gitti, eşeğin yularını tuttu. 

(2a) “Saraydan yetişmemiş kimselere pek yüz vermez,” (HT-KSA) 

(2b) Sarayda yetişmemiş kimselere pek yüz vermez. 

(1a) ve (1b)’ye baktığımızda +{I} yerine +{DAn}; (2a) ve (2b)’ye baktığımız zaman 

ise +{DA} yerine +{DAn} durum biçimbiriminin tercih edildiğini görmekteyiz. Yukarıdaki 

edebi metinlerden alınan örneklerde görüldüğü üzere bu çalışmada, +{DAn} durum 

biçimbirimi yerine yükledikleri farklı durum biçimbirimler ele alınmıştır. Durum 

dilbilgisinden hareketle bu eylemlerin üye yapısı ve anlamsal rolleri üzerinde durulmuştur. 

Bu nöbetleşmelerin sebepleri daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak izah edilmeye 

çalışılmıştır. 

Eylemler, üyelerine yüzey yapıda +{I}, +{A}, +{DA} ve +{lA} durum biçimbirimi 

yerine +{DAn} durum biçimbirimleri yüklemektedirler. Mantıksal düzeyde ise kaynak, yer, 

miktar, araç, hedef rollerini yüklemektedirler. Nöbetleşmelerin görüldüğü yapılar 

karşılaştırıldığında üye yapısında ve anlamsal rollerde bir takım değişiklikler 

gözlenmektedir. Aynı tür eylemlerin üye yapısında benzer nöbetleşmeler görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: +{DAn} durum biçimbirimi, nöbetleşme, üye yapısı, anlamsal roller 

 

+{DAn} CASE MORPHEME AND ITS ALTERNATIONS 
Abstract: One of the functions of case morphemes is to establish a syntactic 

relationship between verbs and nouns.   Verbs assign different case morpheme to nouns. 

Sometimes it is seen that other case morpheme assign instead of the case morpheme that 

should be assigned to the nouns.  This linguistic event, often referred to as alternation, is 

often found in many structures of the language. 

Alternation is sometimes seen on the standard language, which we generally 

encounter in the dialects and in historical texts. 

(1a) “Gitti, eşeğin yularından tuttu.” (FB-T) 

(1b) Gitti, eşeğin yularını tuttu. 

(2a) “Saraydan yetişmemiş kimselere pek yüz vermez,” (HT-KSA) 

(2b) Sarayda yetişmemiş kimselere pek yüz vermez. 

When we look at (1a) and (1b) + {DAn} instead of + {I}; when we look at (2a) and 

(2b), we see that the + {DAn} case morpheme is instead of + {DA}. As seen in the examples 

from the above literary texts, this work deals with the + {DAn} case morpheme that they 

assign instead of the different case morphemes. 

On the based on case grammar, the argument structure and semantic roles of these 

verbs are discussed.  The causes of these alternations have been tried to be explained by 

comparing them with previous studies. 

                                                      
* Bu bildiri yazarın, Prof. Dr. Erdoğan Boz danışmanlığında hazırlanan “+{DAn} DURUM 

BİÇİMBİRİMİ (Yükleyenlerin Üye Yapısı ve Anlamsal Rolleri)” başlıklı doktora tezinden 

üretilmiştir. 
*Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 

nazmi_alan@hotmail.com 
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It has been determined that  the verbs, participants in surface structure they assign + 

{DAn} case morpheme instead of + {I}, + {A}, + {DA}, and + {lA}. And It has been 

determined that at the logical structure, they are assign source, locative, asset, instrumental, 

goal roles. There are some changes in argument structure and semantic roles when compared 

to the structures in which the alternatives are seen. The same type of verb have similar 

alternation in argument structure. 

Keywords: +{DAn} case morpheme, alternation, argument structure, semantic role 
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Giriş 

Durum ulamı, adların ve ad soylu sözcüklerin tümce veya öbek düzeyinde 

sözdizimsel ilişkiler kurmasını sağlar. Tümce düzeyinde eylemle ad arasında; öbek 

düzeyinde ise ilgeçle ad ve adla ad arasında ilişki kurarlar: 

(1) “Cemil'in atı yağmurdan sinirlenmiş olmalıydı.” (KT-YS) 

(2) “Meğer bunlar, ahlaksızlıklarından dolayı Kastamonu'dan Sinop'a 

nefyedilirken...” (OCK-H) 

(3) Bizde şoförler politikaya meraklıdır. (NC-R) 

Ad durumları, sözdizimsel yapıların kurulabilmesi için gerekli bir dizi dilbilgisel 

bağımlı biçimbirimlerden oluşurlar. Araştırmacılar, ad durumlarını adlandırırken daha çok 

durum biçimbirimlerin işlevlerinden hareket etmişlerdir. Durum biçimbirimlerin yaygın 

işlevinden hareketle adlandırmayı tercih etmişler bu da farklılığa yol açmıştır  (geniş bilgi 

için bk. Alan, 2016). 

Dilâçar’a göre, bu karışıklığın biricik yolunu morfematik “görevsel şekilbilgisi” 

olarak görür. Gözle görülür şekli ortaya koymak, onun türlü görevlerini düzenli bir şekilde 

ve örneklerle öğretmek, dilde şekle bağlı olmayan görevleri de ortaya çıkarmaktır (1971: 

96). Boz (2007: 17) ve Üstünova (2012: 70) şeklin esas alınması konusunda hemfikirdirler. 

Bu çalışmada, şekilden hareketle işlevleri ortaya koyabilmek için +{DAn} durum 

biçimbirimleri terimini kullanacağız. 

Geleneksel dilbilgisinde durum biçimbirimlerin adlara nasıl yüklendiğinden çok 

durum biçimbirimleri yüklenen adların kurduğu anlamsal ilişkiler üzerinde dururlar. 

+{DAn} durum biçimbiriminin işlevlerini sözdizimsel ve anlamsal olarak ikiye ayırmak 

mümkündür:  a. Bunlardan ilki, +{DAn} durum biçimbirimi sözdizimsel yapılarda adlara 

bir yönetim altında yüklenir. Yönetici olan öge yönettiği adlara +{DAn} durum 

biçimbirimini yükler. Böylelikle +{DAn} durum biçimbirimi eylem-ad, edat-ad ve ad-ad 

arasında yüzey yapıda sözdizimsel ilişki kurar. Türkçede durum biçimbirimler, yönetici olan 

ögenin üye yapısında1 yer alan adlara eklenerek sözdizimsel bağı oluştururlar. 

b. İkincisi ise, yüzey yapıda +{DAn} durum biçimbirimi yüklenen adlar beraberinde 

mantıksal düzeyde birtakım anlamsal rolleri2 de yüklenirler. 

Fillmore (1966) tarafından ortaya koyulan Durum Dilbilgisi, eylem merkezli bir 

yaklaşımdır. Yapıdan çok, anlama odaklanır. Sözdizimsel ilişkiler, tümce veya öbeklerde 

sadece yüzey yapıda görünmez, yüzey yapının yanı sıra mantıksal düzeyde de birtakım 

ilişkiler sunar. Anlamsal rol kavramı, üyelerin mantıksal düzeyde bir takım roller 

yüklenmesini ifade eder. 

Anlamsal rollerle ilgili ilk kuramcılar Gruber (1965), Fillmore (1968, 1977) ve 

Jackendoff (1972)’tur. Gruber ve Fillmore’un öncülüğünü yaptığı bu yaklaşımda sözdizimi 

çalışmalarında yüzeysel yapının yanında anlamsal boyutu ele almışlar ve anlamdan hareketle 

sözdizimsel ilişkileri açıklamaya çalışmışlardır. Ve yaptıkları çalışmalarla sözdizimine yeni 

bir bakış açısı kazandırmışlardır. 

Bazen eylemlerin adlara yüklemesi gereken durum biçimbirimi yerine başka durum 

biçimbirimlerin yüklediği görülür. Araştırmacıların dikkatini çeken bu konu farklı açılardan 

ve yaklaşımlardan hareketle ele alınıp, sebepleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmada, durum dilbilgisinden hareketle sözdizimsel düzeyde eylemlerin üye 

yapısında görülen nöbetleşme dediğimiz farklı durum biçimli kullanımlar ele alınmıştır. 

Öncelikle nöbetleşme kavramı üzerinde durularak çalışmamızla ilgili daha önce yapılan 

çalışmalar ele alınacaktır. Edebi metinlerden tespit edilen örnekler durum dilbilgisinden 

hareketle izah edilmeye çalışılacaktır. 

  

                                                      
1 Üye yapısı terimi yerine bazı çalışmalarda istem, fiil tamlayıcıları, fiil rejimi, birleşim değeri 

terimleri de kullanılmaktadır. 
2 Anlamsal rol terimi yerine bazı çalışmalarda semantik rol, konusal rol ve teta rol terimleri de 

kullanılmaktadır.  
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1. Nöbetleşme 

Dilde bir birimin başka bir birim yerine kullanılmasına ya da zamanla kullanım 

alanına girmesine nöbetleşme (alternation) denir. Bu nöbetleşmelere ses, biçim ve sözcük 

düzeyinde rastlanılmaktadır. Nöbetleşmenin görüldüğü yapılardan birisi de durum 

biçimbirimleridir. 

Durum biçimbirimi nöbetleşmelerine Türkçede özellikle de tarihsel dönemlerde ve 

ağızlarda yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Durum biçimbirimi nöbetleşmeleri konusunu 

araştırmacılar daha çok Türkçenin tarihi dönemlerinden ve ağızlardan hareketle  fiillerin 

istem değiştirmesi,  hal eki nöbetleşmesi, istem nöbetleşmesi, hal eki değişmesi…. gibi farklı 

adlandırmalarla ve bakış açıları ile ele alıp incelemişlerdir3. Nöbetleşmelerin ortaya çıkması 

ve durum biçimbirimlerin ikili kullanımları üzerine önemli saptamalar da bulunmuşlardır: 

Karahan, fiil-tamlayıcı ilişkisinin şeklini, niteliğini o dili kullananların belirlediğini 

özellikle lehçe ve ağızlara göre farklılıklar göstermesi bu ilişkiyi algılayıştaki tasavvurdan 

kaynaklandığını, dile getirir (1997: 212). 

Özkan, bazı eylemlerin tamlayıcılarındaki ikili kullanımların fiilin durum 

biçimbirimlerin tayinindeki değişimini ve eylemin farklı durum biçimbirimli tamlayıcıya 

ihtiyaç duyar hâle geldiğini, eylemin zamanla farklı durum biçimbirimli tamlayıcıya ihtiyaç 

duyması bir geçiş dönemini gerektirdiğini ve bu sebeple bir süre ikili kullanımlar yan yana 

görüldüğünü, belirtmektedir (2011: 519). 

Demirci, durum biçimbirimlerde görülen nöbetleşmelerin neredeyse tüm Türk 

dillerinde farklı sıklıklarda bulunduğunu, Türk lehçelerindeki hal eki nöbetleşmeleri aniden 

ortaya çıkmış bir özellik olmadığını ve bu tür kullanımların tarihsel bir gelişimi olduğunu, 

söyler (2007: 137). 

İlker, nöbetleşme adını verdiğimiz yapılara değişim adını verir. İlker’in çalışması bu 

konuda en ayrıntılı çalışmalardan birisidir. Ve değişimlerin sebeplerini şöyle sıralar: aynı 

süreçte yer alan fiillerin tamlayıcı olarak diğerinin tamlayıcısını alabildiğini yahut da 

kaydedilen ilk fiil sürecinin tamlayıcısı sonrakilere geçebildiğini; derin yapıda fiiller, ilişki 

içinde olan bütün tamlayıcıları dolu olmakta, ancak yüzey yapıya geçerken, bunlarda bir 

boşalma olduğu; insanın nesnelerle arasındaki ilişki artıkça, insan-nesne ilişkisini anlatan 

fiillerin tamlayıcıları da çoğalmakta ve değişmekte olduğunu, ifade eder (2013: 643-645). 

2. +{DAn} Durum Biçimbirimi Nöbetleşmeleri 

Ölçünlü Türkçede nöbetleşmenin olduğu yapılardan birisi de +{DAn} durum 

biçimbiriminin diğer durum biçimbirimlerin yerine kullanılmasıdır.  Yukarıda söylenenler 

göz önünde bulundurularak ölçünlü dildeki +{DAn} durum biçimbirimi nöbetleşmelerini 

daha önce kısaca değindiğimiz dilbilimsel yaklaşımlardan hareketle ele almaya çalışacağız: 

Eylemler, yüzey yapıda üyelerine farklı durum biçimlerin yerine +{DAn} durum 

biçimbirimini yükledikleri görülmektedir. Eylemlerin üye yapısında dört farklı durum 

biçimbirimi yerine +{DAn} durum biçimbirimi yüklediği tespit edilmiştir. Bunları sayıca 

çoktan aza doğru şöyle sıralayabiliriz: 

 

Nöbetleşmeler 

1. +{I} ~  +{DAn}  

Nöbetleşmesi 

2. +{A} ~ +{DAn} 

Nöbetleşmesi 

3. +{DA} ~ +{DAn} 

Nöbetleşmesi  

4. +{lA} ~ +{DAn} 

Nöbetleşmesi   

Bu nöbetleşmenin olduğu yapılarda üyelerin yüklendiği roller sayıca çoktan aza 

doğru şöyledir: 

Anlamsal Roller 

1. Kaynak 2. Yer 3. Miktar 4. Araç 5. Hedef 

  

 

 

                                                      
3 Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar için bk. (Demirci, 2007);  (Özkan, 2011);  ( İlker, 2013);  

(Özkan, 2017).  
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2.1. +{I} ~ +{DAn} Nöbetleşmesi 

Geçişli eylemlerin üye yapısında +{I} durum biçimbirimi zorunlu olarak yer alırken 

bazı eylemlerde zorunlu üye +{I} yerine +{DAn} durum biçimbirimi kullanılmaktadır. Bu 

tarz eylemleri kendi içerisinde iki gruba ayırmak mümkündür: 

a. Bu grupta yer alan eylemlerde +{I} durum biçimbiriminin yerine +{DAn} durum 

biçimbirimi gelebileceği gibi devamındaki parçayı bildiren biraz, bir parça vs. gibi bütünün 

parçasını ifade eden (partitif) yapılar da getirilebilir. Boz (2004), bu tarz yapıların +{DAn} 

ekli eksiltili bir nesne ögesi olduğunu belirtir. 

(4) “Kurandan okudu hocalar,” (NHR-MİM) 

(5) “Nihayet, 'gerçeğe saygı' fikrinin iyice yerleştiğini ifade eden bir yüz ifadesiyle 

simidinden ısırıp bana bakınca, konuşmama devam ettim:” (DC-KBYİİ) 

(4) ve (5)’te Kurandan ve simidinden ögeleri Kuranı ve simidini biçiminde bütüne 

vurgu yapabileceği gibi Kurandan biraz, simidinden bir parça biçiminde parçaya vurgu 

yapabilir. +{DAn} durum biçimbirimi yüklenen ögenin aynı +{I} durum biçimbirimi 

yüklenen nesne gibi bütünü ifade eder. 

Burada değinilmesi gereken bir husus da düşürüldüğü varsayılan biraz, bir parça 

gibi parçayı ifade eden yapıların yüzey yapıda yer almaması ve +{DAn} durum biçimbirimli 

üyenin tek başına tercih edilmesi bu tarz eylemlerin üye yapısındaki değişim sürecini işaret 

ediyor olabilir. 

bütün bütün parça 

Kuranı okudu Kurandan okudu Kurandan (biraz) okudu 

Simidini ısırıp Simidinden ısırdı Simidinden (bir parça) ısırdı  

 

+{I} ~ +{DAn} durum biçimbirimi nöbetleşmesi görülen üyeler mantıksal düzeyde 

kaynak rolündedirler. Ayrıca bırakmak, çalmak, çöplenmek, ikram etmek, kesmek, kısaltmak, 

kısmak, kopmak, tatmak, tutmak ve yemek eylemleri uygun anlamlarıyla bu grupta yer alır. 

Kaynak rolünde yer alan bu tarz geçişli eylemlerde bu nöbetleşmelere sıkça 

rastlanılmaktadır. Eylemin +{I} durum biçimbirimi yüzey yapıda yer almadığı zaman 

+{DAn} durum biçimbirimi yüklenen üye onun işlev alanına da girerek tümceyi 

tamamlayabilmektedir. 

b. +{I} ~ +{DAn} durum biçimbirimi nöbetleşmesinin görüldüğü ikinci grupta ise 

yine bir parça-bütün ilişkisinden bahsetmek mümkündür. Ancak bunları birinci gruptakilerle 

karıştırmamak gerekir. Bu yapılarda +{DAn} alan ögeden sonra biraz, bir parça vs. gibi 

sözcükler getirilemez. 

(6) “Gözleri yaşararak karısının ellerinden öptü,” (MŞE-MA) 

(7) “Gitti, eşeğin yularından tuttu.” (FB-T) 

(6) ve (7)’de karısının ellerinden ve eşeğin yularından ögeleri ad tamlaması 

yapısındadır ancak tamlanan unsurlarda +{I} ~ +{DAn} durum biçimbirimi nöbetleşmesi 

görülmektedir. (6) ve (7)’de +{DAn} durum biçimbirimi yüklenen öge ise parçayı ifade 

etmektedir. 

bütün parça 

karısının ellerinden 

eşeğin yularından 

 

Bu grupta yer alan eylemler geçişli eylemlerdir. Bu tarz eylemlerde +{I} durum 

biçimbirimi yüklenen üye, yüzey yapıda yer almadığı zaman nöbetleşme görülür. +{DAn} 

durum biçimbirimi yüklenen üye +{I} durum biçimbirimi yüklenen üyenin işlev alanına 

girer ve nöbetleşme gerçekleşir. Bazen yüzey yapıda hem +{I} hem de +{DAn} durum 
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biçimbirimi alan iki üye bir arada da kullanılabilir. Bu tarz yapılarda nöbetleşmenin 

gerçekleşebilmesi için bir neden kalmaz: 

(8) “Kuzuyu burnundan öptü.” (SD-K) 

(9) “Senin bütün söylediklerine karşılık, kör bir inatla ve uslarını bir kenara 

bırakarak yalnız silahlarını saplarından sıkı sıkı kavrayıp, bir onları konuştururlar.” (AÖ-PS) 

bütün parça 

kuzuyu burnundan 

silahlarını saplarından 

 

Bu gruptaki eylemlerin +{DAn} durum biçimbirimi yüklediği üyeleri yer 

rolündedirler. Ayrıca ısırmak, kapmak, kavramak, öpmek, sevmek, takmak, yakalamak vd. 

eylemleri uygun anlamlarıyla bu grupta yer alırlar. Bu tarz geçişli eylemlerde bu 

nöbetleşmelere sıkça rastlanılmaktadır. 

2.2. +{A} ~ +{DAn} Nöbetleşmesi 

Geçişli eylemlerin bulunduğu bu grupta +{A} durum biçimbirimini alması gereken 

zorunlu üye +{DAn}’lı biçimde kullanılmaktadır4. 

(10) “Öyle elmalar ki, istersen üç buçuk, dört liradan sat...” (FB-T) 

(11) “Kışın sekizer liradan ver kilosunu.” (FB-T) 

(10) ve (11)’de dört liradan ve sekizer liradan üyeleri +{A} durum biçimbirimini 

yüklenmeleri gerekirken +{DAn} durum biçimbirimini yüklenmişlerdir. Özellikle satma 

süreci ifade eden eylemlerde bu nöbetleşmeye rastlanılır ve mantıksal düzeyde bu üyelere 

miktar rolü yüklemektedirler. Ayrıca bırakmak ve gitmek eylemleri de uygun anlamlarıyla 

bu grupta yer alırlar ve aynı anlamsal rolü yüklenirler. 

(12) “Polisten sormuş, bir haber yok.” (MŞE-AVK) 

(12)’de sormak eylemi Polisten üyesine yüzey yapıda +{A} durum biçimbirimini 

yüklenmesi gerekirken +{DAn} durum biçimbirimini yüklemiştir. Mantıksal düzeyde ise 

kaynak rolünü yükler. 

(13) “Atıldı ama, ben hemen bileğinden yapıştım:” (OCK-Ç) 

(14) “…aç bir kurt gibi belinden sarılarak tutunca karyolaya attım ve sordum:” 

(OCK-H) 

Ayrıca aynı süreçte yer alan yapışmak ve sarılmak eylemlerinde +{DAn} durum 

biçimbirimini yüklenen bileğinden ve belinden üyeleri ise mantıksal düzeyde hedef rolünü 

yüklenmişlerdir. 

2.3. +{DA} ~ +{DAn} Nöbetleşmesi 

Bu grupta +{DA} ~ +{DAn} durum biçimbirimi nöbetleşmesinin görüldüğü iki 

eylem tespit edilmiştir5. 

(15) “Irmaksa kan köpüğü köpürmüş, havadan uçan kuşu kapar.” (MM-LM) 

(16) “Saraydan yetişmemiş kimselere pek yüz vermez,” (HT-KSA) 

(15)’te havadan ögesi +{DA} durum biçimbirimini yerine +{DAn} durum 

biçimbirimi yüklenmiştir. Mantıksal düzeyde ise güzergah rolündedir. (16)’da Saraydan 

üyesinde aynı türden nöbetleşme yer alarak, mantıksal düzeyde ise yer rolündedir. 

 

                                                      
4 Bu eylemlerin üyelerine +{A} mı yoksa +{DAn} durum biçimbirimi yüklediğini tespit etmek için 

Google arama motorundan sorgulama yaptık. “liraya satmak” yaklaşık 1.720.000, “liradan satmak”; 

yaklaşık 798.000; “bileğine yapıştım” yaklaşık 21.800, “bileğinden yapışmak” yaklaşık 15.500 sonuç 

çıkmaktadır (04.05.2016). Gitmek eylemi KAL’da +{DAn} durum biçimbirimli, “Kilosu 33 liraya 

gitmiş”; GTS’de +{A} durum biçimbirimli “Altın kaçtan gidiyor?” şeklinde örneklendirilmiştir. Bu 

sonuçtan hareketle, kesin yargıda bulunmak doğru değildir ama en azından bir fikir elde edebilmek 

açısından önemlidir. Sonuçlara göre +{A} ile +{DAn} nöbetleşmesinden bahsetmek mümkündür.  
5 Google’dan yaptığımız sorgulamada “havada uçmak” yaklaşık 736.000, “havadan uçmak” yaklaşık 

667.000; “sarayda yetişmek” yaklaşık 215.000, “saraydan yetişmek” yaklaşık 213.000 sonuç 

çıkmaktadır (04.05.2016). Yetişmek eylemi KAL’da hem +{DA} hem de +{DAn} durum 

biçimbirimli, “Sen Süleyman gibi bir kadirşinâsın ocağında yetiştiğine hamdet; Bizim solcularımızın 

çoğu yabancı mekteplerden yetişmiş mutlu azınlık ” şeklinde örneklendirilmiştir. Çıkan sonuçların 

birbirine çok yakın olmaları +{DA} ile +{DAn} nöbetleşmesinin olabileceğini göstermektedir.  
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2.4. +{lA} ~ +{DAn} Nöbetleşmesi 

+{lA} ~ +{DAn} durum biçimbirimi nöbetleşmesinin görüldüğü üç eylem tespit 

edilmiştir6. Aynı süreçte yer alan çekmek, elemek ve süzmek eylemlerinin uygun anlamları bu 

grupta yer alır. Bu eylemler üyelerine mantıksal düzeyde araç rolü yüklemektedir. Bu rolü 

alan üyeler, bir şeyi ya da ürünü elde etmek için kullanılan aracı ifade ederler. 

(17) “kendi inbiğimizden çekilmiş olmak şartıyla...” (YKK-MSH) 

(18) “Derenin oyuk yerlerini ince elekten eledi.” (FB-T) 

(19) “Bu tütünü İngiltere'de hususi surette balla şaraptan süzerek yapıyorlar.” (HT-

OİBV) 

(17), (18) ve (19)’da inbik, elek ve şarap ögelerinin araç rolünde olduğu çok açıktır. 

(19)’da bal ve şarap ögesi bir ürün gibi görünse de tütünü elde etmek için kullanılan bir araç 

olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. 

  

                                                      
6 Google’dan yaptığımız sorgulamada “imbikle çekmek” yaklaşık 13.700, “imbikten çekmek” 

yaklaşık 3.710; “elekle elemek” yaklaşık 406.000, “elekten elemek” yaklaşık 434.000; “şarapla 

süzmek” yaklaşık 8.930, “şaraptan süzmek” yaklaşık 9.270 sonuç çıkmaktadır (04.05.2016). Kesin 

olamamakla beraber +{lA} ile +{DAn} nöbetleşmesinden bahsetmek mümkündür.   
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Sonuç 

Bu çalışmada, ölçünlü dilde görülen  +{DAn} durum biçimbiriminin diğer durum 

biçimbirimlerle nöbetleşmesi dilbilimsel yaklaşımlardan hareketle incelenmeye çalışılmıştır. 

Eylemlerin yüzey yapıda +{I}, +{A}, +{DA} ve +{lA} durum biçimbirimleri yerine 

+{DAn} durum biçimbirimi, mantıksal düzeyde ise kaynak, yer, miktar, araç, hedef rollerini 

yüklediği tespit edilmiştir. 

+{DAn} durum biçimbirimi nöbetleşmeleri ile ilgili saptamalarımız: 

Bütün-parça ilişkisinde parçayı ifade eden yapıların yüzey yapıda yer almaması 

yahut düşürüldüğü var sayılması, bu tarz eylemlerin üye yapılarındaki değişim sürecini 

göstermektedir. +{I} durum biçimbirimi yüklenen nesnenin yüzey yapıda yer almamasından 

dolayı +{DAn} durum biçimbirimi yüklenen üyenin nesnenin işlev alanına girmesi 

nöbetleşmelerin bir diğer sebebi görülebilir. 

Nöbetleşmelerin görüldüğü +{DAn} durum biçimbirimi ve diğer durum biçimbirimli 

tümceler karşılaştırıldığında üye yapısında ve anlamsal rollerde bir takım değişiklikler 

gözlenmektedir. 

Aynı türden durum biçimbirimlerin nöbetleştiği yapılarda aynı türden eylemlerin 

olduğunu bununla beraber mantıksal düzeyde aynı anlamsal rolleri yüklediği görülmektedir. 

Bu nöbetleşmelerin sebeplerinin tam olarak tespit edilebilmesi, özellikle 

nöbetleşmenin görüldüğü eylem türlerinin, bu eylemlerin yüzey yapıda üyelerin 

yüklendikleri durum biçimbirimlerin ve mantıksal düzeyde yüklenilen rollerin çok daha 

ayrıntılı bir biçimde ele alınmasıyla ortaya konulabileceği aşikardır. 
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Kültür ve Dil Etkileşimi Açısından Romanya Tulça İli Babadağ İlçesi Türk Ağızları 

 

Özlem DEMİREL DÖNMEZ 

 

Öz: Kültür ve dil var oldukları zamandan beri birbirleriyle karşılıklı etkileşim ve 

ilişki içerisindedir. Dil, kültürün ayrılmaz bir parçası olmasının yanında kültüre ait unsurların 

geçirdiği değişim ve dönüşümlerden etkilenen ve kültüre direkt temas eden bir yapıya 

sahiptir. Kültür ve dil arasındaki bu karşılıklı ilişkiyi, birçok milletin bir arada yaşadığı 

toplumlarda daha açık bir şekilde görebiliriz. Bu nedenle bu çalışmaya konu olarak, 

Romanya’nın Tulça İline bağlı Babadağ İlçesi Türk ağızlarını seçtik. Babadağ’ın etnik nüfus 

yoğunluğunu sırasıyla Rumen, Türk, Çingene ve Ruslar oluşturmaktadır. Babadağ’da 

yaşayan Türklerin dilinde özellikle Rumence etkisi açıkça görülmektedir.  

Çalışmada, 2013 yılında UKİD ve TİKA tarafından desteklenen proje kapsamında 

Babadağ ilçesinde yapmış olduğumuz mülakatlara ait metinler esas alınacaktır. Bu metinlere 

dayanarak kültür ve dil münasebeti üç ana başlık altında incelenecektir: 

1. Babadağ Türk ağızlarına Rumence’nin etkisi. 

2. Babadağ Türk ağızlarına İngilizce’nin etkisi. 

3. Babadağ Türk ağızlarına standart Türkçe’nin etkisi.  

Bu etkilerin sebepleri, hangi kaynak yoluyla gerçekleştikleri ve etki alanları alt 

başlıklarda incelenecektir. 

Bu çalışmanın, Türkiye dışında yaşayan Türklerin dil ve kültürlerinin nasıl bir 

değişme gösterdiğinin bir örneği olması açısından, aynı zamanda bu süreçte kültür ve dilin 

nasıl bir münasebet içinde bulunduğunun somut örneklerini sunması açısından alana katkı 

sağlayacağını düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Babadağ, Türk ağızları, kültür, dil, etkileşim. 

 

Abstract: Culture and language have been in mutual interaction with each other 

since the time they came into existence. Besides being an indispensable part of culture, 

language has been affected by the changes and conversions belonging to the culture and has 

a structure which directly get in touch with culture. We can see this bidirectional relationship 

between culture and language in the societies where a lot of nations live together. For this 

reason, we have selected Turkish dialects of Babadag district in Tulca city in Romania as the 

subject of this study. The ethnic composition of Babadag is Romanian, Turkish, Gipsy and 

Russian respectively. The effects of Romanian are seen clearly in the language of Turkish 

people living in Babadag. 

This study has been grounded on the texts which belong to the interviews made in 

Babadag in the scope of a projects supported by UKID and TIKA in 2013. In line with those 

texts, culture and language relationship will be dealt with under three titles. 

1. The effects of Romanian on Babadag Turkish dialect 

2. The effects of English on Babadag Turkish dialect 

3. The effects of standard Turkish on Babadag Turkish dialect 

The reasons of these effects, through which sources they occurred and the fields of 

effect will be dealt with under different subtitles. 

We believe that this study will contribute to the related field as it has been an 

example of how the language and culture of Turkish people living outside Turkey show 

changes, and at the same time it gives concrete examples of how the language and culture 

interact in this process. 

Keywords: Babadag, Turkish dialects, culture, language, interaction 
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Giriş 

Dil kültürün en önemli unsurlarından biri olup dilin bu önemi kültürün taşıyıcısı ve 

ifade aracı olması özelliğinden kaynaklanmaktadır. Kültürün nesilden nesile aktarılmasında 

ve geçmiş kültürlerden haberdar olunmasında, tek başına olmasa da, dilin üstlendiği rol son 

derece ehemmiyetlidir. 

Dil sayesinde toplumun fertleri müşterek yönler bularak birbirleriyle kaynaşır ve 

ortak hareket eder. Birlikte sevinmenin ve birlikte üzülmenin dışa yansıması dil sayesinde 

olur. Kültürün ortaya çıkıp belirginleşmesinde, ortak anlayışların oluşmasında ve yayılıp 

gelişmesinde dil, yabana atılmayacak bir öneme sahiptir (Göçer, 2001, s. 4). 

Dil ile kültür arasındaki etkileşim karşılıklı ve devamlı olup toplumun geçirdiği 

değişim, değişimin türüne ve boyutuna bağlı olarak, dilde farklı şekillerde yansımasını 

bulmakta dilde meydana gelen değişiklikler ve dilin ifade gücü seviyesi de kültür üzerinde 

etkili olmaktadır. 

Toplumun bütün parçaları birbirine bağlıdır. Bir yönde olan değişme bütün yönlere 

etki yaparak onları da harekete getirir. Kültürü değişen bir toplumun dili, düşüncesi, 

düşünüş biçimi, töresi ve göreneği de değişir (Akarsu, 1998, s. 89). 

Farklı bir dile, lehçeye hatta ağıza sahip bir arada yaşayan insanların dillerinin, 

zaman içerisinde birbirinden etkilenerek değiştiğini somut verilerle tespit etmek 

mümkündür. Bu veriler, bize etkileşimde bulunulan dilden hangi kelimelerin alındığını veya 

söz konusu dilin hangi sözcükleri değiştirdiğini gösterirken etkileşimin, kültürün hangi 

alanında daha yoğun olduğuna da işaret etmektedir. 

Babadağ Türk Ağızlarında kültür ve dil münasebetini, bölgenin demografik 

yapısından dolayı, bölge ağzında görülen Rumence etkisinden hareketle tespit etmeye 

çalıştık. Rumence’nin yanı sıra az sayıda da olsa İngilizce’nin etkisine de tesadüf ettik. Bazı 

konuşmacıların, şimdiki zaman ekinin düz ve yuvarlak ünlülü şekillerini bir arada 

kullanması da standart Türkçenin bir etkisi olarak tespit edildi. 

Çalışmanın Metodolojisi 

Çalışmada mülakat, konuşma analizi, tarama ve sınıflandırma yöntemleri 

kullanılmıştır. 

Babadağ’da 2013 yılında yapmış olduğumuz alan araştırmasında Türkler 45 hane 

olarak tespit edilmiş olup toplam 27 kişiyle mülakat yapılmıştır. Yazıya geçirilmiş olan 27 

mülakat metininin incelenmesi sonucu bu çalışmanın verileri elde edilmiştir (Demirel 

Dönmez, basılmamış kitap). 

Elde edilen mülakat metinleri transkribe edilerek yazıya geçirilmiş daha sonra 

metinde geçen Rumence ve İngilizce kelimeler taranarak sınıflandırılmıştır. 

Tespit edilen alıntı kelimelerin yanında sözcüğün geçtiği cümle ve hangi metinde 

kaçıncı satırda geçtiği belirtilmiştir. 

Babadağ Türk ağızlarında Rumence ve İngilizce’nin etkisi tespit edilirken kelimenin 

ait olduğu değil alıntılandığı dil esas alınmıştır. 

1. Babadağ Türk Ağızlarında Rumence’nin Etkisi 

1.1. Ses Değişimine Uğramayan Alıntı Kelimeler 

Babadağ Türk Ağızlarında, toplam 15 kelimenin Rumenceden değiştirilmeden 

alındığı görülmektedir. Bu kelimelerden 10 tanesinin Rumencede yazılış ve okunuşları 

aynıdır. Diğer beş kelime ise Rumence’de telaffuz edildiği şekliyle Babadağ ağızlarında 

kullanılmaktadır. Bu kelimelerin ortak özelliği “kv” ve” kvk” hece yapısına sahip kelimeler 

olmalarıdır. Çok heceli olan kelimelerin genelinde kalınlık-incelik uyumunun olmadığı 

görülmektedir. 

disiplina Rm. Disiplina. (Telaffuzu: Disıplina): Disiplin. 5-61 

guvernar Rm. Guvernar. (Telaffuzu: Guvernar):  Yönetim.  

“guvernarlar şeyler onnarlan görmüşsünüz hiç bişe yaptıkları yoK” 3-4 

hotar Rm. Hotar. (Telaffuzu: Hotar): Sınır.  

“türKcesi hotar diniyler evet araların kiremit ezip konumuş kiremitleri belli olsun 

nereden nereye kadar die” 18-96 

lumbera Rm. Lumbera. (Telaffuzu: Lumbera ): Kereste, kışlık odun.  

“elektirk lumberamız paalı su paalı hepsi paalı yetişdiremisin” 10-7 
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masa mare Rm. Masa mare. (Telaffuzu: Masa mare): Büyük, uzun düğün masası.  

“öle iki gün konuy şey masa māre diler restorantlara filan yerlere öle”  17-2, 19-65 

naş Rm. Naş. (Telaffuzu: Nâş): Vaftiz babası, sağdıç.  

“genşler naş romanca söleni naşa naşa öle söleni bizde hép naş” 15-89 

naşa Rm. Naşa. (Telaffuzu: Nâşa): Vaftiz anası, sağdıcın eşi. 

15-89 

paprika Rm. Paprika.  (Telaffuzu: Paprika): Kırmızı, acı ve sivri biber.  

“biz biber sivri bibere paprika didik” 14-44 

zero Rm. Zero. (Telaffuzu: Zero ): Sıfır.  

“zero ne sıfır” 24-117 

tanti Rm. Tanti. (Telaffuzu: Tanti): Teyze.  

“abla dér romence tanti dér teze nasıl diiz biz müsümannar” 15-126 

cermanya Rm. Germania(Telaffuzu: Cermanya): Almanya.  

“amerika cermanya öle çalışıydı” 5-69 

kastel Rm. Castel. . (Telaffuzu: kastel ):   Kale.  

“burda bir şey nası delim kastel romancası türkçesini kale kale vardı” 1-54 

muzika Rm. Muzica. (Telaffuzu: Muzika):   Müzik, çalgı.  

“yapardıg dişi  çıkdiyan getırırdı ana buba muzika diyiz biz çalgı” 27-21 

orçe Rm. Orice. . (Telaffuzu: Orçe):   Herhangi.   

“orçe kıS” 2-21  

suk Rm. Suc. (Telaffuzu: Suk):   Meyve suyu.  

“hıdrelez tulçada mezarlıa gideriz orda ona buna suk verisin tatlı yaparsın” 11-44  

1.2. Ses Değişimine Uğramayan ve Ses Değişimine Uğrayan Örneklerin Bir 

arada Kullanıldığı Alıntı Kelimeler 

Bazı alıntı kelimelerin, ses değişimine uğramış şekilleriyle birlikte ses değişimine 

uğramamış şekillerinin bir arada kullanıldığı görülmektedir. bu durum sadece 5 kelimede 

tespit edilmiş olup alıntı kelimenin gösterdiği ses değişiminin genellikle tek sesle sınırlı 

kaldığı görülmektedir.  

çimburu, çimburuk Rm. Cimbru. (Telaffuzu: çimburu): Kekik. 

“karabüberi koyerim çimburuk çimburu bilmiim size nası söyleni” 6-125 

galat, galas Rm. Galati.  (Telaffuzu: Galat): Romanya’da bir şehir.  

“galat bırein imraim tulça köstence burda türKler yerleşmiş” 9-92, 7-8 

karte kartefe, kartefle, kartof, kartov Rm. Cartof. . (Telaffuzu: kartof ):   

“fasileni alırsın lananı alıysın turşuna koyma e başga karte patateS kartof” 8-84, 8-

57, 3-65, 24-194, 24-191 

serbiç, serviç Rm. Servici.  (Telaffuzu: serviç):  İş.  

“itiarlar hangısı yerde oturuydu hangısı serbiçi yokdu tutuylardı” 13-58,  

“serviçe gitdim işe gitdim santralci oldum ben daa yapamadım” 15-171 

ungarya, ungarye Rm. Ungaria. (Telaffuzu: Ungarya):   Macaristan.  

26-54, 5-106 

1.3. Ses Değişimine Uğrayan Alıntı Kelimeler 

Babadağ Türk ağızlarında toplam 56 kelimenin Rumence’deki yazım ve telaffuz 

şeklinin dışında bir veya daha fazla ses değişimine uğramış olarak kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Kimi kelimelerde baştaki “h” sesinin düştüğü (anjarka), kimi kelimelerde tek bir 

sesin değiştiği (bulgarye, çerçetetor), kimi kelime ve kelime gruplarının kısaltılarak 

söylendiği (asbunsele, dıraj) görülmektedir. 

anjarKa Rm. Hamcearca (telaffuzu: hemçerka): Tulça’nın Hamcearca ilçesinde 

ilçeyle aynı adı taşıyan bir köy.  

“o köler sade aleviydi onnar hepsı gettı anjarKada yogtı” 26-123 

asbunsele Rm. Ascunde şi de a cauta (telaffuzu:  Askunde şi da kaunta): 

Saklambaç.  

“saklanıydık saklambaç asbunsele öle diler” 24-177 

bırail, bırein, birila Rm. Braila, Bran (telaffuzu:  Bırayla, baran): Romanya’nın bir 

şehri.  

9-91, 7-8, 14-157 
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budzurka Rm. Zbura (telaffuzu: zutuda): Sinek. Çelik çomak oyunu.  

“budzurka biz heP oynuyduk” 24-180 

bulgarye, bulkarya Rm. Bulgaria (telaffuzu: bulgarya): Bulgaristan.  

“cigara yapan türKler gelmişlerdi şeyden bulkarya tarafından” 13-116, 6-67 

cerman Rm. Germană (telaffuzu: cermano): Alman.  

“sizinkıleri öbürleri fırançezler cermannar bosforus dedi” 2-42 

çerçetetor  Rm. Cercetator. (Telaffuzu: Çerçetator): Araştırmacı.  

“bukreşten geldi çerçetetor” 5-6 

depot Rm. Nepoată (Telaffuzu: Nepoato ): Yeğen.  

“güve o da güve o da güve o depotum o da güve olacak” 17-40  

dıbırşor Rm. Verişoară. (Telaffuzu: Verişoaro): Kuzen, amca oğlu.  

“babamnan onun babası aga kardaşlar şey nası disınız biz diz ki bu romanca dıbırşor 

demek” 19-6 

dıperevoloçi, dırevoloçi Rm. De revolutie. (Telaffuzu: derevolutye ): devrim.  

“ne o sıtat dévlete démek şindi oldu böle dıperevoloçi o o may dırevoloçi” 5-57 

dırāj , dıroj  Rm. Dırojdie de bere. (Telaffuzu: Dırojdiebere):  Hamur mayası.  

“dırāj die bizde naszı diler maya accık tuz onu yuuresin”3-54,  “dıroj diiz biz hamır 

hani kabartma şeysi” 27-61 

dırak Rm. Dreapta. (Telaffuzu: Dırapta): doğru. “bilmim neçin sade érkek ölü 

dırak da benım kocam” 5-19  

dokümantari Rm. Documentatie. (Telaffuzu: Dokümantatye):  dokümantasyon.  

“var dokümantari benim orda da var” 5-29 

edukatör Rm. Educator. (Telaffuzu: Edukator):  Eğitmen. “annem gitmiş 

konuşmuş oradan bir edukatörilen öretmennen” 18-43 

fırançez Rm. Franceza. (Telaffuzu: Fırançeza ):  Fransız.  

“sizinkıleri öbürleri fırançezler cermannar bosforus dedi” 2-42 

fırançezca Rm. Franceza. (Telaffuzu: Françeza): Fransızca.  

27-74 

galopan Rm. Galop. (Telaffuzu: Galop):  Dörtnala. Kalp yetmezliğinde kalbin 

çıkardığı ses dörtnala koşan bir ata benzetilerek bu şekilde bir adlandırılma yapılmış.  

“genç öldü kırkaltı yaşında ürek infart galopan” 5-20 

garsoniera Rm. Garsonia. (Telaffuzu: garsonia ):  Sütüdyo, küçük daire.  

“iki genÇ yalnız da olsa veriledi garsoniera bir oda” 5-89 

gıratan Rm. (Telaffuzu: gıratar): Izgara.  

“şincig gıratan diiz biz ızgara yapardılar” 27-26 

inciner Rm. İnginer. (Telaffuzu: incineir): Mühendis. 

“ormancılık için çıkTı müendis ya nasıl diler inciner müendis” 24-114  

imperiyo Rm. İmperiu. (Telaffuzu: imperio ):  İmparatorluk.  

“çoK büük imperiyo bu türKler” 5-157 

infart Rm. İnfarct.  (Telaffuzu: infarkt):  Kalp.  

“genç öldü kırkaltı yaşında ürek infart galopan” 5-20 

kastırabez Rm. Castravete. . (Telaffuzu: kastıravete ):   Salatalık.  

“uzun hani olı turşu da yapıiz ona kastırabez diiz” 24-197 

Kokolata, şukolata Rm. Ciocolată.  . (Telaffuzu: Çokalato):  Çikolata.  

“bır avuç taş onı şukolata oynuyduk kokolata bole tutuyduk parmaklarımızı sora 

atıydık” 24-182 

kolina Rm. Sulina. (Telaffuzu: Sulına):  Tulça’da bir kasaba.   

“yok çukurova bi de kolina evet o kadar” 9-7 

kontarvetate  Rm. Contabilitate. (Telaffuzu: Kontabilitate ):   Muhasebe.  

“yaptım liçeo sora üç sene de postiçee kontarvetate” 20-5 

kontarvıl Rm. Contabil.  (Telaffuzu: Kontabil):   Muhasebeci.  

“postiçeala şede bırda kösdencede kontarvıl bōyle işi hezaPcı nası deiniz” 20-6 

koperativera Rm. Cooperativa. (Telaffuzu: Koperativa):   Kooperatif.  

“çalışmıdi kendi başına hep her şe koperativera devlete çalışıydin” 5-81 

kottor Rm. Cuptor. . (Telaffuzu: kuptor):  Fırın.  
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1-25 

liçeo Rm. Liceu. . (Telaffuzu: liçeu):   Lise.  

20-5  

lupu Rm. Lup. (Telaffuzu: Lup ): Kurt, lakap olarak kullanılmış.   

“liderlik kalktı onnarda çünkü eskiden varmış varmış vardı bi lupu patalay eski 

adamnar” 9-51 

maçın, maçin Rm. Macin. (Telaffuzu: Maçii):  Romanya’nın Tulça şehrinde yer 

alan bir kasaba.  

14-24, 13-49 

magazin Rm. Magazin. (Telaffuzu: Magazi): Mağaza.  

“magazin maazalara deni veridi parasız sora tutarlardı ama ne lazımdı” 5-88 

may Rm. Mai. (Telaffuzu: May): Mayıs. “katıldık bizde yapıylardı balkanda 

hıdrelez oldunan mayın altısında” 16-9 

maystri Rm. Maestru. (Telaffuzu: Maesturu):  Master.  

“post maystri kıreati yapıydık model sade vardı işçilerimiz” 5-54 

morkab, morko morkop Rm. Morcovi. . (Telaffuzu: Morkovi):   Havuç.  

“var bekim yannış sölesem te dedim morkaba biberi soanı domatezi” 6-110 

pensie Rm. Pensiuni. . (Telaffuzu: pensuillu):  Emeklilik maaşı.  

“hasdalık pensie emekli ama çıkdı nasıl derim hasda içün zor burada” 13-7 

petroje Rm. Petroşani. (Telaffuzu: Petroşalli):   Romanya’da bir şehir.  

“derotu da hém petrojede gördüm” 6-113 

pirimari, pirimarie Rm. Primarie. (Telaffuzu: Pirimarye):   Salon.  

“benım çocuum pirimari diiz biz orada hesap tutıi aylıkçı olannara para verii 

pirimarie diiz biz” 27-147, 27-148 

pirizyoner Rm. Prizonier. (Telaffuzu: Pirizonyer):   Tutsak.  

“romanye pirizyoner yesır düşmüŞ buam” 2-21 

postiçeala, postiçee Rm. Postiçe. (Telaffuzu: Postiçe):   Posta, postane.  

“liçeo sora üç sene de postiçee kontarvetate şey üş sene postiçeala şede b rda 

kösdencede” 20-6, 20-5 

pulne Rm. Paine. (Telaffuzu: payne):   Ekmek.  

“ekmek burada ekmek ama romanca pulne” 24-197  

ratze Rm. Rata. (Telaffuzu: Rata):   Ördek.  

“ratzeleşivınator ratze ördek vınator da avcu sora saklanıydık saklambaç” 24-176  

ratzeleşivınator Rm. Rata joc vanator. . (Telaffuzu: Rata Joj vanator):  Ördekle 

avcı oyunu. “ratzeleşivınator ratze ördek vınator da avcu sora saklanıydık saklambaç” 24-

176 

revoliçe Rm. Revolutie. (Telaffuzu: Revolutye):  Devrim.  

“çalışTım şimdı çiftçilik dielım şimdı bizde romanyede nası deni revoliçe geldı 

onnar gittı” 25-8 

roşi Rm. Roşii. . (Telaffuzu:Roşi):  Domates.  

“zatı romenner de hép salata diler domatiz biber onnar dérler roşi domatize” 23-68 

rozboin Rm. Războieni. (Telaffuzu: Razbonyeli):   Çavuş Köy. Tulça’nın 

Kasımuşağı kasabasına bağlı bir köy.   

“çavuş kǖy diiler şindi romence rozboin diiler” 7-1 

rögar Rm. Bogat. (Telaffuzu: Bogat):   Varlıklı, zengin.  

“küçücük melmeket amma çoK rögar çoK zengin dourdular” 2-3 

sarumına Rm. Îmi sărut mâna. . (Telaffuzu: ümü sarut muna):    Elini öpeyim.  

“şindi böle büük insannar geşTien sarumına elini öpeim diye geçerler temenna 

yaparlar” 15-118 

selina Rm. Telina. . (Telaffuzu: Telina):   Kereviz.  

“kartefle öyle patateS da da dōroto bırda başka şeler de var selina” 6-111 

sıkola Rm. Şcoala. (Telaffuzu: sıklala):  Okul.  

“türgce oguduk sıkolada” 11-59 

sıtat Rm. Stat. (Telaffuzu: sıtat):  Devlet.  

“ne o sıtat dévlete demek” 5-56 
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soçiatates  Rm. Sociatate. (Telaffuzu: Soçiatate):  Şirket.  

“orada kardeşım vardı soçiatates ormanlnıK yapıyı” 25-9 

şaptı Rm. Şapte. (Telaffuzu: Şapte):   Yedi.  

“bizim türK paramıS yédi üz milyon mi diler şaptı mi moldoanın gibi édi üz” 19-

20 

ugosla Rm. Iugoslavia. (Telaffuzu: Yugoslavya ):   Yugoslavya.  

“sora romanye ugosla şee çevirdile çeklava yaptıla” 13-114 

vınator Rm. Vanator. (Telaffuzu: Vanator ):   Avcı.  

“ratze ördek vınator da avcu” 24-176 

2. Babadağ Türk Ağızlarında İngilizce’nin Etkisi 

Babadağ Türk ağızlarında bulunan alıntı kelimelerden bir kısmında İngilizcenin 

etkisi görülmektedir. Bu kelimeleri, telaffuzlarını esas alarak tespit etmeye çalıştık. Mesela 

bölge ağzında Macaristan için hem Ungarya hem de Hungarya şeklinde iki kelime 

kullanılmaktadır. Bunlardan Ungarya Rumence Ungaria / Ungarya, Hungarya ise İngilizce 

Hungary / Hangıri telaffuz şekline yakındır. Bu etkiyi tespit edebildiğimiz kelime sayısı 

7’dir.  

arşitek İng. Architect. (Telaffuzu: Arçitekt): Mimar.  

“arşitek neye denidi” 5-85 

artile İng. Artillery. (Telaffuzu: Artileri): Topçu. “bilmim süleme romence 

süledım artile diler atıylar ya topçı tamam işTe” 25-44 

çiprioS İng. Gypsies. (Telaffuzu: Cipsiz): Çingeneler. “türK de tatar çingene 

kazak gırek çiprioS şeler” 13-33 

ekporsa, ekspolatat, iksport İ İng. Exports. (Telaffuzu: Eksports): İhracat. 

“ekporsada amerika cermanya öle çalışıydı” 5-69 

 “paalı çünkü çoK yabancı geldi ekspolatat eTi çok büük fabrikalar vardı” 5-71 

“en büük dünya evropa iksport yapıydı” 5-74 

Hisdorik İng. historic. (Telaffuzu: hisdori):  Tarihi.  

“bu hisdorik isde annadım” 5-10 

hungarya İng. Hungary. (Telaffuzu: Hangıri):  Macaristan. “o hungarya tarafında 

piçoç diler onnarın da farglıları var” 24-195  

marina İng. Marine. (Telaffuzu: Marin):  Deniz. 5-15 

3. Babadağ Türk Ağızlarında Standart Türkçe’nin Etkisi 

Babadağ Türk ağızlarının karakteristik özelliklerinden biri şimdiki zaman ekinin düz 

ünlülü kullanımıdır. Ancak bazı kişilerin konuşmalarında ekin yuvarlak ünlülü şekillerine de 

rastlanmaktadır. Bu kişilerin, eki daima yuvarlak ünlülü olarak kullanmamaları,  bu 

durumun, söz konusu kişilerin konuşmalarının karakteristik özelliği değil de standart 

Türkçenin bir etkisi olduğunu düşünmemize sebep olmaktadır.   

3.1. Standart Türkçeyi Kullanan Mülakatörün Etkisi 

Adalet Yusuf adlı konuşmacının, konuşmasının tamamında şimdiki zaman ekini düz 

dar ünlülü bir şekilde kullanırken mülakat yapan kişinin yuvarlak ünlülü sorusundan sonra 

aynı eki yuvarlak ünlülü olarak telaffuz ettiği tespit edilmektedir. Bu durum konuşmacının 

mülakat yapan kişinin konuşmasından etkilendiğini açıkça göstermektedir. 

“tatar adeti var biliysiniz yapıylar hep öle sizde de gördüm televizonda izleyerek 

berekler yapıiz” 1-14, 15 

“Kebete nasıl yapılıyor mesela” sorusundan sonra; 

“kebete gördüm televizonda sizde de yapıyorlar” 1-17, 18  

Şeklinde şimdiki zaman ekinin “yor” olarak kullanıldığı görülmektedir. 

3.2. Konuşmacının Yaşı, Eğitim Seviyesi ve Sosyal Çevresi 

Babadağ’da doğup büyümüş olan Rumence ve Türkçe bilen, kasabada imam 

olmadığı zamanlarda imamlık yapan bunun yanında bölgeye gelen ziyaretçilerle ilgilenen 

aynı zamanda geniş bir sosyal çevresi bulunan 35 yaşındaki Hüseyin Evren’in konuşma 

metninde şimdiki zaman ekinin yuvarlak ünlülü şekillerinin daha fazla olmakla birlikte düz 

ünlülü şekillerine de rastlanmaktadır.  

hayvancılıklan uraşıorlar yani alıp satıp alıp satıor 9-17 

hocadan çok korkuyorlar 9-19 
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yani herkes evini şe yapi 9-44 

kış çıktı mı aradan nası denii 9-89 

Adakaleli olup beş yaşlarındayken Maçin’de yaşamaya başlayan on yedi yaşında 

evlenerek Babadağ’a yerleşen, caminin temizlik işleriyle ve dışarıdan gelen misafirlerle 

ilgilenen 49 yaşındaki Nesrin Tahiroğlu’nun konuşması esnasında şimdiki zaman ekini 

genellikle düz ünlülü olarak kullandığı ancak bazen yuvarlak ünlülü olarak kullanmaya 

çalıştığı görülmektedir.  

çalışıordum on beş on altı seneden beri camide çalışdım 14-4 

misafirleri buyur edidim gelidi bakıdi 14-6 
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Sonuç 

Babadağ Türk ağızlarında Rumenceden aynen ve değiştirilerek alınan toplam kelime 

sayısı 83, İngilizce’den alınan kelime sayısı ise 7’dir. Alıntı kelimelerin belli kişilerde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Alıntı kelime sayısı, 5. konuşmacıda 19, 24. konuşmacıda 13 

olup geri kalan kişilerde 6’yı geçmemektedir. Konuşma metninde en fazla alıntı kelime tespit 

edilen Gülfigar Feyzullah, Babadağlı olup uzun süre Köstence’de ikamet etmiş, lise mezunu, 

moda evlerinde ve postanede çalışmış, günlük gazete ve kitap okuyan, Rumence bilen 76 

yaşında bir kadındır. İkinci olarak en fazla alıntı kelime tespit edilen Hanife Ferudin, 

Babadağ’ın Çukurova köyünde yaşayan, belli bir sosyal çevresi olan, lise mezunu Rumence 

bilen biridir.  Ancak Hanife Ferudin’e “buna Rumence ne dersiniz?” şeklinde soruların 

yöneltilmiş olması yanıltıcı olmaktadır. Konuşmacının kullandığı Rumence kelimelerin bu 

soruların cevaplarında yoğunlaştığı ve genellikle ses değişimine uğramış oldukları 

görülmektedir.  

4., 12., 21., 22., 23. Konuşmacılarda alıntı kelime neredeyse hiç tespit 

edilmemektedir. Bu konuşmacılardan Yusuf Ruşen iki fakülte bitirmiş eğitimli biridir. Bu 

durumda eğitim seviyesiyle günlük konuşma dilinde yer alan alıntı kelime sayısının doğru 

orantılı olmadığı görülmektedir. Eğitimli kişilerin bilinçli olarak Türkçe kelimeleri tercih 

ettikleri ve yabancı kelime kullanma özentisi içinde olmadıkları düşünülebilir.  

Babadağ Türk Ağızlarında, istisnaları bir kenara bırakacak olursak, ortalama yarım 

saatlik bir konuşma metninde, Rumence ve İngilizce alıntı kelime sayısı 1 ile 6 arasında 

değişmektedir. Bu aralıkta eğitim ve yaş etkili olmaktadır.  

Babadağ Türk ağızlarında, şimdiki zaman ekinin kullanımı çerçevesinde, 3 

konuşmacıda standart Türkçenin etkisi tespit edilmiş olup bu etki, 50 yaş altı, Türkiye’den 

gelen ziyaretçilerle münasebeti olan kişilerde belirgin olarak görülmektedir. Bu etkinin, 

kadınlardan ziyade erkeklerde daha belirgin olarak tespit edildiği söylenilebilir. 
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Silistre İli Dulovo İlçesi Türk Ağızlarında Bektaşilikle İlgili Sözcükler ve Kullanımları 

Üzerine Bir Değerlendirme 

 

Özlem DEMİREL DÖNMEZ* 

Fatma KOÇ* 

 

Öz: Kuzeydoğu Bulgaristan’da yer alan Silistre İline bağlı Dulovo İlçesi Türklerin 

yoğunlukla yaşadığı yerlerden biri olup bu bölgede yaşayan Türk halkı çoğunlukla 

Bektaşiliğe mensuptur. Bundan dolayı halkın konuşma dilinde Bektaşilikle ilgili terimlere 

sıklıkla rastlanmaktadır. Bu kelimeler kimi zaman sözlük anlamının dışında başka 

kavramları ifade etmek için kullanılırken, kimi zaman da aynı sözcük konuşucusuna göre 

farklı anlamlar kazanır. Bölge ağzında kelimelerin standart Türkçeden farklı şekillerde ifade 

edildiği de görülür. Muhabbet, talip, mürşit, tarik en sık tekrar edilen kelimeler olup 

kelimelerin kullanım sıklığı da değişmektedir.  

Bu çalışmanın amacı,  

1. Dulovo İlçesinde yaşayan Türklerin Bektaşilikle ilgili kullandıkları kelimelerin,  

2. Bu kelimelerin hangi anlamları karşıladığının,  

3. Bu anlamların sözlükteki anlamlarıyla ne derece örtüştüğünün,  

4. Farklı anlamlandırmaların kaynağının ve sebebinin,  

5. Kelimelerin kullanım sıklığının, bunun sebeplerinin ve ifade ettiği durumun  

tespit edilmesidir. 

Çalışmada, 2011 yılında Dulovo İlçesinde mülakat yöntemiyle elde ettiğimiz 

metinlerin taranması ve sınıflandırılması yöntemleri kullanılacaktır. 

Çalışmanın sonucunda Dulovo İlçesinde yaşayan Bektaşiliğe mensup Türklerin 

inançlarını ve bu çerçevede yaşam tarzlarını yansıtan kelime dağarcığı ortaya konmuş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, Bektaşilik, Söz dağarcığı. 

 

AN EVALUATİON ON THE WORDS RELATED TO BEKTASHİS İN TURKİSH 

DİALECTS İN SİLİSTRE CİTY DULOVO DİSTRİCT 

Abstract: Turkish people living in Dulovo district which belongs to Silistre city 

located in North East Bulgaria are mostly a part of Bektashism. For this reason in the speech 

of public the terminologies related to Bektashism are usually encountered. These words are 

sometimes used out of their dictionary meaning and sometimes they gain different meanings 

according to the speakers of the same words. In the dialect of this district, it has been 

observed that the words have been used differently. “Muhabbet, mursit, tarik” are the 

repetitively used words and their frequency of use changes. 

The aim of this study is to identify; 

1. The words that Turkish people living in Dulovo district used related to 

Bektashism 

2. What those words correspond to 

3. To what extent those words’ meaning overlaps with their dictionary meaning  

4. The reasons and sources of different interpretations 

5. The frequency of use of those words, the reasons for this and the situation that 

the words explain 

In the study, the method of scanning and classification of texts which were obtained 

through the interviews conducted in 2011 in Dulovo district will be used. 

As the outcome of this study, the vocabulary set which reflects the belief and life 

style of Turkish people living in Dulovo district and belonging to Bektashism will be 

revealed.  

Keywords: Bulgaria, Bektashism, vocabulary set 
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Giriş 

Herhangi bir alana māl olan, o alanla ilgili akla gelen ilk kelimelerden olan ve belirli 

bir konuyu temsil eden sözcüklere terim diyoruz. Matematikte “küme”, edebiyatta “uyak”, 

dilde “bağlam” vb. Görüldüğü gibi bu sözcüklerin her biri belli bir dala ait olan kavramları 

teşkil ediyor. Dolayısıyla terim, bir alanın parçalarını oluşturan küçük parçacıklardır. Söz 

konusu alan ne ise o alanın terimleri de onun parçacıklarıdır. Bu parçacıklar bir araya 

geldiğinde hepsi bir bütün olarak sözcük olarak karşıladığı alanı temsil eder.  

Terim, bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir 

kavramı karşılayan kelime, ıstılah (Akalın, 2011:2330), bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi 

çeşitli uzmanlık alanlarının kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad (Korkmaz, 

2010, 213), ilim, teknik, sanat, spor, ticaret gibi özel alanlarda kullanılan, genellikle belirli 

bir tek kavramın nesnenin, olayın veya durumun karşılığı olan kelime (Topaloğlu, 1989, 

143), Bilim veya sanat kavramları için kullanılan anlamı sınırlı sözcük (Hatipoğlu, 1982, 

118) şekillerinde tanımlanmaktadır.  

Vardar, özel bir bilgi ya da etkinlik alanına, bir bilim, uygulayım ya da uzmanlık 

dalına özgü sözcük olan terimlerin uzmanlar arasında etkin bir bildirişim sağlanması için 

gerekli, temel öğeler olduğunu ve genel dilde geçerli olan çokanlamlılığa karşın terim 

alanında tek anlamlılığa yönelişin görüldüğünü, bu olguya bağlı olarak daha hızlı bir 

yenileniş süreci ve yaratım etkinliğinin gözlemlendiğini belirtmektedir (Vardar, 1980, 200). 

Alevilik-Bektaşilik inancı geçmişe uzanan oldukça köklü bir sistemdir. Türk-İslam 

geleneği çerçevesinde Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde de yer almış ve güç kazanmıştır. 

Halk kültürü ile şekillenmiş ve yerini korumuştur. Anadolu ve Anadolu dışındaki 

insanlarımız inançlarını ve uygulamalarını devam ettirmektedir. Bu unsurlar aynı zamanda 

dil açısından da bir bakış açısı kazandırmış ve birçok farklı terim ortaya çıkmıştır. 

Anadolu’nun her bir bölgesi, vilayeti, ilçesi Türk dili bakımından farklı ağız özelliklerinden 

müteşekkildir. Dolayısıyla her bölgenin inançlarındaki uygulamalar farklılık gösterebildiği 

gibi bu uygulamaların isimleri yahut kavramları da farklılık gösterebilmektedir.  

Çalışmanın Metodolojisi 

Bu çalışma, 2010 yılında Bulgaristan’ın Silistre iline bağlı Dulovo / Akkadınlar 

ilçesinde yapmış olduğumuz derleme çalışmalarının verilerinin değerlendirilmesine 

dayanmaktadır. Bu veriler 2012 yılında Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli Dulovo / 

Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları ismiyle kitap olarak basılmış olup bu bildiride de eserin 

metinler kısmı esas alınmıştır (Demirel Dönmez, 2012, 170-266). DA’da tespit edilen 

terimlerin karşısında söz konusu sözcüklerin geçtiği cümleye ve cümlenin yer aldığı metin, 

satır ve sayfa numaralarına yer verilmiştir. Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü için 

kısaltma olarak ABTS, Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk 

Ağızları içinse DA kısaltmaları tercih edilmiştir. 

Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Dulovo’ya bağlı 27 köy bulunmaktadır. Bu 

köylerin bir kısmında Bulgarlar ve Romenler yaşamaktadır. Söz konusu eserde Türklerin 

yoğun olarak yaşadığı 8 köy ve ilçe merkezi ele alınmıştır. Bu sekiz köyden Karalar, 

Söğütçük, Baylarköy ve Baltacı Yeni Köy Bektaşi nüfusun yoğun olarak yaşadığı köylerdir. 

Bu nedenle derleme metinlerimizde Alevilik-Bektaşilikle ilgili çok sayıda sözcük yer 

almaktadır. Eserin sözlüğü hazırlanırken bu kelimelerin anlamlarını bulabileceğimiz 

kapsamlı bir sözlüğün mevcut olmadığı görülmüştür. Bugün Alevilik-Bektaşilikle ilgili 

ulaşabileceğimiz mevcut en kapsamlı sözlük, Esad Korkmaz’ın Alevilik-Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü’dür (Korkmaz, 2005). 

Çalışmada, DA’da metinler kısmında geçen Alevilik-Bektaşilikle ilgili kavramlar 

tespit edilerek bu kavramların metinlerde hangi anlamda kullanıldığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Daha sonra bu kavramların ABTS’de yer alıp almadığı yer alıyorsa nasıl 

anlamlandırıldığına bakılarak metinlerdeki anlam ile sözlükteki anlam karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir.  

Örnek verecek olursak, “akşam kılmak” kavramı Bektaşilikte cemden önce kılınan 

kıyam ve secdeden oluşan Fatiha ve Nur surelerinin okunduğu, tekbir getirirken Allah dost 

denilen bir namazdır. Bu kavram sözlükte yer almamaktadır. Bunun yanında sözlükte yer 

alıp da yeterince açıklanmayan pek çok kavram mevcuttur. Aşk kelimesi bunlardan biridir. 
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Aşk sözcüğü “sevenin sevilende yok olması” şeklinde izah edilirken Alevilik-Bektaşilikteki, 

talip olmak, yönelmek anlamlarına ve aşka gelmek, aşk bağlamak alt başlıklarına yer 

verilmemektedir.  

Buradaki amacımız Esad Korkmaz tarafından kaleme alınan ve sahadaki eksikliği 

gidermeye yönelik şu an ulaşabildiğimiz tek eser olan Alevilik-Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü’nü eleştirmek değil bu alandaki eksikliğin ivedilikle doldurulması gerektiğine 

dikkat çekmektir.  

Çalışmamızda üzerinde durduğumuz nokta “Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları” adlı eserden alınan derleme metinlerinde geçen 

Alevilik inancıyla ilgili terimlerdir. Her alana ait bir terim olduğu gibi Alevilik inanç 

sisteminin de bir terim düzeneği vardır. Bu terimler şöyledir: Ali, halife, aşk, baba, babalık, 

bektaşi, can, cem, cemevi, dār, dede, dem, dergāh, derviş, dervişlik, devran, erkan, görgü, 

Hasan, ikrar, kurban, muharrem, musaip, nefes, niyaz, ocak, semah, şah, talip, tarik, tekke, 

telle-, tercüman, tīla-, üçler, zakir. Söz konusu terimler, Alevilik-Bektaşilik inancının ana 

hatlarıyla genel unsurlarını oluşturmakta olup aynı zamanda Türk diline ve Türk dilinin 

terim dünyasına bir zenginlik kazandırmıştır.   

 
Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü 

    1. akşam kılınmak; Bektaşilikte ceme başlamadan 

önce kılınan kıyam ve secdeden oluşan, tekbir 

getirirken “Allah dost” denilen, Nur ve Fatiha 

surelerinin okunduğu bir namaz (Dönmez, 2016, 107-

113).  

07-10, 184 akşam kılındıktan sona nefesler sölenir. 

1. akşam kılın-: -Yok. 

 

ABTS’de yer almamaktadır. 

 
Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü- 

    2. Ali:  Hz. Ali. 

05-13, 181 ana bana Meryem anaı benim gezdim oKul 

arkadaşım öretdi siz bana ėvde hasanı, alį, peygamberi 

öretmediniz ben bunı bilmierim. 

016-5, 201 bize tǖkēden ācı bekdaş veli için kitaPla 

verildi hazreti ali için kitaPla. 

2. ali: 1) Eski Türk inancından gelen Gök 

Tanrı’nın bedenleşmesi bağlamında Hz. 

Ali’yi simgelediğine inanılan güneş. 

2)Tanrı’nın sonuç üretmesi bağlamında 

tanrısal özün görünüşe taşınmasına aracılık 

eden güneş ışığını bize yansıtan ve 

Tanrı’nın velisinin bedenleşmesi olarak 

algılanan ay. 

 

Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları adlı 

eserden alınan metinde “ali” sözcüğü, Alevilik’te kutsal addedilen Hz. Ali’yi kast 

etmektedir. Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü’nde ise birinci anlamında Hz. Ali’yi 

simgeleyen güneş, ikinci anlamında ise Tanrı’nın velisinin bedenleşmesi olarak algılanan ay 

şeklinde ifade edilmiştir.  

 
Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü- 

    3.  álife: Halife. 

halife baba; Bektaşilikte dinį lider. 

010-15, 189 şimdi arada sınır olmasına ramen biS 

memet demirtaş dedenin álife babasıım ben burda 

bizim yöremizde memet demirtaş dedenin adından 

babaların ħızmetini görmekteyiz. 

3. halife: 1) Hz. Muhammet’in Hakk’a 

yürümesinden sonra O’nun vekili olarak 

Müslümanların imamlığını yapan kimse. 

2)Kendini tarikat yoluna vermiş, derece 

sıralamasında babadan sonra gelen ve 

mürşidin, pirin yerine geçme yetkisi olan 

Alevi-Bektaşi. 

 

Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları adlı 

eserde“halife” sözcüğü dinį bir lider olarak tanımlanmıştır ve metinde yine bu anlamıyla 

kullanılmıştır. Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü’nde ise sözcüğün ikinci anlamı, 

diğer eserdeki metinde kullanılan anlamla örtüşmektedir. 
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Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

    4.  aşg: aşk,  

aşg et-; 1. Talip olmak, yönelmek. 

20-56, 211 biz yetişdinensi kalabalık olunudu 

hekes gelidi bök küçük seslenidi cemle 

kalabalıkdı kimse bi başga yere aşg etmezdi 

ceme allah yolnu seslemek vadı şindi gene vā da. 

2. cemde cezbelenmek. 

020-52, 211 hatılīm onarı evel zemanda cemle 

yörüdü böük küçük seslenidi içelei dolu oludu 

devran da dönülüdü hepsi oludu aşk edeledi ora 

şindi gençle darma duman oldu. 

aşk bağla-; İnanmak. 

09-6, 187 küçükten meraklanan bi kimse ne ōsa 

ōsun küçükten aşk bālayan bi kimse tā başga olei 

įsanın bellemesi meraklanması ħepsi buna bālı. 

   4. aşk: 1) Tanrısal varlığı, içten gelen 

bir eğilimle sevme. 2) Tanrısal sevginin 

insanı bütünüyle egemenliği altına 

almasıyla belirgin; sevenin sevilende 

kendini yok etmesi, sevenin yok yalnızca 

sevilenin var olması, sevenle sevilenin 

bir olması durumunu sağlayan sevginin 

son aşaması. 

 

Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları adlı 

eserde “aşk” sözcüğü metinlerde Allah aşkı çerçevesinde Allah’ın yolunu tutmak ve bunu 

hissî bir bağlamda açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü’nde ise sözcüğün verilen ikinci anlamıyla örtüşmektedir. Yani Tanrısal sevginin 

insanı bütünüyle egemenliği altına alması durumu sözcüğün diğer eserdeki anlamıyla 

uyuşmaktadır. Metinlerde bu anlama ek olarak sözcük, ibadet sırasında coşma halini yansıtan 

bir durumu da örneklemektedir. Ayrıca insanın herhangi bir olguya veya unsura erken yaşta 

bağlanması durumunu da metinde görmekteyiz. 

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik 

Terimleri Sözlüğü- 

  5. baba: Bektaşilikte inanç önderi. 

036-12, 260 mūsaibsiz de katılır, ikrara gelir, evli 

hanımınnan ne zman musaibini bulusun bul baba ben 

buldum musaibimi dē geli mūsaib yaparız. 

07-19, 184 ne vaKıt kūban tǖbede bi yēde kesilir meselá 

demi baba ya da başKa bi tǖbede, tekgede kesilise geşle 

ēpsi katılır. 

07-2, 184 demį baba, misa baba, akyazılı, otman baba, 

ēlmalı baba tübesine gitdik. 

08-1, 185 geldiK buraı bir baba seçildiK seçildimiz kerede 

beKdaşılımızı sürdürme çalışıeriz bu güne kadar. 

+ım 04-6, 180 ben kendim babaım bizim üsdümüze āl 

ibrām ben babaım mālede şudan söütcüe dōru gideken tō o 

yōda. 

 5. baba: Bektaşiliğin babagan 

kolunda mürşitlik aşamasına 

gelmiş, tekkede, dergahta 

düzenlenen törenleri ve 

tekkenin, dergahın iç işlerini 

yöneten derviş. 

 

Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları adlı 

eserde dinî bağlamda Bektaşilikte inanç önderi manasında kullanılmıştır. Alevilik ve 

Bektaşilik Terimleri Sözlüğü’ndeki anlamıyla örtüşmektedir.  

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

  6. babalık: Bektaşilikte inanç önderi olma 

durumu. 

b. 036-4, 260 hem bǖle babalık vazfemiz vā 

bunı annelik vazfesi vā kuran okuma vazfesi vā 

birini şǖle kāşlamak vazfesi. 

6.  babalık: 1) Tarikat yolunda baba 

olmanın gereklerini yerine getirme; 

babanın görevi. 2) Derece sıralamasında 

dervişlikten sonra gelen ve babalarca 

temsil edilen aşama. 
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Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları adlı 

eserde “babalık” sözcüğü Bektaşilikte inanç önderi olma durumu şeklinde tanımlanmıştır ve 

metinde de bu anlamıyla kullanılmıştır. Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü’nde dinî 

çerçevede kaydedilen bir aşama şeklinde ifade edilmiştir. Her iki eserde de aynı anlamda 

ifade edilmiştir. 

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 7. beKdaşı: Bekdaşiliğe mensup olan. 

+la 08-7, 185 biz o görüşmeleri mesela erkan 

tutarkan beKdaşıla hēp tā vereiz el ele el haKa die. 

06-2, 183 beKdaşi babasıyız 

7. bektaşi: Bektaşiliği benimsemiş olan 

(kimse, topluluk). 

 

Her iki eserde de “Bektaşiliğe mensup olma durumu” şeklinde anlamlandırılmıştır.  

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü 

  8. can: 1.insan, kişi. 

036-14, 260 on altı yılın içinde bi defa 

oldu musaib yapmaK o da sekiS can 

bįlikde toplu ālde.  

+lar+a 010-76, 191 bizden selam olsun 

mühmin canlara. 

2.ruh. 

08-11, 185 bu can göçücek vakıttan dāra 

çekilmemiş dāra çekilmedi Kerekten ona 

el pençe vūruz el pençe onun suunu şey 

suunu tarik suunu ona gene can telef 

etmese diez yā rūh çıkmıeri rūh her daima 

onun yanında die ona gene böle üsdüne 

serperiz adetimiz böle böle gödük böle de 

gidieriz. 

 8. can: 1)Nasip almış kimse. 2)Tarikat yol 

insanlarının kadın erkek ayırmaksızın birbirine 

hitap ederken kullandıkları söz. 3)Ruh. 4)Altay 

tasarımlarında, göksel kökenli olarak algılanan 

ve görünmeyen nesnelliğin bir parçası olarak 

doğanın yapısına giren değişim-dönüşüm 

enerjisi; doğanın canı, doğanın aklı. 5)Altay 

mitolojilerinde, gizil nesnellik durumundaki 

tanrısal özün bir parçası olarak insanın yapısına 

giren iyilik, aydınlık gücü; insanın canı, insanın 

aklı. 6) Zerdüştlük’te, insanı oluşturan 

elementler sıralamasında ruh özdeşliği 

biçiminde yer alan gizil nesnellik durumundaki 

tanrısal özün, yani görünmeyen nesnelliğin bir 

parçası olarak insanın yapısına giren iyilik, 

aydınlık ve temizlik gücü olarak algılanan 

üçüncü element. 

 

Dulovo Türk Ağızlarında kullanılan “insan, kişi” anlamındaki birinci anlam, Alevilik 

ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü’ndeki ikinci anlam olan, “Tarikat, yol insanlarının kadın 

erkek ayırmaksızın birbirine hitap ederken kullandıkları söz” anlamıyla örtüşmektedir. 

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü- 

 9. cem: Alevilik, Bektaşilikte uygulanan ibadet. 

+le 020-56, 211 biz yetişdinensi kalabalık 

olunudu hekes gelidi bök küçük seslenidi cemle 

kalabalıkdı kimse bi başga yere aşg etmezdi 

ceme allah yolnu seslemek vadı şindi gene vā 

da. 

 9. cem: Alevilerin-Bektaşilerin cemaatle 

birlikte yaptığı, ibadet olarak algılanan 

kutsal tören. 

 

Dulovo Ağızlarında Alevilik, Bektaşilikte ibadet, Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü’nde ise Alevilerin-Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, ibadet olarak algılanan 

kutsal tören olarak “cem” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamı ifade etmiş olsa da “cem” 

için “ritüel”, “tören” gibi kelimeler yerine ibadet kelimesinin kullanılması daha doğru 

olacaktır. 
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Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

 10.  cemevi, cemėvi: Cem ibadetinin yapıldığı mekan. 

+miz 04-18, 180 şindi cem evmiz olmuş ōsa toplanıcaz 

bütün māle mi olıcak bütün dulovo mu olıcak cem 

yapabilicez. 

 10. cemevi: Cem için özel olarak 

yapılmış bağımsız yapı. 

“Cemevi” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

 

 11. dār: Yok. 

Dara çekilmek; Alevilik, Bektaşilikte hesap 

vermek.  

+a 08-11, 185 bu can göçücek vakıttan dāra 

çekilmemiş dāra çekilmedi Kerekten ona el pençe 

vūruz el pençe onun suunu şey suunu tarik suunu 

ona gene can telef etmese diez yā rūh çıkmıeri rūh 

her daima onun yanında die ona gene böle üsdüne 

serperiz adetimiz böle böle gödük böle de 

gidieriz. 

 

 11. dār:1) Hallac-ı Mansur’un asıldığı 

direk anlamında darağacı. 2)Tarikatla, 

yolla ilgili törenlerin yapıldığı meydan 

ya da meydan odasının orta yeri; Dār-ı 

Mansur.  

Dār’a çekmek: Üyelerini tekke, dergāh 

büyüklerinin oluşturduğu cem 

mahkemesi (halk mahkemesi), suç 

işleyen, hatalı görülen tarikat, yol 

üyesini, meydan ya da meydan odasının 

orta yerine çağırarak sorgulamak, 

yargılamak, gerekirse durumuna uygun 

ceza vermek. 

 

Dulovo Ağızlarında “dār” sözcüğü tespit edilememiş, “dara çekilmek” ise “hesap 

vermek” anlamında kullanılmıştır.  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü’nde de aynı 

anlamda kullanılmış olup Bektaşilikteki nefis muhasebesini ifade etmektedir. 

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

 12.  dede, dėde, dēde: Alevilikte inanç önderi. 
+le 015-11, 200 babalār dedele toplanır okunur 

cem gibi bi şe olū yani hekes rakıı daıdıla. 

+nin 010-14, 189 bālı odlūmuz oÇak şūcaāttin 

veli esgişere bālıīz memet dedenin ocaına balıīz.  

 12. dede: Alevilik-Bektaşilikte 

mürşitlik aşamasına gelmiş, babagan 

kolunda baba, çelebiyan kolunda çelebi, 

adıyla anılan ve cemdeki on iki hizmet 

sıralamasında ilk sırada gösterilen cemi 

yönetme hizmetinin sahibi durumunda 

bulunan dinî-ruhani önder. 

 

Dulovo Ağızlarındaki dini anlamıyla Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü’ndeki 

anlam ortaktır. 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

 13. dem: Bektaşilikte ibadet esnasında içilen 

içki. 

010-75, 191 üçler nefesi üç dem böle aldıkdan 

sora bu sölenio bir dörtlü söyleebiliriz. 

 

 13. dem: 1)Kāmil insanın bilgisi ve 

öğretme gücü olarak tasarımlanan; 

mistik sunumda ise kāmil insanın söz, 

ses ve soluğunda var olduğuna inanılan 

ruhani güç, tanrısal etki ya da bu biçimde 

inanca taşınan esin. 2) Bu gücün, bu 

etkinin belirdiği an, zaman. 3) Şarap, 

içki, dolu. 

 

Dulovo Ağızları adlı eserde, ABTS’deki şarap, içki, dolu anlamıyla örtüşmektedir.  
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Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

 14. dergah, dergak: tekke, tarikattan olanların 

ibadet ettikleri yer. 

+ında 010-24, 189 akyazılı dergakında burda 

obrotiç dez akyazılı baba o zaman sāken onun 

yanında derviş olarak ácı ali dede varmış demir 

babanın babası işte bu. 

 14. dergah: 1)Mürşid ve dervişlerin, 

tarikat, yol törenlerini uyguladıkları 

yapı, tekke. 2)Alevi-Bektaşi felsefesinin, 

inancının ve öğretisinin öğretildiği okul. 

 

“dergah” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

 15. derviş: bir tarikata bağlı kimse. 

010-24, 189 akyazılı dergakında burda obrotiç dez 

akyazılı baba o zaman sāken onun yanında derviş 

olarak ácı ali dede varmış demir babanın babası 

işte bu. 

 15. derviş: Kendini tarikat yoluna, 

yola adamış, derece sıralamasında 

muhipten sonra gelen Alevi-Bektaşi. 

 

“derviş” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

 16. dervişlik: derviş olma durumu. 

027-7, 231 dervişlik vādır accık dervişlik dėriz 

biz böle bişele var ama şindi onnar kısalmā 

başladı. 

 16. dervişlik: 1) Tarikat yolunda, yolda 

derviş olmanın gereklerini yerine getirme. 

2)Derece sıralamasında muhiplikten sonra 

gelen ve dervişlerce temsil edilen aşama. 

 

“dervişlik” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 17. devran: Semah.  

devran dönmek; semah yapmak. 

020-52, 211 hatılīm onarı evel zemanda cemle 

yörüdü böük küçük seslenidi içelei dolu oludu 

devran da dönülüdü hepsi oludu aşk edeledi ora 

şindi gençle darma duman oldu. 

 17. devran: - Yok. 

 

Devran veya devran dönmek sözcüğü Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğünde 

yer almamaktadır.  

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 18. el pençe vurmak: el pençe beş parmağa işaret 

eder bunlar, Hz. Muhammed, Hz. Fatma, Hz. Ali, Hz. 

Hüseyin ve Hz. Hasan’ı temsil eder. Mürşidin, halife 

babaları seçerken uyguladığı bir inanç ritüeli.  

08-11, 185 bu can göçücek vakıttan dāra çekilmemiş 

dāra çekilmedi Kerekten ona el pençe vūruz el pençe 

onun suunu şey suunu tarik suunu ona gene can telef 

etmese diez yā rūh çıkmıeri rūh her daima onun 

yanında die ona gene böle üsdüne serperiz adetimiz 

böle böle gödük böle de gidieriz. 

 18. el pençe vurmak: - Yok. 
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ABTS’de bulunmamaktadır.  

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

 19. erkan, ēkan: erkan, yol. 

08-5, 185 şindi geçmiŞTen dedikten sona bizim 

yol erkan çok incedir. 

erkan tutmak; Cem yapmak. 

08-7, 185 biz o görüşmeleri mesela erkan tutarkan 

beKdaşıla hēp tā vereiz el ele el haKa die. 

 19. erkan: 1)Ruhsal aşama bakımından 

üstün durumda bulunan tarikat 

yolcuları, yol erleri; tarikat, yol ileri 

gelenleri. 2)Tarikat, yol ulularının 

koyduğu ve tarikatın, yolun yasası 

durumunda olan ilkeler, kurallar ve 

törenler bütünü. 

 

Her iki eserde de tarikat ve yol anlamında ortak bir kullanıma sahipken, Dulovo 

ağızlarında ABTS’den farklı olarak cem yapmak anlamında erkan tutmak sözcüğü de yer 

alamaktadır.  

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü- 

 20. gögü, görgü: Görgü, Alevilik, Bektaşilikte 

inancın bir aşaması. 

görgüsünü görmek; Yerine hesap vermek. 

+sünü 08-12, 185 bizde vardır tarikden geçimek, 

gögüsünü gömek. 

 20. görgü: Görgüden geçmekle 

kazanılan deneyim. 

 

“Görgü” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmış olup Dulovo ağızlarında 

ABTS’den farklı olarak “görgüsünü görmek” terimi de yer almaktadır. 

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 21. Hasan : Hz. Hasan. 

05-13, 181 ana bana Meryem anaı benim gezdim 

oKul arkadaşım öretdi siz bana ėvde hasanı, alį, 

peygamberi öretmediniz ben bunı bilmierim. 

 21. Hasan: - Yok. 

 

Alevilik ve Bektaşilik inancında ehlibeytin çok önemli bir yeri olup Hz. Ali, Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin örnek alınan önemli model şahsiyetlerdir. ABTS’de Hz. Hasan yer 

almamaktadır.  

 

Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü 

 22. Hz. Hüseyin-ǖseyin: Hz. Hüseyin. 

016-11, 201 senin babaın adı ǖsēin, kimin adı 

o? 

016-13, 201 įmam ǖsēin dedim mūħammedin 

torinidır. 

 22. Hz. Hüseyin: Yok- 

 

 

“Hz. Hüseyin” Dulovo Ağızlarında “ǖseyin” şeklinde yer almış olup ABTS’de 

bulunmamaktadır. 

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 23. ikrar: Tarikata girmek için verilen söz. 

+a 036-12, 260 mūsaibsiz de katılır ikrara gelir evli 

hanımınnan ne zman musaibini bulusun bul baba 

ben buldum musaibimi dē geli mūsaib yaparız. 

 23. ikrar: Tarikata, yola girmek için 

verilen söz. 
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Dulovo Ağızlarında ve ABTS’de aynı anlamda kullanılmıştır. 

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 24. kerbela, kelbela: Kerbela. 

08-20, 186 kelbela vakgāsından böle bitakım şelei 

oKuruz, toplaşırız gelile įtiala gelir vāz ederiz onara 

kelbela haKında nele olmuş nele gitmíş. 

 24. kerbela: Irak’ta, Bağdat’ın 

güneybatısında, İmam Hüseyin’in 

şehit edildiği ve türbesinin bulunduğu 

kent. 

 

“Kerbela” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 25. kūban, kūbān: Kurban. 

07-19, 184 ne vaKıt kūban tǖbede bi yēde kesilir 

meselá demi baba ya da başKa bi tǖbede tekgede 

kesilise geşle ēpsi katılır. 

Cebraīl kūbanı; Cebrail Kurbanı, Bektaşilikte bir 

kurban çeşidi. Cem yapıp, koyun veya koç 

kesilemediği durumlarda, horozun kesilmesi. 

08-14, 185 bir cebraīl kūbanı keseriS ileri bi de 

koÇ kūban keseriz. 

Kırklar kurbanı; Kırklar ceminde kesilen kurban. 

07-18, 184 ne vakıt kūban kıkla kūbanında ēle o 

vakıt genşler ēpsi gelir.  

 25. kurban: 1)Tarikat, yol erkanında 

gösterilen durumlarda, Hakk’a 

yürümeden Hakk’a kavuşmanın 

anısına, lokma edilip yenmek için 

tığlanan belli özelliklere sahip hayvan. 

2) Hak yoluna kendi canından geçen, 

başını yola adayan tarikat yolcusu, yol 

ehli. 

3)Tarikat yolunda, yolda bir engel 

olarak beliren ve feda edilmesi 

gereken, tığlanan hayvanla simgelenen 

nefis. 4) Tarikat erkanından olan ayin, 

tören, toplantı. 

 

 

“Kurban” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır fakat ABTS’de 

Alevilik-Bektaşilikte önemli bir kurban çeşidi olan Cebrail kurbanı ve Kırklar kurbanı 

kavramlarına yer verilmemiştir. 

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 26. muārem: Muharrem, ay takviminin birinci 

ayı, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edildiği için 

matem ilan edilen ay. 

08-18, 185 biS onu yas tutarıS çīramızı öteriz kara 

bezlen mūarem ayında. 

 26. muharrem: Kameri ayların 

birincisi; muharrem ayı. 

 

“Muharrem” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. Ancak ABTS’de 

Alevilik-Bektaşilik açısından büyük önemi olan Muharrem ayının hususiyeti belirtilmemiş 

sadece ay olarak karşılığı verilmiştir. 

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 27. musaib, mūsaib, musaip: Alevilik-

Bektaşilik’te manevi kardeş. 

08-8, 185 el ele vēriz dualamızı oKuruz andan soa 

niyazlamızı yaparız musaiplimiz var musaipli 

oluruz genşlemiz yirmi beş otuz yaşına geldinense 

bulula arkadaşlarını musaip olula. 

 27. musaip: İkrar verecek, nasip 

alacak erkek ve kadının seçtiği kefil 

anlamında eş; yol arkadaşı, yol kardeşi. 

 

“Musaip” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 
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Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü 

 28. nefes: 1.Alevilik-Bektaşilikle ilgili 

söylenen ilahi. 

+i 010-74, 191 şimdi bizim 

muabbetlerimizde böle demli muabbet 

yaparsak muakkak üçler nefesi söyleniyo. 

+i 010-75, 191 üçler nefesi üç dem böle 

aldıkdan sora bu söylenio bir dörtlüü 

söyleebiliriz. 

+ler 07-10, 184 akşam kılındıktan sona 

nefesler sölenir. 

 28. nefes: 1) Alevi-Bektaşi şairlerin; 

törenlerde, meclislerde ezgiyle okunan, tarikat, 

yol inançları ve bu inançlarla ilgili olayların 

anlatıldığı koşma biçimindeki şiirlerine verilen 

ad. 2) Bu şiirler üzerine bestelenen ve ezgi 

yalınlığı bakımından halk türkülerine yaklaşan 

ilahi. 3) Mürşidin, gönülleri ferahlandıran 

manevi gücü. 4) Cemlerde, kutsal olarak 

algılanan insan benliğine, kişiliğine yönelik 

sözlere verilen ad. 

Dulovo Ağızlarında ve ABTS’de ilahi ortak anlamıyla kullanılmıştır.  

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 29. niyaz, níyaz: Niyaz ibadeti. 

+lamız+ı 08-8, 185 el ele vēriz dualamızı oKuruz 

andan soa niyazlamızı yaparız musaiplimiz var 

musaipli oluruz genşlemiz yirmi beş otuz yaşına 

geldinense bulula arkadaşlarını musaip olula. 

 

 29.  niyaz: 1)Tarikat, yol ulusuna, 

büyüğüne ya da tarikatta, yolda bir 

makamı temsil eden şeye, yere ve 

bunlar aracılığıyla Tanrı’ya yalvarma, 

yakarma biçiminde uygulanan bir 

ibadet; niyaz ayini, niyaz töreni. 2) 

Birbirine gösterilen sevgi duygusu; 

saygı, hürmet. 3)Dilekte bulunma; 

dileme, rica. 4) Sunulan armağan, para. 

 

Dulovo Ağızları ve ABTS’deki “dilekte bulunma; dileme, rica” olan anlamları 

ortaktır. 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 30. oca, ocak, oÇak: Alevilik-Bektaşilikte bağlı 

olunan dedelik. 

010-14, 189 bālı oldūmuz oÇak şūcaāttin veli 

esgişere bālıīz memet dedenin ocaına balıīz. 

 30. ocak: 1)Oturulan, barınılan yer; 

ev, aile, yuva. 2) Evlerin oda ve 

mutfaklarında ateş yakılan yer. 3) 

Tekke. 4) Ehlibeyt soyu. 6) dedelik. 7) 

Fatma. 

 

Dulovo Türk Ağızlarında ve ABTS’de bağlı olunan dedelik anlamları ortaktır.  

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü 

 31. sēma, semah: Alevi-Bektaşilikte cem 

ibadetinde yapılan dinį ritüel. 

07-11, 184 sēma dönerler. 

 

 31. semah: cemdeki on iki hizmet 

sıralamasında yer alan cem ve muhabbet için 

niyaz ederek meydanın ortasına gelip, ayaklar 

mühürlenmiş, kollar göğüste çapraz meydanın 

ortasında durmak. 

 

İki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü 

 32. şah: Alevilik-Bektaşilikte pir. 

035-12, 258 keramet sahibi şah demį bōba. 

 32. şah: 1)Manevi dünyanın, Batıni bilgi 

dünyasının sultanı anlamında Hz. Ali’ye diğer 

imamlara ve tarikat, yol ulularına verilen ad, 

unvan. 2)Hem bu dünyanın, hem öbür 

dünyanın sultanı anlamında Hz. Muhammed’e 

verilen ad, unvan. 3) Tanrı’ya verilen ad. 
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Şah sözcüğü,  “dinî konularda yol gösteren önder” anlamıyla iki eserde ortak 

kullanılmıştır. 

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 33. talip, taliP: Alevilik-Bektaşilikte bir ocağa 

bağlı olan kişi. 

+ler 012-9,194 el etek aldī sırada geldiren mi 

posTuna oturu bitta demek talipler ona yörüdü. 

talip bālamak; Talip olma, babaya bağlanmak.  

036-17, 260 andan tīlala gecelein mūabbet taliP 

bāla. 

 33. talip: 1)Tarikata, yola girmek 

isteyen, Bektaşi/Alevi olmak isteyen 

kimse. 2)Bu amaçla ikrar ayinine alınan 

kimse. 

“Talip” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 34. tarik: yol. 

+den 08-12, 185 bizde vardır tarikden geçimek, 

gögüsünü gömek. 

tarikden geçirmek; Bektaşilikte bir ritüel. 

08-12, 185 bizde vardır tarikden geçimek, 

gögüsünü gömek. 

tarik suu; tarik suyu, Bektaşilikte mevtaya abdest 

aldırma. 

08-11, 185 bu can göçücek vakıttan dāra 

çekilmemiş dāra çekilmedi Kerekten ona el pençe 

vūruz el pençe onun suunu şey suunu tarik suunu 

ona gene can telef etmese diez yā rūh çıkmıeri rūh 

her daima onun yanında die ona gene böle üsdüne 

serperiz adetimiz böle böle gödük böle de gidieriz. 

 34. tarik: Tutulan yol, izlenen 

yöntem.  

 

“tarik” sözcüğü her iki eserde de anlam olarak ortaktır ancak ABTS’de tarikten 

geçirmek ve tarik suyu kavramları yer almamaktadır.  

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 35. tekge: Tekke, ibadet yapılan yer. 

+de 07-19,  184 ne vaKıt kūban tǖbede bi yēde 

kesilir meselá demi baba ya da başKa bi tǖbede 

tekgede kesilise geşle ēpsi katılır. 

 

 35. tekke: Mürşit ve müritlerin içinde 

yaşadıkları, ibadet ettikleri ve tarikat, 

yol törenlerini düzenledikleri, nefsin 

terbiye edildiği, ruhsal olgunlaşmanın 

sağlandığı, cemaatın dinsel ve 

toplumsal yönden eğitildiği bir makam 

olarak algılanan yer, yapı ya da yapılar 

topluluğu. 

 

“Tekke” sözcüğü “ibadet yeri” anlamında olup her iki eserde de aynı anlamda 

kullanılmıştır. 

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 36. telle- : Kurbanlık hayvanı tellerle süslemek. 

+le 036-15, 260 sabālein Kurbanlaı, koçları, tellele, 

süslele öle güzel. 

 36. telle-:- Yok. 
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“Tellemek” kavramı, ABTS’de yer almamaktadır. 
 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü 

 37. terciman: Tercüman, Alevilik-

Bektaşilikte kurbandan ayrılan pay. 

08-15, 185 o koÇ kurbandan sā katından 

terciman ayırız. 

08-16, 185 terciman bıraKırız onu sade 

musaiple yįr. 

 37. tercüman: 1)Belli bir hizmete 

başlarken okunan, kısa ve çoğu Türkçe, 

nesir ya da manzum biçiminde 

düzenlenmiş, Alevilik-Bektaşilik inancını, 

düşüncesini öz olarak veren dua. 2)Anadolu 

Alevilerinde, eti parçalanmadan doğrudan 

doğruya karakazanda haşlanan kurban. 3) 

Sitem. 
 

“Kurbandan ayrılan pay” anlamıyla iki eserde ortak anlamda kullanılmıştır. 
 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik 

Terimleri Sözlüğü 

 38. tīla-: Tığlamak. Alevilik-Bektaşilikte kurban 

edilecek hayvanı kesmek. 

-la 036-17, 260 andan tīlala gecelein mūabbet taliP bāla. 

 38. tığla-: Bir hayvanı, kurbanı 

kesmek. 

 

“Tığlamak“ sözcüğü “kurban kesmek” anlamında olup her iki eserde de aynı 

anlamda kullanılmıştır. 
 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları  Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 39. üçler: Alevilik-Bektaşilikte Allah, Hz. 

Muhammed ve Hz. Ali. 

+in 010-79, 191 okuyalım şırhını gelin üçlerin.  

Üçler Nefesi; 

010-74, 191 şimdi bizim muabbetlerimizde böle demli 

muabbet yaparsak muakkak üçler nefesi söylenio. 

 39.üçler:1)Hak-Muhammet-Ali. 

2)Muhammet-Ali-Fatma. 3)Ali-Hasan-

Hüseyin. 4) Gayb erenlerinden bir 

kutup ve iki imamdan oluşan üç ulu 

ermiş. 

 

“Üçler” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmakta olup ABTS’de “üçler 

nefesi” kavramı bulunmamaktadır. 
 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 40. vāz: vaaz 

vāz et; dinį konularda sohbet etmek. 

08-20, 186 kelbela vakgāsından böle bitakım şelei 

oKuruz, toplaşırız gelile įtiala gelir vāz ederiz 

onara kelbela haKında nele olmuş nele gitmíş. 

 40. vaaz: - Yok. 

 

“vaaz” sözcüğü ABTS’de bulunmamaktadır.  
 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü 

 41. yas: matem. 

+dā 028-59, 237 kan dūma kanım duruyeri acele gideim 

yadsā erērim yatērim bi sat iki sat ayē kafam kalke şinTi 

aydı acėk geldi çok töle bi āsda olum nafile. 

yas tutmak; çok üzülmek, mateme bürünmek. 

08-18, 185 biS onu yas tutarıS çīramızı öteriz kara 

bezlen mūarem ayında. 

08-19, 185-186 on iki gün yas tutarıS gene ērkanlarımızı 

deam ettiriz ama ēkanlamızı böle deam ettiriz. 

 41. yas: matem. 



 

 

193 

 

“yas” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 

 

Dulovo / Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları Alevilik ve Bektaşilik Terimleri Sözlüğü 

42.zakį: Zakir, Alevilik-Bektaşilikte saz 

eşliğinde deyiş söyleyen kişi. 

09-15, 187 bizim köde zate bi tene zakį kādı. 

+le+den 09-14, 187 kūbanlada bazı başKa 

zakįleden davet edilį. 

42. zakir: Cemde, on iki hizmet 

sıralamasında yer alan, deyiş, düvaz, 

miraçlama söyleme ve saz çalma görevlerini 

yerine getiren kimse. 

 

“Zakir” sözcüğü her iki eserde de aynı anlamda kullanılmıştır. 
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Sonuç 

“Kuzeydoğu Bulgaristan Silistre İli Dulovo Akkadınlar İlçesi Türk Ağızları” adlı 

eserde derlenmiş olan ağız metinlerinde Alevilik-Bektaşilik ile ilgili kırk iki sözcük 

incelenmiştir. Söz konusu kelimeler Esad Korkmaz’ın “Alevilik ve Bektaşilik Terimleri 

Sözlüğü” adlı eserindeki anlamlarıyla mukayese edilerek kelimelerin mevcut olup olmaması, 

anlam farklılıkları ve anlam ortaklıkları açısından analiz edilmiştir.  

Ele alınan madde başı kırk iki sözcükten 31 sözcük ortak olup, ortak olmayan 9, 

anlam farklılığı içeren 2 sözcük bulunmaktadır. Bunun yanında alt maddede yer alan ortak 

olmayan 11 sözcük bulunmaktadır. Mesela kurban sözcüğü her iki eserde aynı anlamda 

kullanılmıştır fakat ABTS’de “Cebrail kurbanı” ve “kırklar kurbanı” kavramlarına yer 

verilmemektedir. 

ABTS’de Alevilik-Bektaşilk açısından önemli olan ve Aleviliğin temelini oluşturan 

Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e rastlamıyoruz. Bunun yanında Alevilik-Bektaşilik 

açısından son derece önemli olan Muharrem ayının sadece yılın on iki ayından birinin ismi 

olarak verilmesinin, bu kavramla ilgili yetersiz bir tanım olduğu kanaatindeyiz. Dem 

kelimesinde de aynı durum söz konusudur. Anadolu Aleviliğinde ibadet esnasında içki 

içilmezken Bektaşilikte ibadet esnasında içki içildiği, bunun da “dem almak” olarak ifade 

edildiği bilinmektedir.   

Bu çalışma, Alevilik-Bektaşilikle ilgili kapsamlı bir sözlüğe duyulan ihtiyacı bir kez 

daha hatırlatmış ve kendi çapında Alevilik-Bektaşilik terimlerine bir katkı sunmuştur.  

 

Ortak Sözcükler Anlam Açısından 

Eksik Sözcükler 

ABTS’de Olmayan 

Sözcükler 

DA’da Olmayan 

Sözcükler 

halife, aşk, baba, 

babalık, bektaşi, 

can, cem, cemevi, 

dār, dede, dergāh, 

derviş, dervişlik, 

erkan, görgü, ikrar, 

kerbela, kurban, 

musaip, nefes, 

niyaz, ocak, semah, 

şah, talip, tarik, 

tekke, tercüman, 

tığlamak, üçler, yas, 

zakir. 

dem, muharrem.  Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. 

Hüseyin, akşam kılmak, 

devran, el pençe vurmak, 

tellemek, vaaz, aşg etmek, 

aşg bağlamak, devran 

dönmek, erkan tutmak, 

görgüsünü görmek, 

görgüden geçirmek, 

Cebrail kurbanı, kırklar 

kurbanı, tarikten 

geçirmek, tarik suyu, 

üçler nefesi.   

dar 
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Osmaniye Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar 

 

 

Ahmet DEMİRTAŞ* 

 

Öz: Bir dilin söz varlığı, o dili kullanan milletin hafızasıdır. Türk milletinin hafızası 

da Türk dilinin söz varlığıdır. Gelenek ve göreneği yansıtan maddi ve manevi her türlü 

kültürel öge söz varlığıyla korunur ve yaşatılır. Söz varlığını tespit amacıyla yapılan ağız 

araştırmaları bu açıdan ayrı bir önem arz etmektedir. 

Günümüzde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle ulaşım ve iletişim gelişmiş, 

insanların etkileşimi artmış, yörelerin kendilerine has kültürlerinde olduğu gibi ağız 

özelliklerinde de bazı değişmelerin olduğu ya da yöre ağızlarındaki bazı kullanımların 

giderek ortadan kalktığı görülmeye başlanmıştır. Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan 

çalışmalar, yazı diline kaynaklık eden yöre ağızlarının söz varlığının korunması yanında 

“Derleme Sözlüğü”nün zenginleştirilmesi açısından da çok önemlidir. 

 “Derleme Sözlüğü”ne katkı sağlayacağı düşünülen bu çalışmada; Osmaniye yöresi 

ağzında kullanılıp Türk Dil Kurumunun “Derleme Sözlüğü”nde bulunmayan “faşḳırıḳ, fılcıt-

, gerdiktir-, ġısġıytıḳ, ḥınıt, pıslanpatır” gibi otuz bir sözcük ve sözcük öbeği örnek 

cümlelerle tanıklanarak tespit edilmiş, unutulmaya yüz tutan bu sözcüklerin bağlam 

anlamları da verilerek bu yöre ağzına mahsus söz varlığı ve söz varlığına ait özellikler ele 

alınmıştır. Osmaniye ağzındaki “cırnavuḳ, ġızzaḳ, hozzaḳ, ṣaḳġa” gibi “Derleme 

Sözlüğü”nde bulunmayan fakat, aynı anlama sahip olup “cırlavuḳ, kızak, kozak, sakırga” 

gibi benzer biçimleri bulunan on beş sözcük ve sözcük öbeğinin durumu da 

değerlendirilmiştir. “Derleme Sözlüğü”nde bulunan fakat Osmaniye ağzında farklı anlamlara 

sahip olan “cağlaḳ, çirpinti, tuluḳ” gibi sekiz sözcük ve sözcük öbeği de bu çalışmaya dâhil 

edilmiştir. 

Yapılan bu çalışmayla, hem Osmaniye yöresi ağzı araştırmalarına hem de Türkiye 

Türkçesi ağızları araştırmalarına katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Osmaniye Ağzı, Türkiye Türkçesi Ağızları, Ağız Araştırmaları, Türk 

Dil Bilgisi, Derleme Sözlüğü. 

Contributions to Compilation Dictionary From Osmaniye Dialect 

Abstarct: The vocabulary of a language is the memory of the nation that uses that 

language. The memory of the Turkish nation is also the vocabulary of the Turkish language. 

All kinds of material and spiritual cultural elements reflecting tradition and spirit are 

preserved and kept alive. Dialect researchs for the purpose to determine the vocabulary are 

of special importance in this respect. 

Today, technological developments also influence the transportation and 

communication improved, with increased human interaction, the region of which there were 

also some changes in the dialect characgteristics as in their own culture or began to be seen 

to disappear progressively of some use in local dialects. Studies on the Turkish dialects of 

Turkey are very important in terms of enrichment of the “Compilation Dictionary” as well as 

the preservation of the vocabulary of local dialects that originate in writing language. 

In this study, which is thought to contribute to “Compilation Dictionary”; thirty one 

words and phrases such as “faşḳırıḳ, fılcıt-, gerdiktir-, ġısġıytıḳ, ḥınıt, pıslanpatır” which are 

used in the dialect of Osmaniye region and which are not mentioned in the “Compilation 

Dictionary” of the Türk Dil Kurumu were found by witnessing the sample sentences and 

given the meaning of these words which are forgotten the characteristics of the word 

existence and vocabulary for this region are discussed. The situation of fifteen words and 

phrases like “cırnavuḳ, ġızzaḳ, hozzaḳ, ṣaḳġa” in the dialect of Osmaniye which have not 

been found in the “Compilation Dictionary” but have similar meaning and have similar 

forms like “cırlavuḳ, kızak, kozak, sakırga” are also evaluated. Eight words and phrases such 
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as “cağlaḳ, çirpinti, tuluḳ”, which are found in the “Compilation Dictionary” but have 

different meanings in the Osmaniye dialect, are also included in this study. 

With this study, it was aimed to contribute both to the researches of the Osmaniye 

region and to the researches of Turkish Turkic dialects. 

Key Words: Osmaniye Dialect, Turkish Dialects, Dialects Researchs, Turkish Grammar, 

Compilation Dictionary. 

 

1. Giriş 

Dil, onu kullanan bireyler arasındaki geniş bir antlaşmalar sistemidir. İnsanların ve 

toplumların dış dünyayı algılama biçimleri ve hayata bakış açıları hakkındaki bütün bilgiler, 

dillerinde kodlanmış olarak bu antlaşmalar sisteminde yer alır. İnsanın dış dünyayı 

anlamlandırma, onun içinde var olma ve yaşadığı çevreye uyarlanma çabasıyla ortaya çıkan 

ve şekillenen kültür de, varlığını bu sözleşmeler ve uzlaşmalar bütününe borçludur. Çünkü 

dil kültürün taşıyıcısıdır ve dilin söz varlığı da kültürün her türlü ögesinin koruyucusudur. 

Bir millete ait bütün bir kültürel yapı özelliklerini resmetme ve bir milletin bütün zamanlar 

boyunca yaşadığı hâlleri gösterme bakımından söz varlığı, o milletin hafızasıdır. Türk 

milletinin hafızası da Türk dilinin söz varlığıdır. Söz varlığını tespit amacıyla yapılan ağız 

araştırmaları bu açıdan ayrı bir önem arz etmektedir. 

Her yazı dili bir ağza veya ağızlara dayanır (Karahan, 2006, s. 1-2; Erdem, 2010, s. 

113-14). Ancak, ağızlar yazı diline göre daha dinamiktir. Bu yüzden; bazı ağızlar 

özelliklerini koruyamamakta, sahip olduğu bazı özellikler ortadan kalkmakta ya da 

değişmekte, hatta bazı ağızların ağız özellikleri gittikçe seyrekleşerek kaybolmaktadır. 

Kaybolan bu ağızların yerine başka özelliklere sahip ağızlar ortaya çıkmaktadır. Çünkü ağız 

özellikleri, yazı dili veya edebi dil gibi imla tarafından korunmamaktadır (Demir, 2009, s. 

183-186; Adıgüzel, 2013, s. 394) Günümüz teknolojisindeki gelişmelerin de etkisiyle ulaşım 

ve iletişimdeki gelişmeye bağlı olarak insanlar arasındaki etkileşimin artması, yörelerin ağız 

özelliklerinde görülen bu değişmelerle doğrudan ilgilidir.  

Sözcük sayısı bakımından yazı dilini zenginleştirmek amacıyla, dilin kaybolmaya 

yüz tutmuş sözcüklerini korumaya almak ve onları yazı diline aktararak gerekiyorsa yeniden 

canlandırmak, ancak sağlıklı derlemelerle mümkün olabilir (Güneş, 2012, s. 23; Adıgüzel, 

2013, s. 395). Derlemelerde tespit edilen her sözcüğü yazı diline aktarmak ya da yazı dilinde 

kullanmak elbette mümkün değildir. Yazı dilinde kullanılmaya uygun sözcükler varsa, 

bunlar kullanılabilir. 

Yazı dilinin konuşma dilinden alacakları, esas olarak morfolojik unsurlar ve bu 

unsurların işlevleri ile doğrudan sözcüklerin kendileridir. Özellikle eklerin kullanım mantığı, 

biçimleri ve işlevleri konusunda ağızlardan yararlanılabilir. Ek ya da sözcük, ağızlarda farklı 

işlevlerde kullanılan her türlü biçimbirim, yazı diline kazandırılarak dilin ve dilin söz 

varlığının zenginleştirilmesine katkı sağlanabilir. Konuşma dilinde yer alan sözcüklerin, 

sözcük ve terim boyutuyla ortak dile kazandırılması da sözlük malzememizi 

zenginleştirebilir. Ancak; derlemenin tek amacı, derlenen sözcüklerin yazı veya konuşma 

dilinde kullanılması değildir. Zaten ağızlardan alınan her sözcüğün yazı dilinde kullanılması 

da mümkün değildir (Buran, 2008, s. 206-208). Asıl amaç, o yöre ağzının dil özelliklerini 

belirlemek, söz varlığındaki zenginlikleri ortaya koyabilmektir (Gülsevin, 2004, s. 13). 

Türkiye Türkçesi ağızları, Türk dilinin tarihî dönemlerinin bugüne yansımasıdır. Bu 

yansımanın tespiti de ağız araştırmaları sayesinde mümkün olabilir. 

Türklük bilimi bakımından Türkiye Türkçesi ağızları, gerçekten büyük bir öneme 

sahiptir. Bu ağızlar, âdeta Türk dünyasının küçültülmüş bir örneğidir. Birçok özelliğin 

bozulmadan saklanması veya birçok özelliğin örneklenmesi bakımından bu ağızlar bir 

laboratuar işlevi görmektedirler (Buran, 1999, s. 90). Derleme Sözlüğü, Türk dünyasının 

küçültülmüş bir örneğine benzeyen Türkiye Türkçesi ağızlarının özelliklerini ve söz varlığını 

muhafaza eden çok önemli bir eserdir. 

1963-1982 yılları arasında 12 cilt olarak yayımlanan Derleme Sözlüğü; Türkiye 

Türkçesi ağızlarının söz hazinesini gösteren en önemli başvuru kaynağı olma özelliğini 

korumaktadır. Ama, Türkiye Türkçesi ağızlarında Derleme Sözlüğüne ve yazı diline 
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kazandırılacak daha pek çok sözcük bulunmaktadır  (Akar, 2006, s. 42; Güzel, 2012, s. 68-

70). 

Osmaniye ağzında kullanılan bazı sözcüklerin, sözcük öbeklerinin ve deyimlerin ele 

alındığı bu çalışmayla, hem Osmaniye yöresi ağzı araştırmalarına hem de Türkiye Türkçesi 

ağızları araştırmalarına az da olsa bir katkı sağlamak hedeflenmiştir. 

2. Osmaniye Ağzı 

Çok eski zamanlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu’nun 

Çukurova diye adlandırılan bölgesinin, 11. yüzyıldan itibaren Türklerin Anadolu’da 

nüfuslarının ve nüfuzlarının artmasına bağlı olarak bir Türk yurdu hâline geldiği görülür. 

15. yüzyıla kadar devam eden sürekli göçlerle Anadolu bir Oğuz ülkesi hâline 

dönüşür. Her ne kadar, Anadolu’da Oğuzlar dışındaki diğer Türk boylarına ait dil 

özelliklerine rastlansa da; esas olarak bu bölge, dil ve ağız yapısı bakımından bütünüyle 

Oğuz Türkçesine dayanır (Korkmaz, 1995, s. 179-180). Anadolu ağızlarının teşekkülünde en 

fazla rol oynayan ve Anadolu’da en fazla yer adına sahip olan boylar Kayı, Avşar, Kınık 

boyları ile Salur, Çepni, Bayındır, Bayat, Alayuntlu ve Eymir boylarıdır. Tarihî araştırmalara 

göre, Anadolu’ya Oğuzlar iskan edilirken Osmaniye ve civarına daha çok Kınık, Salur ve 

Avşar boyları yerleştirilmiştir (Korkmaz, 1995, s. 179-180; Karahan, 2011, s. 114). 

Leyla Karahan’ın yaptığı sınıflandırmaya göre; Batı Grubu Ağızları içerisinde yer 

alan VII. Alt Gruptaki “Tarsus (İçel), Ereğli, Konya merkez ilçesinin bazı yöreleri, Adana, 

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Darende, Akçadağ, Doğanşehir (Malatya), 

Birecik, Halfeti (Şanlıurfa)” (Karahan, 2011, s. 117.) ağızlarına Osmaniye ağzı da dahil 

edilebilir. Osmaniye, 24 Ekim 1996 tarihinde il olmuştur. Bu yüzden, bu tarihten önceki 

sınıflandırmalarda pek adı geçmemekte, Adana ile birlikte değerlendirilmektedir. 

“Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adlı eserinde Çukurova Ağızları’nı Kuzeybatı 

Çukurova Ağızları, Merkez Ağızları ve Doğu Çukurova Ağızları şeklinde üç ağız bölgesine 

ayıran Faruk Yıldırım’a göre Osmaniye ağzı, Doğu Çukurova Ağızları grubunun “Osmaniye 

- Toprakkale - Güney Ceyhan - Yumurtalık” Alt Ağız Grubu içerisinde yer almaktadır 

(Yıldırım, 2006, s. 29-32). 

Derleme Sözlüğüne katkı sağlayacağı düşünülen bu çalışmada; Osmaniye yöresi 

ağzında kullanılıp Türk Dil Kurumunun Derleme Sözlüğünde bulunmayan sözcükler örnek 

cümlelerle tanıklanarak tespit edilmiş, unutulmaya yüz tutan bu sözcüklerin bağlam 

anlamları da verilerek bu yöre ağzına mahsus söz varlığı ve söz varlığına ait özellikler ele 

alınmıştır. Aynı anlama sahip olan ancak, Osmaniye ağzındaki biçimleri Derleme 

Sözlüğünde bulunmayan sözcüklerin durumu da değerlendirilmiştir. Derleme Sözlüğünde 

bulunan fakat Osmaniye ağzında farklı anlamlara sahip olan sözcükler de bu çalışmaya dâhil 

edilmiştir. 

Bu yüzden; tespit edilen sözcükler, sözcük öbekleri ve deyimler “Derleme 

Sözlüğünde Bulunmayanlar”, “Derleme Sözlüğünde Bulunup Anlamı Bulunmayanlar” ve 

“Derleme Sözlüğünde Bulunanlara Yakın Biçimleri Olanlar” şeklinde sınıflandırılmıştır. 

2.1. Derleme Sözlüğünde Bulunmayanlar 

addēy: Beklenmedik bir durum karşısında kullanılan bir ünlem. 

Addēy, būda bu sene dönüm başına altı yüz elli kilo verdi! (Osman Gülmez, yaş 56, 

Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

“Üzüntü ile karışık şaşma bildirir, eyvah.” açıklamasıyla Derleme Sözlüğünde yer 

almış olan bir “adā” sözcüğü vardır (DS-I, s. 61). Belki bu sözcükle “addēy” sözcüğünün bir 

ilişkisi düşünülebilir. Ancak, “addēy” biçiminde Derleme Sözlüğünde bir sözcük 

bulunmamaktadır. 

balḳ at-: Şimşek çakmak.  

Hava balḳ atıyor. (Hatice Somuk, yaş 54, Osmaniye merkez) 

Derleme Sözlüğünde “balk” veya “balkır” biçimi için “1. Şimşek. 2. Gece açık 

havada ufkun herhangi bir yönünde görülen parıltı” (DS-II, s. 506) açıklaması vardır. 

“Balkımak, baldırdamak, balıklamak, balık oynamak, balkamak, balkırmak, balkmak, balk 

oynamak, barkımak” biçimleri de, “1. Parlamak, parıldamak, göz alıcı güzel olmak. 2. 

Şimşek çakmak.” olarak açıklanmıştır (DS-II, s. 507-508). 
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Türkçe Sözlükte ise Derleme Sözlüğündekilere benzer şekilde; “balkımak”, “1. 

Parlamak, parıldamak. 2. Şimşek çakmak.”; “balkır” da, “1. Parıltı. 2. Şimşek” anlamlarını 

ifade etmektedir (TS, s. 193). 

Derleme Sözlüğünde de, Türkçe Sözlükte de “şimşek çakmak” anlamıyla “balḳ at-” 

birleşik fiili yoktur. 

bozhöğürtü: “Çığlık atmak, yaygara koparmak” anlamında kullanılan bir söz. 

Hidayet kocasına “Eğer beni dȫyerseñ soyunur dereniñ başına oturur, basarım 

bozhöğürtüyü.” demiş. (Osman Gülmez, yaş 56, Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Osmaniye ağzında kullanılan ve Derleme Sözlüğünde yer almayan bu ifade, sadece 

yöre ağzına mahsus bir özellik taşımaktadır. 

currū çık-: Çok ıslanmak, sırılsıklam olmak. 

Dün tarlada yağmur yağınca currūm çıḳtı. (Emir Söyler, yaş 52, Osmaniye merkez) 

Derleme Sözlüğünde “currū çık-” yoktur, “curruk” sözcüğüyle ilgili bazı açıklamalar 

vardır ancak, bunlar da “ıslanmak” kavramıyla ilgili değildir. Derleme Sözlüğünde “curruk” 

sözcüğüyle ilgili verilen bilgiler şunlardır: “curruk (I) 1. Martı. 2. Kışın görülen, güvercinden 

küçük, sarı renkli bir cins kuş; curruk (II) Ocak çekirgesi; curruk (III) [→ curu (I)]; curruk 

(IV) Bir çeşit çocuk oyunu; curu (I) [curuk (III), curruk suyu, curuk (I)] Özleşmemiş, 

koyulaşmamış sulu (yemeklik hk.) (DS-III, s. 1019). 

“Curun” sözcüğüyle ilgili de şu açıklamalar yapılmıştır: “curun [curu (II), curum 

(II)-2, cürün (II)-2] 1. Taş veya tahtadan yapılmış oluk, kurna. 2. Şıra yapılırken şıranın 

aktığı yer. 3. Taş, çimento veya tahtadan yapılmış üzüm ezmeğe yarayan kazan.” (DS-III, s. 

1019).  

Bu açıklamaların hiçbirisinin Osmaniye ağzında kullanılan “curruk” ve “currū çık-” 

biçimleriyle doğrudan bir ilgisi yoktur. 

çalıyı arkadan sürü-: Bir işi doğru ve kolay yoldan değil, tersinden ve zor olan 

yoldan yapmak. 

Sen zaten çalıyı arkadan sürümeye alışıksın. (Ayşe Gülmez, yaş 55, Osmaniye 

Kırmacılı Köyü) 

Derleme Sözlüğünde böyle bir deyim bulunmamaktadır. 

çatalavrat: Kulağakaçan olarak da bilinen bir böcek türü. 

Minderiñ altından bir çatalavrat çıkmış. (Döndü Tohum, yaş 66, Osmaniye Kadirli) 

Türkçe Sözlükte “kulağakaçan”, bir zooloji terimi olarak “Düz kanatlılardan, 

karnında çatal biçiminde iki uzantı bulunan, meyve ve sebzelere zarar veren otçul bir böcek 

(Forficula auricularia)” şeklinde açıklanmaktadır (TS, s. 1248). Bu böcek için Osmaniye ili 

yöresi ağızlarında kullanılan “çatalavrat” adı da Derleme Sözlüğünde bulunmamaktadır. 

çellik gibi ol-: Çok zayıf olmak.  

Çellik gibi olmuşsuñ yavrum, anañ saña baḳmıyo mu hėç? (Saniye Çirkin, yaş 58, 

Osmaniye Kadirli) 

“Çelik çomak” da denilen (TS. s. 411) “çelik” ya da “çellik”; Derleme Sözlüğünde 

“Çocukların sopa ile oynadıkları oyun” ve “Çocukların çelik çomak oyununda kullandıkları 

değnek” (DS-IX s. 1123-1125) olarak açıklanmıştır. Değnek ya da  sopa, uzun ve ince bir 

nesnedir. Kişilerin, bu oyunda kullanılan değnek veya sopaya benzetilmesi yoluyla“çellik 

gibi ol-”, deyimi oluşturulmuştur ve Osmaniye ağzında kulanılan bu deyim de Derleme 

Sözlüğünde bulunmamaktadır. 

dēdolaşıḳ: Sorun çıkaracak karışık, dolaşık veya karmaşık bir nesne ya da bir 

durum. 

Bu ağaç güzelmiş, dēdolaşī yoḳ. (Osman Gülmez, yaş 56, Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

O adamıñ hiç dēdolaşıḳ işi olmaz. (Osman Gülmez, yaş 56, Osmaniye Kırmacılı 

Köyü) 

Derleme Sözlüğünde bu anlamda böyle bir sözcük yoktur. Bu sözcükle ilgili olarak; 

“değişik dolaşık” şeklinde kullanılan bir sözcük öbeğinin çeşitli ses olayları neticesinde 

“dēdolaşıḳ” biçimini aldığı düşünülebilir. 

dingilibēçik: Tahterevalli. 

Oğlum hadi git dingilibēçē bin. (Emine Tohum, yaş 61, Osmaniye Kadirli) 
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Derleme Sözlüğünde “dingilkoç” maddesi “tahterevalli” şeklinde açıklanmıştır (DS-

IV, s. 1505). “Tahterevalli” anlamındaki “dingilibēçik” bu sözlükte yer almamaktadır. Fakat 

“koç” sözcüğünün anlamıyla yakınlığı bulunan ve Derleme Sözlüğünde, yöre ağzında 

kullanıldığı gösterilmemiş bile olsa, “1. Keçi yavrusu, oğlak. 2. Keçi.” anlamlarıyla yer alan 

“beçik” (DS-II, s. 593) sözcüğü bulunmaktadır. Derleme Sözlüğünde bulunmayan ve yöre 

ağzında, “dingil” sözcüğüyle bu “beçik” sözcüğünün birleştirilmesiyle oluşturulan 

“dingilibēçik”, “Tahterevalli” anlamıyla kullanılmaktadır. 

faşḳırıḳ: Üstü hafif benekli ve boz renkli bir yılan türü. 

Yazın yoḳarıda faşḳırıḳ çok oluyor. (Ahmet Söyler, yaş 50, Osmaniye merkez)  

Türkçe Sözlükteki “bozyürük, -ğü is. zool. Üstü hafif benekli, başı küçük, kuyruğu 

kalın ve kısa, zehirsiz ve zararsız bir yılan (Eryx).” (TS, s. 311) biçimindeki açıklama ve 

Derleme Sözlüğündeki “bozyörük, bozyürük bözölük, bözörük” sözcüğü için yapılan, “Üstü 

hafif benekli, uzun bir yılan” (DS-II, s. 753) açıklaması; Osmaniye yöresi ağızlarında yaygın 

bir şekilde kullanılan “faşḳırıḳ” adlı yılan türü için söylenenlerle örtüşmektedir. Derleme 

Sözlüğünde bu yılanı ifade eden “faşkırık” sözcüğü yoktur. Ancak, sadece bir yörede kayda 

geçen “faşşş” sözcüğünün “Yılanın sürünürken çıkardığı sesi anlatır (Bereketli, *Tavas-

Dz.).” (DS-V, s. 1839) açıklaması, ilginç bir noktadır. Ayrı yörelerde ama aynı algı 

sebebiyle, Osmaniye yöresi ağızlarında “faş”tan “faşkırık”ın türetildiği görülmektedir. 

fılcıt-: Fırlatmak. 

Elindeki daşı adamıñ ġafasına fılcıtmış. (Osman Gülmez, yaş 56, Osmaniye 

Kırmacılı Köyü) 

Derleme Sözlüğünde bu sözcük bulunmamaktadır. Bu sözcüğün anlamına yakın bir 

anlam taşıyan “fildırmak (I)” sözcüğü vardır, o da “1. Atıvermek, kaldırıp atmak, fırlatmak. 

2. Döndürerek, savurarak atmak. 3. Döndürmek.” anlamlarıyla sözlükte yer almıştır (DS-V, 

s. 1852-1862). 

gerdiktir-: Ağızda ekşimsi, kekremsi, buruk bir tat bırakmak. 

Tirşīn piştīni annamak için tadına baḳarsın, āzıñı gerdiktirmiyúsa pişmiştir. (Elif 

Somuk, yaş 76, Osmaniye merkez) 

Derleme Sözlüğünde “gerdiktir-” fiili ve bu fiilin karşıladığı kavram yoktur. 

Derleme Sözlüğünde isim olarak kullanılan, “ekşi” anlamındaki “ger (VIII)” ve “1. Leke. 2. 

Meyvelerin özsuyu.” anlamlarındaki “ger (IV)” (DS-VI, s. 1994) sözcüğü, belki “gerdiktir-” 

fiili ile ilişkilendirilebilir. 

ġısġıytıḳ: Çok düzenli, tertemiz, çok iyi.  

Gittim ki evi ġısġıytıḳ yapmışlar, çok sevindim. (Raziye Sürücü, yaş 63, Osmaniye 

Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde “ġıytıḳ” ya da “ġısġıytıḳ” gibi bir sözcük bulunmamaktadır. 

ġısıḳ-: Herhangi bir şey bir yere sıkışmak. 

Çocūñ barnā tekere ġısıḳmış. (Döndü Tohum, yaş 6O Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde “ġısıḳ-” ya da “kısık-” fiili yoktur. Sözlükte ad olarak 

kullanılan “kısık” sözcüğü vardır ancak, bu sözcüğün taşıdığı anlamlardan hiçbirisinin 

“sıkış-” anlamındaki “ġısıḳ-” fiili ile bir ilgisi yoktur (DS-VIII- s. 2841-2842). 

ġıytırıḳ: Özensiz, baştan savma, kıymetsiz. 

Çok ġıytırıḳ iş yapıyoñ. (Hatice Somuk, yaş 54, Osmaniye merkez) 

Osmaniye ağzında olduğu gibi Türkiye Türkçesi ağızlarında da yaygın olarak 

kullanılan fakat, Derleme Sözlüğünde bulunmayan bu sözcük; Türkçe Sözlükte “kıytırık, -ğı 

sf. argo Değersiz, bayağı, basit” (TS, s. 1175) biçiminde yer almaktadır. Osmaniye ağzında, 

Türkçe Sözlükteki gibi genel anlamda “değersiz” kavramını karşılacak bir şekilde her 

durum, olay ya da kişi için kullanılabilen bir sözcüktür. 

gȫ: Henüz olgunlaşmamış, olmamış, yetmemiş, ham (meyve). 

Mayanıñ hopbaklarını toplama, gȫ onnnar, daha yenmez. (Osman Gülmez, yaş 56, 

Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Derleme Sözlüğünün “gök” maddesinde “gev, gok, goo, gö, göğ, göv” biçimleriyle 

birlikte ve “1. Mavi, masmavi. 2. Yeşil, yemyeşil.” şeklinde bir açıklama mevcuttur. Burada, 

bir “gö” biçimi bulunmakta fakat, Osmaniye ağzındaki gibi bu sözcük uzun ünlülü değildir. 

“Gök” sözcüğündeki “k” sesinin önce sedalılaşarak “g” sesine, sonra yumşayarak “ğ” sesine 
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dönüşmesi ve sonra da bu “ğ” sesinin eriyerek kaybolurken yanındaki ünlüyü uzatması ile 

“gȫ” sözcüğünün oluştuğu anlaşılmaktadır. “gȫ” sözcüğü ve Osmaniye ağzındaki anlamı, 

Derleme Sözlüğünde yoktur. 

göreseksiz: Görgüsüz. 

Bre babam, bunlar da çok göreseksiz. (Döndü Tohum, yaş 6O Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde “göreseksiz” sözcüğü yoktur fakat, “göresek” sözcüğü vardır. 

Anlamı da “görenek” sözcüğünün üçüncü anlamına gönderme yapılarak “görgü” (DS-VI, s. 

2159) şeklinde verilmiştir. Sözlükte “göreneksiz” sözcüğü de vardır ve anlamı, sözlükte yer 

almayan “gördüksüz” sözcüğüne gönderme yapılmıştır. Osmaniye ağzı söz varlığında 

“görgüsüz” anlamıyla kullanılan “göreseksiz” sözcüğü, Derleme Sözlüğünde 

bulunmamaktadır. 

güpür güpür: 1. Çok gürültülü bir şekilde, çok büyük bir gürültüyle. 2. Hamarat, tez 

canlı ve becerikli  (kadın).  

1. Bir de baḳtım, ġaraböcükler güpür güpür gidiyodu. (Saniye Çirkin, yaş 58, 

Osmaniye Kadirli 

2. Güpür güpür ḳadın maşşallah, elinden her iş gelir. (Raziye Sürücü, yaş 63, 

Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde, Osmaniye ağzındaki anlamlarıyla ve “güpür güpür” biçiminde 

bir sözcük öbeği bulunmamaktadır. Sadece, bu sözcük öbeğinin Osmaniye ağzında 

kullanılan birinci anlamının, Türkçe Sözlükteki “büyük bir gürültü ile” anlamındaki “gümbür 

gümbür”ün (TS. s. 807) anlamına yakın olduğu söylenebilir. 

hapāp ol-: Aniden karşı karşıya gelmek, beklenmedik bir anda karşılaşmak. 

Aşşādaki dērmeniñ orda hapāp olduḳ. (Osman Gülmez yaş 56, Osmaniye Kırmacılı 

köyü) 

Osmaniye ağzındaki bu kullanımla ilgili Derleme Sözlüğünde, “hapahap (I) 

[hapadana, hapaḫaptan, hapdan] Ansızın, birdenbire”; “hapahap (II) Söze söz, lafa laf 

yetiştirmeyi anlatır.”; hapahap (III) Ağzına kadar, dolu.” ve “hapahap gelmek [hapapa 

gelmek, hapbahap gelmek, haphap olmak] Karşı karşıya, yüz yüze gelmek, karşılaşmak” 

şeklinde açıklamalar bulunmaktadır (DS-X, s. 2277). Bunların bir kısmı Osmaniye ağzındaki 

kullanımla ilgilidir ancak, hiçbirisi hem biçim hem de anlam bakımından Osmaniye 

ağzındaki kullanımla aynı değildir. Osmaniye ağzındaki “hapāp” sözcüğü muhtemelen; 

Derleme Sözlüğündeki “hapahap” sözcüğünün önce son hecesindeki “h” ünsüzünün düşmesi 

ve buna bağlı olarak iki “a” sesinin yanyana gelmesi, sonra da bu iki “a” sesinin birleşerek 

uzaması ile teşekkül etmiş olmalıdır. Bu farklı bir biçimdir. Ayrıca anlam olarak da Derleme 

Sözlüğünde ayrı ayrı, “birdenbire” ve “karşılaşmak” kavramları vardır fakat, Osmaniye 

ağzındaki gibi “birdenbire karşılaşmak” kavramı yoktur. 

ḥınıt: İnatçı.  

Adam çok ḥınıt oğlum, hep burnunuñ dikine gidiyor. (Osman Gülmez, yaş 56, 

Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Derleme Sözlüğünde bu anlamda böyle bir sözcük bulunmamaktadır. 

ilellek: İleri doğru. 

Az ilellek ġay da ben de oturam. (Döndü Tohum, yaş 6O Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde “ilellek” sözcüğü yoktur. “İleri” sözcüğüne, “-le” isimden fiil 

yapım ekinin eklenmesi ve sonra da “-k” fiilden isim yapım ekinin eklenmesiyle oluşan ve 

Türkçe Sözlükte de geçen ölçünlü Türkçedeki “ilerlek” biçimi Derleme Sözlüğünde vardır. 

Ancak, bunların anlamlarının Osmaniye ağzındaki anlamlarla hiçbir ilgisi yoktur. Derleme 

Sözlüğünde “ilerlemiş, ileri çıkmış” anlamlarıyla yer alan “ilerlek” (DS-VII, s. 2520) 

sözcüğü, Türkçe Sözlükte de “ilerlek” biçimiyle, “ilerlemiş, ileriye varmış” anlamlarıyla 

(TS, s. 954) bulunmaktadır.  

Osmaniye ağzındaki “ilellek” sözcüğü, “Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adlı 

eserde ise, “irellek” biçiminde kayıt altına alınmıştır. Anlamı da “ileriye doğru, biraz ileri” 

şeklinde ifade edilmiştir (Yıldırım, 2006, s. 477). “İrellek” biçimi için tespit edilen bu anlam 

Osmaniye ağzındaki “ilellek” sözcüğünün anlamını karşılamaktadır. 

ḳapıt: Soğuktan ve yağmurdan korunmak için üste giyilen kalın giysi. 

Yāmur yağıyor ḳapıtımı veriñ. (Osman Gülmez, yaş 56, Osmaniye Kırmacılı Köyü) 
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Fransızca kökenli “kaput” sözcüğü Türkçe Sözlükte “Asker paltosu” anlamıyla yer 

almaktadır (TS, s. 1073). Derleme Sözlüğündeki “gaput (I)” (DS-IV, s. 1917)  sözcüğü de 

aynı anlamdayken “kaput” sözcüğü “alık, sersem” anlamındadır (DS-VIII, s. 2636). Ölçünlü 

Türkçedeki “kaput” sözcüğünde, son sesindeki ünlünün daralmasıyla biçim açısından bir 

değişikliğin, sadece askerlere mahsus olmaktan çıkıp anlamının genişlemesiyle de anlam 

açısından bir değişikliğin yaşandığı görülmektedir. 

Derleme Sözlüğünde, hem Osmaniye ağzındaki “ḳapıt” biçimi hem de “Soğuktan ve 

yağmurdan korunmak için üste giyilen kalın giysi” anlamı yer almamaktadır.  

kendirli: Tehlikeli (kişi). 

Ne ġadar kendirli o sen biliñ mi? (Hanifi Tohum, yaş 69, Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde “kendir” sözcüğü, “1. Urgan, ip. 2. Yaygı. 3. Minder” 

anlamlarıyla (DS-VII, s. 2741-2742); “kendirli” sözcüğü de “Çilli tavuk” anlamıyla yer 

almaktadır. Bu anlamların Osmaniye ağzındaki kendirli sözcüğüyle ve anlamıyla hiçbir ilgisi 

yoktur. 

kinder: Genellikle banyo yaparken kullanılan bir tür su tası. 

Biz eskiden kinder olurdu, onuynan yıḳanırdıḳ. (Hatice Somuk, yaş 54, Osmaniye) 

Derleme Sözlüğünde bu anlamda böyle bir sözcük bulunmamaktadır fakat, “kildan” 

ve “kilden” biçiminde sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcüklerin anlamları da “İçine sabun, 

kese, lif konulan, dibi süzgeçli bakır kap, hamamtası” ve “Bakır, çinko, tunç ya da topraktan 

yapılmış tek kulplu su kabı” (DS-VIII s. 2870-2871) şeklinde açıklanmıştır. Aradaki anlam 

bağı sebebiyle, “kilden” sözcüğünün, çeşitli ses olayları sonucunda “kinder” biçimine 

dönüşmüş olduğu düşünülebilir. 

marihülya/marülle: Hayal, hayal kurmak. 

Bizim sülāle marihülyāyı sever. (Ayşe Gülmez, yaş 55, Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Marülle yapıyom ġızım. (Raziye Sürücü, yaş 63, Osmaniye Kadirli) 

Türkçe Sözlükte Arapça kökenli “malihülya” sözcüğü, “1. Kara sevda. 2. Kuruntu.” 

anlamlarıyla ifade edilmiştir (TS, s. 1336). Osmaniye ağzında hem biçim hem de anlam 

açısından farklı bir biçimde kullanılan bu sözcük, Derleme Sözlüğünde mevcut değildir. 

ocaḳtan yıraḳ: Kötü bir olay için, “evden, aileden, bizden uzak olsun” anlamına 

gelen bir sözcük öbeği. 

Olanlara bak sen bacım, ocaḳtan yıraḳ. (Döndü Tohum, yaş, Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde “ocak” sözcüğüyle ilgili “ocak (II) 1. Eski ve soylu aile” 

biçiminde bir kayıt vardır (DS-IX s. 3262). Türkçe Sözlükte de “ocak” sözcüğünün bir 

anlamı “8. Ev, aile, soy” biçiminde açıklanır (TS s. 1488). Derleme Sözlüğünde “uzak, ırak” 

olarak açıklanan “yıraḫ” ve “yırak” biçiminde yıraḳ sözcüğü de vardır (DS-IX s. 4273). 

Ancak, kötü bir olayın kendi başlarına gelmemesi amacıyla seslendirilen “ocaḳtan yıraḳ” 

sözcük öbeğine Derleme Sözlüğünde yer verilmemiştir. 

omusilli: Çok iyi, çok güzel, çok değerli (herhangi bir nesne ya da kavram veya 

kişi). 

Omusilli kızı işte o çocuk almış? (Ayşe Gülmez, yaş 55, Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Omusilli gömlek yırtıldı. (Ayşe Gülmez, yaş 55, Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Herhangi bir nesne ya da kavram veya kişi için kullanılabilen bu sözcük, Derleme 

Sözlüğünde yoktur. 

pıslanpatır: Saklambaç. 

Biz küçükkene pıslanpatırı çoḳ oynarıdıḳ, şimdiki çocuḳlar anca bilgisayarıñ 

başında. (Raziye Sürücü, yaş 63, Osmaniye Kadirli) 

“Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adlı eserde “gizlenmek, sinmek” anlamlarında 

bir “pıslan-” fiiline yer verilmiştir (Yıldırım, 2006, s. 486). Derleme Sözlüğünde de, 

Osmaniye ağzında da kullanılan ve kaydedilmiş olan “sinmek, büzülmek, korkudan 

saklanmak” anlamlarını karşılayan bir “pısmak” fiili bulunmaktadır (DS-IX, s. 3447). 

Ancak, “pıs-” fiilinden türediği açık olan Osmaniye ağzındaki “saklambaç” anlamlı bir 

“pıslanpatır” sözcüğü Derleme Sözlüğünde ve “Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adlı 

eserde yoktur. 

tıḳır: Zayıf, cılız, ince, sıska. 

Bizim köydeki Tıḳır Şaban’ı mı diyoñ? (Hatice Somuk, yaş 54, Osmaniye merkez) 
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Osmaniye ağzında “tıḳır” sözcüğü, “zayıf, cılız, ince, sıska” anlamlarını 

karşılamaktadır. Bu anlamların hiçbirisinin Derleme Sözlüğünde var olan “tıḳır” sözcüğünün 

anlamlarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Derleme Sözlüğündeki “tıḳır” sözcüğü şu anlamları 

ifade etmektedir: “Tahta su kabı; küçük testi; sürahi; teneke; ufak zil; para” (DS-X, s. 3910). 

vitviti / bitbiti: Çok küçük, bir çeşit tarla kuşu. 

Vitvitiler tarlada ne varsa yîcek. (Osman Gülmez, yaş 56, Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Bahar geldi ya, artık bitbitiler bayram eder tarlalarda. (Nejdet Arı , yaş 61, 

Osmaniye Burhanlı Köyü) 

“Vitviti” sözcüğü ve karşıladığı kavram, Derleme Sözlüğünde yoktur. Derleme 

Sözlüğünde sadece ona benzeyen bir “vit vit” bulunmaktadır. Osmaniye ağzındaki 

kullanımla bir ilgisi olmayan bu sözcüğün Derleme Sözlüğündeki anlamları da şu şekilde 

verilmiştir: “(I) Kaz, ördek, hindi çağırma ünlemi. (II) Çabuk çabuk. (III) Gevezelik, 

dedikodu.” (DS-XI, s. 4106). Derleme Sözlüğündeki bu “vit vit”, aynı açıklamalarla Hamza 

Zülfikar tarafından yansıma bir biçim olarak kabul edilmektedir (Zülfikar, 1995, s. 678). 

Osmaniye ağzındaki “vitviti”, de yansıma bir biçim gibi görünmektedir. 

“Bitbiti” sözcüğü de Derleme Sözlüğünde yoktur; biçim açısından ona benzeyen 

ancak, onunla hiçbir ilgisi bulunmayan, “ufak bulgur” anlamında bir “bitbit” sözcüğü 

bulunmaktadır (DS-II. s. 708). 

zubban: Boz ya da gri renkli bir tür tarla kuşu. 

Zubban avlamayı da bıraḳtıḳ artıḳ. (Mustafa Tatlı, yaş 56, Osmaniye Kırmacılı 

Köyü) 

Derleme Sözlüğünde “cubbal (I)” sözcüğü için “Boz renkli bir cins tarla kuşu.” (DS-

III, s. 1009) biçiminde verilen açıklama; Osmaniye yöresi ağzında “zubban” için de 

geçerlidir. Ancak, “zubban” sözcüğü Derleme Sözlüğünde bulunmamaktadır. 

2.2. Derleme Sözlüğünde Bulunup Anlamı Bulunmayanlar 

cağlaḳ: Mutfağın veya mutfak gibi kullanılan yerlerin bir köşesinin biraz yükseltilip 

banyo olarak kullanıldığı yer. 

Şimdiki gibi banyo nerdeydi, biz cağlaḳda yıḳanırdıḳ. (Hatice Yılmaz, yaş 50, 

Osmaniye merkez) 

Osmaniye ağzındaki “cağlaḳ” sözcüğünün karşıladığı kavram Derleme Sözlüğünde 

yoktur. Derleme Sözlüğünde “1. Lavabo, banyo. 2. Çamaşır teknesi. 3. Su yolu” anlamlarıyla 

“cağ (IV)” maddesindeki “cağlık, cağlıḫ” biçimleriyle (DS-III, s. 841-842) ve “çağlayan” 

anlamıyla “cağıldak (I)” maddesindeki “cağlak (II)” biçimiyle (DS-III, s. 843) verilen bu 

sözcük; cağlak (II) maddesinde “1. Çağlayan. 2. Suyun akıntılı yeri, su çevirisi.” 

anlamlarıyla (DS-III, s. 845) yer almaktadır.  

Türkçe Sözlükte ise sadece “cağ” sözcüğü vardır ve o da “cağ (III) is. hlk. 1. Lavabo, 

banyo. 2. Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik.” (TS, s. 342) 

anlamlarını karşılamaktadır. 

çirpinti: Küçük çalı parçaları. 

Biráz çirpinti getir de sobayı yaḳaḳ. (Hatice Somuk,  yaş 54, Osmaniye merkez) 

Derleme Sözlüğünde çırpıntı ve çirpinti sözcükleri vardır. Fakat bu sözcüklerin 

Osmaniye ağzındaki çirpinti sözcüğüyle hiç bir anlam ilgisi bulunmamaktadır. Derleme 

Sözlüğünde “çırpıntı” için, “(I) Çarpıntı, heyecan” ve ”(II) Bir yerden çalınmış ve 

götürülmüş şey” (DS-III, s. 1189); “çirpinti” için, “(I) Denizle çayın birleştiği yer” ve ”(II) 

Terbiyesiz (kimse)” (DS-III, s. 1237) açıklaması yapılmıştır. Derleme Sözlüğündeki “çirpi” 

ve “çilpirti” sözcüğü için yapılan “(I) Çalı çırpı” açıklaması (DS-III, s. 1236-1237), 

Osmaniye ağzındaki “çirpinti” sözcüğünün anlamına daha yakındır.  

ġaraböcük: Domuz. 

Gece yoḳarıdan ġaraböcükler iniyor. (Mustafa Tatlı, yaş 56, Osmaniye Kırmacılı 

Köyü) 

Derleme Sözlüğünde “1. Domuz. 2. Yırtıcı, yabanıl hayvan.” anlamlarıyla yer alan 

“karaböcü” (DS-VIII, s. 2638); Osmaniye ağzında ayrıca “ġaraböcük” biçiminde ve 

“Domuz” sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır. Derleme Sözlüğünde “karaböcük”, 

sadece “Salyangoz” anlamıyla yer almaktadır. Yöre ağzında olduğu gibi, “Domuz” 

anlamında “ġaraböcük” sözcüğü Derleme Sözlüğünde yoktur. 
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ġoncolos: Her tür tehlikeli nesne veya kişi. 

Nasıl geçsiñ karşıyá, görmüyoñ mu ġoncolos geliyo. (Halil Tohum, yaş 62, 

Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde “koncalıs [kancoluz] 1. Hortlak. 2. Cenaze namazı kılınmayan 

kimse. (DS-VIII, s. 2916)” ve “goncolos: Hortlak (DS-VI, s. 2100)” biçiminde açıklamalar 

vardır. Osmaniye ağzında sadece korkunç olan bir kişi için değil, her tür tehlikeli nesne veya 

kişi için, hatta tehlikenin bizzat kendisini ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. 

hombul: Omuz. 

hombuluna al-: Omuzuna almak. 

Böyük ōlanı o zamannar hombuluma alıp çok gezdirdim. (Mustafa Tatlı, yaş 56, 

Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Osmaniye ağzındaki “hombuluna al-” ile hiçbir ilgisi olmasa da Derleme 

Sözlüğünde “hombul” sözcüğü bulunmakta ama, “hombuluna al-” bulunmamaktadır. 

“Hombul” sözcüğünün anlamları ise “(I) Omur. (II) Uzun bir evleklik bağ” biçiminde 

açıklanmaktadır (DS-VII, s. 2400). 

hopbak: İncir ağacının henüz olgunlaşmamış meyvesi. 

Mayanıñ hopbaklarını toplama, gȫ onnnar, daha yenmez. (Osman Gülmez, yaş 56, 

Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Derleme Sözlüğünde “gürültücü (kimse)” anlamında bir “hopbak” (DS-VII, 2405) 

sözcüğü geçmekte fakat, bunun Osmaniye ağzındaki “hopbak” ile hiçbir ilgisi 

bulunmamaktadır. “İncir ağacının henüz olgunlaşmamış meyvesi” anlamındaki “hopbak” 

sözcüğü Osmaniye ağzında “hoppak” ve “hobbak” biçimleriyle de kullanılmaktadır. 

Derleme Sözlüğündeki bu “hoppak” ve “hobbak” sözcüklerinin de Osmaniye ağzındaki 

kullanımla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bunların Derleme Sözlüğünde geçen biçimleri 

şöyledir: “hobbak” “çerez” anlamında (DS-VII, 2390); “hoppak” (DS-VII, 2406) ve 

“hupbak” (DS-VII, 2444) da “portakal” anlamındadır. 

tuluḳ: Gölge. 

Hayvanları otlatırıken ġayanın tulūna oturdum. (Ahmet Söyler, yaş 50, Osmaniye 

merkez) 

Derleme Sözlüğünde “tuluḳ” sözcüğü vardır, fakat bu sözcük Osmaniye ağzındaki 

“gölge” anlamını ifade etmemekte; “1. Yanak. 2. Şakak” anlamlarını ifade etmektedir (DS-

X, s. 3988). Ancak, “duluk” veya “dulluk” biçimiyle var olan sözcük, “3. Duvarın gölge olan 

tarafı” (DS-IV, s. 1599) anlamıyla yer almaktadır. Osmaniye ağzında “tuluḳ” sözcüğü, 

sadece “duvarın gölgesi”ni değil her şeyin gölgesini ifade eden bir sözcüktür ve bu sözcüğün 

daha geniş olarak karşıladığı kavrama ve “tuluḳ” biçimine Derleme Sözlüğünde yer 

verilmemiştir. 

2.3. Derleme Sözlüğünde Bulunanlara Yakın Biçimleri Olanlar 

alamençik: Serçeye benzeyen ancak, gagası kırmızı veya turuncu renkli olabilen bir 

kuş türü. 

Alamençiklere bak, yem var diye ġoyunlarıñ orda geziyorlar. (Raziye Sürücü, yaş 63, 

Osmaniye Kadirli)  

Derleme Sözlüğünde bu sözcük “alamecek [alamencik]: Kanatlarının üstü ve boynu 

kırmızı renkli küçük bir kuş.” (DS-I, s. 193) biçiminde açıklanmıştır. Sözcük, yöre ağzında 

hem bir ses farklılığıyla kullanılmakta hem de sözcüğün karşılığı olan kuş, biçim açısından 

bazı farklılıklar taşımaktadır. 

arıya git-: Bir besin maddesinin bozularak, yenilmez hâle gelmesi. 

Yemekler hep arıya gitmiş bacım. (Fatma Özeri, yaş 53, Osmaniye merkez) 

Derleme Sözlüğünde “araya vermek” ifadesi vardır. Bu da, “Boşa salmak, ziyana 

uğratmak.” biçiminde açıklanmıştır (DS-I, s. 300).  

Türkçe Sözlükte hem “araya vermek” hem de “araya gitmek” vardır. “Araya 

vermek”, “yararsız bir işe harcamak” olarak açıklanırken; “araya gitmek”, “harcanmak, 

kaybolmak, karışıklığa kurban olmak” biçiminde açıklanmıştır (TS, s. 110). Bunların 

hiçbirisi Osmaniye yöresi ağızlarındaki kullanımı karşılamamaktadır. “Adana ve Osmaniye 

İlleri Ağızları” adlı kitapta ise “araya gitmek” için “boşa harcanmak” anlamı verilmiştir 

(Yıldırım, 2006, s. 455). 
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Osmaniye ağızlarındaki kullanımının sadece bir örneği olarak gösterilen “Yemekler 

hep arıya gitmiş bacım.” cümlesindeki “arıya git-” ifadesinin bağlam anlamı “Bir besin 

maddesinin bozularak, yenilemez hâle gelmesi”dir. Ancak bu bu ifade; Osmaniye yöresi 

ağızlarında çok yaygın bir biçimde ve aslında “genel anlamda bir nesnenin özelliğini 

kaybederek işe yaramaz hâle gelmesi”ni anlatmaktadır. Belki “Derleme Sözlüğü”ne de 

“Türkçe Sözlük”e de bu, “genel anlamda bir nesnenin özelliğini kaybederek işe yaramaz hâle 

gelmesi” açıklamasının eklenmesi gerekmektedir. 

birtî: Birazdan fazla, azdan birazcık çok.  

Bugün birtî zeytin topladıḳ. (Metin Somuk,  yaş 56, Osmaniye merkez) 

Derleme Sözlüğünde “Bir parça, azıcık, biraz” anlamlarıyla ve “bidıkı” maddesinde 

birçok farklı biçimi sıralanan (DS-II, s. 685-687) bu sözcüğün Osmaniye ağzındaki 

kullanımına en yakın biçimleri “bir tiği, bir tiki, bir tiy, bittiğ” biçimleridir. 

Faruk Yıldırım’ın hazırlamış olduğu “Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adlı eserde 

bu sözcük, “bir tiği, birti̬i, bittığı ve bitti̬i” biçimleriyle ve “biraz, bir parça, azıcık” 

anlamlarıyla tespit edilmiştir (Yıldırım, 2006, s. 459). 

Osmaniye ağzındaki “birtî” biçiminin; Derleme Sözlüğündeki “parça ve azıcık” 

anlamındaki “tike” (DS-X, s. 3929) sözcüğünün önce “tiği” ve sonra da “ğ” sesinin eriyerek 

kaybolmasından sonra yanyana gelen iki “i” ünlüsünün birleşerek uzamasıyla “tî” biçimine 

dönüşmesi ve “bir” sözcüğüyle birleşmesinden oluştuğu görülmektedir. Bu sözcüğün 

Osmaniye ağzındaki kullanımı, Derleme Sözlüğündeki biçime şekil olarak biraz benzese de, 

anlam olarak “birazdan fazla”yı da ifade etmesi sebebiyle biraz farklıdır. 

cırnavuḳ: Ağustos böceği. 

Geçen yaz cırnavuḳlar yüzünden uyḳu uyuyamadıydım. (Mustafa Tatlı, yaş 56, 

Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Derleme Sözlüğünde “Ağustos böceği” anlamında, “cırcır” maddesinde “cırılavuk, 

cırlağuk, cırlavık, cırlavuk, cırlayık, çırlavık, çırlavuk” gibi biçimler (DS-III, s. 926-927) 

bulunmakta ancak; Osmaniye ağzında kullanılan “cırnavuḳ” biçimi bulunmamaktadır. 

“Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adlı eserde de “cırlavıḳ ve cırlavuḳ” biçimi 

(Yıldırım, 2006, s. 461) bulunmakta, Osmaniye ağzındaki “cırnavuḳ” biçimi 

bulunmamaktadır. 

cibiliyetsiz: “Namussuz, soysuz, alçak” vb. anlamında hakaret amaçlı kullanılan bir 

sözcük. 

Cibiliyetsiz herif seni, hiç akıllanmañ mı sen? (Hanifi Tohum, yaş 69, Osmaniye 

Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde bu sözcük ve bu sözcüğün karşıladığı kavram yoktur. Sözlükte 

“aile” anlamında bir “cibi (II)” (DS-III, s. 954) sözcüğü yer almakta ancak, “cibiliyetsiz” 

sözcüğü yer almamaktadır. Türkçe Sözlükte “cibilliyet” ve “cibilliyetsiz” şekilleri yer 

almaktadır: “cibilliyet is. Ar. cibilliyyet esk. Yaradılış.” ve “cibilliyetsiz sf. Soysuz, sütü 

bozuk.” (TS, s. 367). Arapça kökenli “cibilliyyet” sözcüğü, Osmaniye ağzında orta hecedeki 

“l” ünsüzlerinden birisinin ve son hecedeki “y” ünsüzlerinden birisinin düşmüş biçimiyle 

kullanılmaktadır.  

düdē ġoyup üfür-: Bir şeyi dedikodu konusu edip alay ederek herkese yaymak. 

Biz onlarıñ yaptīnı yapsaydıḳ bizi düdē ġoyup üfürürlerdi. (Ayşe Gülmez, yaş 55, 

Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Derleme Sözlüğünde “düdüğe goyup üfürmek” deyimi vardır ve “herkese yaymak, 

her tarafa duyurmak” şeklinde açıklanmıştır (DS-IV s. 1617). Osmaniye ağzında bu deyimin 

anlamı biraz daha geniştir, “dedikodu konusu edip alay etme” kavramını da içermektedir. 

ġarā: ucu çengel gibi kıvrık değnek. 

Ġızım bȫrtleni ġolȧy toplamak isteriseñ ġarāyınan çek. (Döndü Tohum, yaş 66, 

Osmaniye Kadirli)  

Türkçe Sözlükte  “karağı (I) is. Ateş karıştırmaya yarayan, eğri uçlu demir çubuk.” 

(TS, s. 1076) biçiminde bir açıklama yer almaktadır. Derleme Sözlüğünde birbirine çok 

yakın anlamlarda, “karağı” ve “garağı” sözcükleri geçmektedir. Bunlar şu şekildedir: “karağı 

(I) 1. Ağaçtan meyve toplamakta kullanılan ucu eğri sopa.” (DS-VIII, s. 2644). “garağı (I) 
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Ağaçtan meyva toplamakta ve yığın halindeki sapları dağıtmakta kullanılan çatallı ağaç.” 

(DS-VI, s. 1919). 

Derleme Sözlüğündeki “karağı” veya “garağı” ile aynı anlamlara gelen ve “ğ” 

sesinin eridikten sonra sözcük sonundaki ünlülerinin birleşerek uzaması sonucunda “ġarā” 

biçiminin oluştuğu görülmektedir. Osmaniye ağzındaki “ġarā” şeklinde oluşan yeni biçim, 

Derleme Sözlüğünde bulunmamaktadır. 

ġıllîcik: Birazcık. 

Baña ġıllîcik, ekmek arası yap da ver ġızım. (Halil Tohum, yaş 69, Osmaniye 

Kadirli) 

Osmaniye ağzındaki “ġıllîcik” sözcüğünün “birazcık” anlamıyla kullanımına en 

yakın açıklama Derleme Sözlüğünde şu şekildedir: “gilik (IX) [gillik (III)] Küçük. (Bademli 

*Dinar - Af.) (DS-VI, s. 2078). Başka bir çalışmada “küçük” anlamı verilmiştir (Ulum, 2015, 

s. 111). “Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adlı eserde de Derleme Sözlüğündekine benzer 

bir tespit söz konusudur. Bu çalışmada “ġıllıḫ” ve “ġıllîk” biçimlerinde tespit edilen 

sözcüğün anlamı “çok kısa, çok küçük”  (Yıldırım, 2006, s. 471) olarak gösterilmiştir. 

Osmaniye ağzındaki kullanıldığı biçimi ve anlamıyla bu sözcük, Derleme 

Sözlüğünde ve “Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adlı çalışmada yoktur. 

ġızzaḳ: Eğimli bir yerden üzerine binilip kayılan nesne.  

Ne ġayardıḳ ġızzaḳla dēl mi? (Hanifi Tohum 69, yaş, Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde “kızak (II)” sözcüğü, “Buğday sapı, ekin ve odun çekmek için 

ağaçtan yapılmış tekerleksiz bir çeşit taşıt.” (DS-VIII, s. 2860) biçiminde bulunmaktadır. 

Türkçe Sözlükte ise “kızak” sözcüğünün birkaç anlamı olmakla birlikte konuyla ilgili en 

yakın anlam olan “Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt.” (TS, s. 1175) 

anlamı birinci anlam olarak verilmiştir. Osmaniye ağzındaki “ġızzaḳ” sözcüğünün içerdiği 

anlam kar veya buzla sınırlı olmadığı gibi, bir şey çekmek için kullanmak ve tahtadan 

yapılmış olmakla da sınırlı değildir.  

hozzaḳ: Henüz olgunlaşmamış, olmamış, yetmemiş, ham (meyve). 

İncirler daha hozaḳ, yetmesine çok var. (Halil Tohum, yaş 69, Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde Osmaniye ağzındaki “hozzaḳ” sözcüğü yoktur. Sözlükte 

“hozaḳ” sözcüğü vardır ancak, anlamının Osmaniye ağzındaki sözcükle hiçbir ilgisi yoktur: 

“hozaḳ [→hozan (I) -1] Dinlenmeye bırakılmış birkaç yıl işlenmemiş tarla.” (DS-VII, s. 

2424). “Hozalak” sözcüğü de benzer durumdadır: “(I) Olmaya başlamış dut. (II) Çamların 

yeşil iğne yaprakları.” (DS-VII, s. 2424). Ancak, Derleme Sözlüğünde Osmaniye ağzında 

olduğu gibi anlamı “Ham meyve, olmamış meyve.” biçiminde açıklanmış olan “kozak (II)” 

ve “[kozalak (II) -1] sözcükleri vardır (DS-VIII, s. 2945). 

iki diki: Oldukça az. 

Ne bu böyle, iki diki yemek ḳoymuşuñ. (Hatice Yılmaz, yaş 53, Osmaniye merkez) 

Türkçe Sözlükte bu kullanımla ilgili olabilecek “tike” sözcüğü bulunmaktadır. O da 

şu şekilde sözlükte geçmektedir: “tike is. hlk. Et, ekmek, peynir vb.inde parça, lokma, 

dilim.” (TS s.1982). Derleme Sözlüğünde ise “tike, tiki ve tıkı” biçimleri, “1. Parça, lokma, 

dilim (genellikle et, ekmek, peynir vb. için). 2. Azıcık. 3. Pirzola. 4. Kıyma. 5. Ceviz içinin 

dörtte biri (DS-X, s. 3910 ve 3929-3930) anlamlarıyla; “dike, diki ve dıkı” biçimleri de, 

“tane; et parçası; kemikli ya da kemiksiz pişmiş eti kavurma; etli ufak kemik parçası; biraz, 

bir parça azıcık.” (DS-IV, s. 1455 ve 1486-1487) anlamlarıyla yer almaktadır. “Adana ve 

Osmaniye İlleri Ağızları” adlı eserde de “tike” sözcüğü sadece “Kuşbaşı büyüklüğünde et 

parçası” olarak açıklanmıştır (Yıldırım, 2006, s. 492). 

Derleme Sözlüğünde “dike, diki ve dıkı” ya da “tike, tiki ve tıkı” biçimlerinin sadece 

“azıcık, biraz, bir parça” anlamlarıyla kullanımları Osmaniye ağzındaki kullanımlara 

yakındır ancak, Derleme Sözlüğünde hem bunların kulanıldığı yerler içerisinde Osmaniye 

kaydı yoktur hem de Osmaniye ağzında bu kullanım “diki” değil, “iki diki” biçimindedir. 

Ayrıca, Osmaniye ağzında “bir diki” ya da “üç diki” veya benzeri bir kullanım biçimi de 

yoktur; çünkü bu kullanımdaki ”iki” sözcüğü bir sayı ifade etmemektedir. 

mıḳıyat ol-: Sahip çıkmak, korumak, gözetmek. 

Bir mıḳıyat olamadıñ o çocā. (Elif Somuk, yaş 76, Osmaniye merkez) 
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Derleme Sözlüğünde “korumak, gözetmek” anlamıyla “mikeyet olmak” (DS-IX, s. 

3198) biçimi ve “dikkat etmek, bakmak, gözetmek” anlamıyla “muhat olmak, mukaat olmak, 

mukahat olmak, mukavad olmak” (DS-IX, s. 3217) biçimleri bulunmaktadır. Fakat 

Osmaniye ağzındaki hemen hemen aynı anlama sahip olan “mıḳıyat ol-” birleşik fiili 

sözlükte bulunmamaktadır. 

ötāçe: Karşı taraf. 

Yarın sabah ötāçeye gidelim. (Hatice Yılmaz, yaş 50, Osmaniye merkez)  

Osmaniye ağzındaki “ötāçe”nin Derleme Sözlüğünde aynı anlamla yer alan ve asıl 

biçim olan “öte geçe” yanında “ötağaçe” biçimi de bulunmaktadır (DS-IX, s. 3357). 

Osmaniye ağzındaki “ötāçe”; “öte geçe” ifadesinin “ötağaçe” biçimini alması ve sonra da 

“ğ” sesinin eriyerek kaybolmasından sonra yanyana gelen ünlülerin birleşerek uzamasıyla 

ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan Osmaniye ağzındaki bu son biçim Derleme Sözlüğünde 

bulunmamaktadır. 

ṣaḳġa: Kene. 

Geçen yaz baña da ṣaḳġa yapıştı, hastaneye gėttik ġayrı. (Hatice Tatlı, yaş 56, 

Osmaniye Kırmacılı Köyü) 

Eski Türkçedeki “beslemek” anlamındaki “sakı-” fiilinden türetilerek yapılan ve 

Türkiye Türkçesinde karşılığı “kene” olan sakırga (Gülensoy, 2007, s. 719), Derleme 

Sözlüğünde “sakırga (I), sağırtlak, sağra, sakırğa ve sakırtlak” biçimleriyle yer almaktadır 

(DS-X, s. 3519). “Kene” anlamıyla Türkçe Sözlükte de bulunan “sakırga” (TS, s. 1686), 

Osmaniye ve yöresi ağızlarında “ṣaḳġa” biçimindedir. “Sakırga” sözcüğünün orta 

hecesindeki seslerin düşmesiyle ortaya çıktığı anlaşılan “ṣaḳġa”, Derleme Sözlüğünde 

olmayan bir sözcüktür. 

vıccılīnı çıḳar-: Sulu ve yumuşak bir nesneyi içi dışı birbirine karışacak biçimde 

iyice ezmek. 

Yeter bacım, eze eze vıccılīnı çıḳardıñ. (Döndü Tohum, yaş 66, Osmaniye Kadirli) 

Derleme Sözlüğünde “vıcığını çıkarmak, vıcıklamak, vırcığını çıkarmak” biçimleri 

bulunmakta, bunlar da “Ezmek, içini dışını birbirine karıştırmak” şeklinde açıklanmaktadır 

(DS-XI, s. 4098). Bu açıklamadaki gibi yakın bir anlama sahip olsa da, Osmaniye ağzında 

kullanılan “vıccılīnı çıḳar-” biçimi Derleme Sözlüğünde bulunmamaktadır. 
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Sonuç 

İnsanlar ve toplumlar dilleriyle yaşarlar. Dillerin söz varlığı da, insanların ve 

toplumların bütün yaşantılarını hafızasına alan, onları resmeden ve kaydeden bir ögedir. Bir 

ağız yöresine ait bütün bir yaşantı, o yöre ağzında kullanılan sözcüklerle gözlemlenebilir. 

Osmaniye ağzına yönelik yapılan bu çalışma da, aslında Osmaniye yöresindeki insanların 

yaşantısının bir kesiti mahiyetindedir. 

Derleme Sözlüğüne katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada; Osmaniye yöresi 

ağzında kullanılıp Türk Dil Kurumunun Derleme Sözlüğünde bulunmayan “faşḳırıḳ, fılcıt-, 

gerdiktir-, ġısġıytıḳ, ḥınıt, pıslanpatır” gibi otuz bir sözcük ve sözcük öbeği örnek cümlelerle 

tanıklanarak tespit edilmiştir. Osmaniye ağzındaki “cırnavuḳ, ġızzaḳ, hozzaḳ, ṣaḳġa” gibi 

Derleme Sözlüğünde bulunmayan fakat, aynı anlama sahip olup “cırlavuḳ, kızak, kozak, 

sakırga” gibi benzer biçimleri bulunan on beş sözcük ve sözcük öbeği de dikkate alınmış; 

Derleme Sözlüğünde bulunan fakat Osmaniye ağzında farklı anlamlara sahip olan “cağlaḳ, 

çirpinti, tuluḳ” gibi sekiz sözcük ve sözcük öbeği de bu çalışmaya dâhil edilerek, yöre ağzına 

mahsus özellikler aksettiren söz varlığının bir kısmı kayıt altına alınmıştır. 

Bağlam anlamları da verilerek tespit edilen bu unutulmaya yüz tutmuş sözcükler, 

Derleme Sözlüğüne ilave edilerek kayıt altına alınmalıdır. Böylece, hem Türk dilinin söz 

varlığının zenginleştirilmesine küçük de olsa bir katkı sağlanmış olacak hem de ilerde 

yapılabilecek mukayeseli ağız araştırmaları için küçük bir veri kaynağı teşkil edilmiş 

olacaktır. 
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Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye ile İlişkilerinde Türkiye Türkçesinin Etkisi ve Türk 

Soylulara Türkiye Türkçesi Eğitimi 

 

Sevinç AHUNDOVA* 

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çeşitli bildiriler sunuldu. Bu tarz 

sempozyumları aslında belki gelecek nesil araştırmacıları Türkoloji çalışmaları kapsamında 

değerlendirecektir. Aslında bildirim ne bir etimoloji, ne de bir eğitim metot şeklidir. Sadece 

gözlem. Tespitlerimi en sonda açıklamadan önce Türkçenin eğitim ve öğretimi ile ilgili şu 

hususlara değinmek isterim.    

Bilinen gerçek şu ki, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi eski dönem 

çalışmalarıyla başlamıştır. Fakat, 1950’li yıllardan önce daha zayıf kalan bu alan, 

Türkiye’de 1950 yılından sonra üniversiteler bünyesinde Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretimi ciddi biçimde ele alınmaya başlanmıştır.  Bu çalışmaları günümüzdeki Türkçe 

öğretimi faaliyetleri ile kıyaslarsak, bugünkü çalışmaların daha üst seviyede olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Yabancılara Türkçenin öğretimi konusu, dil öğretiminde son yıllarda (özellikle son 

yirmi yılda) çok büyük önem kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim 

Merkezi’nde (TÖMER) başlayan dil öğretim hizmetine kısa bir süre sonra Türkiye 

üniversitelerinin bazıları da TÖMER adı altında katılmıştır.  

TÖMER’lerde başlangıçta, çoğunluğu Türk Cumhuriyetlerinden, daha sonra 

Balkanlardan gelen Türk soylu öğrenciler oluşturmaktaydı. 1991 yılı Türkiye açısından 

Türkçenin yabancı dil öğretimi için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Özellikle SSCB 

( Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği)’ nin dağılması bu sürecin başlamasına zemin 

oluşturmuştur. Nitekim eski SSCB’nin dahilinde bulunan Türk dilli halkların çoğunluk 

teşkil etmesi bunda etken olmuştur. 1991 yılı ve devamında ilk başlarda Türkçe ve 

üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen öğrenciler için yapılan projenin başarılı olmasının 

ardından, bugün de bu süreç devam etmektedir. Bu projenin amaçlarından biri; 

bağımsızlığını yeni kazanmış Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki 

gençlere Türkiye Türkçesini öğretmek, Türk kültürü ve eğitim sistemini tanıtmaktı. Bu 

gençler aracılığı ile Türkçenin ve Türk kültürünün yeni nesillere aktarılmasını ve Türkiye 

Türkçesinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştı. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin dağılmasından sonra, Türk 

Cumhuriyetlerinin ister ticari, isterse de eğitim ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti ile ilk 

yaklaşımlara sebebiyet vermiştir. İletişim aracı olarak dil, Türk dünyasını birleştiren başlıca 

unsur olarak devam etmektedir. Özellikle de, Türkçe, her ne kadar Türk Cumhuriyetleri 

halklarının konuşma dili olarak SSCB döneminde Rusçanın etkisi altında kalmış olsa da, 

Türkiye Türkçesi coğrafya olarak Türkiye’ye yakın olan bölgelerin Türk soylu halkları 

tarafından kolaylıkla anlaşılabilmekteydi.  

Türkçenin yabancı dil olarak eğitimi ve öğretiminin tarihi çok eskilere dayansa da, 

Türkiye Cumhuriyetinde daha 90’lı yılların başlarında büyük öğrenci projesi ile Türk soylu 

öğrencilerin eğitimi hız kazanmıştır. 

Türkçenin eğitim şekli yabancılara ve Türk soylulara Türkçe eğitimi olarak her 

zaman çok hassas bir biçimde ayrılmalıdır. Burada, söz konusu olan Türk soyluların aynı 

kültürün bir parçası olarak değerlendirilmeleri ve göz önünde bulundurulmalarıdır. Türk 

soyluların Türkiye Türkçesi eğitim ve öğretimleri herhangi bir yabancı birine öğretim 

şeklinden farklı olmalı ve Türk lehçeleri arasındaki fonetik, morfolojik, sentaks bilgilerine 

vakıf olunmalıdır. Her ne kadar da, lehçeler arası konuşmalarda Türkiye Türkçesi anlaşılır 

olsa da, dil eğiticilerinin Türkiye Türkçesini doğru bir şekilde aktarması elzemdir.  

Türkiye Türkçesinin, Çağdaş Türk Lehçelerine etkisi ve SSCB döneminde 

kullanılan Rusça etkin kelimelerin yerini almış kelimelerine kısaca örnek verirsek bunları 

sıralayabiliriz. “Evet, kesin, çağdaş, özel, önemli, olay, yakala-” vs kelimeler artık birçok 

                                                      
* Öğr. Gör. Dr., Hitit üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, email: 

sevincahundova@yahoo.com 
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Türk lehçelerinde Türkiye Türkçesinin etkisiyle lehçelere geçebilmiştir. Bu kelimeler 

sadece konuşma dilinde değil, edebi dilde de görülmektedir. Tabi ki, medyanın rolü burada 

göz ardı edilemez.   

Türkiye Türkçesinin Türk soylular tarafından anlaşılır olmasının en önemli 

sebeplerinden biri olarak, fonetik ve morfolojik farkların olmasına rağmen, köken olarak 

aynı aile mensubiyeti sağlamasıdır.  

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi konusu kendi içinde grup oluşturur ve ya 

oluşturmalıdır. Bu gruplar da kendi aralarında belirli başlıklar altında değerlendirilmelidir.  

1. Yabancı dil ailesine mensup olanlara Türkçenin öğretimi 

2. Türk dil ailesine mensup olanlara Türkçenin öğretimi 

Yabancı dil ailesine mensup olanlara Türkçenin öğretimi 

Bu konu da, öğretimde hassasiyet gerektiren bir konudur. Bir o kadar da, daha 

kolay olduğunu düşündüğüm bir alandır.  

Yabancı dil ailesine mensup bir kişiye dil öğretmek gerçek anlamda bir uzmanlık 

gerektiren alandır. Öğretmen burada belki yabancı dil bilgilerinden faydalanırsa başarılı 

olur yalnız bunun yanı sıra bazı “kalıp sözler, deyimler” konusuna da başvurmalıdır. Örnek 

olarak bir yabancı asıllı kişinin “Hakkını helal et”, “inşallah”, “eline sağlık”, “kulak 

asmak” vs gibi ifadeleri anlayabilmesi için ayrıca bir çalışma şekli seçilmelidir.   

2.  Türk dil ailesine mensup olanlar için daha açık bir şekilde ifade edersek “Türk, 

Türkçe” kelimeleri, dış devletlerde yaşayan Türk dilli halklar için “yabancı dil 

anlayışından” uzaklaştırılmalıdır. Sanırım, başarıyı sağlayabilmek için en önemli kısım da, 

bu olsa gerek. Türkiye Türkçesinin de, ana Türkçenin kolu olduğu çok iyi bir şekilde 

vurgulanmalıdır. Ve Türkçenin öğretimi konusunda Türk soylular için uygulanan metot, 

Türk lehçesini konuşan öğrencinin de, zaten Türk olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ve iki grupta ele aldığımız bu iki grup arasında en kolay görünüp fakat, en zor olan kısım 

Türk soylulara Türkçe eğitimidir.   

Bugün, Türkçe öğretimi sadece Türkçe, Türk dili ve edebiyatı mezunları tarafından 

öğretilmemektedir. Ancak, Türkçenin Türk soylulara öğretiminde öğreticide Türkoloji 

bilgilerinin olması hem öğrenci, hem de öğretmen için faydalı olacaktır. Öğrenci açısından 

faydaları: 

1. Öğrenci kendi ülkesinde konuştuğu dilin de, Türkçenin bir lehçesi olduğunu 

görünce Türkçe yabancı dil olmaktan çıkacak ve öğrenme psikolojisinin yerini kendi ana 

lehçesi ile Türkiye Türkçesi arasında karşılaştırma psikolojisi tutacaktır. Çünkü hala bir 

çok Türk cumhuriyetlerinde Rusça etkinliğini korumaktadır. Ve bu sadece dilde değil, 

kültürde de, izlerini korumaktadır.  Bu yüzden öğretmenin, Türk dünyasını, Türk 

cumhuriyetlerini az çok bilmesi öğrencinin yararına olacaktır. Türk dili ve edebiyatı, 

Türkçe eğitimi bölümü,  Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü mezun öğretmenler sanırım 

bu konuda daha başarılı olabilirler.  

2. Öğretmen açısından faydaları  

Öğrencide zorunlu öğrenme psikolojisinin yerini karşılaştırma psikolojisi tutunca 

doğal olarak öğretmen de bundan olumlu şekilde yararlanacaktır. Bu da, Türkoloji alanında 

yeni çalışmalar yapabilmek adına zemin hazırlayabilir, teşvik edebilir. Bu bir, lehçe 

çalışması, lehçe karşılaştırma çalışması olabilir.  

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerin 

Türkçe öğrenimindeki başarısı elbette ki, yabancı dil ailesine mensup bir öğrencinin Türkçe 

öğrenimindeki başarısı ile kıyaslanamaz. Türkçeye has dil özellikleri, ses ve şekil bilgisinin 

temellerinin aynı veya benzer oluşları Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin Türkçe 

öğrenimindeki başarının temel sebeplerindendir.  

Dış devletlerin Türkçe eğitimi yapan kurumlarında, bulunduğu devletin dili, ses, 

şekil bilgisi hakkında az çok bilgisi olan eğitimcilerin olması tercih edilmekte ve sağlanan 

başarı da bununla ilişkilendirilmektedir. Fakat, etken sadece bu değildir. Yabancı dil 

eğitimi yapan bir kurumun kütüphane zenginliği, bilişim teknolojileri destekli öğretim 

materyalinin oluşturulması, digital kütüphanelerinin olması, basılı materyal zenginliği 

temel metodu oluşturmaktadır. Burada, “ Teknik önerir, insan uygular…” sözünden yola 
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çıkarak ve günümüzde yeterli sayıda bilgiye, teknolojiye ulaşmanın kolaylığı Türkçemizin 

yaygınlaştırılması için eğitim de, destektir diyebiliriz.  

Türkçenin Türkiye’de yabancı dil olarak öğretimi aslında ülkede bulunan 

yabancının ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Fakat, yurtdışında Türkçenin öğretimi aslında 

Türkoloji çalışmalarının devamıdır.  

Aynı şekilde, Rusya, Ukrayna ve Türk Cumhuriyetlerindeki yoğun bir şekilde 

devam eden Türkçe eğitimi, Türkologlar tarafından sadece bir yabancı dil eğitimi olarak 

görülmemekte, SSCB döneminde var olan Sovyet Türkolojisi ekolünün devam etmesine 

yardımcı görevini de, üstlenmektedir.  Özellikle Türk cumhuriyetlerinde Türkoloji 

alanındaki çalışmaların hız kazanması buna bir örnektir.  

Türk dünyasında Türkçenin yaygınlaştırılması, Gaspıralı’nın hedeflediği “dilde, 

işte, fikirde birlik” ilkesinin dilde birlik kısmının adımlamasıdır ve yaşamasıdır, fakat, 

yurtdışında ve Türkiye’deki Türkçe eğitimini veren kurumların özelliklere Türk soylulara 

Türkçe eğitiminden önce, aşılaması gereken gerçek, Türkçenin bir yabancı dil olmadığı 

yönüdür.  Başta da, belirttiğim gibi, Türkçenin, Türk soylulara eğitimi kısmının en zor 

tarafı da bu olsa gerek. Sürekli, hızlı eğitim şekli tabii ki, tercih sebebidir, fakat etkin ve 

bilinçli eğitim kadar etkili olmadığı kesindir.   

Gözlemlediğimiz kadarıyla, bugün yabancı dil olarak Türkçenin eğitimi son 

yıllarda hız kazanmıştır. Çeşitli sertifika programları, seminerler yapılmaktadır. Fakat, az 

önce de, belirttiğim gibi, bu herhangi ticari kurum olsun veya olmasın, özellikle Türk 

soylulara Türkçe eğitimi yaparken uzman kişiler tercih edilmelidir. Çünkü, herkes ana 

dilini bilir fakat öğretmez ve tabii ki, karşıdaki öğrencinin de kimliği, dil yapısı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Her şeyden önce, Türkiye Türkçesinin yabancı dil kavramından arındırılması 

gerekmektedir. Bu da, zaten Türk dünyası, Türk dil birliğinin esaslarındandır.  

Ve, önemli bir husus ve gözlem. Hala, iki Türk soylu kişi, Türkçe öğrenmesine ve 

konuşabilmesine rağmen, konuşma dili olarak Rusçayı tercih ediyorsa, galiba…  

1. Türk cumhuriyetlerinde Türkçe hala yabancı dil konumunda olduğu için mi? 

2. Yoksa, Sovyet Türkolojisi dersine mi iyi çalışmış? 

 



 

 

214 

 

 
 

IX. ULUSLARARASI 
DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 

 

 

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri 
  



 

 

215 

 

Türkmen Türkçesinde Fiilimsilerin Kalıplaşmasıyla Oluşan Sözcükler 

 

Engin GÖKÇÜR* 

Giriş 

Bir sözcüğe eklenen çekim veya yapım ekinin bilinen işlevi ile değil de 

bilindiğinden farklı yeni bir anlam oluşturacak işleviyle birleşip kaynaşmasına ek 

kalıplaşması adı verilir: gözde, yüzde, öte, göre, ile, dahi, diye, gibi, sakın, bayağı, dolayı, 

ötürü, ileri, dışarı, yeniden, yayan, öğün, birisi, böylesine, gibi, nicesi, nasıl, dolmuş, dolma, 

dondurma vb.  

Aynı durum iki ya da daha fazla sözcüğün anlam kaymasına uğrayarak ilk 

anlamından farklı bir şekilde kaynaşıp kalıplaşması şeklinde de oluşur: akbaba, kaptıkaçtı, 

şıpsevdi, göze girmek, gözden düşmek, baş göz etmek, dil dökmek, ocağına incir dikmek 

gibi. (Korkmaz, 1992:95) 

Ek kalıplaşmaları dilin kendi yapısında beliren birtakım ihtiyaçların giderilmesi için 

yine dilin kendi içinde oluşan bir dil olayıdır. Eklerin cümle içindeki farklı kullanımlarından 

yararlanılması suretiyle çeşitli anlam incelikleri yaratılır. Zeynep Korkmaz Türkçedeki ek 

kalıplaşmalarını dört grupta inceler: Birincisi eksiltme yoluyla meydana gelmiş gibi görünen 

ek kalıplaşmalarıdır. Tanıdık (insan), yiyecek (şey), gözde (insan) gibi kullanımlarda görülür. 

İkinci gruptakiler Türkçede zarf türeten eklerin sınırlı olması, edat türetmede kullanılan 

belirli eklerin ise olmaması sebebiyle bazı çekim eklerinin bu görevleri üstlenmeleriyle 

meydana gelir. Üçüncü gruptakiler bazı eklerin işlekliklerini kaybedip ses değişmelerine 

uğrayarak arkaik birer şekil olarak yaşamaya devam etmeleriyle ortaya çıkmıştır. Dördüncü 

gruptakiler de eklerin kullanılış alanlarını genişletmesi ve bununla birlikte eklendikleri 

kelimelerin niteliklerinde değişmeler olması sonucunda meydana gelmiş kalıplaşmalardır 

(Korkmaz 2003: 157-158). 

Ad-fiil Eklerinde Görülen Kalıplaşmalar 

Ad-fiiller fiil kök ve gövdelerinin karşıladığı hareketi, kişi ve kip ekine bağlı 

kalmaksızın belirten eklerdir.  Bu ekler içerisinde -ma, -me ekleri çoğunlukla hareket ifadesi 

taşımayan, hareketi iş şeklinde ifade eden fiil adları teşkil eder. –ış, -iş, -uş, -üş ekleri de -

ma, -me ekleri gibi çoğunlukla iş ifade eden fiil adları teşkil eder. –mak, -mek ekleri ise 

hareket ifade eden fiil adları teşkil eder. Bu bağlamda ad-fiiller fiil kök ve gövdelerinin ifade 

ettiği hareketin geçici ad şeklini oluşturur. Ad-fiil ekleri söz konusu işlevinden zamanla 

sıyrılarak kalıplaşma neticesinde kalıcı adlar teşkil ettiği görülür: 

-mA:  basma: “1. matbaa harfi, basıma hazır eser. 2. desen ve desene işlenen nakış. 

3. boyalı saç”; bassırma “1. etrafı açık, üstü kapalı ahır türü yer. 2. bir tarafı diğerine göre 

daha uzun olan ve uzun tarafı kısa tarafı üzerine katlanıp dikilen kıyafet. 3. ete ve pirince 

biber, tuz eklenip suda pişirilen, suyunu çektikten sonra üstü kapatılıp kısık ateşte pişirilen 

yemek”; bääşleme “her birimi beş dizeden oluşan nazım biçimi, muhammes”; berkitme: 

“baraj, set”; buuğlama “azıcık suyla kısık ateşte pişirilen etli yemek”; burma “1. kıvırcık 2. 

küçük çocuğun ayağına takılan halkamsı gümüş yay. 3. insanın kafasındaki toplanmış saç 

yığını”; çalma “başa sarılan bir tür kumaş, başörtüsü”; çalışma “zamir, adıl”; çatma “1. 

ekinin başına çer-çöple yapılan yuva, yığın. 2. yaşanan yer, ev”; çekdirme: “yeni kesilen 

büyük baş hayvanın ciğerinin ve etinin ateşte kavurulduktan sonra elde edilen tuzlu suyuyla 

yapılan çorba”; çırpma: “yeşil yapraklı üzüm dallarının ucundan kırpılıp alınan parçası”; 

çöpleme: kuruyan dal parçacıkları”; çövürme: “koyun derisinden yapılan başlık”; dakılma: 

“kocası ölen kadının ölen eşinin kardeşiyle evlendirilmesi geleneği”; değişme: “kişilerin 

kendi aralarında yaptığı espiri, şaka”; depme: “kızların yeri çizip bir nesneyi ayaklarıyla 

tepmeleri esasına dayanan çocuk oyunu”; dikme “padişahın ülkeyi temsil etmek üzere taşra 

vilayetlere atadığı vekili”; doğma “1. oğul, çocuk 2. doğum yeri”; dokma “1. dokuma 

tezgâhı. 2. dokunan ürün”; dokuzlama: “dokuz dizelik edebi tür”; dolama: “dolma ‘yemek 

türü’”; doñdurma “1. kavrulan susam ya da buğdayın kompostoya eklenmesi ve ardından 

dondurulmaya bırakılmasıyla oluşan helvaya benzer bir yiyecek 2. dondurma”; döörtleme: 
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“her bendi dört dizeden oluşan nazım biçimi”; doğrama: “doğranan ekmeğe et ve soğanı 

katıp, üstüne çorba eklemekle yapılan yemek”; dövme: “çift fişek alan tüfek”; düvme: “1. 

“alt yüzü yarık olan taşlı gümüş süs 2. damla 3. ilik”; düzme “yazılan düşünce ya da olay 

yazısı, kompozisyon”; eğme “bayanların börklerinin önüne takılan yassı, yarım ay şeklinde 

gümüş süs”; gaplama “balığın kendi buğusunda pişmesiyle yapılan yemek. 2. “et, soğan, 

pirince bazı otların karıştırılıp sacda pişirilmesiyle yapılan bir tür etli ekmek” ; garalama 

“bir edebi eserin ilk nüshası”; garma “yağda kavrulan etin üzerine eklenen pirinç ve suyla 

yapılan yemek”; gayma “nakışta kullanılan küçük bir dikiş deseni ya da dikiş türü”; 

gaynatma “kemikli etin suda haşlanmasıyla yapılan yemek”; gaytalama “nakarat”; 

gaytarma “evlendikten sonra babası evine dönen kız”; gıyma “ince, güzel kaş”; gızma 

“kızgın, öfkeli”; gızzırma “1. sıtma 2. sacda soba üzerinde pişirilen ince yuvarlak ekmek” ; 

gollanma “yardımcı kitap, derslerde yararlanmak üzere kullanılan yardımcı kaynak”; goşma 

“gara öy” adlı evin üzerine atılan değişik renklerden yapılın iri güllü keçe”; goşulma 

“kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya 

kelimenin içine eklenebilen ses birliktelikleri, ek”; govurma “kavurma”; göçürme 

“fotokopi, resmi evrakın kopya edilen nüshası”; görkezme “1. ödev, sorumluluk 2. sorgu 

hâkiminin sorusuna verilen yazılı cevap, sunulan kanıt”; gurama “1. kurum, kuruluş 2. 

çeşitli parçaların birleştirilmesiyle yapılan giysi 3. halı yapmada kullanılan çerçeve 

şeklindeki ahşaptan araç ”; gurma “balık tutmada kullanılan ağların genel adı”; işme “deniz 

kenarında çıkan tatlı su gözesi”; kesme "ince uzun yapraklı yulaf görünümlü bir bitki”; 

salma: “küçük ark, suyolu”; seçme “saçma, küçük gülle”; sekizleme “her bendi sekiz dizeden 

oluşan şiir”; serpme “1. yayvan giysi yakası 2. buğday ve saman taşımada kullanılan araba”; 

sırma “fermuar”; silkme “deriden yapılan kalpak”; sokma “avluya yapılan kapı. 2. gemiyi 

rüzgârdan koruyan sırık, dümen”; sovma “sel suyunu bir tarafa yönlendirmek için yapılan 

küçük kanal”; sümme “demir kesmek, oymak için kullanılan ucu yuvarlağımsı, üst kısmı 

kalın olan çelik araç”; sürme 1. denizin derin yerinde ağ atmak için kullanılan araç 2. göze, 

kirpiğe sürülen boya.”; süzme “katı yoğurdun süzüldükten sonra kalan kalıntısı”; üçleme 

“bir tür nazım şekli”; yalama “sıcaktan dudakların çatlaması hastalığı 2. ırmağın içinde 

beliren toprak parçası 3. tekdüze, düz, düzgün”; yarma “1. yarma, iri kıyılmış tahıl danesi. 2. 

kızgın yağın içine et, soğan atılıp kavrulduktan sonra suyla kaynatılan ya da kaynar suya 

buğday yarmasının atılıp pişirilmesiyle yapılan yemek”; yasama “yapma, yapay, suni 2. 

samimi, içten olmayan, yapmacık ”; yatlama “hatıra, anı”; yolma “kesilen hayvanın 

derisinden alınan yün” 

-ma-, -me ad-fiil ekleri, getirildiği bazı birleşik sözcüklerin bünyesinde kalıplaştığı 

görülür: aarakesme “mola, dinlenme arası”; başdansovma “baştansavma”; 

bäärdenğaytma “başarısızlık neticesinde oluşan karamsarlık duygusu, acziyet”; bääşgoşma 

“beşli bilezik seti”; daaşbasma “kitabe, yazıt”; demğısma: “nefes darlığı”; döörtğoşma 

“dört dizi, dört sıra”; dööşdüşme “devenin çöküp doğrulamama hastalığı”; düvme-düvme 

“damla damla”; elğarama “birine bağlı, birine bağımlı”; elyazma “elyazması”; 

enedendoğma “her zaman, daima”; golğarama “bağımlı olma, bağlı olma durumu”; 

golyazma “elyazması”; göökboğma “boğmaca hastalığı”; gözedürtme “zifiri karanlık”; 

içdıkma “tavuğun iç organlarını boşaltıp içine biber, erik, soğan, tuz benzeri yiyeceklerin 

katılıp karnının dikilip fırında pişirilmesiyle yapılan yemek”; içgeçme “ishal”; içyuvma 

“sıvı vermek suretiyle iç organlarını yıkama”; ikigoşma “ikili bilezik seti”; oocakgömme: 

“kor ateşe atılıp bişirilen bir tür ekmek”; öörmeğamçı “deriden yapılan kamçı”; öörmeğapı 

“kamış, deri gibi malzemelerle örülen ve soğuğu geçirmeyen kapı”; saarıgetirme “sarılık 

hastalığı”; süresokma “iç içe, birbirine yakın”;  uçdantutma “tüm, bütün, tamamı, 

tümüyle”; üçgoşma “bileğe takılan üçlü bilezik seti”; yaansalma “ana kanaldan ev 

eşiklerine götürülen küçük kanallar”; yarmagapı “iki tarafa açılıp kapanan kapı”; yıkma-

yıkılma “şöyle böyle, yarım yamalak, olduğu gibi, bir şekilde, bir yolunu bularak.” 

-mAk: bulamak “yağa un ekleyip ateşte pişirilen koyu kıvamlı bir yemek”; bürmek 

“dik biten ve dışı ufak dikenlerle kaplı bir yıllık yabani ot”; büzmek “çuvalın büzülmüş olup 

içinden ip geçirilen bağlı kısmı”; çakmak “ 1. çakmak. 2. halı türü ev eşyalarına işlenen 

türlü renklerdeki nakış”; diymek “öyleyse, demek ki, o zaman”; ilmek “davar tutmada 

kullanılan ucu eğri çoban değneği”; düyrmek “1. kalabalık, yığın 2. gövde”; goşmak “1. bir 
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tür deve 2. küçük baş hayvanların yapışıp katılaşan pisliği, tezek”; kesmek “süt ya da pilav 

piştikten sonra kazan dibinde kalan yanık kat. 2. yara yüzeyinde oluşan katı tabaka”; 

sokmak “ana yoldan ayrılan yol, tali yol”; üyşmek “1. toplanma, üşüşme 2. “küçük şenlik, 

düğün”; yaşmak “baş örtüsü, yaşmak 2. İki tarafa açılıp kapanan kapının yapımı esnasında 

aradaki boşluğu kapatmak için çakılan ensiz uzun tahta.” 

-mak, -mek ad-fiil ekleri, getirildiği bazı birleşik sözcüklerin bünyesinde kalıplaştığı 

görülür: aytmak-aytmak “tekrarlama”; iymek-içmek “yemek, yiyecek”; iyip-içmek “yeme 

içme”; üyşmek-üyşmek “top top, grup grup, yığıntı”. 

-Iş, -Uş: açış “buluş, icat”; ağtarış “gözlem”; alkış “dua, iyi dilek”; barış: “bir işin, 

hareketin başlangıç vakti, başlangıç”; bildiriş “yazılı ya da sözlü ileti, bildiri”; boluş 

“durum, vaziyet”; değiş: “1. ırmağın kara parçasını oyup aşındırdığı yer 2. iki akarsuyun 

birleştiği yer”; dövüş: “savaş, vuruşma” ; duydurış “ilan, bildiri”; garğış “beddua, ilenme”; 

görnüş “1. tiyatro oyunun her bir bölümü, sahne. 2. hayvanların ve bitkilerin benzer 

özelliklerine göre sınıflandırılmasını ifade eden kavram. 3. suret, şekil, görünüm. 4.  dilb. 

fiilin durumunu belirten terim”; gurluş “devlet kurumu, kuruluş, yapı”;  gutardış 

“mezuniyet”; köpbilmiş “çok bildiğini iddia eden”; münüş “binicilik öğrenmek için 

alıştırılan tay”; öpüş: “öpücük”; yöriiş “toplu halde yürüme, askeri sevkiyat 2. asker 

yürüyüşü, tören yürüyüşü.” 

Bu ek bazı birleşik sözcüklerin bünyesinde de kalıplaşmıştır: alış-çalış “alış-veriş”; 

aağıp-döönüş “gidip dönme”; barış-geliş “dostluk, bağlantı, ilişki”; beydiş “böyle, bu 

şekilde, böyle yapma”; dünyäägarayış “dünya görüşü”; görme-görüş “gidiş geliş, ziyaret, 

çağrı”; oturıp-turuş “hal hareket, edep erkan”; oturış-turuş “hal hareket”; şeydiş “böyle, 

bu şekilde”; tanış-biliş “tanıdık bildik”; uruş-söğüş “kavga, gürültü patırtı” 

Sıfat-fiil Eklerinde Görülen Kalıplaşmalar 

Sıfat-fiiller, fiillere getirilip onların geçici vasıflarını belirten sıfatlar türeten eklerdir. 

Bu ekler fiillerdeki hareket ve zaman kavramını bir nesneye, varlığa, bir olay ya da olguya 

geçici olarak bağlayan sıfat ya da adlar türetir. Bu ekler ağır basan fiil yönleri ile çekimli 

fiiller gibi hareket ve zaman kavramı taşıyabilmekte, olumlu ve olumsuz şekilleri 

yapılabilmektedir. Bu ekler aynı zamanda hareketin hangi zamana ait olduğunu da 

gösterirler. Sıfat-fiiller bulunduğu cümlede öte taraftan bir ad gibi işlem görebilmektedir. 

Yani aldığı çekim ekleriyle cümlede kalıcı adlar gibi cümlenin herhangi bir unsurunu teşkil 

edebilmektedir. Muharrem Ergin sıfat-fiillerin bu özelliklerinden dolayı onların çekim eki ile 

yapım eki arasında bir yerde bulunduklarını, bu nedenle fiilden ad yapma eklerine çok 

yaklaşıp kalıcı isimler teşkil etme işlevlerinin olduğunu belirtir” (Ergin 1985: 333).  

Geçici hareket vasıfları belirten sıfat-fiiller kalıplaşma neticesinde bu özelliklerini 

yitirir ve çeşitli nesne, varlık ve kavramları karşılarlar. Türkmen Türkçesinde kalıplaşmaya 

maruz kalan sıfat-fiil ekleri aşağıda belirtilmiştir:  

-An: aağaran: “deve ayranının üstüne taze süt eklenmesi ile oluşan koyu tabaka”; 

aydılan “sadaka”; bakaan “+e doğru”; basıran: “damga basmada kullanılan halkalı demir”; 

doğan “kardeş”; durğuşan “orta yaşlı, ihtiyarca”; eğen “çatmak için başı eğri uzun ağaç”; 

giden “miktar, sayıca çok”; öten “öncü, önde giden”; uçan “bir tür yelkenli gemi”; yazan 

“ilk yıl yavru vermeyen deve” 

Bu ek aynı şekilde bazı birleşik sözcüklerin bünyesinde de kalıplaşmıştır aç-açaan 

“açıkça, belirgin”; akaan-döken “karışık, düzensizlik”; atan-satan “adımını düz atmayan”; 

aydan-diyen “sadaka, hayır yollu verilen şey”; çebişotaran “kökleri püsküllü iri yapraklı 

otsul bitki”; dökään-saçaan “darmadağın, karmakarışık”; garayapbaan “gelişip yeri 

kaplayan bitki”; gääbaazan “şaşıran, aklı karışan”; gören-eşiden “görüp işiten, haberdar”; 

baştutan “başkan”; çopançökeren “dağ otlarının bir türü”; daaşdeşen “ağaçkakan”; 

garııpğaldıran “erken yetişen küçük bir kavun türü”; gümgiden “ölme, geri gelmeme”; 

günegarğaan “bir tür kertenkele”; hazzıwöten “geçinme endişesi taşımayan, rahat, 

vurdumduymaz”; iilen-çalan “hısım akraba”; iiren-aaran “uygunsuz adam”;  kervengıran 

“1. Jüpiter gezegeni 2. yemişene benzeyen yaz-kış çiçek veren zehirli bir bitki” ; kiryuvan 

“çamaşır yıkanan kap, leğen”; kürümguuradan “tarla faresi”; määrekesöyen “kalabalığı 

seven”; muğtiyen “otlakçı, asalak”; ölen-yiten “ölmek üzere olan”; öñyeten “yetersiz, 

ehemmiyetsiz”; öten-geçen “oldu-bitti”; tersokaan “büyücü, muskacı”; tüpbozan 
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“arabozucu”; üçöten “üç katlı iplikle dokunan kumaş”; yekeğapan “yabani erkek domuz”; 

kiryuvan “leğen”; yelbaadıyaan “sık yapraklı yenen bir yıllık ot” ; yelyırtan “başörtüsü”; 

yıkaan-yumraan “tamamen harap olmuş”; Yoolöten “yer adı”. 

-cAk : gelcek “gelecek”; 

-AsI: bolası “farzedelim, varsayalım, kısacası, sözün kısası” anlamında cümle başı 

edatı” bolması “olmayacak, beklenmeyen iş”; yetesi “kendisine has olan, kendine yeterlik, 

kendine özgü olan” 

-mAz: ayrılmaz “bölünmez, parçalanmaz”; ayınmaz “tıpkısı, aynısı, tıpatıp”; 

dözmez “merhametli, yardımsever”; eğsilmez “tükenmez, çok”; gerekmez “gereksiz”; 

ısmaz “felçli, hareketsiz”; öçmez “sönmeyen, parlak”; tükenmez “tükenmeyen, bitimsiz”; 

sarsmaz “sağlam, dayanıklı”; utanmaz “utanmaz, arsız”; uyalmaz “utanmaz, arsız”; 

yaramaz “alçak, adi, kötü”; yetmez “eksiklik.” 

Bu ek bazı birleşik sözcüklerde de kalıplaşmıştır: aadamsöymez “insan sevmeyen”; 

ayınmaz-bayınmaz “değişmeyen, aynı, tekdüze”; bolar-bolmaz: “faydasız, yerli yersiz”; 

değer-değmez “gerçek değerinden daha ucuz”; dembermez “kılıç”; doyar-doymaz “yarı aç-

yarı tok”; doymaz-dolmaz “doymak bilmeyen”; garasöymez “ürkek, çekingen”; gözyetmez 

“ufuk, gözün göremediği yerler”; guşgonmaz “bütünüyle dikenli ot türü”; gündüşmez “atın 

toynağının sırt taraflarındaki oyuk yer”; hoşyakmaz “gamsız, söz tesir etmeyen, 

vurdumduymaz, dert edinmeyen”; iirmez-aarmaz “yorulmaz”; iişsöymez “iş yapmak 

istemeyen”; işyakmaz “iş yapmaktan hoşlanmayan”; onar-onmaz “bir gün aç, bir gün tok 

kişi, zar zor geçinen, günübirlik yaşayan”; öçmez-yitmez “akılda kalıcı”; ölmez-yitmez 

“akılda kalıcı”; saanyetmez “çok, sayısız”; saarısolmaz “sarı güllü ot”; yaanbermez “her 

türlü sıkıntının üstesinden gelen, yenilmez, sarsılmaz”; yakar-yakmaz “yararsız, faydasız”; 

yaanbermez “yenilmez, sarsılmaz”; yarar-yaramaz “bir ürünün kötüsü, kalitesiz”; yeter-

yetmez “1. yetmeyen, az miktarda 2. gerçekleşmesi mümkün olmayan” 

-r, -Ar: açar “anahtar”; akar “akarsu, akıcı, sıvı”; çapar “haberci, ulak”; çeker: 

“çekmece”;  durar: “dinlenme vakti, mola”; gaynaar “suyu fokurdayıp akan çeşme”; gezer 

“1. atın ağır aksak yürüyüşü 2. nakış arasına işlenen çizgi, şerit ”; goşar “saat takılan yer, 

bilek”; göçer “satrançta taşlarla yapılan hamlelerin genel adı”; keser “halı dokurken her bir 

örgü sırasından sonra artan ipleri kesen araç”; öser: “bitkinin dik büyüyen dalı, budağı”; 

söver “sevgili, aziz”; tutar: “maşa, tutacak”; uçar “kâğıttan uçak”; yanar “kızgın, öfkeli”; 

yarar: “yararlı.” 

Ekin birleşik sözcüklerde de kalıplaşması söz konusudur: aadamsöyer “insansever”; 

ağzaçar “iftar, iftar vakti”; akarbaş “iltihaplı yara”; altıyaaşar “altı yaşını doldurmuş kişi”; 

altatar “içine altı kurşun konabilen bir tür tüfek” < altı + at-ar; aarabozar “dostluğun 

bitmesi”; atbakar “seyis”; atçapar “süvari”; äälemğoşar “gökkuşağı”; başbozar 

“arabozucu, bozguncu”; bääşatar “içine beş kurşun konan bir tür tüfek”; buğabasar “üç 

yaşındaki sığır, dana”; caankööyer “vefalı, candan bağlı”; cübükeser “hırsız, cebe giren”; 

çapçeker “küreğinin kaymaması için kayığın içine yapılan destek”; çopansöyer “koyunun 

küçük karnı”; damakçalar “boğaz,”; deñeçer “eşit, denk”< teng / teñ + geç-er; dikuçar 

“uçurtma”; diişsınçgaar “kürdan, diş çöpü”; doğar-doğar “doğum vakti”; döörtyaşar “dört 

yaşındaki hayvan”; dünyääsöyer “dünyayı seven”; äälemğoşar “gökkuşağı”; elyeter 

“erişilebilir”; emer-damar  “hısım akraba”; gelip-gitmeli “aklı yerinde olmayan, sürekli fikir 

değiştiren”; gaanakar “hançerin, kamanın üzerindeki çizikli oyuk”; gaandeper “kökü 

kaynatılıp kızamık tedavisinde kullanılan ufak boz renkli bitki”; gaandüşer “yakın akraba”; 

gäämideşer “balığın burnu” ; günbatar “batı”; günorta-günbatar “öğle ve akşam arası, 

ikindi”; gündoğar “doğu”; günebakar “ay çiçeği”; günegarğaar  “bir tür kertenkele”; 

ikiyaşar “iki yaşını dolduran deve türünden hayvan”; iilhaalaar “halka kendini sevdiren”; 

itbakar “köpek çobanı”; kellekeser “cellat”; külatar “ocağın külünü atmak için kullanılan 

kürek”; määrekesöyer “kalabalığı seven”; mııhmaansöyer “misafir ağırlamayı seven”; 

miiraasdüşer “miras almaya hak kazanan”; mişğiinsokar “miskin, yavaş hareket eden”; 

moollaçar “din eğitimi az alan kişi”; okguyar “gülle konan kalıp”; oonbiratar “on bir 

mermi atan tüfek”; orunbasar “yardımcı”; öydeniçer “yabancının evinde çalışan, 

hizmetkâr” ; söbükbasar “yardımcı”; suvkeser “geminin, kayığın baş tarafına dik konan 

ucu sivriltilmiş tahta”; tarhandöker “eli açık, cömert”; toplumgaçar “el topu ile oynanan 
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bir tür oyun”; tüsseçıkar “dumanın çıktığı yer, baca”; üçyaşar “üç yaşındaki hayvan” ; 

yanardaağ “yanardağ”; yekatar “uzun namlulu bir tüfek türü”; yelçençeker “yelkeni yukarı 

çekip, aşağı sarkıtan ip”; yuurtbasar “işgalci, başkalarının yurdunu zorla ele geçiren” ; 

zäähmetsöyer “zahmet çekmeyi seven”; 

-dIk, -dUk: aağdık “fazla, ziyade”; doğduk: “doğum yeri”; islendik “ arzu edilen, 

makbul”; yetdik (hak): “yeten, ulaşan, hak edilen”; siydik “sidik”; boyunmündük “boyna 

binme, boyna çıkma”. 

-mIş, -mUş: dolmuş “şişman, kısa ve kalın yapılı, tıknaz”; durmuş “1. yaşam, 

hayat. 2. gerçeklik”; geçmiş “1. geçmiş dönem, eski vakit 2. hayat, yaşam. 3. eski, köhne”; 

etmiş “suç, kabahat, aykırı davranış”; okumış “bilgili, çok okuyan adam”; ilkidurmış 

“insanlık tarihinin ilk dönemleri.” 

Zarf-fiil Eklerinde Görülen Kalıplaşmalar 

Kip ve kişi eki almaksızın fiilimsilerin ve çekimli fiillerin çeşitli durumlarını belirten 

sözcüklerdir. Çekimli fiillerin ve fiilimsilerin hareket halindeki durumunu belirttikleri için 

cümlede ad gibi kullanılamaz ve ad çekim eklerini alamazlar. Cümlede daima zarf görevinde 

kullanılırlar. 

Zarf-fiiller kip ve şahıs eki almaksızın çekimli fiillerin ve kendi türlerindeki 

sözcüklerin geçici durumunu belirten sözcükler oldukları için yargı belirten tamamlanmış bir 

hareketi karşılamazlar, tamamlanmış hareketlere yardımcı, onları zaman, durum ve tarz gibi 

yönlerden niteleyen ve destekleyen sözcük görevini üstlenirler. Bu yönleriyle çekimli 

fiillerin fiil zarflarını teşkil ederler. 

Zarf-fiiller söz konusu zarf yapma işlevlerini bazen yitirir kalıplaşmaya maruz 

kalırlar. Bu durumda zarf-fiil ekini alan sözcüklerin cümlede edat ve ad türünden sözcüklere 

dönüştükleri görülür. Türkmen Türkçesinde kalıplaşmaya maruz kalan zarf-fiil ekleri aşağıda 

belirtilmiştir: 

-I, -A: aaşa “öte, çok, fazla, ileri”; aşırı: “gömleğin omuz kısmından aşırılıp boyna 

salınan enli kumaş”; bakaa: “+e doğru, +e taraf”; bara “azar azar, yavaş-yavaş, yavaşça”; 

basa: “sürekli, devamlı”; çeke: “düğünde iki grubun bir oyuncuda bulunan yüzük, çakı gibi 

eşyaları bulma esasına dayanan oyun”; doya: “doyuncaya kadar, tok şekilde, tok olma”; 

dura: “deniz ırmak kenarlarında siper için kazılan çukur”; erte “1. sabahın erken vakitleri 2. 

yarın, bir sonraki gün”;  garşı “1. karşılık, -e karşın 2. -e kadar, e değin”; gayta “tekrar, 

yeniden”; gorka “itiyatlı, çekingen”; goşa “çift, ikili”; görä “göre, bakıldığında, nedeniyle”;  

kese: “enlemesine, yatay, paralel şekilde”; öte: “fazla, ziyade”; ötri “ötürü, dolayı”; sine 

“dikkatlice”; yata “durağan, durgun, akmayan”; yene “yine, yeniden” 

Bu ek bazı birleşik sözcüklerin bünyesinde de kalıplaşmıştır: aağa-dööne “kendi 

iradesinde”; aağa-yaana “bağımsız, kendi iradesiyle”; arta-süyşe “ziyade, artık”; arta-taşa 

“ziyade, artık”; barabara “gittikçe, en sonunda”; çakdanaşa “gereğinden fazla, artık, 

ziyade”; git gide “git gide, gitdikçe”; goşa-goşa “çift çift”; göre-bile “hiçbir zaman”; 

günaaşa “sonraki gün”; günde-günaaşa “her gün”; hetdenaaşa “çok, fazla, ziyade, 

gereğinden fazla”; keşaaşa “ark aşımı, baştan aşağı ekim sırası”; sonabakaa “son 

dönemlerde, sonunda”; sonabaraa “son dönemlerde”;  yaydana-yaydana “tereddütlü, 

ikircikli, kararsız” 

-(I)p, -(U)p: beydip “böyle, bu şekilde”; gaydıp “bundan sonra, tekrar, yeniden”; 

şeydip “böyle, böylece”;  yüzlääp: yüzeyakın, yüzcivarında”; iillääp-günlääp “topluca, hep 

birlikte”; müñlääp-müñlääp “binlerce”; 
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Sonuç 

Fiilimsiler fiil kök ya da gövdelerine fiilimsi eklerinin getirilmesiyle oluşan 

sözcüklerdir. Bu türden sözcükler çoğunlukla oluş, kılış ve durum belirtir. Bu ekler çekime 

girmedikleri için ad türünden sözcükler içerisinde yer alırlar. Bu sözcükler aldıkları eklerle 

aslında cümle içerisinde ad, sıfat ve zarf görevinde kullanılırlar. Ad-fiil eklerini alan 

sözcükler çoğunlukla fiillerin oluş, kılış ve durumlarını belirten geçici adlar teşkil ederler. 

Sıfat-fiil eklerini alan sözcükler ise hareketin herhangi bir zaman dilimi içindeki geçici 

vasfını teşkil ederler. Aynı şekilde zarf-fiil ekleri de cümlenin asıl yargısını zaman, durum, 

tarz gibi yönlerden tamamlayan, niteleyen geçici hareket zarfları teşkil ederler. Fiilimsilerin 

bir kısmı bu özellikleri ile zamanla kalıplaşarak fiilimsi olma özelliklerini yitirirler ve kalıcı 

adlar teşkil ederler. Türkmen Türkçesi üzerine yaptığımız çalışmalarda bu türden 

fiilimsilerin kalıplaştıklarını ve farklı kavramları karşılayan kalıcı adlar teşkil ettiklerini 

tespit ettik. Bu nedenle Türkmen Türkçesinde fiilimsilerin kalıplaşması neticesinde oluşan 

sözcükler üç grupta incelenebilir: 1. “-mA; -mAk ve -Iş, -Uş ad-fiil eklerinin kalıplaşması 

neticesinde oluşan kalıplaşmış sözcükler. 2. –r/-Ar; -mAz, -dIk, -dUk, -AsI, -cAk, -mIş, -

mUş sıfat-fiil eklerinin kalıplaşması neticesinde oluşan sözcükler. 3. –A, -I –(I)p, -(U)p, zarf-

fiil eklerinin kalıplaşması neticesinde oluşan sözcükler.      
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Kaşkay Türkçesinde Arkaik Sözler 

 

Dilek Erenoğlu ATAİZİ* 

 

Öz: Kaşkay Türkçesi, İran coğrafyasının Güney ve Merkez bölgesinde, Fars 

eyaletinde, yaşayan yarı göçebe bir hayat süren Kaşkay Türklerinin konuştuğu Oğuz 

Türkçesidir. 

Kaşkay Türkleri İran coğrafyasına yerleşmeden önce Kafkasya, Azerbaycan, Suriye 

ve Türkiye sınırları içinde yaşamış,  İran’da Fars eyaletinde Araplar ve Lorlarla komşuluk 

yapmışlardır. Resmî dilleri Farsça olan Kaşkay Türklerinin dili ilişkide bulunduğu dil ve 

şivelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Oğuz Türkçesi kolu olan bu şive bünyesinde arkaik izlere de rastlanmaktadır. Bu 

bildiride Kaşkay Türkçesi söz varlığında korunmuş olan arkaik sözler Kaşkay Türklerinin 

yaşadığı bölgede 2007-2012 yılları arasında yapılan saha araştırmasının kayıtlarına dayalı 

olarak incelenecektir. 

Bu çalışmanın amacı, resmî dil olarak kullandığı Farsçaya ve çevresinde bulunan 

diğer dillerle etkileşimine rağmen günlük dilde Türkçeyi tercih ederek Farsçayı ikinci plana 

iten Kaşkay Türklerinin dillerini ne oranda koruduklarını bu şivenin içerdiği arkaik sözler 

sayesinde tespit edebilmektir. 

Anahtar sözcükler: arkaik sözler, İran Türkleri, Kaşkay Türkçesi, Kaşkay Türkleri 
 

Abstract: Qashkai Turkish is the Oghuz Turkish that Qashkai Turks, who live semi-

nomadically in the Iran geography’s Southern and Centre regions in the Persian state, talk.  

Before settling in the Iran geography, Qashkai Turks had lived within the borders of 

Caucasia, Azerbaijan, Syria and Turkey and they had become neighbours with Arabs and 

Lor people in Iran in the Persian state.  

The language of Qashkai Turks, whose official language is Persian, has been 

considerably influenced from the language and accents that Qashkai Turks had a relationship 

with. Archaic traces were encountered within the body of this accent which is an arm of the 

Oghuz Turkish. In this paper, archaic statements which are preserved in the Qashkai Turkish 

will be examined in the region that Qashkai Turks live based on the records of the field 

research made between the years 2007 to 2012.  

The aim of this research is to determine how much Qashkai Turks, who in spite of 

their interaction with other languages in their surroundings prefer Turkish in their daily 

language by putting Persian into the background, can preserve their own language thanks to 

the archaic statements that this accent includes.  

Keywords: Archaic statements, Iran Turks, Qashkai Turkish, Qashkai Turks 

 

Tarihi boyunca yurt edindiği coğrafyadan yeryüzünün bütün yönlerine doğru akıl 

almaz bir yürüyüşün kahramanı olan Türkler, yerleştiği her coğrafyada dilini ve kültürünü 

koruyarak varlığını sürdürmüşlerdir. 

Toplumların kaderini yerleştikleri coğrafyaları belirler. İran coğrafyası içinde 

bulunan Kaşkay Türkleri 13. yüzyıldan itibaren Türkistan, Kafkasya, Azerbaycan ve 

Anadolu’dan İran’ın merkezine ve güneyine göç etmiş Oğuz Türkleridir. 

İran’da Şiraz, Firuzabad, İsfahan, Lar, Mervdeşt, Abade, Şehrreza, Sepidan, Buşehr, 
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İlhanlık döneminden gelen güçleri, bu halkın günlük hayatına yansımıştır. Sosyal 

hayatlarında, eski sosyal tabaka sistemlerinin izleri görülmektedir. Azerbaycan Türkçesinin 

bir ağzı gibi görünen Kaşkay Türkçesi yaklaşık üç milyonluk Kaşkay halkının lehçesidir. Bu 

yarı göçebe halk dilin İran’daki diğer Türk haklarına oranla daha çok korumuştur. Bu 

durumun sebepleri arasında bu Oğuz Türk boyunun Farslarla evlilik yapmamış olmaları 

söylenebilir. 

Kaşkay Türkçesi, her ne kadar aynı siyasi sınır içinde bulunan Halaç Türkçesi kadar 

olmasa da arkaik özellikler taşımaktadır. Sayısı çok olmayan bu arkaik sözler, Türkiye 

Türkçesinde bulunan arkaik sözler ile benzerlik göstermektedir. 

Önce, arkaik sözlerin çerçevesini belirlemek üzere bu konu üzerindeki düşünceleri 

ele alıp arkasından Kaşkay Türkçesindeki bazı arkaik sözler örneklenecektir. 

Dil bilimi araştırmalarında araştırılan dönemde rastlanan eski dil izleri için arkaik, 

eski, eskicil, eskcilik terimleri kullanılmaktadır. 

Zeynep Korkmaz’ın Gramer Terimleri Sözlüğü’nde eski kelimesi arkaik anlamını 

karşılamaktadır: (Korkmaz, 1992: 55). 

Eski (Alm. arkaistisch; Fr. archaique; İng. archaic): Eskiye ait, eski devirden kalma 

arkaik, kalıntı. 

Eskicilik (Alm. archaismus; Fr. archaisme; İng. archaism.): Eskiye bağlılık, artık 

kullanılıştan düşmüş olan eski kelimeleri veya kelimelerin eski şekillerini kullanma; kalıntı 

kelimeleri kullanma. Bk. ve krş. eskilik ve eski kelime.  

Eskilik (Alm. archaismus; archaisme; İng. archaism): Eskiden kalma; yazı ve 

konuşma dilinde artık kullanılıştan düşmüş olan, dilin daha eski veya tarihi devirlerine ait 

kelime, deyim ve şekiller: adaklı “sözlü”, ağu “ağı, zehir”, demiri (demir rengi), … .  

eski kelime (Alm. Erbwort; Fr. mot archaique; İng. archaic Word; Osm. miras 

kelime, ta’bir-i metruk, ta’bir-i mehcûr): Bugün artık kullanılıştan düşmüş bulunan veya eski 

şekli ile kullanılan kelime; arkaik kelime, kalıntı kelime; gökçek “güzel”, tanıklık “şehadet”, 

bencileyin “benim gibi”… .  

Günay Karaağaç da Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü’nde bu terimi aynı terim üzerinden 

tanımlamaktadır: (Karaağaç, 2013: 371-372). 

eski (archaic) Bugün kullanılmayan herhangi bir dil birimi veya yapı özelliğidir. krş. 

eski biçim, eskicilik. 

Eskicilik (archaism) Eski söz, ek veya yapı kullanma veya dil birimlerine eski veya 

unutulmuş anlamlar yükleme, eskicilik eğilimi olarak bilinir. Bu yol da bir bakıma yenicilik 

olduğu için, bazen yenicilik (neologism) sözüyle eskicilik (archaism) de kastedilir. Kısacası 

eskicilik dil kullanımında bir eğilimdir. Eskiye bağlılık, artık kullanılıştan düşmüş olan eski 

sözleri veya sözlerin eski biçimlerini kullanmak, kalıntı sözleri kullanmak, eskiciliktir. 

Kamile İmer vd. eskicil biçim (archaism) terimini, dilin geçmiş evrelerinde 

kullanılmış olup artık kullanılmayan sözcük ya da dilbilgisi özelliği şeklinde tanımlar. (İmer 

vd., 2011:118). 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te arkaik terimini 2. anlamında 

tanımlamaktadır:1  

arkaik Fr. archaique: ed. Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan 

(eski söz veya deyim). 

Kubbealtı Lugatı’nda  terim 3. anlamında tanımlanmıştır:2 

arkaik  Fr. archaïque < Yun.: Kullanıldığı zamandan daha eski bir döneme ait 

kelime ve cümle yapısı özellikleri taşıyan.  

Arkaik yapılarla ilgili araştırma yapan akademisyenlerin karşılaştığı ilk sorun 

yukarıdaki tanımlardan anlaşılacağı gibi terim ile ilgili yapılmış olan tanımların çerçevesi ile 

arkaik teriminin hangi kapsamda ele alınması gerektiği konuları üzerindedir. Bu sebeple 

araştırmacılar kendi çalışmalarında önce arkaik teriminin sınırlarını çizip sonra araştırma 

sonuçlarını sunmaktadırlar. 

                                                      
1http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a8c3b45121e6

8.54409147 
2 http://lugatim.com/s/arkaik 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a8c3b45121e68.54409147
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a8c3b45121e68.54409147
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Ayrıca bu alanda yapılan çalışmaların artık gerekli olmadığını savunan araştırmacılar 

da mevcuttur. Onlara göre genel olarak arkaik sözler ve yapılar ile ilgili iki türlü bakış açısı 

gelişmiştir. Bunlardan biri, araştırılan dönemdeki dil yapılarını Eski Türkçe dönemi ile 

karşılaştırılması ve izi sürülen yapıların arkaik olarak adlandırılmasıdır.  Bu konuda bazı 

araştırmacılar, Türkologların araştırdıkları dilin Türkçe olduğunu kanıtlamak üzere arkaik 

yapılara gittiğini bugün artık bu tür araştırmalara ihtiyaç duyulmadığı yönündedir. Diğeri ise 

Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’ne ait metinlerde tespit edilen Eski Türkçedeki biçimlerine 

yakın görülen sözcüklerin başka bir incelemeden geçirilmeden arkaik olarak 

adlandırılmasıdır. (Yılmazkaya, 2017:19).  

Gürer Gülsevin, arkaik teriminin bazı çalışmalarda yanlış anlaşıldığına değinerek bu 

konuda “eski şekli devam ettirmek, korumak” ile “ eskicil (arkaik) özellik olarak yaşamak” 

bilgilerinin farklılığı üzerinde durmaktadır. Gülsevin, Arkaik unsurdan bahsedilmesi için 

muhakkak eş zamanlı (o dönemde başka bir diyalekt ile) ya da art zamanlı (söz konusu 

diyalektin eski dönemi ile) bir karşılaştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

(Gülsevin, 2015: 3). 

Kaşkay Türkçesi söz varlığında bulunan arkaik sözlerin araştırılma sebebi, Halaç 

Türkçesi gibi arkaik unsurları bol bir şivenin komşuluğundaki bu şivenin, ülke dili olan 

Farsçaya rağmen, arkaik sözleri hangi oranda koruduğu konusunu aydınlatmaktır.  

Arkaik sözlerden örnekler: 

I. kop kóp 

“çok, hep, tamamıyla, tamamen, bütün” (Ergin, 1988: 121). 

“kuvvetlendirme fiilinin kökü, *ko-‘tan ‘bütün, her” (Gabain, 1988: 156). 

köp “çok” (Gabain, 1988: 97).  

“çok, pek; abartma ve pekiştirme edatı” (Atalay, 1991: 345). 
1- Bėläyi ġämiş yōlûyôllârdi ķop bé çoħ ġamiş yolûyôllârdi.  

2- Yéddi˯ïz il munnân ġabaħ Ġӓşayilӓr elä yavaş yavaş kóp˯olmuşlar gӓlmeşlӓr bir 

yerӓ yığèlmèşlӓr˯olmuşlar.   

3- Belӓ deyiridik ki, Şah˯Esmāil zemānında bir eddӓyi kóp ordan götürmüşlӓr 

Azerbaycan’na, demişlӓr gädiñ Fars’a.  

II. ir  ír 

ır  “ır, ırlama” (Atalay, 1991:217).  

yır “koşma, türkü, hava, ır, musikide ırlama, gazel. Bk. ır. (Atalay, 1991:786).  

ır, yır “müzik, şarkı”; ır bk. yır “şarkı” (Gabain, 1988: 39, 273). 

1- Biz şēre deyirik ir. 

2- Onna bu ir şamel-é ġäzäl˯olir, ġäside˯olir, bayati˯olir. 

3-  Deyirmiş bizim ġèzimiz˯içi ir deyir.  

4- Hemi şērä deyirik ir hemi oħumağa deyirig irlamäġ.  

5- Öz Ġäşġayi dilinä irlįlär.  

6- Atam yaħçi˯irlįrmiş.  

7- Kaka Ħan Bäy irläri hänűz irlänir. 

8- Buyumuş ké deyirmiş bizim ġèzimiz˯içi ir deyir. 

9- Biz bu íri deyirmişӓk 

irlä- “türkü söyle-” 

10- Kaka Ħan Bäy irläri hänűz irlänir. 

11- Ġäşġayi dilinä irlįlär. 

12- Atam yaħçi˯irlįrmiş. 

13- Bu dönä dönä’yi onnän oħįrmişik, írlįrmişik. 

irlamäġ “türkü söyleme” 

14- Hemi şērä deyirik ir hemi oħumağa deyirig irlamäġ. 

III. äfsil- “savur- /üfle-, püfle-,efse-/efilde-/efil efil et-”  

XVI-XVII. asırda görülen bu fiil cümlede “savur-, dağıt--“anlamındadır. 

1. Äfsilän sŏna zulfi    “Dağılan ördek zülfünü 

Säç ediþ gėyde hördüm     Kâkül kesip gökte ördüm.” 

IV. haçān haçän “ ne zaman,  o zaman” 

Eski Türkçe kaçan “ne zaman, nereye” / “ kaç defa, o kadar” (Gabain, 1988: 276). 
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    “ ne zaman, ne zaman ki, vakta ki” (Ergin, 1988: 116). 

   “ ne vakit, vaktaki, ne zaman” (Atalay,1991: 244). 

haçän haçännır 

1- Bu  uşaġ gälmiş bu Ġäräğaś çayinä oturmiş görä haçän bėyiganası düşä suyä. 

2- Zell-é Sǒltan haçānnır? 

3- Ämisi şährdän gälär onnän soruşär ké ġärri haçän tamdarrını uzadäsi. 

V. sin- sindir-  “kır-, kırıl-” 

Eski Türkçes  sı-    “kırmak, yenmek”  

Eski Türkçe sın-     “kırılmak, parçalanmak” ( Gabain, 1988: 293). 

     “kırılmak, bozulmak, incinmek” (Atalay, 1991: 515). 

1- Bu boşġabin bir yeri ġèrilӓnnӓ, sinӓnnä deyillӓr kӓlӓ olmuş. 

2- Çűn Enġilab’iñ ävväliñä bunnariñ buğ̉alariniñ sazlarını sindirmişlärdi. 

VI. aliş- alèştır- “alışmak, tutuşmak, yanmak, alev almak” 

1- Munûñ˯ïssine and˯içilir nӓ o ocaği ké ot˯elillӓr, alèştırilӓr. 

2- Ġèzinӓn˯oğulû bağladi birbirӓ˯aŧdi bir˯ot içinӓ˯alişdi. 

VII. toy tôy tǒy toyuçä “düğün” 

Uygur Türkçesi toy “bayram, toy” (Caferoğlu, 1993: 162).  

1- Älâeddin Mőhemmed-é Ħårezm Şah bir toy tutar.  

2- Oğulläri çün tôy tutār, saz nåğarä, cäşn tutar. 

3- Hӓr ӓvӓ dӓ gedӓrmiş deyӓrmiş mӓsӓlӓn filâni gïn ïş gïnnӓn sǒra béş gïnnӓn sǒra 

toydur, gӓliñ. 

4- O gün bir toydur, şähriläriñ bir toyuçädír. 

5- Häyä çoħ märasém varlarí toylar˯içi. 

VIII. yaylâġ “yayla, yüksek düzlük” 

Eski Türkçe yaylag “yayla” (Gabain, 1988: 310). 

yaylag “yayla, yaylak, yazlanan yer”  (Atalay, 1991: 764). 

1- Yaylâğımız da Dena˯ayağıdır, Yasuç.  

2- Anası gӓlir, onnâ gädiller oba iśinӓ, gädiller yaylâğa, bir zemāni 

yaylâġda˯ğalıllar. 

Zeynep Korkmaz’a göre Eski Türkçe dönemi az çok farklı lehçelerin izlerini taşıyan 

bir dönemdir. Bu dönemde Oğuz-Türkmen lehçesinin izlerine rastlanmakla birlikte Oğuz 

Türkçesi, konuşma dilinden öteye geçemeyen ve özellikleri açık seçik belirlenemeyen bir 

şivedir. (Korkmaz, 2005: 471). Bu sebeple belki de o dönemde iç içe geçmiş dil unsurlarının 

bazıları arkaik bir kullanım olarak bu gün Oğuz Türkçesinin konuşulduğu halklarda 

kendisini göstermektedir. 

Yukarıda metinlerde rastladığımız kelimelerin çoğu bu gün Türkiye Türkçesi için de 

arkaik olma özelliği taşımaktadır. Eski Türkçenin izlerini taşıyan bu kelimeler konuşulan 

dilin eskiye dayalı kültürünün korunduğunu ve sürdürüldüğünü kanıtlamaktadır. Dolayısıyla 

İran kültür ve dili içinde yarı göçebe bir kültürün ve bu kültüre ait dilin varlığı Türk tarihi ve 

Türk dili için önemli bir göstergedir.  
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Harras Eyüp’ün Şiir Dünyası* 

 

Mehtap SOLAK SAĞLAM* 

Gülsün GÖKKAYA* 

 

Öz: 20. yüzyıl Tatar edebiyatının önemli haysiyetlerinden olan Harras Eyüp 1946 

yılında Tataristan’ın Müslim rayonu Türeş köyünde doğmuş 2008 yılında hayatını 

kaybetmiştir. Çağdaş Tatar şiirinin gelişme kaydetmesinde oldukça önemli hizmetleri vardır. 

1960’lı yıllarda şiir yazmaya başlayan şairin şiirleri Tataristan’ın önde gelen gazete ve 

dergilerinde önemli bir yer teşkil etmiştir. Tataristan’ın nabzını tutan önemli dergi ve 

gazetelerde üst düzey mevkilerde görev yapan şair her türlü konuda şiirler yazmasına 

rağmen daha çok edebi tenkitleriyle tanınmıştır. Yaptığı edebi tenkitler ile Tatar gençlerinin 

ve halkının aydınlanmasına katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda döneminin toplumsal 

sorunlarını, halkın yaşayışını ele alan ve epik konulu çok sayıda şiir de yazmıştır. Tatar 

halkının gönlünde geniş yer bulan lirik şiirleri çok fazla sevilmiş olup “Siŋa gına yazgan 

hatlar”, “ Kayda sin, garmun?”, “ Mileş”, “İsemeŋne dön’ya”, “Çakıruv”, “Avıl karçıkları” 

adlı eserleri bestelenmiştir. 

Bu çalışmada günümüzde yaşamış olan ve kısa bir süre önce vefat eden edibin 

şiirlerinden Çağdaş Tatar halkı ve edebi zenginliği değerlendirilecek, Tatar şiirinin önde 

gelen isimlerinden bir olan Harras Eyüp’ün hayatı ve edebi kişiliği hakkında örneklerle 

bilgiler verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tatar şiiri, Harras Eyüp, edebi kişilik. 

 

Abstract: Harras Eyüp, one of the important dignitaries of 20th-century Tatar 

literature, was born in 1946 in the Muslim rayonu Turesh village of Tatarstan and lost his life 

in 2008. Contemporary Tatar poetry has considerable services in its development. Poetry, 

which started to write poetry in the 1960's, constituted an important place in Tatarstan's 

leading newspapers and magazines. The poet, who has served in high-ranking positions in 

important journals and newspapers holding the pulse of Tatarstan, is known for his literary 

criticisms despite the fact that he has written poems on all kinds of topics. He has contributed 

to the enlightenment of the Tatar youth and his people through literary criticism. At the same 

time he wrote many poems such as social problems of the period, poems which deal with the 

life of the people, poems with epic themes. The lyrical poems of the Tatar people who find 

wide spreading in their hearts are very much liked and the works of "Siŋa gina yazgayanlar", 

"Kayda sin, garmin", "Mize", "İsemeŋne dön döne", "Çakıruv", "Avılar karçıkları" were 

composed. 

We will have a chance to learn about the contemporary Tatar people and literary 

richness from the poems of the fateful deceased who lived today. Examples will be given of 

the literary personality of Harras Eyüp, one of the leading. 
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Giriş 

20. yüzyıl Tatar edebiyatının Zülfet, Fakil Safin, Nais Gamber, Şemsiye Cihangirova 

gibi önemli şahsiyetlerinden olan Harras Eyüp 1946 yılında Tataristan’ın Müslim rayonu 

Türeş köyünde doğmuş 2008 yılında hayatını kaybetmiştir. Tatar Türkçesini ve Tatar 

kültürünü ayağa kaldıran sayılı isimlerden biridir. Kazan Üniversitesi’nde okuduğu sıralarda 

çeşitli gazete ve dergilerde çalışmıştır. Harras’ın çocukluk dönemi hiçbir zaman 

hafızasındaki tazeliğini yitirmemiş ve şiirlerinde bu dönemi bütün canlılığıyla tasvir etmiştir. 

Şiirlerinde “Gamsız- kaygısız geçen bu yıllar değil, o savaştan sonraki ağır devire doğru 

gelen”, “ çarlık dönemi askerlikten azat edilmiş ve bez parçasından yapılmış çantalı”, “aç- 

çıplak ve zehir kokulu” onun çocukluk çağı† olarak tarif ettiği çağ şiirlerinde büyük yer tutar. 

Savaştan yaralı olarak dönen babasını kaybeden Harras, çocuk yaşta büyümek zorunda 

kalmıştır. Onu çocukluktan gençliğe geçmeye zorlayan bu acı kaderini şiirlerinde (Ekinci 

yeril yalnız kaldığımda) çok net şekilde kendini göstermektedir. Bunun dışında şiirlerinde 

vatan sevgisi, tabiat, anadil, sosyal yozlaşma, kültürel değerler gibi konularda kendine 

önemli birer yer bulmuştur. 

1. Harras Eyüp Hayatı 

Harras Eyüp 21 Ağustos 1946 yılında Müslim rayonu Türeş köyünde kolhozculuk 

yapan bir ailede doğar. İlköğrenimini burada yapan Harras, 1964 yılında Kübek 

Ortaokulu’nda öğrenimini tamamlayıp Kazan Devlet Üniversitesi Tatar Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’ne başlar. Üniversitede okuduğu yıllarda çeşitli gazete ve dergilerde editör olarak 

çalışır. 1964 yılında Müslim rayonu gazetesinde çalışır. 1982-83 yılları arasında Kazan 

Tataristan Gençleri gazetesinde çalışır. 1982 yılında kitap neşriyatı düzenleme kurumunda 

görev alır. 1992 yılında düzenleme kurulunun müdürlüğünü yapar ve 1994 yılında neşriyatın 

başmuharriri olur. 

Harras Eyüp ilk şiirlerini 60’lı yıllarda ortaokulda okuduğu dönemde yazmıştır. 

Şiirleri ilk defa 1962 yılında Rayon gazetesinde basılır ve daha sonra çeşitli dergilerde 

yayınlar yapar. Şiirleri sonraki yıllarda Genç Leninciler (şimdiki adı Sabantuy) gazetesinin 

sayfalarında yer alır. Üniversite yıllarında edebiyatla yakından ilgilenen Harras, devrin 

tanınmış yazarları arasına girer. Şiirleri Cumhuriyet gazetesi ve dergilerinde, İdil 

almanağında ve genç yazarların ortak kitaplarında dünyaya tanıtılır. 

Yazarın ilk kitabı olan “İnanç” 1980 yılında çıkar. Daha sonra birbiri ardına 

“Ḳoyaşlı Yaŋgır” (Güneşli Yağmur) (1983), Kayén Balkışı (Kayın Parıltısı) (1985), Taŋ 

Suvı (Tan Suyu) (1987), Töngé Ḳoyaşlar (Gecedeki Güneşler) (1989), Sabır Savıtları (Sabır 

Çanakları) (1992), “Taşka Yazgınnar Söyüne” (Taşa Yazılmış Sevgi) (1994), Ceyevlé Buran 

(Yaya Boran) (1996), Köy Ézleü (Türkü Arayışı) (2001), “Ut Arkalı Siküri” (Ateş Arkalı 

Sıçramak) (2004), Yöz Yaktısı (Yüz Aydınlığı) (2005), “Let Teçenie” (Yaz Akımı) (2008) gibi 

kitapları basılır. 

Eyüp halk ruhunu iyi yansıtan önemli kalemlerden biri olarak tanınır. Harras Eyüp 

zor zamanların özelliklerini özgün bir şekilde simgeleyerek etkili bir biçimde “ Köy Canı”, 

“Türkü Arayışı”, “Yüreğimdeki At”, “Bazarlar”, “Su Hatırı”, “Beş vakit namaz” adlı 

poemaların da anlatır. Harras’ın şiirleri çok sevilmiş hatta birkaç şiiri bestelenmiş olup halk 

tarafından sevilerek dinlenmiştir. Bestelenen şiirleri; “Sadece Sana Yazılan mektuplar” (L. 

Batır- Bulgar müziği), “Neredesin Garmun?” (Z.Ḫeyrétdinov’un müziği), “Üvez” (Z. 

Ḫeyrétdinov’un müziği), “İsmini Yazmıştım” (R. Ḫesenov’un müziği), “Ömür Geçiyor” 

(М.Şemsétdinova’un müziği), “Ay! Hay! Dünya...” (М.Şemsétdinova’un müziği), “Çağrı” 

(G.Minġaliyév’in müziği), “Köyün Yaşlı Kadınları” (R.Celiyév’in müziği) dır.  

Başarılı edebi çalışmaları için Harras Eyüp’e 1994 yılında “Tataristan 

Cumhuriyetinin ünlenen sanat çalışanı” olarak adlandırılan unvan verilmiştir. Harras Eyüp, 

1982 yılından beri yazarlar birliği üyesidir. 2008 yılında hayata veda etmiştir. Mezarı doğdu 

köyü Türeş’te bulunmaktadır. 

2. Harras Eyüp’ün Poema ve Şiirlerinde İşlediği Temalar 

Başarılı şair Harras Eyüp çok sayıda şiir yazmıştır. Hemen hemen her konuda şiirler 

yazan şair belirli temaları şiirlerinde özellikle işleyerek halkın dikkatini bu noktalara çekmek 

                                                      
† Bakirov, Marsel, küñélénde şiġır utı,  
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istemiştir. Yazar özellikle edebi tenkitleriyle hafızalarda yer edinmiştir. Yazarın eserlerinde 

işlediği temalar şu şekilde sınıflandırılabilir: 

2.1. Tabiat  

Doğayla iç içe olan bir insan olması, tabiatı edibin hayatının, sanatının ve kültürünün 

bir parçası haline getirmiştir. Özellikle edebiyat, insanın ve toplumların kültür aynası olduğu 

için edebi eserlerde bu yansımaları daha net görebilmekteyiz. Yazarlar arslan cesareti, tilki 

kurnazlığı, ejderha gücüyle bize edebiyat aracılığıyla mesajlar verirler. (Toprak, 2013: 107). 

Şair Harras çocukluğundan beri tabiatla iç içe olmuş ve şiirlerinde birçok olayı tabiat 

tasvirlerinin altında vermiştir. 

2.1.1. “At” Motifli Tabiat Şiirleri 

Şüphesiz at diğer Türk toplumlarında olduğu gibi Tatarlar içinde kültürel ve 

ekonomik bir yere sahiptir. Şair “Yüreğimdeki At” poemasında sosyal olayları at üzerinden 

anlatmaya çalışmıştır. Şair, dönemin yöneticilerin halkı kendi kültüründen uzaklaştırmaya 

çalışmasına karşı olan tavrını bu şiirde bir atasözünden yola çıkarak anlatmaya çalışıyor. 

İrler yöregénde iyarlengen  Erlerin yüreğinde eğerlenmiş 

Аtlаr yatır... Ḳаya аtıġız?  Atlar yatar… Nerede atınız? 

(Eyüp, 2005: 315 Yörek Atım- Yüreğimdeki At) 

İr yöregé аtsız torаlmаs;  “Er yüreği atsız duramaz; 

(Eyüp, 2005: 315 Yörek Atım- Yüreğimdeki At) 

İsémébéz géne ir-аt béznéñ,  İsmimiz sadece erkek bizim 

Küpten indé аtsız ḳаlġanġa.  Çoktandır atsız kalmış 

(Eyüp, 2005: 315 Yörek Atım- Yüreğimdeki At) 

At cikté malaylar, at cikté!  At koşulmuş oğlanlar at koşulmuş 

İ, inde etkeyler ḳuvanır.   İyi, şimdi babalar gururlanır. 

Malaylar cikken ul atlarnı  Oğlanların koştuğu o atları 

Bérkönné babaylar tuġarır…  Bir gün atalar serbest bırakır. 

(Eyüp, 2005: 119 At Cikté Malaylar At Koşulmuş Oğlanlar) 

Sine ézlep kilgen idé Aḳbüz at,  Seni arayıp gelmişti, Doru at 

Canġa tide suzıp-suzıp kéşnevé… Cana değdi uzata uzata kişneyişi 

(Eyüp, 2005:147 Akbüz At- Doru Atı) 

Tipme, Aḳbüz at, tipme ḳapḳa töbéne, Tepme, Doru At tepme kapı dibini, 

Ye östéñe yıllar töşer ubılıp!  Yoksa üstüne yıllar yığılarak düşer! 

(Eyüp, 2005:147 Akbüz At- Doru Atı) 

İr yégétnéñ olı yöregénde  Kahramanın ulu yüreğinde 

Atlar belen bérge Moñ yatır,  Atlar ile birlikte Hasret yatar, 

(Eyüp, 2005: 152 ***) 

2.1.2. Güneş Motifli Tabiat Şiirleri 

Güneş; tek olması, dünyanın ısı ve ışık kaynağı olması nedeniyle edebiyatta çok fazla 

karşımıza çıkan bir motif olmuştur. Türk destan geleneğinde‡ ve sözlü kültürümüzde§ çeşitli 

anlamlar da verilen güneş, Harras Eyüp’ün şiirlerinde sıkça kullandığı motiflerden biri 

olmuştur. 

Deşmi torsаñ, bu dönyadа  Konuşmazsan bu dünyada 

Ḳoyaşsız ḳаldırırlаr…   Güneşsiz bırakırlar 

                                                      
‡ Türk coğrafyasında kültürün başlıca taşıyıcısı geleneklerden destanlara güneşle ilgili olarak; güneşi 

şahit tutarak yemin etme, bahar ve sonbahar ekinokslarında yapılan güneş ve ay ayinleri, Hun 

hükümdarlarının güneşe karşı üç kez diz çökerek güneşi selamlaması, çadırların kapısının doğuya, 

güneşin doğduğu yöne açılması (Bayat 2007: 297-303), güneşe karşı ant içme, güneşe karşı saç 

tarama, güneşe ok atma, güneşin batmadığı ayın çıkmadığı yerlerin varlığı, sekiz güneşe selam, 

hükümdar sikkeleri, mezar taşları ve ayin elbiselerine, mektuplara güneş ve ay motiflerinin işlenmesi 

gibi inançlar ve uygulamalar mevcuttu (Ögel 1995: 187-195). 
§ Başına gün doğmak, gün gibi âşikâr, gün görmek, gün yanığı, gün yüzlü, güneş olsa ışık saçmaz, 

güneş gibi doğmak, günlük güneşlik, güneş balçıkla sıvanmaz, güneş girmeyen eve doktor girer... Bu 

meyandaki deyim ve atasözleri güneşle ilgili inanışları sözlü kültür malzemesi olarak yüzyıllardır 

yaşatmaktadır (Eyüpoğlu 1975). 
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(Eyüp, 2005: 25 Söyimbike Manarasındaġı Aynı Selamleü Süyimbike Minaresindeki 

Ayı Selamlama) 

Ḳoyaş bélen béz bit аvıldаşlаr  Güneş ile biz ne de olsa aynı köydeniz 

(Eyüp, 2005: 76 Ḳoyaş Güneş) 

Ḳoyaş nurın ḳаplаmıymı bügén,  Güneş nuru yayılmıyor mu bugün 

Cirné buyamıymı ḳаrаġız?  Yeryüzünü boyamıyor mu bakınız? 

(Eyüp, 2005: 356 Közgé Ayna) 

Gél ḳoyaşlı tügél dönya:  Her zaman güneşli değil dünya 

Bér yilаp, bér külép toram  Bir ağlayıp bir gülerim 

Bolıt аrtındа hervаḳıt   Bulut ardında her zaman 

Ḳoyaş bаrın bélép toram  Güneşin varlığını bilirim 

(Eyüp, 2005: 81 ***) 

Ḳoyaş bélen bérge yeşim min  Güneş ile birlikte yaşıyorum ben 

Beḫétlerém аnıñ yaḳtısındа  Bahtım onun aydınlığında  

(Eyüp, 2005: 90 Ḳoyaş Çıġışlarında Ḳarap Toram Gün Doğumunu Seyrederim) 

Ḳoyaş bélen çordаş bulıp tа  Güneş ile çağdaş olup ta 

(Eyüp, 2005: 90 Ḳoyaş Çıġışlarında Ḳarap Toram Gün Doğumunu Seyrederim) 

Ḳoyaş bаyışlаrın ḳаrаl turаm  Güneşin batışını seyrederim  

(Eyüp, 2005: 90 Ḳoyaş Çıġışlarında Ḳarap Toram Gün Doğumunu Seyrederim) 

Ḳoyaş çıġar.    Güneş çıkar 

Sular sulḳıldaşır.   Sular iç çeke çeke ağlaşır. 

(Eyüp, 2005: 121 ***) 

Bayıp bara ḳoyaş…   Batıyor güneş 

Cir östéne    Yer üstüne 

Perde yaba vaḳıt al nurdan.  Perde örterek zaman al nurdan. 

(Eyüp, 2005: 130 ***) 

Ay barıbér Ḳoyaş bulalmıy,  Ay ile Güneş birlikte bulunmuyor 

Ḳoyaşnı ḳaplap ḳına   Güneşi kaplar yine 

(Eyüp, 2005: 145 Ḳoyaş Totılġanda Bér Uy Güneş Tutulmasında Bir Fikir) 

Ḫeyat utı béznéñ yöreklerde…  Hayat ateşi bizim yüreklerde… 

Béz Ḳoyaştan, Ḳoyaş nurınnan!.. Biz Güneşten ,Güneş nurundan!.. 

(Eyüp, 2005: 177 Béz Qoyaştan Biz Güneşten) 

2.1.3. Dünya Motifli Tabiat Şiirleri 

İçinde yaşanılan dünya edebiyatta yeri gelmiş sevinilen, mutluluğun anlatılmaya 

çalışıldığı yer olmuş, yeri geldi sitem edilen yalan olunuşundan yakınılan yer olmuştur. 

Harras Eyüp de her türlü mutluluğun, birlikteliğin üzüntünün savaşın, açlığı vb. insani 

olayların yaşandığı dünyaya şiirlerinde yer vermiştir. Kimi zaman dünyanın geçiciliğinden 

kimi zamanda fakirliğinden söz etmiştir. 

Dönya malı tik öç kene könlék   Dünya malı tek üç günlük 

İman ḳala üzéñ ülgeç te.  İman kalır kendin öldüğünde. 

(Eyüp, 2005: 94 Mevlét Kiçénde Mevlüt Akşamında) 

Bu dönyada mine yarattılar.   Bu dünyada beni yarattılar. 

Dönyaların min de yarattım:  Dünyaları ben de yarattım: 

Aḳ canımnı cilleréne ceyép,  Ak canımı yellerine serip 

Şul dönyada yözép ḳaralttım.  Şu dünyada yüzer karaltım. 

(Eyüp, 2005:101 ***) 

Béte barġan fani dönyalarġa…  Biten fani dünyalara 

(Eyüp, 2005: 122 ***) 

Dönyaġa ḳuyam yözémné,  Dünyaya koyam yüzümü 

Kindérné tuñ aġarta…   Kendir kumaşını don ağartır. 

(Eyüp, 2005: 123 ***) 

Aḳ saḳallı “malay” ite dönya,  Ak sakallı oğlan eder dünya, 

(Eyüp, 2005: 112 Ġomér Buyı Ömür Boyu) 

Böténleyge ḳalasım yuḳ sinde,  Sonuna kadar kalasım yok sende, 
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Özgelenmem alay, yalınmam.  Parçalanmam öyle yalvarmam. 

Sine ḳızġanırmın, fekiyr Dönya, Sana acırım fakir Dünya, 

Meñgélékke kiter aldınnan…  Ebediyete gider önünden… 

(Eyüp, 2005:118 Dönyaġa Üpke Süzé Dünyaya Sitem) 

 

2.1.4. Kuş Motifli Tabiat Şiirleri 

Hemen hemen bütün kültür ve geleneklerde sıklıkla kullanılmış sembollerden biri de 

kuşlardır. Kuşların pek çok özelliği olmakla birlikte, daha çok uçma özellikleriyle ön plana 

çıkmaktadırlar. İnsan ve diğer canlılarda olmayan bu özellik; öteyi, bilinmezi ve keşfetmeyi 

arzulayan insan için hep istenen bir şey olmuştur. (Yıldırım, 2015: 235) Harras Eyüp’ün 

şiirlerinde kuş unsuru yer almaktadır. 

Ḳıyġaḳ-ḳıyġaḳ ḳazlar ḳıçḳıra,  Gak gak kazlar bağırıyor, 

Alasılar siné şul törkémge…  Alsalar seni şu topluluğa 

Oça alsañ, eyde,oç ḳına!  Uçsan haydi uçyalnızca! 

(Eyüp, 2005:109 Ḳır Ḳazları Ḳazan Östénde  Kır Kazları Kazan Üstünde) 

Ḳarap ḳaldım küzden yuġalġançı Baka kaldım gözden kayboluna kadar 

Ḳazlar belen kitte yöregém…  Kazlar ile gitti yüreğim… 

(Eyüp, 2005:109 Ḳır Ḳazları Ḳazan Östénde  Kır Kazları Kazan Üstünde) 

Urmannarġa sıymıy,   Ormanlara sığmıyor, 

Bu cannarġa    Bu canlara 

Niçék itép sıysın köylere!  Nasıl edip sığsın türkülere! 

Başḳa ülém yuḳtır sanduġaçḳa:  Başka keder yoktur bülbüle 

Yarıladır moñnan yöregé…   Parçalanmıştır hüzünden yüreği… 

(Eyüp, 2005:132 Sanduġaç Ülémé Bülbülün Ölümü) 

Niçék köymi ḳanatları?   Nasıl türkü mü kanatları? 

Beġır aşa oça ḳoşlar;   Yürek aşar uçar kuşlar, 

Ḳanatlanıp oçar iken   Kanatlanıp uçarken  

Cannardaġı bu saġışlar!   Gönüllerdeki bu hasretler 

(Eyüp, 2005:141 Oça Ḳoşlar  Uçuyor Kuşlar) 

Havalardan küzém almıym  Gökyüzünden gözümü alamıyorum 

Ḳoşlar oça. koşlar oça…  Kuşlar uçuyor kuşlar uçuyor 

Küterélép baram sıman   Yukarıya doğru uzansam giderim gibi 

Oçḳan ḳoşlar arasına…   Uçan kuşların arasına… 

(Eyüp, 2005:141 Oça Ḳoşlar  Uçuyor Kuşlar) 

2.1.5. Kayın Ağacı, Çiçek Motifli Tabiat Şiirleri 

Rusya’nın tam içinde, kayın ağacının bol olduğu bir coğrafyada yaşayan Kazan 

Tatarlarının hem mevsimlerle ilgili hem aile içi gelenekleri içinde kayın ağacı ve onun 

etrafında oluşan inançlar özel yer tutmaktadırlar. Ayrıca, büyüleyici bir güce sahip olduğuna 

inanılan kayın ağacına Tatar halk edebiyatının başka birçok türünde de rastlanır: 

Destanlarda, mânilerde, türkülerde, atasözlerinde, deyimlerde, halk meteorolojisinde 

vb.(Zaripova Çetin, 2009; 585). Tabiatla iç içe yaşayan Tatarlar edebiyatlarından kayın 

ağacından bahsettikleri gibi çiçeklere de yer vermişlerdir. Şairimizde şiirlerinde kayın 

ağacından ve çiçeklerden bahsetmiştir. 

Ciller bélen citekleşép,   Rüzgarlar ile yardımlaşarak 

Ḳaya barasıñ, ḳayın?   Nereye gidiyorsun kayın? 

(Eyüp, 2005:170 Ḳayın Kayın) 

Béznéñ bélen citekleşép,  Bizim ile yardımlaşarak 

Ḳaya baradır ḳayın…   Nereye gider kayın… 

(Eyüp, 2005:170 Ḳayın Kayın) 

Moñsulanıp ḳına ḳarap tora  Hüzünlenerek sadece bakıyor 

Yul buyında üsken gölçeçek  Yol boyunda büyüyen gül 

Kémner öçén alsulandıñ bolay?  Kimler için pembeleştin böyle? 

Küzleréme ḳara, köl, çeçek!  Gözlerime bak, gül, çiçek!  

(Eyüp, 2005:209 Gölçeçek Gül) 
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Işanmadı miña gölçeçek  İnanamadı bana gül 

Sizmegendér yöregémde minem Sezmemiştir yüreğimde benim  

(Eyüp, 2005:209 Gölçeçek Gül) 

2.1.6. Bulut Motifli Tabiat Şiirleri 

Şair şiirlerinde genellikle bulutlara onu kaygıdan uzaklaştıran umut, bereket olarak 

görmüş ve öyle tasvir etmiştir.  

Ofıḳlarda aḳ bolıtlar tütel-tütel,  Ufuklarda beyaz bulutlar öbek öbek 

(Eyüp, 2005:115 Tütel Tütel Aḳ Bolıtlar  Öbek Öbek Beyaz Bulutlar) 

Ata-babam küp zamannar moñnan élék Ecdadım bundan çok zaman önce kaygıdan 

evvel 

Bolıtlarġa ömét törtép kitken kébék: Bulutlara umut gizleyip gitmiş gibi 

Ceyler citse, havalardan cillé-cillé Yazlar ulaşsa gökyüzünden rüzgârlı rüzgârlı 

Cir östéne bereketler yava kilép. Yer üstüne bereket yağar. 

(Eyüp, 2005:115 Tütel Tütel Aḳ Bolıtlar  Öbek Öbek Beyaz Bulutlar) 

2.2. Vatan 

Vatan kavramı birçok şair tarafından dile getirilmiş, şiirlere en fazla yer alan 

konuların başında yer almıştır. Vatanın işgale uğradığı, vatanı kaybetme tehlikesinin var 

olduğu ya da vatan için savaşmak zaruretinin doğduğu durumlarda bu temanın o milletin 

edebî ürünlerinde çok daha yoğun olarak yer aldığı görülür. (Arbatlı, Erol,2011: 69) 

Tatarlarda uzun yıllar vatan müdafaası yapmak zorunda kalmışlar ve özerk bir cumhuriyet 

kurmuşlardır. Bu dönemler Tatar edebiyatının büyük bir özenle ve bütün gerçekliğiyle ele 

alınmıştır. Çağdaş Tatar edebiyatında da vatan, millet sevgisi konusu bütün canlılığıyla 

işlenmeye devam etmektedir. Şüphesiz şair vatanına, doğduğu topraklara bağlı olan birisidir 

ve şiirlerinde de bunu yansıtmıştır. 

Ḳıyblаmnı min tuġan tufrаġımnı Kıblemi ben doğduğum toprağı 

Büten ḳıyblаlаrġa аlmаşmаm!  Başka kıblelere değişmem 

(Eyüp, 2005: 347 Ḳaytıp barġan çaḳta Möslimge  Geri Döndüğüm Zaman Müslim’e) 

Télek télegenséñ sin bézge:  Dilek dilemişsin sen bize 

Ézkeyleré bérük suvınmаsın,  İzleri asla soğumasın 

Ḳаytаrsın, dip, tuġan nigézge.  Dönersin diyerek doğduğun vatana 

(Eyüp, 2005: 347 Ḳaytıp barġan çaḳta Möslimge  Geri Döndüğüm Zaman Müslim’e) 

Аtа yurtı — bаlа öçén kıyblа  Ata yurdu çocuk için kıble 

Aġımsuda canın yuva Ḳazan  Akan suda ruhunu yıkar Kazan 

Yaḳtı cırlar bulsın aḳ bileü  Aydınlık türküler olsun ak belek 

(Eyüp, 2005:154 Öy Salu  Ev Kurmak) 

Tuġan il kiñ: ceyélgen ul  Vatan hudutsuz yayılmış o 

Ceylerge hem ḳışlarġa;   Hem yazlara hem de kışlara 

İléñnéñ bér kisegédér   Vatanın bir parçasıdır 

Kükte oçḳan ḳoşlar da   Gökte uçan kuşlarda. 

(Eyüp, 2005:164 ***) 

Kém yöregé şulay sızlanġan?!  Kimin yüreği böyle sızlamış? 

İl östéne kilgen afetlerné  Memleket üstüne gelen felaketlere 

Bélgértkendér, aḫrı, bu ḫeber;  Bildirilmiştir belki bu haber  

İrler belen bérge yanġannardır,  Yiğitler ile birlikte yanmışlardır. 

(Eyüp, 2005:183 ***) 

2.3. Ana dil 

Dil; bir iletişim aracı olduğu gibi konuşulduğu toplumun kimliğini, gelenek- 

göreneklerini, nesillerden nesillere aktaran önemli bir unsurdur. Her zaman dil toplumun 

aynası olmuştur. Bir toplumu öz benliğinden uzaklaştırmanın yollarından biri de o toplumun 

dilini, ulusal kimliğini bozmaktır. Bu durumu göz önüne alan Sovyetler uzun süren dil 

politikalarıyla Tatarca üzerinde Tatarların üzerinde hâkimiyet kurmak istemiştir. Tatarlar bu 

politikaya karşı çok fazla mücadelede bulunmuştur. Bu mücadele Tatar edebiyatında büyük 

yer tutmuş halen de tutmaktadır. Harras Eyüp de şiirlerinde ana dil mevzusuna sık sık 

değinmiştir. “Dil Anahtarı” adlı şiirinde ve diğer birçok şiirinde ana dil meselesi üzerinde 

durmuştur. 
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Télné téşlep, deşmi yeşi torġaç,  Dile ısırıp konuşmaz çağırma 

Télséz ḳаlmаġanbız аzdаn béz  Dilsiz kalmayacağız azdan biz 

(Eyüp, 2005:317 Yörek Atım Yüreğimdeki At) 

Bаlаlаrdа urıs télé,   Çocuklarda Rus dili, 

Üz télleré yarım-yortı.   Öz dilleri yarım yamalak. 

(Eyüp, 2005:27 Tél Kürsete Dil Anlatır) 

Üzébézné tаnıy аlır çаḳtа,  Kendimizi bildiğimiz bir zaman da 

Ġoréf-ġadet bаrdа, tél bаrdа  Gelenek göreneğin varlığında, dilin varlığında 

(Eyüp, 2005: 360 Közgé Ayna) 

Tuġan télén ügi itkennéñ.  Anadilin üvey evlat gibi görenin 

İgélégéñ ḳаbul itmesler kük  İyiliğini kabul etmezler gibi 

(Eyüp, 2005: 62 Tél Açḳıçı Dil Anahtarı) 

Ġasırlаrdаn küçe-küçe kilgen  Asırlardan göçüp gelen 

Bu аçḳıçnı eger yuġaltsаñ.  Bu anahtarı şayet yok edersen 

Tél аçḳıçı téli idé enkey,  Dil anahtarı dilerdi anneciğin  

Büten tаġın nerse télesén.  Başka ne dilersen 

Tuġan télém!    Ana dilim! 

Bélgen bit ul minem   Bilirsin elbette o benim 

Ni ḳılsаm dа siñа kilesém…  Ne yapsam da sana gelsem 

Bаylıġımnıñ olılıġın toyép,  Zenginliğimin ululuğunu duyup, 

(Eyüp, 2005: 62 Tél Açḳıçı Dil Anahtarı) 

Devérlerné аçаr аçḳıçım bаr  Çağları açan anahtarım var 

Reḫmet yavsın tuġan téléme!   Rahmet yağsın ana dilime! 

(Eyüp, 2005: 62 Tél Açḳıçı Dil Anahtarı) 

Üz télegém belen kilmedém bit,  Öz dilim ile yetişmedim, elbette 

İḫtıyarı şuldır Ḫodaynıñ!  Hükmü budur Allah’ın! 

(Eyüp, 2005: 118 Dönyaġa Üpke Süzé  Dünyaya Sitem) 

2.4. Sosyal Yozlaşma  

Tatar kültürünün bozulmasını ve buna destek veren yöneticileri eleştiren şair bu 

problemi en net şekilde Köy Hayatı ve Bazarlar adlı poemasın da göz önüne serer. 

Bulıp-bulmas arba yul bozar,di  Olur olmaz araba yol bozar denilir 

Bulıp-bulmas mulla din bozar… Olur olmaz molla din bozar… 

(Eyüp, 2005: 104 ***) 

Béz dönyadan uzıp barġan çaḳta Biz dünyadan göçtüğümüz zaman 

Ḳarap tora kükten yoldızlar.  Bakar gökten yıldızlar 

(Eyüp, 2005: 104 ***) 

Vaḳlıḳları öçén tügél, cirné  Alçaklıkları için değil yeryüzünü 

Aḳlıḳları öçén yarattım.   Ahlaklı oldukları için yarattım. 

(Eyüp, 2005: 106 Küter-Yükselt) 

Béz bit bolay tüben tügél idék  Biz elbette bu şekilde alçak değil idik 

Tariḫtaġı bu barı.   Tarihteki bu hepsi 

Babaylarnıñ yaḳtı ruḫları  Dedelerin aydınlık ruhları 

Elé de bulsa tarta yuġarı.  Şimdi de olsa çeker yukarı 

(Eyüp, 2005: 106 Küter-Yükselt) 

Tübennernéñ üzén uza almıy  Alçaklıklardan kendini geri koymuyor 

Béznéñ ḫaḳta yaman ḫeberé.  Bizim doğrumuzda haberimiz de hileli 

Küter miñe, küter, i ḳanatım,  Yükselt beni yükselt kanadım 

Üzébéznéñ kükke ḳaderlé!  Kendimizi göğe kadar 

(Eyüp, 2005: 106 Küter-Yükselt) 

2.5. Kültürel Miras 

2.5.1.Oyunlar 

Oyunlar aracılığı ile kültürel varlıklar nesilden nesillere aktarılır. Şairin oyunların 

yok olmasından yakındığı şiirleri vardır, bu şiirlerde aslında şairin yakındığı yok olan, 

unutulan kültürdür. Bir bakıma buna duyulan özlemdir. 
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Аvıllаrdа kiçké uyın   Köylerde akşam oyunu 

Bulmıy indé, unıtıldı…   Olmuyor şimdi unutuldu. 

(Eyüp, 2005: 88 Kiçké Uyın  Akşam Oyunu) 

Tаrsındımı kiçké uyın   Sıkıldı mı akşam oyunu 

(Eyüp, 2005: 88 Kiçké Uyın  Akşam Oyunu) 

Kiçké tügél ġomérléktér  Akşamlık değil ömürlüktür 

 

İndé bézge ul uyınnаr   Şimdi bize o oyunlar 

(Eyüp, 2005: 88 Kiçké Uyın  Akşam Oyunu) 

Ḳızlаrnıñ-yégétlernéñ de  Kızların da erkeklerin de 

Möhim tügél ḳаydаlıgı   Mühim değil nerede olduğu 

Yöreklerén cılıtаdır   Yüreklerini ısıtır. 

Kiçké uyınnаr kаynаrlıgı…  Akşam oyunların sıcaklığı… 

(Eyüp, 2005: 88 Kiçké Uyın Akşam Oyunu) 

2.5.2. Türkü 

Yüzyıllardır insanlar sevinçlerini üzüntülerini, aşklarını, ayrılıklarını, ölümü, 

doğumu kısacası yaşadıkları her şeye türkü, şarkı yakarak dile getirmişlerdir. Bu şekilde bir 

nevi hislerine ölümsüzlük kazandırmışlardır. Tatarlarda hislerini cırlar ile anlatıp gönülden 

gönüle değmişlerdir. Bu halk geleneğinin yitip gitmesine gönlü razı olmayan Eyüp 

şiirlerinde sıkça cırlara yer vermiştir. Bazen de bu cırlardan yola çıkarak şiirler yazmıştır. 

Yılġalarda elé çit cır tügél,  Akarsularda şimdi kıyı türküsü değil, 

Yat cır tügél, béznéñcır aġa.  El türkü değil bizim türkümüz akar. 

(Eyüp, 2005: 126 ***) 

Télséz ḳala yazġanda da  Neredeyse dilsiz kalacağımız vakitte de 

Cırlı buldı Tatar İle   Türkülü yaşadı Tatar Devleti 

(Eyüp, 2005: 107 Tatar Cırı Tatar Türküsü) 

Ḫalıḳ ḳader ḫalıḳnı sin   Halk gibi halksın  

Yeşertesiñ, tatar cırı!   Yeşertesin Tatar türküsünü! 

(Eyüp, 2005: 107 Tatar Cırı Tatar Türküsü) 

Göl tamırı cirde bula   Çiçek kökü yerde olur. 

Cırda bula ḫalıḳ canı   Türkü de olur halkın gönlü 

(Eyüp, 2005: 107 Tatar Cırı Tatar Türküsü) 

Zamannarnı cılıtırġa   Zamanları ısıtmaya 

Yazġan siña, tatar cırı!   Yazmış sana Tatar türküsü! 

(Eyüp, 2005: 107 Tatar Cırı Tatar Türküsü) 

İlsézlerge il buldıñ sin,   Vatansızlara vatan oldun sen 

Télsézlerneñ télé buldıñ,  Dilsizlerin dili oldun 

İlde göller betken çaḳta,  Memlekette güller yetiştiği zamanda 

Yöreklernéñ göle buldıñ.  Yüreklerin gülü oldun. 

(Eyüp, 2005: 107 Tatar Cırı Tatar Türküsü) 

Uyatadır, uylatadır,   Uyandırır, uyandırır 

Yuvatadır tatar cırı…   Ümitlendirir Tatar türküsü… 

(Eyüp, 2005: 107 Tatar Cırı Tatar Türküsü) 

Niçe yillаr kéşé cırın cırlаp,  Kaç yıl el türküsünü söyleyip 

Üz cırıbız onıtа yazġanbız  Neredeyse kendi türkümüzü unutmuşuz. 

(Eyüp, 2005: 317 Yörek Atım Yüreğimdeki At) 

2.5.3. Sabantuy 

Tatar Türklerinin kutladığı bayramlardan bir olan geleneksel ekin bayramı pek çok 

şairin şiirlerine konu olmuş Tatar kültürünü yansıtan konulardan biri olmuştur. 

Şatlıḳları beyrem ite kéşé  Sevinçleri bayram ede insan 

Beyremnerde olı yamner bar.  Bayramlarda büyük güzellikler var 

(Eyüp, 2005: 139 Beyremner Bayramlar) 

Cir şavlatır beyremneréñ bulsın… Yer çınlatır bayramlar olsun… 

Beyremé bar ḫalıḳ bay ḫalıḳ,  Bayramı olan halk zengin halk, 

Ġasırlarnıñ beyrem cillerénde  Asırların bayram rüzgârlarında 
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Cırı ḳala,    Türküsü kalır. 

Bayraḳları bara çayḳalıp.  Bayrakları gider dalgalanarak. 

(Eyüp, 2005: 139 Beyremner Bayramlar) 

Ġomér buyı ozatıp bara bézné  Ömür boyu uğurlayarak gider bizi 

Beyremnernéñ kérséz aḳ tösé.  Bayramların temiz ak yüzü.139 

(Eyüp, 2005: 139 Beyremner Bayramlar) 

Beyremlé de, cırlı da sin, ḫalıḳım, Bayramlısın da, türkülüsün de halkım, 

Kileçekke iñer yemner bar…  Geleceğe inen güzellikler var… 

(Eyüp, 2005: 139 Beyremner Bayramlar) 

Yalannarda sabantuylar görli.  Kırlarda Sabantuylar** gürlüyor. 

Beḫétlésé ilnéñ bügén min.  Bahtlısı memleketin bugün benim. 

Hetfe kébék yeşél yalannarġa  Kadife gibi yeşil kırlara 

Açıp salġan ḫalḳım küñélén…  Açıp salmış halkım gönlünü. 

(Eyüp, 2005: 173 Sabantuy  Ekin Bayramı) 

Tar cirge de sıya iken dönya,  Dar yere de sığarmış dünya 

Kiñ bulġanda ḫalıḳ küñélé.  Geniş olduğun da halk gönlü 

(Eyüp, 2005:205 Şiġır Beyreménde  Şiir Bayramında) 

2.5.4. Garmon 

Tatarların çalgı aleti olarak kullandığı garmon şairin şiirlerin de işlediği konulardan 

biridir. Şairin şiirlerinde bu müzik aletine özellikle yer vermiş olması, bu çalgının milli 

kimlik ile özdeşleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yalannarda sabantuylar görli.  Kırlarda Sabantuylar gürler. 

Yeş yégétler sıza garmunın.  Genç yiğitler ustaca çala garmonu 

(Eyüp, 2005:173 Sabantuy Ekin Bayramı) 

Özgelene ġarmunnarı ilnéñ…  Parçalana garmonları ilin… 

Ḫalıḳ canı, dimek, buş tügél.  Halkın canı ,demek ki, boş değil 

(Eyüp, 2005:108 Ġarmun Beyremé  Garmon Bayramı) 

Eytér süzén ul bit ġomér buyı  O elbette söyler sözünü ömür boyu 

Ġarmunnarga, cırġa kuştı gél.  Garmonlara, türküye buyurdu  

(Eyüp, 2005:108 Ġarmun Beyremé  Garmon Bayramı) 

Kémdér cirde  ḳılıç kütergende, Birisi yerde kılıç kaldırdığında, 

Ġarmun ala tatar ḳulına.  Garmon ala Tatar koluna. 

(Eyüp, 2005:108 Ġarmun Beyremé  Garmon Bayramı) 

Meydannarġa ġarmunnarı çığa  Meydanlara garmonlar çıkar 

Yalġanına ḳarşı yatlarnıñ  Yalanına karşı ellerin  

Ḳılıçlarıñ bér yaḳtaraḳ torsın  Kılıçların bir yanında dursun 

Ġarmunnarı barda tatarnıñ…  Garmonları da var Tatarın… 

(Eyüp, 2005:108 Ġarmun Beyremé  Garmon Bayramı) 

Ġarmun yuḳ çaḳta da kullarında… Garmonun kollarında olmadığı devirde… 

Yeşi iken ḫalıḳ, yeşi iken  Genç iken halk, genç iken 

(Eyüp, 2005:113 Köyler Tügél İdé  Türküler Yoktu) 

2.6. Sabır 

Şairin işlediği bir diğer konuda sabırdır. Şair, şiirlerinde zamanın onlara sabırlı 

olmayı öğrettiğini ve sabrın arkasında her daim bir hikmet aranması gerektiğini vurgular. 

Çal başlarġa basıp tora Vaḳıt  Ak başlara basar Vakit 

Ḫikmetlé bér ḫeldér sabırlıḳ,  Hikmetli bir haldir sabırlılık 

Cirde taular, ilde ḳartlar barġa  Yeryüzünde dağlar, memlekette ihtiyarlar 

varsa 

Sizélmidér töslé avırlıḳ…  Sezilmez bir sürü zorluk… 

(Eyüp, 2005: 132 Sabırlıḳ  Sabırlılık) 

Ġasırlarnıñ ḫolḳı sabırlıḳ…  Asırların adeti sabırlılık  

                                                      
** Saban tuyı Baharın işleri bittikten sonra köyün geniş bir meydanında düzenlenen at koşusu, çuval 

yarışı, güreş gibi türlü yarışların ve eğlencelerin yapıldığı geleneksel hasat bayramı.(Mustafa Öner. 

Kazan Tatar Türkçesi Sözlüğü,s225.) 
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(Eyüp, 2005: 144 Yözyeşer Ḳart Bélen Oçraşu  Yüz Yaşındaki İhtiyar İle Buluşma) 

Yamanlıknıñ yulı ḳısḳa bula,  Kötülüğün yolu kısa olur 

E igélék ozın ġomérlé.   Ama, iyilik uzun ömürlü 

(Eyüp, 2005: 144 Yözyeşer Ḳart Bélen Oçraşu  Yüz Yaşındaki İhtiyar İle Buluşma) 

2.7. Ömür 

Ömür, insanın doğumundan ölümüne kadar geçen tüm yaşamını kapsayan süredir. 

Yaşam süresinde birçok iyi ve kötü şeyler insanın başına gelir. Kimi zaman mutlu olunur 

kimi zamanda üzüntü duyulur. Ama sonunda herkes bu sürenin bir gün sona ereceğini bilir. 

Bu nedenle de edebi eserlerde bu konuyu sıkça işlenir. Şairimizin de ömür üzerine yazdığı 

mısraları vardır. 

Béznéñ ġomér çişme çıltıravı,  Bizim ömür pınarın çağlaması, 

Tañ atuvı, ḳızlar kölüyé.  Tan atışı, kızların gülüşü. 

(Eyüp, 2005:172 Béznén Ġomér  Bizim Ömür) 

Béznéñ ġomér suġış ḳırlarında  Bizim ömür savaş meydanlarında 

Özélép ḳalġan cırnıñ devamı.  Derin hislerle söylenen şarkının devamı. 

(Eyüp, 2005:172 Béznén Ġomér  Bizim Ömür) 

Béznéñ ġomér enilernéñ cırı,  Bizim ömür annelerin ninnisi 

Yazgı yañġır, yeşép yaşnevé,  Yaz yağmuru, gizler yıldırımı 

İgénnernéñ ölgérüyé ḳırda,  Ekinlerini olgunlaşıyor tarlada 

Béznéñ ġomér cirnéñ yeşevé.  Bizim ömür toprağın yaşamı. 

(Eyüp, 2005:172 Béznén Ġomér  Bizim Ömür) 

2.8. Mektup 

İletişim araçlarından bir olan mektup uzun yıllar kullanılmış olup sadece biri 

hakkında bilgi almak içinde kullanılmakla kalmayıp aynı zamanda acının, hüznün, sevginin, 

nefretin, hasretin kavuşmanın bir simgesi haline de gelmiştir. Harras Eyüp’te mektup 

konusuna şiirlerinde yer vermiştir. 

Kitéreler ḫatlar Tuḳaylarnı  Getirsinler mektuplar Tukayları 

Celillerné. Kutuy, Taḳtaşnı  Celilleri, Kutuy, Taktaşı 

Béle alar béznéñ yuġaltmasnı,  Bizimle beraber onlarda kaybetmez mi 

Bér yuġaltsaḳ ḳabat tapmasnı!  Bir kez kaybetsek tekrar bulunmaz mı! 

(Eyüp, 2005:185 Ḫatlar Yulı  Mektupların Yolı) 

Kileçekke ḫatlar kitép bara,  Geleceğe mektuplar gider 

Ḫatlar yulı çorlar arḳılı;   Mektupların yolu çağlar boyunca 

Zaman ösleréne ḫat yazalġan  Zaman kendilerine mektup yazılan  

İr-yégétler ḳarıy ḳalḳınıp…  Kahramanlar ihtiyar olur. 

(Eyüp, 2005:185 Ḫatlar Yulı  Mektupların Yolı) 

2.9. Takdir Kalemi ve Amel defteri 

Yazar takdir kalemi ve amel defteri temalı şiirlerinde genel olarak kaderin önüne 

geçilmediğinden bahseder. 

Yaḫşısın da yaza, yamanın da,  İyisini de yazar kötüsünü de, 

Kém töşérgen mondıy ḫellerge?  Kim düşürmüş böyle hallere? 

(Eyüp, 2005:186 Tekdir Ḳalemé  Takdir Kalemi) 

Bér yılıydır tekdir ḳalemneré  Yanlız ağlıyordur takdir kalemleri  

Tekdirlerné yazar aldınnan…  Günahlarını yazar önünden… 

(Eyüp, 2005:186 Tekdir Ḳalemé  Takdir Kalemi) 

İsep-ḫisap şuşı dönyada uḳ,  Plan hesap şu dünyada yok, 

Ġomér üzé ġamel deftere.  Ömür kendi amel defteri. 

(Eyüp, 2005:151 Ġamel Defteré  Amel Defteri) 

Üz defterém lekin üzém yazam,  Kendi defterim lakin kendim yazarım, 

Feréşteler ḳulı çıdamas!..  Meleklerin kolu dayanmaz! 

(Eyüp, 2005:151 Ġamel Defteré  Amel Defteri) 

2.10. Kötü – İyi Söz 

“Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı /Söz ola ağulu aşı yağ ile bal ede bir söz” 

Yunus Emre’nin sözün hikmeti hakkında bu dizileri kötü ve iyi sözün evrensel bir değer 
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taşıdığını gözler önüne sermiştir. Şairimizde iyi ve kötü sözün önemini ele alan mısralar 

yazmıştır. 

Yaman süzler avır yara salsa,  Kötü sözler onulmaz yara açsa, 

Télgelese eger sézné bügén,  Dilimlese eğer sizi bugün, 

(Eyüp, 2005:188 Térék Suvı  Can Suyu) 

Kéşége bit bér cılı süz cite…  Kişiye tek bir sıcak söz yeter. 

Şul bulġandır, belki, térék suvı  Budur belki can suyu 

Bér-bérébézge devadır béz yuḳsa Birbirimize devadır biz yoksa 

Añlar ḳına citkérmibéz şunı.  Akıllılar yine anlatmayız  

(Eyüp, 2005:188 Térék Suvı  Can Suyu) 

2.11. İbadet 

Şair özellikle beş Vakit Namaz adlı poemasında ibadetten ve namazdan bahseder. 

Şairin kültürel mirasın devamı olarak da, kültürel alt yapının temellerinden biri olarak da din 

ve buna bağlı olarak ibadet konularına önem vermiştir. 

Gönah éşler ḳına adem tav-tav öyép. Günah işler yine insanoğlu dağ dağ yığıp, 

Ḳoyaş yarlıḳasın, yarlıḳasın Ġalem… Güneş bağışlasın, bağışlasın Âlem 

(Eyüp, 2005:199 İrtengé Namaz  Sabah Namazı) 

Ġomérlernéñ öyle turı citken…  Ömürleri öğlene doğru gelen… 

Ayırılıp ḳazna éşénnen,             Ayrılarak para işinden 

Kuyıp torıp dönya meşeḳatén,            Koyup dünya meşakkatini, 

(Eyüp, 2005:199 İrtengé Namaz Sabah Namazı) 

Cidé babañ ḳarap tora siña,  Yedi atan bakar sana, 

Cidénéñ de cidé babası…  Yedinin de yedi atası 

(Eyüp, 2005:200 Öyle Namaz Öğle Namazı) 

Namazlıḳḳa başın orasıñmı,  Namazlığa başını vuruyor musun, 

Yılıysıñmı cirge ḳapkanıp,  Ağlıyor musun yere kapanıp, 

(Eyüp, 2005:200 Öyle Namaz Öğle Namazı) 

Yaḳınraḳ bulmıy diyép ömmetéme, Yakın bulunmuyor diyerek ümmetime 

Yazıp-tayép kérseñ namaz niyeténe, Takdir olsa girsen namaz niyetine 

(Eyüp, 2005:201 Aḫşam Namazı Akşam Namazı) 

Béznéñ öçén iman şuldır: bu dönyanıñ Bizim için iman şudur: bu dünyanın 

Ḳarasına mana-mana canıñ aġart… Karasına boyaya boyaya gönlünü ağart. 

(Eyüp, 2005:201 Aḫşam Namazı Akşam Namazı) 

Çorları büten bulsa da,   Devirleri farklı olsa da 

Ġamelé-yolası bér:   Ameli-geleneği bir: 

Aḫirette de dönyanı   Ahirette de dünyayı 

Afetten yolasıdır…   Afetten kurtarıcıdır… 

(Eyüp, 2005:202 Aḫşam Namazı Akşam Namazı) 

Babaylardan ḳalġan namazlıḳta! Dedelerden kalmış namazlıkta! 

Şul yaḳtıġa cannı ḳuyam bügén  Bu nura canı koyayım bugün 

(Eyüp, 2005:188 Térék Suvı Can suyu) 

Ġamelleréñ sinéñ iḫlas bulsın!  Amellerin doğruluk olsun! 

(Eyüp, 2005:203 Yastu Namazı Yatsı Namazı) 

İzgélékte niyet:    İlahilikte niyet: 

Babaylardan ḳalġan yaḳtılıḳtır  Dedelerden kalan aydınlıktır 

Küñéllerné şul yaḳtıġa iyert!  Gönülleri bu aydınlığa kat! 

(Eyüp, 2005:203 Yastu Namazı Yatsı Namazı) 

Ġamel- gıybadetke talġannardır, Amel-ibadete dalanlardır, 

İlge-könge télep tazalıḳ.  Memlekete güne diler saflık 

(Eyüp, 2005:198 ***) 

2.12. Şiir 

Küçük yaşlarda şiir yazmaya başlayan şairimizi şiire büyük önem vermiştir. Hemen 

hemen her konuda sayısız şiirler yazmıştır. Burada da şairin şiire verdiği önem 

görülmektedir. 
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Bar bit ul şigır dönyada,  Var tek o şiir dünyada 

Bar bit isen bit ul   Var yalnızsan yalnız ol 

(Eyüp, 2005: 210 Yazalmaġan Çaḳta Tuġan Şiġır Yazılmayan Çağda Doğan Şiir) 

Sabıy çaḳlarımnan birle.  Çocukluk çağlarımdan itibaren. 

Ḳalbémde şiġır dine.   Kalbimde şiir söyler. 

(Eyüp, 2005: 210 Yazalmaġan Çaḳta Tuġan Şiġır Yazılmayan Çağda Doğan Şiir) 

2.13. Şairlere Yazdığı Şiirler 

Şair Tatar direnişin ve Tatar edebiyatının simgesi haline gelen Musa Celil, Hasan 

Tufan, Abdullah Tukay, Fatih Kerim gibi isimler hakkında da şiirler yazmıştır ve şiirlerinde 

onlara seslenmiştir. 

Aḳḳoş küle. Aḳ ḳayınnar.   Kuğu göle. Ak kayınlar. 

Bérénçé yaz Tufansız…  Birinci bahar Tufansız… 

Küké yılıy; Yuḳ-yuḳ, yuḳ-yuḳ!.. Guguk kuşu ağlar; yok yok yok yok! 

(Eyüp, 2005:212 Aḳḳoş Külénde  Kuğu Gölünde) 

Könlerde anıñ yaḳtısı,   Günlerde onun ışığı, 

Cillerde anıñ nazı   Rüzgarlarda onun nazı. 

(Eyüp, 2005:212 Aḳḳoş Külénde  Kuğu Gölünde) 

Ḫesen Tufan bélen Fatiḫ Kerim  Hasan Tufan ile Fatih Kerim 

Oçraşḳannar, iméş, törmede.   Karşılaşmışlar mahpuslukta. 

(Eyüp, 2005: 216 Sibġat Ḫekim Töşé  Sibgat Hekim’in Rüyası) 

Tufannarnıñ baştan kiçérgené  Tufanları aklına getirdiğinde 

Bézge ḫezér avır töş kébék  Bize şu an ağır düş gibi 

(Eyüp, 2005:216 Sibġat Ḫekim Töşé  Sibgat Hekim’in Rüyası) 

İstelékler Tufan turındaġı  Hatıralar Tufan hakkındaki 

Ḳalḳa Tufan, ḫetérlerden ḳalḳa,  Kalkar Tufan, hafızalarda kalkar 

(Eyüp, 2005:217 Ḳalḳa Tufan  Kalkar Tufan) 

Ḳаytа Musа...     Dönse Musa 

Tik hаmаn dа elé   Fakat daima 

Cırlаr citmi defter biténe,  Türküler yetmiyor defter sayfalarına 

Citmi cırlаr... Min siskenép kitem, Yetmiyor türküler…Ben irkilip giderim 

Cırlаrnıñ dа bаşı kisélgen  Türkülerin da başı kesilmiş. 

(Eyüp, 2005:229 Yuḳsınuv  Özlem) 
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I. Bakü Türkoloji Kurultay'ında (1926) Bekir Çobanzade'nin Ortak Türk Dili Projesi 

 

Pervin EYVAZOV* 

 

Öz: 1926 yılında Bakü'de düzenlenmiş I. Türkoloji Kurultayı’nın esas 

teşkilatçılarından biri ve aparıcı gücü olmuş Bekir Çobanzade, Kurultay’a iki makale ile 

katılmış iki temsilciden biridir (diğeri Türkiye'den gelmiş bilim adamı M.F.Köprülü idi): 

“Türk dillerinin yakın akrabalığı”, “Bilimsel terminoloji sistemi hakkında”. 

Birinci makalesinde B.Çobanzade Türkolojide ilk kez Mahmut Kâşgarlı'dan söz 

açmıştır. Çünkü “Ortak Türk Dili” sorununun çözülmesinde Türkçeler arasındaki anlaşmanın 

ne kadar yakın olduğunun belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle o, M.Kâşgarlı'nın "Divânü-

Lugât-it Türk" eserine dayanarak, o dönemden çağdaş zamanımıza kadar, Türkçelerde 

anlaşma yakınlığının olmasından, bu yakınlığın tarihi şartlarından, temel prensiplerinden 

bahsetmiştir. 

Türkolojide “Ortak Türk Dili” konusunda özel bir B.Çobanzade mekanizması var ki, 

yazar ikinci makalesinde bu sorundan bahsetmiştir. Kanaatimizce, bilimsel açıdan doğru ve 

mantıklı, tarihi açıdan mümkün olan yegane konsept B.Çobanzade'ninkidir. 

B.Çobanzade ortak dil meselesini yaşın ve zekanın yükselişine bağlamıştır. Evvela, 

B.Çobanzade hazır bulunan Türkçelerden birini genel dil olarak kabul etmiyor. Galiba o, 

burada iki yönü dikkate almıştır: 1) Tüm Türk halklarının zihinsel yapısı hazır bir dile 

sığmaz; bu dil tüm Türk soylarının zihinsel yapısını kapsamalıdır - yeni, zengin, hepsinden 

yüksekte duran bir dil olmalıdır; 2) Mevcut Türkçelerden birini alırken başka kardeşlerde 

üvey münasebet duygusu oluşabilir.  

B.Çobanzade ortak dil için tüm Türkçelerin katılımını zorunlu ve doğal bulmuştur. 

Aynı zamanda yeni dilin oluşturulma mekanizmasında ekonomik ve eğitim faktörlerinin 

önemli yer tutacağını vurgulamıştır. Yazar ortak edebi dilin oluşmasında eğitimle bağlı 3 

aşama göstermiştir: a) Birinci dereceli okullarda (ilkokul) milli terimlerin kullanılmasını; b) 

İkinci dereceli okullarda (ortaokul) genel türk terimlerinin belirlenmesini; c) Üçüncü dereceli 

okullarda (şimdiki üniversiteler) genel Türk tabanı bazında uluslararası terminolojinin 

sistemine bağlanmanı öneriyor.     

Anahtar kelimeler: B.Çobanzade, Türkoloji Kurultayı, Ortak Türk Dili, terim.  

 

Bekir Chobanzadeh's Project of the Common Turkic Language on the 

I Turkological Congress (1926) 
 

Abstract: The outstanding professor-turkologist B.Chobanzadeh, one of the 

main  and leading organizers of I Turkological Congress that was  held in Baku, in 1926, 

was  also  one of two delegates (the  other  one named Mehmet Fuad Koprulu  was 

from  Turkey) presented two  articles: “Close relationship of the Turkic languages” (the third 

meeting); “About the  system of scientific  terminology” (the eighth meeting).   

B.Chobanzadeh's first article is about Mahmud Kashgarli. It was for the first time in 

turkology, as determination of closeness of the Turkic languages is very significant for 

solution of the problem of “the common Turkic language”. That is why B.Chobanzadeh 

basing himself on M. Kashgarli's work “Divanu-lugat-it-turk” told about closeness of the 

Turkic language from that period to the present. 

There is a special B.Chobanzadeh's mechanism in the problem of the common 

Turkic language in turkology. His second article deals with it. In  our  opinion  prof. 

B.Chobanzadeh's conception is the only  one that is right and logical  from the scientific 

standpoint  and possible from the historical  standpoint, because he pointed  out that the 

problem of the  common Turkic  language is caused  by economic and cultural factors. 

B.Chobanzadeh connected the problem of the common Turkic language with 

increase of age and intellect. At first he didn't take one of the Turkic languages as a common 
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one. Perhaps  the scientist took into  consideration two  reasons: 1. all Turkic peoples' 

intellect don't  go into one language, this language must  be generalization of the whole 

Turkic intellect, i.e. it must  be the new, highest language; 2. choice of one of the Turkic 

languages can evoke estrangement  among the other  ones. 

B.Chobanzadeh thought that participation of all Turkic languages is necessary and 

natural for the common Turkic language. At the same time he emphasized that economic and 

educational factors take an important place in the mechanism of creation of the new 

language. B.Chobanzadeh distinguished three stages connected with education in the 

creation of the common literary language: 1. use of national terms in primary schools; 2. use 

of common Turkic terms in secondary schools; 3. joining up with international terminology 

system on the basis of this common Turkic base in higher schools. 

Keywords: B.Chobanzadeh, Turkological Congress, the common Turkic language, literary 

language, term 

***  

 

Ortak Türk Edebî Dili konusu gayet 

önemli bir meseledir ve Türk-Tatar 

halklarının kültür, bilim sahasında 

ilerleyebilmeleri için bu edebî dili 

mümkün olduğunca çabuk kazanmaları 

gerekiyor.  

Prof. Dr. Bekir Çobanzade 

  

Ünlü Türkolog Prof. Dr. Bekir Çobanzade'nin edebi dil konseptinde önemli yer tutan 

konulardan biri Ortak Türk Edebî Dili meselesidir. O hem bilimsel araştırmalarında, hem de 

I Türkoloji  Kurultayı'ndaki faaliyetleri boyunca Ortak Edebî Dil sorununun halledilmesi 

yönünde önemli çalışmalar yapmış, İsmail Bey Gaspıralı'nın bu doğrultudaki teorik 

konseptini hayata geçirmek için tüm gücünü seferber etmiştir. Ve yaklaşık yüz yıl süresince 

bu yönde tüm faaliyetlerin genel manzarası olarak, prof. Tevfik Hacıyev'in de söylediği gibi, 

“bilimsel açıdan doğru - mantıklı, tarihi açıdan mümkün olan yegane konsept 

B.Çobanzade'ninkidir” (Hacıyev, 2013: 5).         

Ünlü araştırmacı Ortak Türk Dili ile ilgili bu görüşlerini I Türkoloji Kurultayı`nda da 

açıkça ifade etmiştir. 1926'da Bakü'de düzenlenmiş I Türkoloji Kurultayı'nın esas 

teşkilatçılarından biri ve aparıcı güçü olmuş Bekir Çobanzade kurultaya iki bildiri ile 

katılmış iki temsilciden biri idi (diğeri Türkiye'den gelmiş bilim adamı Mehmet Fuad 

Köprülü idi): “Türk Lehçelerinin Yakın Akrabalığı” (üçüncü oturum), “Bilimsel Terminoloji 

Sistemi Hakkında” (sekizinci oturum).   

Kurultayda Türkler için Edebî Dil meselesi Türkiye'den gelmiş büyük edebiyatşinas, 

profesör M.F.Köprülüzade`nin “Türk Halklarında Edebî Dilin Gelişmesi” adlı bildirisi 

üzerine yapılan konuşmalarda kaldırıldı (Hacıyev: 2013, 96). O, kendi konuşmasında 

özellikle açıklamadı ki, bugün Türkler için edebi dil oluşturmak gerekiyor. Ancak 

bildirisinin adı sessiz olarak kendi içeriğini ilan ediyordu: “Türk halklarında edebî dilin 

gelişmesi” deniliyor, “Türk halklarında edebî dillerin gelişmesi” denilmiyor. Demek ki, her 

Türk halkı ayrıca edebî dil kullanmıyor, tüm Türk halklarına bir edebi dil hizmet edebilir 

(Hacıyev, 2013: 96).  

M.Köprülüzade`nin konuşmasından önce, yani sekizinci oturumda B.Çobanzade bu 

konu ile ilgili hazırlık işi yapmıştı. Aslında ilk bildirisi ile o, F.Köprülüzade`nin fikirleri 

etrafında kalkacak Ortak Türk Dilinin müzakeresi için bilimsel ve faktoloji zemin 

oluşturmuştu (Hacıyev, 2013: 5). 

Bekir Çobanzade kurultaydaki bilimsel çalışmalarında Ortak Türk Dili meselesine 

iki açıdan yaklaşmıştır: 

 Türk dillerinin söz varlığının genel manzarasını yansıtmakla; 

 Meselenin çözümüne giden yolda Türk dillerinin ortak terminoloji sisteminin 

oluşturulmasını teklif etmekle. 
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“Türk Lehçelerinin Yakın Akrabalığı” adlı ilk bildirisinde dilci ȃlim Türk dillerinin 

söz varlığına odaklanarak ortak kelime ve ifadelerin belirlenmesinin zorunlu olduğunu 

gösteriyor. Bu açıdan yazar ilk olarak eski Türk yazılı anıtlarına ve tarihi önem taşıyan 

kaynaklara yüz tutmuştur.   

Bu makalesinde Bekir Çobanzade Türkolojide ilk kez Mahmud Kâşgarlı'dan söz 

etmiştir. Çünkü Ortak Türk Dili sorununun çözülmesinde Türkçeler arasındaki anlaşmanın 

ne kadar yakın olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.  Bu nedenle o, Mahmud 

Kâşgarlı'nın “Divânü-Lugât-it Türk” eserine dayanarak, o dönemden çağdaş zamanımıza 

kadar, Türkçelerde anlaşma yakınlığının olmasından, bu yakınlığın tarihi şartlarından ve 

temel prensiplerinden bahsetmiştir. 

B.Çobanzade bu yakınlığı bildirisinin başlangıcında öncelikle Türk kelimesinin 

kullanılma alanı ve semantik biçimi ile anlatıyor: “Farklı dönemlere ait çeşitli eserlere 

“Kutadğu-bilig”, “Divanü-hikmet”, “Divânü-Lugât-it Türk” ve başkalarına derinden dikkat 

etsek, görürüz ki, onlar çeşitli lehçelerde yazılmıştır, yazarlar bunları “Türk”, eserlerini ve 

kendilerini de “Türk” adlandırmışlar” (I. Türkoloji Kurultayın Tutanakları, 2006: 101). 

Araştırmacının bu hususa temas etmesi hiç de tesadüfi değildir: çünkü hangi Türk soyundan 

olursa olsun veya hangi Türk lehçesinde yazırsa yazsın, bu yazarların söz varlığında Türk 

kelimesi var ve bu, Türkçeler arası iletişimin ana faktörü olarak göz önünde tutuluyor. 

Bekir Çobanzade M.Kaşğarlı`nın “Divan”ına dayanarak söylediği “Türk 

lehçelerinde söz varlığının temeli birdir. Orada farklar yoktur. Eğer varsa da, sadece çeşitli 

harflerde (seslerde) ve onların değişmesindedir” fikri ile açıkça belirtmektedir ki, Ortak 

Türk Dilinin oluşturulması için elimizdeki bu olgu, söz konusu olan bu fikrin gerçekleşmesi 

yönünde en önemli faktördür. Bu bakımdan B.Çobanzade M.Kaşğarlı`nın çeşitli 

Türkçelerden karşılaştırmalı olarak sunduğu örnekler etrafında duruyor. Tarihen Türklerin 

dil ilişkileri ve benzerliği hakkında M.Kaşğarlı`ya dayanarak bahseden B.Çobanzade çağdaş 

anlaşma ile de bağlı ilginç dil olgularından söz ediyor. O, Kırımlı olduğu için Kırım 

Türkçesinde dikkat çeken birçok konuşma tezahürleri ile karşılaşmıştır. Kırım Türkçesi 

üzerinde yaptığı gözlemler onda böyle bir kanaat oluşturmuştur ki, nüfusu Türklerden ibaret 

çeşitli köylerde, hatta ayrı ayrı ailelerde dil ve lehçe bütünlüğüne rastlamak olmuyor. Onların 

konuşmasında hem Kuzey ve Güney, hem de Doğu ve Batı Türkçelerinin özellikleri kendini 

göstermektedir. Bu nedenle Kırım Türkü hem Başkırt ağzını, hem Özbek, hem Kazan hem 

Anadolu ağızlarını anlayabiliyor: “İstenilen Türk memleketinin, örneğin, Orta Asya, Kırım, 

Kafkasya, Volgaboyu`nun haritasını alırsak ve köy, dağ ve nehir isimlerini izlersek, görürüz 

ki, bu isimler hem Doğu, hem de Batı Türk, hatta Moğol dili ve lehçelerine aittir. Küçük bir 

memleketi - Kırım'ı ele alalım. Dilbilim açısından, bu yerin tarihi gösteriyor ki, o hem Doğu, 

hem de Batı lehçeleri grubundan çok şeyler almıştır” (I. Türkoloji Kurultayı`nın Tutanakları, 

2006: 105). 

B.Çobanzade kendi gözlemleri ile ortaya çıkarmıştır ki, Orta Asya'da da aynı 

durumdur. Orada da Kazakların, Özbeklerin, Türkmenlerin ve başkalarının dillerinde lehçe 

karışmaları kendini açıkça göstermektedir. Bu da oradan kaynaklanıyor ki, tarihen hem 

Kuzey, hem Güney, hem Doğu, hem Batı Türkçeleri bir imparatorluğun kapsamında 

kullanılmıştır. “Tabii ki, aynı devletin memleketleri arasında yoğun ekonomik ve ticari 

ilişkileri olmuştur ve demek ki, Türkçeler kendileri birbirleri ile günlük ve tarihi iletişimde 

olmuşlardır. Bu, İslam'a kadarki tarihte de olmuş, İslam döneminde de, örneğin, Moğol 

fetihleri, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu, Timur zamanlarında da bu süreç hep gitmiştir. 

Türklerin islamlaşması ile bu iletişim özellikle yeniden genişlenmiştir” (Hacıyev, 2013: 99). 

Demek ki, bilim adamı Türklerin birbirlerini anlaması için Türk dillerinin söz 

varlığında iki önemli aracı öne sürüyor. Birincisi, Türkçelerde aynen veya belirli fonetik 

farklarla kullanılan milli sözlerdir ki, bunlar Ortak Türk Dili projesinin gerçekleşmesi için 

temel sözcük bazıdır. İkincisi, Türkçelerde ortak kullanılan yabancı Arap-Fars kelimeleridir. 

Bu açıdan terim yapmada genel Türk tabanını ilkin temel sayan B.Çobanzade Arap-Fars 

sözlerine karşı savaş açmış özleşmeni kabul etmediğini bildiriyordu. Büyük Türkçü`nün ve 

yetenekli Türkolog dilcinin yaklaşımına göre, çeşitli Türk dillerinde mevcut olan birçok 

Arap-Fars kelimeleri muhtelif Türk halklarının birbirini anlamasına yardım edebilir 

(Hacıyev, 2006: 22).    
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O dönemin ünlü Türk dilcisi Şemseddin Sami de aynı mevkide durarak Arap-Fars 

sözlerinin yerli yersiz dilden çıkarılmasına itiraz ediyordu: “Arabiden, Farsiden birçok 

kelime lisanımıza girmiştir. Pek âlâ onlar Türkçeleşmiş, herkes biliyor, anlıyor. Biz dahi 

Türkçe gibi kullanırız. Islahat-ı fenniyeye gelince onları da her lisanda fen erbabı anlar. Bu 

vecihle lisanımıza girip yerleşmış olan Arabi ve Farsi kelimeler lisanımızı bir kat daha 

zenginleştirir” (Zülfikar, 2011: 6).  

B.Çobanzade kurultaydaki ikinci – “Bilimsel Terminoloji Sistemi Hakkında” adlı 

makalesinde bu fikri açıkça beyan ediyordu. Binlerce değil, on binlerce böyle ortak 

kelimeler, elbette, anlaşma için büyük malzemedir. Bunun sonucunda farklı coğrafyaların 

Türkleri, uzak mesafelerde yaşayan insanlar birbirlerini rahat anlıyorlar. Ve böyle anlaşılıyor 

ki, bir edebi dil, bir edebi lehçe tüm Türk halklarına hizmet edebilir. Tevfik Hacıyev`in de 

söylediği gibi, “bu, haklı bilimsel kanaattir, güçlü mantığa dayanıyor, hiçbir şüpheye yer 

kalmıyor” (Hacıyev, 2013: 100).  

Ortak Türk Dili konusunda özel bir Bekir Çobanzade mekanizması var ki, yazar bu 

bildirisinde onun mahiyetini geniş şekilde açıklamıştır. Bu mekanizma ondan ibarettir ki, 

Ortak Türk Edebî Dili meselesinin çözümüne giden yolda tüm Türk halkları için tek 

terminoloji sisteminin oluşturulması önemli şarttır.  

Sorunun genel manzarasını leksik-semantik yapısı açısıdan inceleyen araştırmacı 

Türk dillerinin söz varlığında üç genel tabana dikkat çekiyor: 

a) Türkler için anlaşmanın birinci sebebi genel Türk tabanıdır ki, buraya tüm 

Türkçelerde aynen kullanılan (kısmen fonetik farklar dahil) sözcükler dahildir.   

b) İkincisi, Arap-Fars tabanıdır ki, buraya Türk lehçelerinde ortak kullanılma 

frekansına sahip olan yabancı kelimeler aittir. 

c) Üçüncüsü, Avrupa tabanıdır ki, genel kavram ve teorilerin kabul edilmesinde bu 

taban önemli bir rol oynamaktadır.   

Bu açıdan B.Çobanzade Ortak Türk Dilinin oluşturulmasında terimlerin öğretimi ile 

ilgili 3 aşama göstermiştir:  

a) Birinci dereceli okullarda (ilkokul) milli terimlerin kullanılmasını;  

b) İkinci dereceli okullarda (ortaokul) genel türk terimlerinin belirlenmesini; 

c) Üçüncü dereceli okullarda (şimdiki üniversiteler) genel Türk tabanı bazında 

uluslararası terminolojinin sistemine bağlanmanı önermiştir.     

B.Çobanzade`nin fikrince, eğitim sisteminde yalnızca edebi dil egemen mevkiye 

sahib olmalı, sınıfta ders zamanı hiçbir halk ağzına ve mahalleciliğe yol verilmemelidir. Bu 

ise edebi dilin ortak, herkes tarafından anlaşılan terminolojiye sahip olması ile mümkün 

olabilir (Babayev, 2016: 88). 

Böylece bilim adamı Türk coğrafyasında genel bilimsel terminolojinin 

oluşturulmasında 3 ana veritabanını - Arap-Fars, ortak Türk ve Avrupa veritabanlarını 

aşamalı şekilde sunuyor. Ve Avrupa tabanına yaklaşımında gösteriyor ki, bu konuda da bir 

kaynağa dayanmak gerekiyor: eğer Yunan kökenli kelimeler kabul edilirse, o zaman tüm 

Türk halkları aynen bu sözleri Yunan biçiminde kullanmalıdır (I. Türkoloji Kurultayı`nın 

Tutanakları, 2006: 182).   

Kurultayda terminoloji üzerine yapılan tartışmalarda konuşan Manatov 

B.Çobanzade`nin bu yaklaşımını kabul etmediğini açıkca beyan ediyordu: “Prof. 

B.Çobanzade konuşmasını bilimsel açıdan çok güzel esaslandırdı. Düşünceleri de çok 

ilginçti: fakat onun tüm konuşması Ortak Türk Milli Dili denilen dili oluşturmak fikri üzerine 

kurulmuştu” (I. T ürkoloji Kurultayı`nın Tutanakları, 2006: 267). Manatov gösteriyor ki, 

B.Çobanzade birinci, ikinci ve üçüncü dereceli okulların mezunlarının, aydınların dilini halk 

dilinden ayırıyor. Onun dediği dil milletin üzerinde duran bir dildir. Doğrudur, ne zamansa 

Türk lehçeleri arasında grup şeklinde ortak iletişimi oluşturmak mümkün olabilir. Ancak 

“...bu milletten yukarıda bulunan dilden her zaman kaçınmak gerekir, biz buna 

kapılmamalıyız” (I. Türkoloji Kurultayı`nın Tutanakları, 2006: 268). Meseleye fikir bildiren 

prof. Adil Babayev yazıyor: “Ben bu fikre asla katılmıyorum. Aslında Manatov bunu 

söylemekle kurultayın genel ruhunu, mahiyetini anlamadığını göstermiş oluyordu” 

(Babayev, 2016: 100).  
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Artık 1930'larda Türkiye'de terimlerin bu mekanizmayla öğretimine başlanılmıştı. 

Ünlü Türkiye dilcisi Hamza Zülfikar yazıyor: “İkinci Türk Dili Kurultayı`nda bilim terimleri 

iki bölümde ele alınmıştır. Bunlardan biri orta eğitim terimleri, ikincisi ise yüksek okullarda 

ihtisas sınıflarında kullanılacak terimlerdir. Öncelik orta öğretim terimlerine 

verilmiştir”(Zülfikar, 2011: 8). 

Aynı şekilde yaklaşık 20 yıldan sonra Azerbaycan dilcisi Memmedağa Şireliyev de 

terim yapılmasında bir takım kriterlerin, özellikle bu üç tabanın dikkate alınmasının 

gerekliliğini vurgulaması B.Çobanzade`nin kurultayda söylediği bu değerli sözlerin 

doğruluğuna kesin şüphe yaratmıyor (Şireliyev, 1948: 27-43). 

Tevfik Hacıyev B.Çobanzade`nin bu yaklaşımını yüksek değerlendiriyor ve ortak 

dilin oluşturulmasında bu mekanizmanın başarılı sonuçlar vereceğini gösteriyordu: “Elimizi 

yanımıza salıb beklemeliyiz ki, ne zamansa ortak dil oluşacak? Gelin Türk halkları için 

iletişim biçimini bulalım. Bu işin bir güzel yolunu Bekir Çobanzade kurultayda teklif 

etmişti”(Hacıyev, 2006: 26).  

B.Çobanzade`nin kurultaydaki tüm konuşmaları bazı müzakereler hariç yüksek 

değerlendirilmiş ve rağbetle karşılanmıştı. Yakutistan'dan gelmiş İ.N.Barahov kurultay 

hakkındakı notlarında ȃlimin ilk makalesi ile ilgili yazıyordu: “B.Çobanzade`nin parlak 

konuşmasından sonra üçüncü oturum sona erdi” (Barahov, 1926: 5-21).  

Ancak ilginçtir ki, bazıları sosyalizmin “dil özgürlüğü” alanındaki faaliyetinin 

içeriğini kavramadan ona formal-şematik anlam veriyor, B.Çobanzade ve meslektaşlarının 

ideolojik yönünü değiştirmeye çalışıyorlardı. Örneğin, “Türkçe sarf-nehv” kitabının 

yazarlarından biri C.Efendizade “Genel Türk Edebî Dili Meselesi” adlı makalesinde 

yazıyordu: “Tüm insan yığınlarının ve sonra tüm insanların fikir ve amaçlarını, yaşayış ve 

yaşama kuruluşlarını birleştirmek isteyen sosyalizm insanların dilce de yakınlaşmasını ve 

hatta birleşmesini dilemekle çok doğal bir adımda bulunmuş oluyor. Böylece Türklerin de 

bir dilde konuşması sosyalizm için bir amaç olabiliyor” (Efendizade, 1926: 27). 

Böylece, I. Bakü Türkoloji Kurultayı'nda yapılan tartışmaların, özellikle 

B.Çobanzade araştırmalarının sonucu olarak kabul edildi ki, Türkler için ortak dil 

oluşturmak mümkündür: “Türkler için Ortak Edebî Dil oluşturmak mümkündür. 

Öncesinden de Türk lehçeleri arasında konuşma dilleri düzeyinde anlaşma olmuştur, şimdiki 

ekonomik, siyasi, kültürel ilişkilerin, ulaşım ve diğer iletişimsel araçların arttığı, okul - 

eğitim şebekesinin önceki dönemlerle mukayesede daha da çevikleşdiği yaşadığımız 

zamanda ortak dil projesini gerçekleştirmek olur” (Hacıyev, 2013: 107). 

Ancak çağdaş dönəmin önemli bilim adamlarının, ünlü Türkologların bilim 

camiasına malum olan genel fikri şudur ki, Ortak Türk Dili oluşturulamaz, Türk 

coğrafyasında sadece Türkler için Ortak İletişim Dili meselesini halletmek olanağı vardır. 

Şöyle ki, mevcut Türkçelerden birini alıp, onu tüm Türk halklarının genel iletişim aracına 

dönüştürmekle bu sorunu çözmek mümkündür. T.Hacıyev`in söylediği gibi, “Ortak Türk 

Dili yaratmak asla mümkün değildir. Çeşitli coğrafyalarda oluşmuş yerel Türkçeleri bir yana 

bırakıp, yeni dil hazırlamak olmaz. “Olur” demek boş hayale kapılmak demektir. Dillerin 

ayrılması doğal süreçtir, birleştirme ise ona karşı fikirdir, yani doğal sürece karşı çıkmak 

demektir” (Hacıyev, 2013: 108).  

Bugün Türk halklarının kaderini düşünmek, onların ekonomik-siyasi kaygılarını 

himaye etmek konumunda olan güçlü bir Türk devleti var ki, o da tarih boyunca dünyanın 

siyasi coğrafyasının belirlenmesinde aktif yer almış ve aynı tarihi görevi yerine getirmek 

kudreti olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve şu anda Türkolojide daha çok savunulan fikir 

şudur ki, Türkiye Türkçesi tüm Türkler için ortak iletişim dili görevini layıkıyla yerine 

getirebilir. 
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Türkiye Türkçesinde Organ Adları ile İlgili Deyimler ve Onların Azerbaycan 

Türkçesinde Karşılığı 

 

Sema ŞAHİN* 

 

Öz: Bilindiği üzere deyimler bir milletin uzun yıllara dayalı tecrübeleri sonucu 

ortaya çıkarttıkları ve dillerini kullanım şekillerine göre zamanla değişen hatta canlılığını 

yitiren kalıplaşmış sözlerdir.  Bu kalıplar aynı zamanda bizlere günlük hayatta birçok 

kolaylık sağlamaktadır. Deyimi oluşturan kelimeler birbiriyle bütünlük içerisindedir. 

Aralarında anlamca bir bağ bulunmaktadır. Ve bu bağlam içerisindeki kelimeler yan yana 

geldiğinde mecaz anlamlı cümleler oluşturmaktadır. Mecazi anlamlı kelimeler içerisinde 

oldukça geniş bir yer tutan organ adları ile ilgili deyimler çoğu zaman günlük hayatta farkına 

varılmadan kullanılmaktadır. Her ne kadar ortak coğrafya ve aynı dil ailesine mensup olsalar 

da Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi’ndeki bazı deyimlerde, benzerlikler ve 

farklılıklar bulunmaktadır.   Bu çalışmada çeşitli kaynaklardan yaralanarak her iki dildeki 

somatik deyimlerin karşılaştırılması yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Organ, organ adları, deyimler, kültür, dil  

 

THE NAMES AND BODİES REGARDİNG STATEMENT İN TURKISH THEY 

AGREE THAT IN AZERBAIJAN TURKISH 

Abstract: As it is known, idioms are stereotyped words that a nation elicits a result 

of long years of experience and which changes with time according to the ways in which 

they use their language. At the same time these molds provide us with many conveniences in 

everyday life. The words that make up the statement are in complete integrity. There is a 

meaningful connection between them. And when the words in this context come side by 

side, they form metaphorically meaningful sentences. The idioms of organ names, which 

have a very large place in metaphorical meanings, are often used in everyday life 

unrecognized. Although common geography and even if they belong to the same language 

family in Turkey in some statement in Turkish and Azerbaijani Turkish, there are similarities 

and differences. In this study, a comparison of somatic expressions on both sides was made 

by using various sources. 

Key words: Organ, organ names, idioms, culture, language 
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Giriş 

Bilindiği üzere, deyimler bir milletin uzun yıllara dayalı tecrübeleri sonucu ortaya 

çıkarttıkları ve dillerini kullanım şekillerine göre zamanla değişen hatta canlılığını yitiren 

kalıplaşmış sözlerdir.(1,s.762) Bu kalıplar aynı zamanda bizlere günlük hayatta birçok 

kolaylık sağlamaktadır. Bir dilin zenginliği o dil içerisindeki deyimlerin çokluğu ile anlaşılır. 

Deyimler genellikle edebi eserlerde, özellikle şiirde sık sık kullanılmaktadır, çünkü deyimler 

aslında ait olduğu halkın aynı zamanda kültürünü ve ruhunun dile yansımasıdır. Bununla 

ilgili olarak, “Gövsi Tebrizi’nin dilinde halki deyim ve ifade usulleri” adlı makalesinde İlkin 

Guliyev şöyle yazıyor: “Şairin gazellerindeki deyimler hem dilin milli ruhunu ve 

rengarenkliğini yansıtmak açısından, hem de gazeldeki olayları mecazi anlamlarla tasvir 

etme ve dile duygusallık katma açısından dikkat çeker.” (6,s.124)  

Deyimi oluşturan kelimeler birbiriyle bütünlük içerisindedir. Aralarında anlamca bir 

bağ bulunmaktadır. Ve bu bağlam içerisindeki kelimeler yan yana geldiğinde mecaz anlamlı 

cümleler oluşturmaktadır. Deyimler anonim ürünlerdir. Elbette, bu ürünlerin de ilk 

yaratıcıları vardır. Ancak halkın kullanımına girince, yeniden yaratmalara maruz kalmış ve 

zamanla  "kökleşmiş, kemikleşmiş ve basmakalıp bir hal "almıştır. Bu kalıplaşmışlığına 

rağmen bir deyim, söz içinde çekime girebilir. Örneğin, “kılıfına uydur-“ bir deyimdir ve 

söz içinde, “Kılıfına uydurdum.”, “Kılıfına uydursa da”, “Ancak sen kılıfına 

uydurabilirdin.”, “Kılıfı uymuş.” vb. biçimler alabilir. Bu biçimler de deyimdir. Deyimlerin 

genel özelliklerine baktığımızda ise; 

 Bunlar kısa ve özlü ifadeler taşır: “Göz verip ışık vermemek”; 

 Cümle biçiminde kullanılan deyimlerde, sözcükler genellikle tek tek sözlük 

anlamlarıyla kullanılmıştır. Ancak cümlelerin bütününden çıkan anlam gerçek 

dışıdır: basit veya her hangi bir birleşik cümle yapısında olanlar: " 'Aklına turp 

sıkayım.', 'Buyurun cenaze namazına' vb."; öyküleme biçiminde olanlar: 

"'Maymun yoğurdu yemiş artığını yüzüne sürmüş.' Vb. En az iki kelimenin bir 

araya gelmesiyle  (ad tamlaması, sıfat tamlaması, edat öbeği vb.) oluşanlar. 

Bunları kalıp sözlerden ayırırken mecaz kullanımına dikkat edilmelidir. Bu tür 

deyimler, tam anlamıyla olduğu gibi bozulmadan kullanılırlar: göz açık, yalın 

ayak başıkabak vb. “Ağız açmak, ağız aramak “ 

 Sonuna mastar eki (-mak,-mek) alırlar. : Bunlar çekime girebilirler ve bu 

durumda da “deyimsi” adını alırlar: hafife al-, göze bat-, havanda su döv “Əli 

daşa deymek, ağızlara salmaq, İçi qan ağlamaq “ 

 Deyimlerin kelime dizilişleri asla bozulmaz ve yerine sinonim bir sözcük 

yerleştirilmez.  “Tut kelin perçeminden – Kelin perçeminden tut “ olamayacağı 

gibi “Ayağı yerə yapışmaq “ (Hayret etmek, donakalmak) yerine “Ayağı toprağa 

yapışmaq” demek de mümkün değildir. 

Her ne kadar ortak coğrafya ve aynı dil ailesine mensup olsalar da Türkiye Türkçesi 

ve Azerbaycan Türkçesi’ndeki bazı deyimlerde, benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. 

Bunun sebebi ise deyimlerin ait oldukları toplumun karakteristik özelliklerini taşımasıyla 

olur. Halklar arasındaki bu yakınlık kullanılan deyimlere de yansımaktadır. Özellikle 

Türkiye Türkçesinde kullanılan vücut azaları ile ilgili öyle deyimler vardır ki, Azerbaycan 

Türkçesinde de olduğu gibi kullanılmaktadır. 

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Ağız sözü ile ilgili deyimler 

Ağız ağza vermek,   ağzı dili kurumak, ağzını açmak, ağzının payını vermek, ağız 

açtırmamak, ağız aramak (ağzını öyrənmək/yoxlamaq), Ağız birliği etmek (ağız bir eləmək), 

ağız değiştirmek, ağız dil vermemek, ağız dolusu, ağız tadıyla yemek (ağız ləzzətiylə 

yemək), ağıza düşmek (ağızdan ağıza düşmək), ağza alınmaz, ağza kilit vurmak, ağzı açık 

kalmak (ağzı ayrıq qalmaq), ağzı kulaklarına varmak, ağzı sulanmak (imrenmek), ağzı torba 

değil ki büzesin (ağız torba deyil büzəsən),  ağzı var dili yok (ağzında dili yox), ağzına 

almamak, ağzına geleni söylemek  (ağzına gələni danışmaq), ağzına sahip olmak (ağzının 

yiyəsi olmaq), ağzına sürmemek (deydirmemek), ağzında bakla ıslanmamak  (ağzında lepe  

(nahut)ıslanmamak), ağzından bal damlamak  (axmaq), ağzından çıkanı kulağı duymamak 

(ağız deyəni qulaq eşitmir), ağzından çıkmak, azından düşmemek, ağzından girip burnundan 
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çıkmak, ağzından kaçırmak, ağzından kaçırmak  (ağzından qaçmaq), ağzından su gelmek 

(ağzı sulanmak), ağzından yel alsın (ağzından yel aparsın), ağzını açıp gözünü yummak,  

ağzını bıçak açmamak, ağzını burnunu dağıtmak (ağız burnunu ezişdirmek/ezmek/ovmaq), 

ağzını büzmek (ağzını əymək), ağzını hayra açmak (ağzını xeyirliye açmak), ağzını 

mühürlemek (ağzını mumlamak/yummaq), ağzını tutmak, ağzının payını almak, ağzının 

payını vermek vs.  (2,s.29-43) 

Benzer yönleri dışında bazı farklılıklar da  bulunmaktadır. Azerbaycan Türkçesinde 

(Ağız eymek :1.Taklidini yapıp dalga geçmek. Dudak bükme. Memnuniyetsizlik ifadesi ) 

olsa da Türkiye Türkçesinde: yalvarmak  ‘Ölürüm de ağız eğmem o adama ‘ şeklinde ifade 

edilir. Buradaki yalvarmak sözcüğü ise Azerbaycan Türkçesi’ndeki (Ağız açmaq) ile 

bağdaşır. Ağız dolusu; emin bir şekilde güvenerek, inanarak konuşmak iken Türkiye 

Türkçesi’nde 1-Ağzın alabileceği kadar 2-Küfür içerir.(2,s.29-43) 

Ayak sözü ile ilgili deyimler 

Ayağa durmak, ayağa fırlamak(atılmak),  ayağa kalkmak, ayağı dolaşmak, ayağı 

suya ermek,ayağı uğurlu(yüngül), ayağına geçirmek(geçirtmek), ayağına kara sular inmek, 

ayağına vurmak, ayağını sürümek, ayağını yorganına göre uzatmak, ayakaltına almak, ayak 

ayaküstüne atmak, ayak bağı olmak (ayağa duzaq olmaq), ayak basmamak, ayak diremek 

(2,s.70-75)/(3,s.31-34) 

Baş sözü ile ilgili deyimler 

 Baş aşağı etmek (Başı aşağı elemek), baş ayak, ayak da baş olmak, baş eğmek (baş 

əymək), baş göz etmek (baş göz eləmek, başı bağlanmaq, baş bir yastıq olmaq), baş 

kaldırmak, baş koymak, baş tacı etmek (baş tacı eləmək), baş üstünde tutmak, baş üstünde 

tutmak, baş vermek, başa bela olmak, başı belaya girmek (başı bəlaya (dərdə), düşmək), başı 

belaya sokmak, başı dumanlı (başı dumanlanmaq), başı göğe ermek (başı göyə dəymək), başı 

kazan gibi olmak (başı şişib qazana dönmək), başın sağ olsun, başına buyruk, başına iş 

çıkarmak, başına iş çıkmak, başına vurmak (başına qaxmaq), başını ağrıtmak, başını alıp 

gitmek (baş alıb qaçmaq), başını ezmek, başını gözünü yarmak, başını kaşımaya vakti 

olmamak (başını  qaşımağa macalı olmamaq), başını koltuğunun altına almak, başını 

kurtarmak, baştan aşağı süzmek (başdan ayağa (başa), süzmək), baştan çıkarmak, baştan 

çıkmak, baştan savmak (başdan sovmaq) vs. (2,s.86-104) 

Bunlardan, “baş kesmek” deyimi Türkiye Türkçesi'nde selam için baş eğmek 

anlamındayken Azerbaycan Türkçesi'nde Merhametsizlik, gaddarlık etmek, çok pahalıya 

satmak anlamına gelir. 

Burun sözü ile ilgili deyimler 

Burnu havada olmak (Burnu qaf dağında), burnundan (fitil fitil) gelmek (Burnundan 

tökmek), burnundan (hık deyip) düşmek (Burnundan  düşüb), Burnundan kıl aldırmamak, 

burnunun ucunu görmemek (Burnunun  ucundan o terefi görebilmemek), burun buruna 

gelmek (Burnunun ucuna  gelmek) vs. (2,s.134-135)/(3,s.50-51) 

El sözü ile ilgili deyimler 

El açmak, el çekmek, el değmemiş, el elde baş başta, el ele vermek, el kaldırmak (el 

qaxızmaq), el koymak, el öpmek, el sıkmak (əl vermək, əl verib görüşmək), el uzatmak (əl 

aparmaq), el üstünde tutmak (əl üstündə saxlamaq), elden ayaktan düşmek, elden çıkarmak, 

elden çıkmak, elden düşme, elden ele geçmek (əldən ələ gəzmək), elden gel (argo), elden 

gitmek, elden kaçırmak, ele almak, ele bakmak, ele geçmek, eli açık olmak, eli ağır olmak, 

eli altında olmak, eli ayağı bağlı olmak, eli ayağı buz kesilmek, eli ayağı dolaşmak, eli ayağı 

tutmak, eli boş dönmek, eli boş gelmek, eli darda olmak, eli dursa ayağı durmaz (Terpener), 

eli işe yatmak, eli kalem tutmak, eli kolu bağlı kalmak, eli kulağında, eli olmak (Bir işte), eli 

para görmek (əli pul görmək), eli uzun, eli yatkın (Bir işe), elinde avucunda ne varsa, elinde 

kalmak, elinde olmak, elinde olmamak, elinde tutmak, elinden bir iş gelmemek (Elinden iş  

çıxmamaq), elinden geleni yapmak, elinden gelmek (Bir iş) Elinden iyi iş gelmek (Elinden iş 

gelen), elinden kurtulmak, elinden tutmak, eline almak, eline düşmek, eline su dökemez, 

elini eteğini çekmek, elini kana bulamak (Elini qana batırmaq), elini kolunu bağlamak elini 

kolunu sallaya sallaya gelmek (Tovlaya  tovlaya), Elini kulağına atmak (Elini qulağının 

dibine qoymaq), eliyle koymuş gibi bulmak (Tapmaq), ellerin dert görmesin vs.(2,s.213-

229)/(3,s.92-98) 



 

 

249 

 

Göz sözü ile ilgili deyimler 

Göz açıp kapatıncaya kadar (Göz açıb yumunca. Göz qırpında), göz açmak göz 

açmamakgöz açtırmamak, göz bebeği gibi korumak, gözdağı vermek, göz dikmek, göz 

gezdirmek, göz göze gelmek, göz gözü görmemek, göz kamaştırmak, göz koymak, göz kulak 

olmak (Göz de qulaqdaolmaq), göz nuru dökmek, göz ucuyla bakmak, göz yummak, göz 

yummamak, gözden çıkarmak, gözden düşmek, gözden geçirmek, gözden ırak olan, 

gönülden de ırak olur , (Gözden uzaq, könülden ıraq), gözden kaçmak, gözden uzaklaşmak 

(Gözden ırak düşmek), göze gelmek, göze girmek, göze görünmek, gözleri buğulanmak 

(Bulutlanmaq), gözleri çakmak çakmak olmak, gözleri dolmak (Gözleri yaşla dolmaq), 

gözleri fıldır fıldır etmek (Gözleri ildır bıldır etmek), gözleri kan çanağına dönmek, gözleri 

kan çanağına dönmek (Gözlerinden qan  dammaq), gözleri kararmak (Qaralmaq), gözleri 

sulanmak, gözleri yaşarmak (Gözleri bulutlanmaq), gözleri yollarda kalmak, gözlerini 

dikmek, gözlerinin içi gülmek, gözü aç olmak, gözü açık gitmek, gözü bağlı olmak, gözü 

dalmak (Gözleri yol çekmek), gözü doymak, gözü dönmek, gözü dumanlanmak, gözü gibi 

sakınmak, Gözü gönlü açılmak, gözü korkmak, gözü toprağa bakmak, gözü yollarda kalmak 

(Gözünü yollara  dikmek), gözü yükseklerde olmak (Gözü böyük yerde olmaq), gözümün 

nuru, gözünde büyütmek, gözüne batmak, gözüne sokmak, gözünü açmak, gözünü dört 

açmak, gözünü kan bürümek (Gözləri qan çəkmək), Gözünü korkutmak, gözünü oymak,  

gözünün içine bakmak (Birinin) vs. (2,s.251-265)/(3,s.113-123) 

Azerbaycan Türkçesi’ndeki ‘Göz atmak, deyimi; Gözle işaret vermek, göz atmak 

anlamına  gelirken, Türkiye Türkçesi’nde; Çok dikkat etmeden  bakmak  (Konulara bir göz 

atıp sınava girerdi .) olarak kullanılmaktadır.  Gözaltına almak deyimi;  Azerbaycan 

Türkçesi’nde bir şeyi göze almak iken Türkiye  Türkçesi’nde denetim altına almak  

anlamındadır. 

Kol sözü ile ilgili deyimler 
Kol açmak, kol atmak, kol kanat olmak, kol kola vermek, kolları kopmak, kollarını 

açmak (Birine), kollarını sallaya sallaya (Tovlaya tovlaya), kolu kanadı kırılmak (Qolu 

qanadı sınmaq)(3,s.186), koluna girmek (birinin), koluna kuvvet vs. (2,s.373-375) 

Kulak sözü ile ilgili deyimler 
Kulağı ağır işitmek, kulağı, kulakları çınlasın (Qulağı cingildesin. Qulağı 

qüruldamaq), kulağına fısıldamak (Pıçıldamaq), kulağına küpe olmak (Kulağına sırğa 

olmak), kulağına pamuk tıkamak (Tepmek), kulağını açmak, kulak asmak, kulak kabartmak, 

kulak kesilmek, kulak vermek, kulaklarını tıkamak vs. (2,s.377-381)/(3,s.189-191) 

Organ adları, deyimler içerisinde oldukça geniş bir yer tutar. Günlük hayatta pek 

farkına varılmadan birçok defa kullanılmaktadır. Peki bize özet bir anlatım sağlaması dışında 

neden yazılı ve sözlü anlatımda deyimlerden yararlanırız? Bu konuda Yusuf Çotuksöken, 

deyimlerin,“iletişim kurma” katkısı üzerine durmaktadır. Yazıda, “yazarın dili en iyi şekilde 

işleme ve dolayısıyla üslup kaygısıyla” ve “canlı, kıvrak, alışılmamış, dilin sevkini tattırıcı 

bir anlatım mayası tutturmak amacıyla alabildiğine kullanılır.” (Çotuksöken:1992,16). Bu 

sebeple insanlar, duygu ve düşüncelerini karşı tarafa doğru yoldan iletemediğinden dolayı bu 

tür kavramlar arası benzetmeler kullanarak anlatımı kolaylaştırmışlardır. Bu çalışmada da 

çeşitli kaynaklardan yaralanarak vücudumuzun organları ile ilgili her iki dildeki somatik 

deyimlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Fakat bilinmelidir ki 20.yy’dan bu yana  Türkçe 

üzerine yapılan çalışmalar devam etmekle beraber deyimler üzerine (Azerbaycan – Türkiye 

Türkçesi) yapılan çalışmalarda sürdürülmektedir.  
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Türk Dillerinde Kullanılan Belgesiz Zamirler ve Onların Lengüistik Özellikleri 

 

Zemfira ŞAHBAZOVA* 

 

Öz: Zamirin anlamca türlerinden biri de belgesiz zamirlerdir. Zamirlerin bu türü 

dilbilimcilerin ilgisini hep çekmiştir. Bazı bilimsel kaynaklarda bu zamirleri “kvantor” 

(kvantorami, kvantifikativami) olarak nitelendiriyorlar. Belgesiz zamirler kelime hazinesinin 

içeriğine dahil, yedek özelliklere sahiptir. Bazı Türk dillerinde belgesiz zamirler iki gruba 

ayrılmaktadır: 1) bölücü – belgesiz zamirler; 2) toplu – belgesiz zamirler. 

Diğer Türk dillerinde zamirin bu türünden bahsedilse de, Azerbaycan dilciliğinde 

belgesiz zamirlerin bu tür sınıflandırılması – iki gruba ayrılması dikkata alınmıyor. Belgesiz 

zamirler sırasına şu kelimeler ait ediliyor: kendi, bütün, her, aynı, filan, bazı. 

Türkmence`de belgesiz zamirler şunlardır: hemis, bari, bar, ehli, bütin, külli. 

Bunlardan bütün belgesiz zamiri Azerbaycan Türkçesinde kullanılmaktadır. Kendi zamiri 

Azerbaycan Türkçesinden farklı olarak Türkmence`de “Gaydın Çalışması” adı altında 

sunulmaktadır. 

Her zamiri. Belgesiz zamire ait edilen bu söz adlardan önce gelerek onları anlatıyor. 

Bu zamir genel Türk dillerinde aynı ses içeriğine sahiptir, bazı durumlarda ise küçük ses  

değişimleri ile, örneğin, “her”, “xer” tarzında kullanılıyor. “Her” sözüne mahsus en önemli 

gramer özelliklerinden biri onun morfolojik değişime maruz kalmamasıdır. 

Kendi zamiri. Zamirler içerisinde en çok kullanılan ve en çok ta tartışmalara yol 

açan sözlerden biridir. Bu belgesiz zamiri Türkologların bir kısmı sadece belgesiz-

genelleyici zamir olarak nitelendirmişler. Bazıları dönüşlülük-belgesiz, üçüncü grupsa 

sadece belgesiz zamir olarak değerlendirmiştir. 

İyelik eki kabul etmiş “kendi” belgesiz zamirini dönüşlülük zamrine ait eden bazı 

bilim adamları kendi düşüncelerini tutarlı kanıtlara dayanarak belirtmişler. Fakat bizim 

kanaatımızce,“kendi” belgesiz zamirdir. 

Bilim adamlarının çoğunun düşüncesine göre, öz (uz) ilkkez isim olarak oluşmuştur. 

N.A. Baskakov yazıyor ki, “zamir kelime hazinesinin genel fonundan ayrılan eski kelime 

bölüğüdür. Türk dillerinden kalan kanıtlarca, ilk durumda, zamir somut kavrama sahip 

olmuştur: anlam kategorisi açısından, bir taraftan  – insanın bedeni, diğer taraftan –geniş 

mekan kavramı ile somut şekilde bağlı olmuştur. Örneğin, Altay dilinde “poy” - “kendi”, 

“kendim”, Hakas dilindeki “pos”–“kendi”, “kendim” ile çağdaş dildeki “boy”, - “kendi”, 

“kendim” belgesiz-tamlayan zamir anlamına sahiptir”. 

Filan belgesiz zamiri isimlerden önce kullanılıyor ve onları belirsiz bir şekilde 

tamlıyor. Bu belgesiz zamirle ilgili araştırmacılar arasında çeşitli düşünceler mevcuttur. 

Dilbilimcilerin bir kısmı bu zamiri belirsiz, diğerleri ise belgesiz zamirlere ait etmişler. 

Arap kökenli filan zamiri eşyayı belirsiz bir şekilde tamlıyor, çağdaş dilimizde çok 

kullanılmasına rağmen, anıtlarımızın dilinde az kullanılmış, bazı durumlardaysa  

raslanmamıştır. 

Anahtar kelimeler: Türk dilleri, zamir türleri, belgesiz zamirler, dilbilim özellikleri. 

 

ATTRIBUTIVE PRONOUNS USED IN THE TURKIC LANGUAGES AND THEIR 

LINGUISTIC PECULIARITIES  

Abstract: An attributive pronoun is a semantic kind of pronouns. This kind of 

pronouns has always attracted linguists' attention. These pronouns are called “quantor”, 

“quantificator” in some scientific sources. Attributive pronouns as a part 

of   vocabulary have different peculiarities. Attributive pronouns are divided into two groups 

in some Turkic languages: 1) disjunctive-attributive pronouns; 2) popular-attributive 

pronouns. Though  this  kind of pronouns is considered  in the other  Turkic languages 

such  division  isn't accepted as  a basis in the Azerbaijani  linguistics. On 

the whole the following words are classified as attributive pronouns: kendi/öz “-self/-
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selves”, bütün/tüm “all; whole”, her “each, every”, aynı “the same”, filan “some, 

any”, bazı “some”.   

The following words are classified as attributive pronouns in the Turkmen 

language: hemişe “always”, barı “at least”, bar, ehli, bütün, külli “all, whole".  The 

pronoun bütün “all, whole" is also used in the Azerbaijani language. Unlike the Azerbaijani 

language this pronoun is presented as a reflexive one in the Turkmen language.  

The pronoun her “each, every” classified as an attributive one is used before 

nouns explaining them. This pronoun is used in all Turkic languages in the same sound 

envelope, but sometimes it is remarkable for insignificant sound changes, for example: her, 

xer. 

One of the main grammatical peculiarities of the word her is its subjection to 

morphological changes. This pronoun is also used with the different sound distinctions in the 

other Turkic languages.  

The pronoun öz is the most frequently used among the other pronouns and is very 

disputable. Some Turkologists characterize it as a resumptive attributive pronoun. The other 

Turkologists consider it to be a reflexive-attributive pronoun, the other ones classify it as an 

attributive pronoun. The scientists who who classify the pronoun öz   joined possessive 

suffix as a reflexive pronoun substantiate their ideas by certain arguments. In our opinion 

öz is an attributive pronoun. 

Most scientists think that öz( üz) first  appeared as a noun. In N.A.Baskakov's 

opinion a pronoun is a group of ancient words that parted from the main fund of vocabulary. 

The arguments left in the Turkic languages show that this pronoun 

at  first  had  concrete  meaning: from  the  semantic standpoint it was connected on the one 

hand with  a human  body, on the other  hand with the notion of a wide area. 

For  example  poy " -self/selves "  in  the Altai  language, poy"myself" in the Khakas 

language have the same  meaning  as  the word  boy  in the  modern  language. 

The pronoun filan "some, any" is used before nouns and gives 

their indefinite explanation. There are quite different views about this pronoun among 

scientists. Some of them   classify it as an indefinite pronoun, the other ones - as an 

attributive pronoun. This pronoun is a word of Arabic origin. Though it is widely used in 

the Azerbaijani language it almost doesn't occur in the written monuments. 

Keywords: the Turkic languages, kinds of pronouns, attributive pronouns, linguistic 

peculiarities 
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Giriş 

Azerbaycan Türkçesinde belgesiz zamirler kendine has leksik-semantik ve gramer 

özellikleri ile zamirin diğer anlam türlerinden ayrılıyor. Belgesiz zamirler dilde alamet, 

kalite, miktar bildiren kelimelerin yerini alıyor veya isimlerin karşısında gelerek onlara işaret 

ediyor. Azerbaycan Türkçesinde belgesiz zamirler çoğu zaman “genel zamirler” adı altında 

da belirtilmiştir. Bu zamirler sırasına kendi//öz, tüm//bütün, her, aynı, filan, her türlü, yad, 

özge, diğer, başka vb. kelimeler ait edilmiştir. Görüldüğü gibi, bazı gramer kitaplarında 

bunların miktarı gereksiz olarak çoğaltılıyor, diğer, yad//yabancı, her türlü, özge kelimeleri 

de bu sırada veriliyor (Abdullayeva, 1993: 49).  

İlk olaraq şunu bildirelim ki, belgesiz zamirler pronimal leksikanın bünyesine 

dahildir, yedek işlev taşımaktadır. Belgesiz zamirler genel kategorik seme sahip olarak diğer 

kelime türleri ile (isim, sıfat, say) ilişki kuruyor. 

Belgesiz zamirlerin özel anlamları isim, sıfat ve sayı sözleri ile ilişkide ortaya 

çıkmaktadır: 

1. Belgesiz zamir → isim ilişkisi  

2. Belgesiz zamir → sıfat ilişkisi  

3. Belgesiz zamir → say ilişkisi 

Zamirin bu anlam türünün ayrıca verilmesi, söz içeriğinin belirlenmesi, dilbilimciler 

arasında uzun zaman tartışma ve fikir çeşitliliğine neden olmuştur. Bilim adamlarının bir 

grubu zamirin bu anlam türünü ayrıca kaydetse de, onu genelleştirici adıyla tanımlamış, 

diğerleri belirsiz zamir olarak görmüş, üçüncü grup dilciler ise dönüşlülük zamiri sıralarında 

yorumlamışlardır. 

Türk dillerinde belgesiz zamirleri iki gruba ayırıyorlar: 

1) toplu-belgesiz zamirler  

2) bölücü-belgesiz zamirler (Yusufov, 1991: 98).  

Toplu-belgesiz zamirlere tüm//bütün, toplam//cemi, cümle, küll sözcükleri aittir. 

Bunlar genellik ifade ediyor.  

Bölücü-belgesiz zamirlere her, her kim, her kimse, kendi//öz sözleri ait ediliyor.  

Belgesiz zamirleri genelleştirici kelimeler grubuna ait eden dilbilimciler buna 

dayanıyorlar ki, bu gruba dahil olan kelimeler genellik ve bazı durumlarda topluluk  

bildiriyor. 

Dilbilimcilerin bir grubu “bütün, hamı” sözlerini belgesiz zamirlere ait etmiş, onların 

çokluk bildirerek genellik ve belirsizlik ifade etme çalarına da sahip olduklarını söylemişler. 

Ancak burada belirtmek gerekir ki, “bütün” ve “hamı” (herkes) kelimeleri zamirin aynı 

anlam türüne ait edilemez. Leksik-semantik anlamındaki çokluğu bildirmesine göre bu 

zamirler çoğul eki olan -lar, -ler morfemini kabul etmiyorlar. 

Belgesiz zamirleri dönüşlülük zamirinin sırasına dahil edenler kendi//öz zamirinin 

ikili özelliğine, yani onun diğer zamirlerden farklı olarak isimleşmesine dayanmışlar. 

Kendi//öz zamirinin iyelik eki ile işlenen şeklini ise dönüşlülük zamiri adıyla kaydetmişler. 

Fakat iyelik eki yeni kelime oluşturabilmediği gibi, zamirin yeni anlam türünü de 

oluşturabilmez. 

Belgesiz zamirler anlam türü gibi leksik-semantik özelliğine, söz kapasitesine, 

işlenme dairesi ve tezliğine, dinamiğine göre zamirin diğer anlam türlerinden seçiliyor. Bu 

anlam türüne ait edilen her söze kişisel, özel yaklaşılmalı, onların leksik-semantik, üslubi 

özellikleri ayrıca incelenmelidir. 

Belgesiz zamirler leksik-semantik anlam taşıyor. Her bir kelime yeni anlam çalarını 

kendisinde içeriyor. Belgesiz zamirlerin anlam özelliklerini incelersek, onların genel 

belgesizlik özelliği ile birlikte, diğer anlamlarının da dikkat çektiğini görebiliriz. Bu anlam 

türüne ait edilen kelimeler bölücülük, özellik, belirsizlik çalarını yaratabiliyor. Bu anlam 

çalarlarının temel özelliği belgesizliğe eklenebilmesidir. Dediklerimizi bir araya getirib 

belgesiz zamirler sırasına aşağıdaki sözleri ait edebiliriz: kendi//öz, tüm//bütün, her, aynı, 

filan, bazı. Başka Türk dillerinde de zamirin bu anlam türünden sözedilmiş, onun söz 

kapasitesi belirlenmiştir. Bunların bir kısmı Azerbaycan Türkçesindeki belgesiz zamirlere 

aite dilen kelimelere uyabiliyor, bazıları ise farklıdır. 

Türkmencede belgesiz zamirler şunlardır: hemis, bari, bar, ehli, bütin, külli. 
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Bunlardan bütün belgesiz zamiri Azerbaycan Türkçesinde de kullanılmaktadır. Kendi zamiri 

Azerbaycan Türkçesinden farklı olarak Türkmencede “Gaydın Çalışması” adı altında 

sunulmaktadır. 

Her zamiri. Belgesiz zamire ait edilen bu söz adlardan önce gelerek onları anlatıyor. 

Bu zamir tüm Türk dillerinde aynı ses içeriğine sahiptir, bazı durumlarda ise küçük ses  

değişimleri ile, örneğin, “her”, “xer” tarzında kullanılıyor. “Her” sözüne mahsus en önemli 

gramer özelliklerinden biri onun morfolojik değişime maruz kalmamasıdır.  

H.Mirzezade`nin fikrince, bu zamir Türkçeye Farsçadan geçmiş, tarihin tüm 

aşamalarında kendi şeklini ve formasını muhafaza etmiştir (Mirzezade, 1990:122). Örn.: 

1. Her zaman bağlar hayalin kibi getget negşini 

Hatt-ı-negşini-hüsni-dilber, lövhi hatir sadedir (Nesimi).  

2. Ey geyib gülgün, demadem ezmi-cövlan eyleyen, 

Her taraf cövlan edib, döndükçe yüz kan eyleyen (Fuzuli).  

3. Feragiden ne fikri vardır, ey dust, 

Vüsalin her gece mehmanemizdir (Hatai).  

 “Her” kelimesine ait en önemli gramer belirtilerden biri onun morfolojik değişikliğe 

uğramamasıdır. Bu kelime iyelik, şahıs, çoğul eklerini kabul etmiyor, cümlede çeşitli 

sözdizimsel görev taşıyan kelimelere ait oluyor, onları tanımlıyor: 

1. Her kederi saadet, her sevinci gam izler, 

Asil gönül hem gamı, hem sevinci aziz eyler (B.Vahapzade).  

2. Bir kalın kitapmış her ömür deme, 

Okumak istersen, yum gözlerini (B.Vahapzade) 

Burada her sözü birinci cümlede nesneye, ikinci cümlede özneye aittir. Her belgesiz 

zamiri sentaktik yöntemle kelime türetme sürecinde aktif yer alıyor. Bu söz kes, bir, şey, 

hangi//hansı vb. kelimelerle birleşerek belirsiz zamirlerin oluşumuna hizmet ediyor: herkes, 

her bir kes, her şey, her ne, herhangi//herhansı vb. Bu zamir diğer kelimelerin türemesinde 

de kök kelime olarak görünüyor: here vb. Her sözü kes sözü ile birlikte işlendikte insan 

kavramı ifade ediyor:  

1. Heyderbaba, muradı var herkesin, 

İsterem ki, gam gönlümü delmesin (B.Vahapzade). 

Herkesi öz kudreti, öz cureti tanıdır (B.Vahapzade).  

Herkes kendi işinde ciddi olmalı, tapşırığı yerine getirmelidir (C.Alibeyov).  

Her sözü soru zamirlerinden hangi, nasıl, ne tür sözleri ile birlikte kullanılıyor, 

leksik-semantik anlamında belgesizlikten başka diğer anlam çaları da kazanıyor: 

1. Dilefruz, senin her tür tapşırığını yerine getirmeyi kendime borç biliyorum 

(S.Kadirzade). 2. Er-arvat kendilerini her tür tehlikeden korumak için uzun götür-koydan 

sonra kati bir karara gelip Saleh müellimi çağırttırdılar (S.Kadirzade). 

Örneklerden görüldüğü gibi tür//cür sözcüğü her zamirinden ayrı anlam taşımıyor 

ve ifadeyi parçalarsak, anlam deformasyonu ortaya çıkabilir. Bu ise her sözünün II kısma ne 

kadar bağlı olduğunu gösteriyor. 

Bu sözcük hangi, nasıl//nece soru zamirleriyle beraber kullanılırken canlı ve cansız 

nesneye ait olabiliyor, belirttiğimiz diğer sözlerle ise harekete ait olan alameti bildiriyor. 

1. Senin her hangi nöksanın olsa, bağışlamağa hazırım, oğlum (S.Kadirzade). 

Her nece gelmişdise, elece de yola saldılar.  

Her belgesiz zamiri zaman anlamı bildiren vakit, gün, zaman, ay, an, yıl sözleri ile 

birlikte işlenerek zamanı belirleyebiliyor. 

1. Sen varsın, 

Güzeldir her anı ömrün (B.Vahapzade). 

2. Bilirem her yerde, gülüm, her zaman. 

Benim öz içimden bakırsın bana (B.Vahapzade).  

Her belgesiz zamiri zaman anlamlı sözlerle işlendikte bazı durumlarda hemişe//hep 

kelimesinin eş anlamı olan birleşik zarfların oluşmasında aktif görev yapıyor. Örn .: 

1. Her yerde, her zaman ben seninleyim. 2. Her zaman onu düşünüyorum.  

Her belgesiz zamiri biri, şey, tür sözleri ile de işlenerek birleşik sözcüklerin 

oluşumunda önem taşıyor:  
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1. Böyle hallerde Adil kirpik çalmadan gözlerini namalum bir nöktaya ziller, onun 

karşısında her şey dumanlı görünürdü. 2. Dilefruz`un titrek sesle dediği bu sözler Rahman`a 

her şeyden kiymetli gelirdi (S.Kadirzade). 3. Adil Dilefruz`a baktıkça, anasının rolüne giren 

bu kadının her bir sahte haraketini görür ve duyurdu (S.Kadirzade).  

Başka Türk dillerinde de her zamiri çeşitli fonetik çalarlarla kendi ifadesini buluyor 

ve kulanılıyor. Örn .: 

Türkiye Türkçesinde: 

1. Her gece, o kılıkta konağın odalarında dolaşıyor! 

2. Her lakırdıda önüme çıkıp durma! 

Her//xer zamiri Azerbaycan Türkçesinde belgesiz zamir olarak verildiği halde, 

Türkmencede “sınatlık çalışmaları” adı altında incelenmektedir. Örn .: 

Xer tarı başka-başka, ot saldı jana zülfün (Kemine) 

Xer öyde parlan dur İlbir çırası, 

Seyil bagı akar suvun gırası. 

Emdya tavuklar dogrı yöremen, xersi bir yana dagan gidyer. (Kemine) 

Menzer çaga bagın gunça gülüne,  

Xer kim höves eder, olar eline (Aman Kekilov) 

Xer xaysı bir dünyem diyin, yüzün qörer duyar sen.  

Kemine diyer, xer xil rengde övser sen (Kemine) vb. 

Öz//kendi belgesiz zamiri. Zamirlerin içerisinde daha çok kullanılan ve en çok da 

tartışmaya neden olan sözlerden biridir. Bu belgesiz zamiri Türkolojide dilbilimcilerin bir 

grubu belgesiz-genelleştirici (Maytinskaya, 1969: 166), bazıları dönüşlülük-belgesiz, 

(Kononov, 1956: 180), üçüncü grup dilciler ise sadece belgesiz zamir adlandırmışlar (Müasir 

Azerbaycan Dili, 1980: 81).   

İyelik eki kabul etmiş “kendi” belgesiz zamirini dönüşlülük zamirine ait eden 

dilbilimciler de kendi fikirlerini belirli olgularla kanıtlıyorlar (Hüseynzade, 1963: 145). 

Bizim fikrimizce, ek öz//kendi kelimesinin morfolojik göstergesini kabul ederek anlamındaki 

değişim onun isimleşmesinden başka bir şey değildir. İsimleşme, sıfatlaşma, zarflaşma 

morfolojik-sentaktik kategoridir. Bunlar geçici bir süreçtir ve bu süreç kelime bölüklerinin 

morfolojik tabanının değişiminde önem taşıyamaz. Eğer bu işlemler sürekli olursa, geriye 

dönüş süreci olmazsa, biz bunu yeni kelimenin türemesi gibi kabul edebiliriz. 

Fakat bize göre, öz//kendi belgesiz zamirdir. O, iyelik eki ile işlendikte belgesizlik, 

atributivlik yaklaşımı bildiren diğer kelimeler gibi isimleşiyor. Bu ise onun anlam türünün 

değişmesin için esas değildir. Öz//kendi belgesiz zamiri iyelik eki ile işlendikte şahsın 

nesneye olan belgesizlik yaklaşımını ifade edemiyor. Nesne ile şahıs arasındaki ilişki 

kuramıyor: 

1. Duydunmu, gülüm, karda, sazaklarda baharı? 

Öz dövrene bak, gezme uzaklarda baharı (B.Vahapzade). 

2. Ondan korkaram ki, gözüm açılsa, 

Dağılıp yok olur öz dünyam benim (B. Vahapzade).  

Öz//kendi belgesiz zamiri herhangi bir nesneyi belirleyerek ait olduğu ismin iyelik 

eki ile işlenmesini gerektirir. Yani iyelik eki olmayanda sözcüksüz kullanılmıyor. Bu zaman 

belirlediği nesneyi herhangi bir şahısla bağlıyor:  

1. Sonralar yaşa doldukça, öz sırrını gizli saklamak Adil`de bir adet şeklini aldı. 

(S.Kadirzade). 

2. Benim öz dünyama tapılmaz evez,  

Bunu bilirem ki, hayali dünyam 

Sizin dünyanıza asla benzemez (B.Vahapzade). 

Yukarıda belirttiğimiz özelliğine göre bu zamir diğer belgesiz zamirlerden önemli 

şekilde farklıdır. Bu özellik belirleyen - belirlenen ilişkisinde daha çok farklı yönde belirgin 

şekilde kendini gösteriyor. Bu zamir nesneni sadece özneye yaklaşımına göre tanımlayıp 

açıklıyor: 

1. Deyirem ki, sen razı olsan, ben özümü hemişelik bu evin kızı sanardım 

(S.Kadirzade). 2. Benim öz kalbimde, öz yüreğimde kurduğum dünyaya dokunmayın siz 

(B.Vahapzade).  
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Kendi belgesiz zamiri bazı durumlarda kendisinden sonra -lık4 ekli sözlerle 

kullanılıyor, bu zaman bu sözle birlikte genellik bildirmeye hizmet ediyor:  

1. O, mükaddes kanunların keşiyinde durmuş, öz vatandaşlık borcunu yerine 

getirmişdi (S.Kadirzade).  

Diğer Türk dillerinde de “öz” zamiri farklı fonetik çalarlarla kendini yansıtıyor ve 

kullanılıyor. 

Türkmencede: 

1. Öz gli, öz əkası boljak. Əq iyin, bal əlajak. (Berdi Kerbabaev) 

Kazakçada: 

1. Özimdi – özim üstay aldın. 

2. İə, öz atın özi şakırzan kökek siəktı osı bir janza menda baska (başqa) at taba 

aşadın.  

Türkiye Türkçesinde öz zamiri yerine daha çox kendi sözü kullanılıyor: 

1. Bir, çok, halka kendini sevdirmiş beyler gördük! 

2. O herkesin malını kendinin ırzını, kendinin canını kendinin biliyor… 

Türkmen ve Özbek dilçiliğinde kendi/öz zamiri dönüşlülük zamiri olarak 

verilmektedir. 

Kendi/öz kelimesinin semantikası onun etimolojisi ile yoğun şekilde bağlıdır. 

Türkologların birçoğu düşünüyor ki, kendi (uz) ilk kez isim olarak oluşmuştur. N.Dmitriyev 

yazıyor ki, “Türk dilinde «kendi» zamiri atributiv fonksiyonda belgesiz zamirler sırasına ait 

edilse de, semantik-gramer («kategori») açıdan predmet (gramer) anlamı taşıyor. Onun 

(öznel) anlamı “mahiyet, özek, temelin kendisi” olan isimdir veya kökeni onlara 

dayanmaktadır” (Dmitriyev, 1948, 105).  

N.A.Baskakov`un fikrince “zamir söz varlığının genel fondundan ayrılan eski söz 

bölüğüdür. Türk dillerinde bugün de mevcut olan olgulara göre, ilk durumda, zamir somut 

anlayışa sahip olmuştur: kategorisi semantik açıdan, bir yandan - insanın bedeni, diğer 

taraftan geniş mekani kavramları ile somut bağlı olmuştur. Bu semantik yakınlığın izleri hâlâ 

kalmaktadır. Örneğin, Altaycada “poy” - “endisi”, “özüm”; Hakasçadaki “pos” – “kendisi”, 

“kendim” ile modern dildeki “boy”, - “kendisi”, “kendim” dönüşlülük-belgesiz zamir 

anlamına sahiptir ve Karakalpak dilindeki “öz”e ve “insanın boyu”, “uzunluğu” vb. 

uygundur”.  

Öz belgesiz zamiri kullanılma tezliğine göre, ortaya çıkarabildiği sentaktik figürlerin 

çeşitliliğine göre de diğer belgesi zamirlerden seçiliyor. Gerek iyelik eki kabul ederek 

isimleşsin, gerekse de kendi dominant anlamında kullanılsın. Bu zamir dilde şahıs 

zamirlerinden sonra daha çok kullanılan kelimelerdir. 

Öz//kendi zamirinin anaforik şekilde metnin başında tekrarlanması sonucunda ilginç 

sentaktik figür ortaya çıkıyor. Bu, leksik-sentaktik, üslubi figür, sanatsal edebiyatta kuvvetli 

duygusal - ekspresiv bir araç olarak kendini gösteriyor. Dilcilikte bu figür tekrir terimi 

altında veriliyor ve sırf sentaktik bir figür olarak ölçülüyor. (Az.Dil.Bedii.Üslub., 1970: 315; 

Efendiyeva, 2001: 113).  

Öz//kendi zamirinin tekrarı ile başlanan şiirsel mısralar şiirin akışkanlığını sağlıyor, 

olayları obrazlaştırıyor ve ayrıntılı yansıtıyor, bu veya başka şahıs, eşya ve hareket süreci 

dikkatte kalıyor:  

Bir zamanlar 

Özüm gibi bir dağ idim, 

Öz madenim vardı benim. 

Öz çiçeğim, 

Öz çimenim vardı benim. 

Şelaleydim, 

Öz yatağım, 

Öz ışığım vardı benim. 

Tek özüme benzeyirdim 

Öz baharım, 

Öz nübarım, 

Hiç kimseye 
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Yoktu benim bir okşarım (B.Vahapzade). 

Bütün//tüm belgesiz zamiri. Bu zamir nensneyi genel olarak tanımlıyor. Bu zamir 

büt//bit kökenli olup bitmek anlamındadır (Habiçev, 1961: 168).  

Bütün belgesiz zamirinin kendine has ilginç gramer ve leksik-semantik özellikleri 

vardır. Bu zamir belgesizlik özelliği ile parallel olarak genellik de bildiriyor. Bu genelllikte 

belirsizlik çaları da kendini arasıra hissettiriyor. Bütün zamirinin Oğuz grubuna ait olan tüm 

dillerde kullanıldığı gösterilmiştir. Yazarlar “bütün” sözüne eş anlamlı gibi “külli-alem”, 

“cümle” sözlerini de bildiriyorlar. Onları Türk Dilinde “ehli” sözünün daha fazla tezliğe  

sahip olduğunu da gözden kaçırmamıştır. 

Bütün zamirinin ilginç özelliklerinden biri de budur ki, o ister tek başına, isterse de 

belirlediği sözle birlikte hiçbir morfolojik değişikliğe maruz kalmıyor. Yani hal, çoğul ve 

iyelik eklerini Kabul etmiyor. Bütün belgesiz zamirinin ait olduğu sözler ise çeşitli gramer 

değişikliğe maruz kalabilir, cümlenin çeşitli üyesi olarak işlenebiliyor. Örn.: 

1. Sen bütün sulardan kuru çıktın 

Düzelir en çetin işin bir anda (B.Vahapzade).  

2. Dilefruz`un buyrukları tekce gündüzler yok, geceler de onun zamanını alır, 

Mensure dayısı arvadının bütün tapşırıklarına emel edirdi (S.Kadirzade). 

Diğer belgesiz zamirlerden farklı olarak bütün zamiri sıfatın derece belirtisini 

bildiren “s” unsurunu kabul ederek «büsbütün» biçiminde işlenebiliyor. 

1. Bir behane elde ünvan etmeli bundan sora! 

Büsbütün mehluge ilan etmeli bundan sora! (M.E.Sabir). 

2. Bu dünyanın işine büsbütün hayran kalmışam. (İ.Efendiyev) 

Başka Türk dillerinde de bütün  zamiri çeşitli fonetik çalarlarla kendi ifadesini 

buluyor ve kullanılıyor.  

Türkiye Türkçesinde: 

1. Bütün sinirlerim yerinden oynadı. 

2. Bütün bütün birleşersek daha güc olacak, bela daha çağalacak. 

3. Bugün, bütün bütün çıldırdı! 

Gagauzcada: 

1. Bütün tolu bütün ayla –  

Mamu şen, guler...  

Belgesiz zamirler sırasında verilen leksemlerden biri de filandır. 

Filan belgesiz zamiri isimlerden önce geliyor. Onları belirsiz şekilde tayin ediyor. 

Bu belgesiz zamirin hakkında da dilciler arasında farklı görüşler vardır. Dilbilimcilerin bir 

grubu bu zamiri belirsiz zamir, diğerleri ise belgesiz zamirlere ait etmişlerdir.  

Filan zamiri tekrar edilerek filan-filan kelimesini türetiyor. Filan sözü ile“kes” 

sözününü birleşmesi sonucunda belirsiz zamir oluşuyor. Örn.:  

1. …filan-filan olmuş bu gede harda kaldı? (S.Ehmedli). 2. Filankes benim işlerime 

karışa bilmez. (S. Ehmedli). 

Arap kökenli olan “filan” zamiri eşya ve nesneyi belirsiz şekilde tanımlıyor, çağdaş 

Türkçemizde daha çok kullanılmasına rağmen, yazılı anıtlarımızın dilinde H.Mirzezade, 

M.Hüseynzade ve başkalarının söz ettiğine göre az işlenmiş, bazı durumlarda ise tesadüf 

edilmemiştir (Mirzezade, 1962: 183).  

Aynı sözünü de belgesiz zamirlere ait ediyorlar. Bu zamir yazılı anıtlarımızın dilinde 

az kullanılmıştır. Aynı kelimesi hakkında da fikirler çeşitlidir: bazıları bu sözü sıfata 

(Hüseynzade, 1963: 134), bazısı ise zarfa (Serebrennikov, 2002: 12) bazıları ise zamire 

(Mirzezade, 1990: 10) ait etmişlerdir. 

Aynı sözü isimlerden önce gelerek onları tanımlıyor. Bu belgesiz zamir gramer 

açısından değişikliğe maruz kalmakta daha sınırlıdır. Fakat dilde çeşitli şekilde isimleşerek 

kullanılmasına rastlanıyor: aynısı/eynisi, aynıları/eynileri  

1. Onların her ikisi eyni/aynı anda kapıya doğru atıldılar (C.Alibeyov). 2. Her 

ikimiz aynı/eyni hareket etmeyi planlamıştık. 3. Aynı/eyni neden, aynı/eyni amaç bizi 

harekete getirmişti. 

Belgesiz zamirler çoğul ekini kabul etmiyor. Bu ise belgesiz zamirin anlamında olan 

belirsizlik, tayinedicilik, genelleştiriclik ve çokluk bildirmek çaları ile ilgilidir. Aynı sözü 
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diğer belgesiz zamirlerden farklı olarak isimleşiyor ve iyelik eki algılayabiliyor. 

“Azerbaycan Dilinin İzahlı Lügati”nde (ADİL, 1980: 193-194) “aynı” sözünün izahı 

aşağıdaki gibi verilmiştir: Birbirine tamamen benzer, bir tür, tam benzer; benzeri, tayı, 

tamamen özü. Sen varlığın eynisen, buna sözün var? (M.Müşfig); (Başkası yok, o belli şeyin 

kendisi). Eyni yer. Eyni söz - Şenbe günü nahardan 3 saat sonra vezirler eyni gesrde, eyni 

gayda ile mister Harold`u karşıladılar. (M.İbrahimov). Aynı zamanda (zaman da) - 1) bir 

sırada, bir anda. Aynı zamanda iki odada yargı gidiyordu. (Mir Celal); aynen - 1) tamamen 

aynı, tamamen olduğu gibi, tam benzer. Geçen aylarda da bir defe Cuma evine aynen böyle 

gelmişti. (E.Ebülhasan). 

Eyni//aynı sözü Azerbaycan Türkçesinin söz yapımında etkin yer alıyor: eyniadlı, 

eynibiçimli, eynizamanlıq, eyniyaşlı, eyniyyət, eyniləşdirmə, eynilik, eynimənalı vb. 

Bu kelime Türkiye Türkçesinde “aynı” şeklinde kullanılıyor ve sentaktik 

fonksiyonları da benzerdir. 

Bazı belgesiz zamiri. Bu sözü belgesiz zamir gibi kabul etmeyi isabetli buluyoruz. 

Evet, birçok bilim adamları bilimsel araştırmalarında ve kitaplarında bu sözü belirsiz 

zamirlere dahil etmişlerdir. Fakat bu sözdeki atributivlik, ait olduğu kelimeden önce 

işlenmesi, cümlede tayinedici konumunda olması onu belirsiz zamirlerden ayırıyor. Belirsiz 

zamirler cümlede ismin yerini tutar. Fakat hiç bir zaman sıfat olamıyor. Onlar sırf isme ait 

bir takım özellikleri taşıyarak, direk özne, düz tümleç ve yüklem görevini yapıyorlar. İşte 

sıfat olamamak, yani sifatlaşmamak belirsiz zamiri isimden ayırıyor. Bazı sözü ise doğrudan 

atributiv özellik taşıyor, cümlede “hangi” sorusuna cevap vererek, sıfat görevini yapıyor. 

Özne ve düz tümleç olabilmek için ise o mutlaka isimleşmelidir. Örneğin, bazısı bazısını vb. 

Belgesiz zamirlere ait olan ismin hal ve çoğul ekini kabul etmemesi bazı sözü için de 

geçerlidir. Bu nedenle, yani tüm morfolojik özellikleri ile belgesiz zamire yakın olduğu için 

biz bu zamirin belgesiz zamirler içerisinde verilmesini uygun görüyoruz. 

Bilindiği gibi, insan konuşması deyksis olmadan mümkün değildir, yani onun 

taraflarını belli şekilde dikkate ulaştırmadan ve sınırlamadan konuşma olamaz. Deyksis 

olmadan konuşma müsahib için ya biraz anlaşılıyor, ya da tamam anlaşılmaz kalıyor. 

Zamirlerde deyktik özellik güçlüdür. Bu nedenle aklınıza gelebilecek, zamirler eski söz 

bölümlerinden biridir. Görünür, ulu Türkçede çağdaş Türk dillerinde rastlanan zamir 

formları mevcut olup. (Serebrennikov, 2002: 173).  

Belgesiz zamirler tamlayan alameti ile yanaşı genellik de belirtiyor. Bu genellikte 

belirsizlik çaları da kendini gösteriyor. Genelleştiricilik bildirme özelliği bazı durumlarda 

tamlamayı da “arka plana” geçiriyor. 
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The Cognitive Issues of The Linguistic Terminology 

 

Zharkynbike SULEIMENOVA* 

Zhanalyk BALTABAYEVA 

 

Abstract: If the main indicator of the development of science is the development of 

terminology, the main condition is - the presence of a scientific system of terms. To date, the 

position of which adheres to the establishment of new challenges in terms education is a 

requirement of the era. The actual issue today is the grammatical terms of the Turkish 

languages, their development, evolvement, sentence functionality making activities, in 

common, their specific quality. Days of the Soviet Union had an impact on the rupture of the 

strong bonds of Turkish people terminology, namely, the issue is related to the remoteness 

and the division of common languages structure. From this position, it is important to 

establish a fund of Turkish languages, where terminological resources are systematized, 

standardized, studied and formed into a common progressive order. The use and the role of 

grammatical terms in the formation of grammatical terms in Kazakh and Turkish languages, 

examples related to the common addition, the importance of those ones in the formation of 

grammar terms related to the commonwealth of the languages, the use of statistical methods 

increases the importance of the creation of common Turkish language resource. 

Key words: Turkic Languages, grammar terminology 

 

Introduction. 

Today, due to the fact that the human factor is relevant in linguistic science, the 

emphasis is on studying the language from anthropocentric point of view. From an 

anthropological point of view, the importance of how a person communicates, how he 

processes information, how he accepts and understands the text, communicative aspects of 

linguistic phenomena. Languages and people are closely linked. Where a human society 

exists, language can also exist. Language acts as a means of communication between people, 

and it has a social meaning. According to the national peculiarity of the language, human 

beings perceive the environment and form their own outlook. 

Research purpose. 

During communication, as a result of thinking, people carry out a communicative act 

through schemes that are shaped in consciousness. Ready schemes are an important factor in 

making people's communicative competence, forming personality, speaking speech. The 

linguistic picture of the world is clearer than the terms. Thus, the conceptual image of the 

world, the linguistic image of the world, and the scientific image of the world, are also 

marked and lensed by language units. Likewise, the parts that make up it are also interpreted 

by language. You can also define the terms and conditions of the world's language image, 

how it is conceptualized, the conceptualized terminology of terms expressed in the language 

(language unit), the relationships with other languages in the language, the motivation for 

this connection. In addition to recognizing a term that is worthy of the new concept, it is 

even more important to adopt it. If a person understands and understands the meaning of the 

term, then the name and the term are incomprehensible. One of the main reasons for the non-

admission of the term is the fact. The development of language or the development of 

linguistic units, first, the formation of language units, and then entering the language circle, 

is a phenomenon requiring a certain period. Terminological units are also subject to this 

language law, so you cannot "crush" and deny root nationalistic terms. This is evidenced by 

publications in the press, which argues the importance of the use of ready-made terms in the 

press, excluding the need for translation in terms of terminology. In this context, the opinion 

of Zh.Mankeeva is quite appropriate: "... although the basic, general content, semantic 

structure, conceptual scope of the word may be incompatible with the terminology of the 
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word, although in most cases the structural nature of terms is maintained and the actual. That 

is why it is a natural phenomenon in the context of the terminological process that the names 

of race, spells, language norms, suggestions from the linguistic users, critical remarks 

"[1,604]. 

Materials and methods of research 

Since the terms are not the name of the subject, but the meaning of the term, it may 

not be meaningful, so it is necessary to formulate it in the terminology theory in accordance 

with the principle of terminology. Solving this problem is closely linked to cognitive and 

cognitive attitudes between people who use language, professional people, and the 

relationship between consciousness and language. According to Zh. Makeyevka in the term 

"modernization of the historical and cultural code of the population should be considered. In 

this regard, it should be avoided to be based on cognitive linguistics, pragmatic, and lingo-

cultural cognitive context, which is closely related to the language knowledge of the 

consumer, as the basis for determining the nature of the language. Because the nature and 

face of the nation among the world cultures are first recognized by language, through its 

linguistic consciousness. By setting standards of language and behavior, guiding the 

development of logical categories and the concepts of the whole, it penetrates into all areas 

of human and social life and defines its forms of culture [1, 607]. Scientist: "Terminological 

units are not just a set of symbols that represent a certain meaning, but a symbol that gives 

the result of the creative thinking, which is the content of the concept of the human being, 

which is the relationship between the new concept and the inner world. Therefore, such a 

character is not merely an expression of conditionality; it is a cognitive name that is 

motivated by human knowledge and experience. In other words, it is the translation of the 

interest of the language research from the subject to the subject, i.e. by identifying a person 

through language and vice versa, "[1, 478], concludes that the cognitive, cognitive term of 

studying the terms in Kazakh, - proof that it is true. 

Creating a term is a very serious issue that demands great responsibility. Concerning 

terminology issues Sh. Kurmanbaiuly: "... Although there were a lot of research in this area, 

many of the terminology problems were not solved in scientific and practical terms. The 

level of scientific results obtained in the study of the theoretical, methodological, practical 

issues of terminology defines the systematic and incompatible phenomena, which are 

reflected in the conduct of terminological works "[2, 5]. 

The current problems of the Kazakh terminology in the modern term are the use of 

the richness of the national language in the terminology, its use, the use of the best practices 

of the national development of the linguistic terminology of the Turkic languages, originally 

from Latin, Greek and then English into Russian, finding solutions to the problem of 

international terms, i.e. the order of translation, spelling, composition, scientific 

substantiation, scientifically justification of cognitive and operational activities of the 

terminology; defining the role of critical terms in the formation of scientific and professional 

linguistic competence in specialist training, definition of cognitive-semantic, cognitive-

mentality character, scientific justification. 

Results of research. 

It is well known that the need to master terminology to understand the actual issues 

of science is a prerequisite. Therefore, the development of every science is closely connected 

with the full development of its scientific lexicon, terminology. The most important for each 

scientific term is cognitive, social meaning, definition of defining. From this point of view, a 

number of scientists as a diversity of its subject matter thinks the definition of term 

definitions in different content. The diversity of the terminological theories, and the 

unclearness of the term from the simple lexemes, form the basis for this [2, 152]. 

Kazakh terminology is one of the areas where there is still a lot of problematic issues 

that have not been resolved as the object of linguistics. Science development is directly 

related to terminology. Innovations in science, new concepts are found in new words in the 

language, find their place in the terminology system. This problems, in terms of cognitive-

discriminatory paradigm, calls for the most important language function - cognitive-

communicative approach [2, 51]. In addition to traditional linguistic structural and logical 
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study of the problems of terminology, it is very important to explore the nature of new 

scientific studies at the crossroads of science. From this point of view, anthropocentric 

paradigm and cognitive study of the language are a new scientific direction in modern 

linguistics. 

From a cognitive point of view, the term can be defined as follows: a term - a unit of 

unity of the professional thinking, a lingo-cognitive tool of professional communication, 

specific words and phrases defined by the definite definition of a specific field of science. 

The term is semantic, it is important to study the structure of the term, as the term as a means 

of cognition summarizes the scientific facts, complements the knowledge, acts as an adjunct 

to the next generation, and creates preconditions for the effective organization of human 

scientific activity. Language education serves not only as a means of consolidating language 

units, but also as a means of coding, grouping, summarizing non-linguistic knowledge. It is 

maintained as a categorical person in the language and linguistic memory of the speaker of 

knowledge, and the category is generally based on the experience of the environment, the 

real recognition of reality and the use of the language. From this point of view, when the 

human being recognizes the existence, identifies one another, identifies the differences 

between similarities and differences, analyzes them, and collects the notion of substances 

and phenomena based on generalizations. The process of term leveraging of the simplest 

lexemes discussed above is an argument for the word, ie the concept of a linguistic creativity. 

In this regard A. Baytursynov is an individual in the formation of the basis of the Kazakh 

terminology. For the accuracy of the word scientific work, it is necessary to take into account 

such terms as word accuracy, language purity, language accuracy, language proficiency, so 

that the correct application of the word is necessary: 

 knowing different things, such as connecting, transmitting, changing the meaning 

of words, changing their meaning and consuming each other in their place; 

 Correctness of the word in the sentence correctly, correctly and correctly; 

 Indicate that the sentences are arranged properly, correctly conformed, and placed 

correctly [3, 350]. 

A. Baytursynov describes the exact requirements and the expression of the accuracy 

of the language, in order to understand the listener and is a clear expression of the accuracy 

of the language "The concept of linguistic accuracy means the similarity of the meaning of 

the word. In order to be precise, it is important to distinguish the meaning of the word "[3, 

352]. 

One of the basic requirements for the term is the accuracy of the language, and all 

the learned terms follow from this statement. 

To form a term as a concept in the mind of a person 

 Depending on the degree of involvement of sensory organs, that is, sensory 

practice, communication is transmitted to larger brain receptors, where the 

sensation is separated from analysis, recognition and the concept of matter, the 

impression is made of the phenomenon 

 Completeness of information /visibility, completeness/ 

 interaction between the subject and the subject; 

 Being the basis for a new concept of the old concept (GG Slushkin calls this 

meta-concept). 

• In the process of training on the basis of professional interaction; 

 The ability of a person to learn independently (a book, a monograph, a reference 

book, a dictionary, an encyclopedia, etc.) is the cause. 

Conclusion. 

Although the concept is universal, its verbal form is national. It is based on the 

peculiarities of national knowledge, depending on various aspects of the concept. As a result 

of sharing knowledge in the second culture from one source, the term (as cognitive) carries a 

number of non-verbal properties that describe parts of the concept. Professional 

discommunications (conceptual dissonance), it means, the misunderstanding of the full 

meaning of terms arises from this.  Therefore, it is necessary to take into account the national 
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identification code of communicators. This is the conclusion that this issue should be taken 

into account when preparing language specialists in higher education. The importance of 

studying linguistics in connection with other sciences is as follows: "... no matter how 

linguistics pretends that it is independent of psycholigistics and can live without it, they have 

long been already welded together that any serious step forward in one immediately is 

reflected in another "[4, 277]. From this point of view, this should be seen as a way of 

creating a cognitive model of the word in order to better understand the nominal term field 

[5, 68]. The semantics of linguistics is reflected in the general and specialized knowledge, 

way of life, world outlook (universal, national) views of the linguist of his language. This is 

due to the conceptual structure of the term. From this point of view, the conceptual concept 

of the world is viewed as a set of conceptual, theoretical concepts of terminology. The 

appropriateness of cognitive reasoning of linguistic terminology lies in the consideration of 

the laws of language and language, language and nationality, language and thought, 

interrelations in language and culture 
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Türkiye Üniversitelerinde Çağdaş Türk Lehçelerinin Öğretimi Sorunlari Üzerine 

Tespitlerim (Azerbaycan Örneği) 

 

Ziyafet GASIMOVA* 

 

Öz: Turkologların Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarını araştırmalarıyla 

başlayan tetkiklerin üzerine daha sonrakı yıllarda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarının 

öğrenilmesi ve öğretilmesi çalışmaları da eklenmiştir. 1992 yılında ilk olarak Gazi 

Üniversitesinde açılan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü daha sonra Ankara 

Üniversitesi ve diğer üniversitelerle devam etti.  Türkoloji alanında, Türk Dünyasında önemi 

olan bu bölümün Türk Lehçelerinin öğretimi ve öğreniminde çok böyük olmuştur. Bu 

lehçelerin öğretiminde ve öğreniminde çeşitli sorunların ortaya çıkması şüphesizdir. Afyon 

Kocatepe Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Bölümü Güney Batı grubunda yapılan araştırmalarda bu sorunların bazıları tespit edildi  ve 

bu konuda bir çalışma yapıldı. Yapılan bu çalışmada şu verilerden yola çıkılmıştır: 

1. Kompozisyon 

2. Dikte 

3. Okuma Anlama 

4. Metin Aktarma 

5. Diyalog kurma 

Araştırmanın verilerini sağlayan çalışmalar okunmuş, sonraki aşamada yapılan 

hatalar ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi hataları, anlatım bozuklukları biçiminde 

gruplandırılmıştır. Örneğin: 

Ses Bilgisi Yanlışları: Özellikle, ə, x, q seslerinin kullanım şekillerinde hatalar 

yapılmaktadır. Örneğin dikte çalışmasında, 

Gülnaz dördüncü sinifde oxuyurdu. O, həstəlenmişdi. Nəçe gün idi ki, derse gelmirdi 

(Günaz dördüncü sinifdə oxuyurdu. O, xəstələnmişdi. Neçə gün idi ki, dərsə gəlmirdi-

Doğru). 

Şekil Bilgisi  Yanlışları: Filin zamanlarında hatalar dikkat çekmektedir. Azerbaycan 

Türkçesinde şimdiki zaman Türkiye Türkçesinde geniş zaman olarak kullanılmıktadır. 

Öğrenciler bu farkları karıştıriyor. Bazen –yor şimdiki zaman eki Azerbaycan Türkçesinde 

de kullanılmışdı. Örneğin: Kompozisyon çalışmasında Azerbaycan Türkçesiyle yazılan 

“Dedemi itirəli 13 il oluyor” cümlesi “Babam rəhmətə gedəli 13 il olur” olmalıdır 

Anlatım bozuklukları: Kompozisyon ve diyalog çalışmalarında anlatım 

bozukluğuyla karşılaşmaktayız. Örneğin: Az. Türkçesiyle yazılan “Men özümün on il əvvəl 

ilk məktepte iken hep muallim olmağı istəyirdim” cümlesi “Mən 10 il əvvəl ibtidai 

sinifdəykən həmişə müəllim olmaq istəyirdim” olmalıdır.  

Sonuç olarak, Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Üniversitelerinde Öğretimi ve 

Öğreniminde beklenmedik sorunlarının olmasında öğrencilerin Azerbaycan ve Türkiye 

Türkçelerinin yakın olmasına rağmen Azerbaycan Türkçesinde öğrenimlerinde çok 

zorlandıkları anlaşıldı. Bu sorunların ortadan kaldırılması çeşitli uygulama ve yöntemlerin 

yapılması türkologlar ve araştırmacılar önemli araştırma konusu olarak hedeflenilmelidir.  

Anahtar sözcükler: Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Çağdaş Türk Lehçeleri, ses 

bilgisi, şekil bilgisi. 

 

MY FINDINGS ON TEACHING PROBLEMS OF CONTEMPORARY TURKISH 

DIALECTS AT THE UNIVERSITIES OF TURKEY (AZERBAIJANI EXAMPLE) 

Summary: About the studies beginning with the research of Turkologists’ related to 

Contemporary Turkish Dialects and Literature 

Abstract: The studies started by Turkologists' investigations onModern Turkish 

Dialects and Literature were added to the studies of learning and teaching Contemporary 

Turkish Dialects and Literature in the following years. The Department of Contemporary 
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Turkish Dialects and Literature, which first opened atGazi University in 1992, continued to 

its activities with Ankara University and other universities. This department which is 

important not only for Turkology but also for the Turkish world has become a very crucial 

factor in the teaching and learning of Turkish dialects. There is no doubt that various 

problems would arise in the teaching and learning of these dialects. Some of these problems 

have been identified and examined in the research conducted by the South Western group of 

the Department of Contemporary Turkish Dialects and Literature at AfyonKocatepe 

University and Pamukkale University. The study was based on these data: 

1. Composition 

2. Dictation 

3. Reading and Understanding 

4. Text Transfer 

5. Dialogue 

The studies that provide the research data were read, and the mistakes in the next 

stage were grouped as phonetics, morphology, syntax errors and expression disorders. For 

example: 

Mistakes in phonetics: especially, errors are made in the usage of ə, x, q sounds. For 

instance, in a dictation study:Gülnaz dördüncü sinifde oxuyurdu. O, həstəlenmişdi. Nəçe gün 

idi ki, derse gelmirdi. (Gülnaz dördüncü sinifdə oxuyurdu. O, xəstələnmişdi. Neçə gün idi ki, 

dərsə gəlmirdi-True)-Gulnaz was in the fourth grade. She was ill. She did not attend classes 

for several days. 

Mistakes in morphology: Errors in the verb tenses are noteworthy. The present tense 

in Azerbaijani Turkish language is used as the extensive tense in Turkey Turkish. Students 

confuse these differences. Sometimes the suffix of the present tense – yor isalso used in 

Azerbaijani Turkish language. For example: In the essay study, “Dedemi itirəli 13 il 

oluyor”in Azerbaijani language should be written as “Babam rəhmətə gedəli 13 il olur” 

olmalıdır”- My grandfather passed away for 13 years. 

Expression disorders: We observe some expression disorders in composition and 

dialogue studies. For example: the sentence in Azerbaijani - “Men özümün on il əvvəl ilk 

məktepte iken hep muallim olmağı istəyirdim" should be like " Mən 10 il əvvəl ibtidai 

sinifdəykən həmişə müəllim olmaq istəyirdim”- I wanted to be a teacher 10 years ago when I 

was in primary school. 

As a result, despite the closeness of Azerbaijani and Turkey Turkish languages, 

students have difficulties related to learning Azerbaijani Turkish because of unforeseen 

problems in teaching and learning atTurkish universities.Turkish Turkologists and 

researchers should target the elimination of these problems, as well as the implementation of 

various applications and methods as an important research topic. 
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GİRİŞ 

Dil, bir toplumun anlaşma vasıtası olduğu gibi aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı ve 

kültür aktarıcısıdır (Özbay, 2002, s.15). Kültürün derinliklerinde dilin etkilerini, aynı dili 

konuşan insanların bütün eserlerinde o dilin dünyayı yorumlama biçimini yorumlamak 

mümkündür (Şahin, 2014, s.3). 

Bugün dilin ortaya çıkışı ile ilgili görüşler iki merkezde toplanmaktadır. Bunlardan 

birincisi dilin tek bir kaynaktan yani tek bir dilden ortaya çıktığı düşüncesi, ikincisi ise 

dillerin ayrı ayrı kaynaklardan doğup geliştiği düşüncesidir. Dilin doğuşu ile ilgili yansıma, 

ünlem, iş, ruh bilimsel, güneş-dil gibi teoriler araştırmacılar tarafından ortaya atılmıştır (M. 

Aça, E. Altınkaynak, H. Özdemir, 2011:9). 

Dilin ana dil, madde dili, yazı dili, konuşma dili, özel dil, yapma dil, argo gibi türleri 

ve ağız, şive, lehçe, gibi alt kolları mevcuttur,  (Erdoğan, s.1-5). 

Dilçiler, yön ve bölge itibariyle Türk dilini sınıflandırırken genellikle Hazar`ı ölçü 

alırlar. Hazarın doğusunda kalan Türkler Doğu Türklüğü, batısında kalan Türkler Batı 

Türklüğü, kuzeyinde kalan Türkler ise Kuzey Türklüğü olarak kabul edilir (Uygur, 2012, 

s.39). 

Turkologların Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarını araştırmalarıyla başlayan 

tetkiklerin üzerine daha sonrakı yıllarda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarının 

öğrenilmesi ve öğretilmesi   çalışmaları da eklenmiştir. 

1992 yılında ilk olarak Gazi Üniversitesinde açılan Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü daha sonra Ankara Üniversitesi ve diğer üniversitelerle devam etti.  

Türkoloji alanında, Türk Dünyasında önemi olan bu bölümün Türk Lehçelerinin öğretimi ve 

öğreniminde önemi çok böyük olmuştur. Bu lehçelerin öğretiminde ve öğreniminde çeşitli 

sorunların ortaya çıkması şüphesizdir. 

1992 yılında ilk olarak Gazi Üniversitesinde açılan Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü daha sonra Ankara Üniversitesi ve diğer üniversitelerle devam etti.  

Türkoloji alanında, Türk Dünyasında önemi olan bu bölümün Türk Lehçelerinin öğretimi ve 

öğreniminde önemi çok böyük olmuştur. Bu lehçelerin öğretiminde ve öğreniminde çeşitli 

sorunların ortaya çıkması şüphesizdir. 

Öğretim elemanı olarak Pamukkale Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinde 

Mevlana Değişim Programı kapsamında çalışmamın verimli olması için farklı bir uygulama 

tarafımdan oluşturuldu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde ve Pamukkale Üniversitesinde 

Azerbaycan Türkçesi derslerinde öğrencilere uygulanan kompozisyon, çeviri, diyalog, 

kelimelerle cümle oluşturma çalışmaları tarafımdan değerlendirildi. Amac her iki 

üniversitede Azerbaycan Türkçesinin öğrenimi ve öğretiminin karşılaştırılmasıdır. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü Güney Batı grubunda yapılan araştırmalarda bu sorunların bazıları 

tespit edildi  ve bu konuda bir çalışma yapıldı: 

ARAŞTIRMANIN KONUSU 
Günümüzde Türkiye Türkçesi ve  Azerbaycan Türkçesinin yayılması ve öğretilmesi 

çalışmaları üzerine araştırmalar çoğalmıştır. Bu çalışmada ise “Türkiye Üniversitelerinde 

Çağdaş Türk Lehçelerinin Öğretimi Sorunları Üzerine Tespitlerim (Azerbaycan Örneği)” 

konu edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 
Yapılan bu çalışma Afyon Kocatepe ve Pamukkale Üniversitelerinde Azerbaycan 

Türkçesinin öğretim yollarını araştırmak, yaşanan zorlukları aşma yolların tespit etmeyi 

hedeflemektedir. 

EVREN ÖRNEKLEM 

Araştırma Pamukkale ve Afyon Kocatepe Üniversitelerinin Çağdaş Türk Lehçeleri 

ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Mevlana Değişim Programı çerçevesinde öğretim elemanı olarak iki haftalık süre 

zarfında bulunduğum    Afyon Kocatepe ve ve Pamukkale Üniversitelerinin öğrencilerinin 

yazdıkları kompozisyon, dikte, okuma anlama, metin aktarma, diyalog kurma çalışmaları 

tarafımdan değerlendirilmiş ve her iki üniversitenin karşılaştırması yapılmıştır. 
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VERİLERİN TOPLANMASI 
Yapılan bu çalışmada şu verilerden yola çıkılmıştır: 

• Kompozisyon 

• Dikte 

• Okuma Anlama 

• Metin Aktarma 

• Diyalog kurma 

BULGULAR  
Araştırmanın verilerini sağlayan çalışmalar okunmuş, sonraki aşamada yapılan 

hatalar ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi hataları, anlatım bozuklukları biçiminde 

gruplandırılmıştır.  

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümünün öğrencilerinin yazılı çalışmalarında yaptığı yanlışlar üzerine 

tespitlerim:  

Ses Bilgisi Yanlışları: 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Pamukkale Üniversitesi  

• 1. Özellikle, ə, x, q seslerinin 

kullanım şekillerinde hatalar 

yapılmaktadır.  

• Bazen ə sesi yerine e sesi, e sesi 

gerektiğinde ə kullnımıştır:  

• e- ə sesleri karıştırılmıştır: həç-heç, 

dəyil-deyil, nəçə-neçə, xəyalləri-

xəyalları, gəcə-gecə.  

• ə-e sesleri karıştırılmıştır: deyerli-

dəyərli,  hediyye-hədiyyə, men-mən, 

her-hər, teşekkür-təşəkkür.   

• e sesi ö sesiyle karıştırılmıştır: öve-

evə  

• Bazen ə sesi yerine Türkiye 

Türkçesinde olduğu gibi a sesi 

kullanılmıştır: aslında-əslində.  

• Q sesini k (ke) olaraq İngilizce gibi 

kullanmaya çalışmışlar: qimsənin-

kimsənin.  

• q-g sesi karıştırılmıştır: Həgigət-

Həqiqət, saxlayırıg-saxlayırıq, 

Vagif-Vaqif, gullug-qulluq, 

hegginda-haqqında gibi.  

• x-h sesleri qarıştırılmıştır: yahşı-

yaxşı.  

• H sesi gerektiyinde x yazılmışdır: 

baxalı yerine bahalı, iştaxsız yerine 

iştahsız, daxa-daha, xansı-hansı 

olmalıdır.  

• H ve x sesi gerektiğinde k  yazılmışdır: 

bakalı-bahalı, akşam-axşam.  

• 2. y sesi yerine ğ sesi kullanılmıştır: 

değil-deyil, verdiğinde-verdiyində.  

• 3. Yumuşak ünsüzler Türk.T.de 

olduğundaki gibi sert kullanılmıştır 

torpak-torpaq,  

• 4. t-d sesi karıştırlmıştır: 

öyredmeqdir-öyrətməkdir.  

• 1. Özellikle, ə, x, q seslerinin kullanım 

şekillerinde hatalar yapılmaktadır.  

• Bazen ə sesi yerine e sesi, e sesi 

gerektiğinde ə kullnımıştır:  

• e- ə sesleri karıştırılmıştır: nəcə-necə, 

həyif-heyif, bələ-bele, həç-heç, nəcə-

necə 

• ə-e sesleri karıştırılmıştır: men, 

dertsiz-dərtsiz, gözel-gözəl,  şərtleri-

şərtləri, isteyirem, xeyaldi-xəyaldı. 

• Bazen a sesi yerine Türkiye 

Türkçesinde olduğu gibi e,ə sesi 

kullanılmıştır: helbuki-halbuki, 

dünyəde-dünyada 

• Q sesini k (ke) olaraq İngilizce gibi 

kullanmaya çalışmışlar: qarşımızdaqı-

qarşımızdakı, xesteliqsiz-xəstəliksiz, 

tüqenmez-tükənməz 

• q-g,ğ,y sesi karıştırılmıştır: ağlımızdan 

yerinə aqlımızdan kullanılmış. Bazen q 

yerine k kullanılmış: çıxarsak yerine 

çıxarsaq olmalı. Veya deqildi-deyildi. 

• x-h sesleri qarıştırılmıştır: tarihdən-

tarixdən, yahşi-yaxşı  

• H sesi gerektiyinde x yazılmışdır: 

xaklı-haklı  

• 2. y sesi yerine ğ sesi kullanılmıştır: 

pisliğiylə-pisliyiylə, əğilir-əyilir 

• 3. Yumuşak ünsüzler Türk.T. de 

olduğundaki gibi sert kullanılmıştır: 

qurulmak-qurulmaq, gəttim-getdim, 

çalışıp-çalışıb, sebepten-səbəbdən, 

olarak-olaraq, kadın-qadın, qucaklasın-

qucaqlasın. 

• 4. t-d sesi karıştırlmıştır: gəttim-

getdim 

• 5. Az.T`de konu başlıkları küçük 

harfle yazılır: Haradan gəldim, Hara 
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• 5. Azerbaycan Türkçesinde Türkiye 

Türkçesinde olduğu gibi özel isimler 

büyük harfle başlar. Özel isimler 

küçük harfle yazılmıştır. Örneğin, 

dikte çalışmasında öğrenci özel ismi 

küçük harfle yazmış: nazlı-Nazlı.  

• 6. Vaxt kelimesi öğrenciler 

tarafından vakht, vaxıt, vaht, vaxh 

biçimleriyle  kullanılmıştır. 

• Türkiye Türkçesne metin aktarma 

zamanı  yarı benzeşmeyi de görmek 

mümkündür. Az.T. deki zenbil-zembil 

olarak aktarılması yerine yarı 

benzeşmeyle zenbil olarak aktarılmış.  

• Dikte çalışmalarında öğrenciler ses 

bilgisi açısında çok fazla hatalar 

yapmışlar: 

• Gülnaz dördüncü sinifde oxuyurdu. 

O, həstəlenmişdi. Nəçe gün idi ki, 

derse gelmirdi (Günaz dördüncü 

sinifdə oxuyurdu. O, xəstələnmişdi. 

Neçə gün idi ki, dərsə gəlmirdi-

Doğru). 

gədirəm-Haradan gəldim, hara 

gedirəm. 

• Bazen cümle bitince nokta 

konulmamış ve diğer cümle küçük 

harfle başlamışdır: Universitet bitende 

müellim olmaq istəyirəm bunun üçün 

çalışmaq gərək. 

• 6. Vaxt kelimesi öğrenciler tarafından 

farklı biçimlerde kullanılmış: vaxıt-

vaxt 

• Kelime başı y ünsüzünün Türk.T`de 

olduğu gibi kullanımı: yitib-itib, yüz-

üz 

• Kelimeleride harf hatası: xoşbenlik-

xoşbəxtlik, ayle-ailə  

 

Şekil Bilgisi Yanlışları 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  
 

Pamukkale Üniversitesi  
 

• 1. Filin zamanlarında  yapılan hatalar 

özellikle, dikkat çekmektedir.  

• Azerbaycan Türkçesinde şimdiki 

zaman Türkiye Türkçesinde geniş 

zaman olarak kullanılmıktadır. 

Öğrenciler tarafından  bu farkları 

karıştırılıyor, bazen –yor şimdiki 

zaman eki Azerbaycan Türkçesinde 

de kullanılıyor. Örneğin: 

Kompozisyon çalışmasında 

Azerbaycan Türkçesiyle yazılan 

“Dedemi itirəli 13 il oluyor” cümlesi 

“Babam rəhmətə gedəli 13 il olur” 

olmalıdır. Metin aktarımı 

çalışmasında da bu durumla 

karşılaşılıyor. Örneğin: Bunudamı 

bilməyorsam kiçik xanım? cümlesi 

Bunu da bilməyirsən kiçik xanim? 

biçiminde olmalıdır.  

• Az.T.deki şimdiki zamanın öğrenciler 

tarafından farklı biçimlerde de 

kullanıldığını görmek mümkündür.   

• Örneğin: 

• Kompozisyon çalışmasında “Yahşı 

bir müəlim olabilmək istirəm”-

cümlesi yerine “Yaxşı bir müəllim 

olmaq istəyirəm” olmalıdır.  

• Diyalog calışmasında  

• 1. Filin zamanlarında  yapılan hatalar 

özellikle, dikkat çekmektedir.  

• Az. T. Şimdiki zamandaki hatalar: 

oyrənmək istər-öyrənmək istəyər, Biz 

dəyişirsək dünya değişir-Biz 

dəyişərsək dünya dəyişər. 

• Üniversitet də oxuram-Universitetdə 

oxuyuram  

• 2. Az. T`deki kelimeler bazen 

Türk.T`si ve Türkm. T`siyle 

karıştırılmaktadır:  söweş (Türkm.T)-

müharibə (Az.T), qatılmış (Türk.T)-

iştirak etmlər (Az.T.), Öylə (Türk.T) -

elə (Az.T.), barış (Türk.T)-sülh 

(Az.T.), uyanırıq (Türk.T)- -oyanırıq 

(Az.T.), hoş vakt (Türk.T)--xoş gün 

(Az.T.), şimdi (Türk.T) -indi (Az.T.), 

parası (Türk.T) -pulu (Az.T.), kör 

(Türk.T) -kor (Az.T.), sırt (Türk.T) -

arxa (Az.T.). 

 3. Da, de bağlaçı yanlış olarak 

birleşik yazılmıştır:  Gözel bir yaşayış üçün 

birincide insanların yaxşı olması lazımdı-

Gözəl bir yaşayış üçün birinci də insanların 

yaxşı olması lazımdı. 

• Mende vox çalışıp...- Men de vox 

çalışıb 

•  Başqa çalışmalarda istensede-istense 
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• Hansı universitetde oxursan? sorusu  

• Hansı universitetde oxuyursan? 

olmalıdır.  

2. Öğrencilerle yapılan çalışmalarda 

öğrencilerin Az. T. ve Türkm.T. 

karıştırdıklarını da görmek 

mümkündür. Meniň-menim, seniň-

senin, bol-ol, bar-var, bolmadan-

olmadan, bilen-ilə kullanım şekilleri 

öğrencilerin Türkmen Türkçesiyle 

Azerbaycan Türkçesini 

karıştırdıklarının bir örneğidir. 

• 3. Da, de bağlaçı yanlış olarak 

birleşik yazılmıştır:  

• Daha sonrada dünyayı gəzmək 

istəyərim (Yanlış)-Daha sonra da 

dünyanı gəzmək istəyirəm (Döğru).  

• 4. Türk. T.de bazı bileşik kelimeler 

Az. T. ayrı yazılır. Öğrenciler Türkiye 

Türkçesindeki biçimini kullanmışlar:  

• Gösterəbilmişti-göstərə bilmişti (ayrı 

yazılmalıdır  

• 5. Öğrenciler  tarafından zamirlerde 

de hatalar yapılmıştır. Örneğin: bana 

(yanlış)-mənə (doğru) 

• Az.T. de çok kullanılan ki`li 

cümlelere Türk. T.ne metin 

aktarımında da karşılaşmaktayız. “Bir 

gün düşmənlər xəbər tuturlar ki, 

Gilan şəhərinin hakimi İsmayılı öz 

yanında gizlədir” cümlesi “Bir gün 

düşmanlar haber alırlar ki, Gilan 

şehrinin hükümdarı İsmail`i kendi 

yanında gizliyor” olarak aktarılmıştır. 

Cümleyi şöyle aktarabiliriz: “Bir gün 

düşmünlar, Gilan şehrinin 

hükümdarının İsmail`i  kendi yanında 

sakladığı haberini alıyorlar” . 

de 

• 4. Ayrı yazılması gereken kelimeler 

birleşik yazılmış: heçkim-heç kim, 

yaşayabiliriz-yaşaya bilərik, birçok-

bir çok, qatledildiyi-qətil edildiyi 

• Kısa cizgiyle yazılan birleşik 

kelimeler ya birleşik ya da ayrı 

yazılmış: birbirinden-bir-birinden, 

qeyri mümkün-qeyri-mümkün  

• Tamlama eklerinde hatalar: 

müəllimlik məsləki –müəllimlik 

məsləyi  

• -mi soru ekinin Az. T. de kullanılmaz: 

• .......İçine xoşbəhtlik salsa...çox mu? -

....içine xoşbəhtlik salsa... çoxdu? 

• 5. Şahıs ekleri  Türk.T`side gibi 

yanlış kullanılmış. Örn:şayabiliriz-

yaşaya bilərik,  xatırlanalım-

xatırlanaq, bizləriz-bizlərik, 

görürsün-görərsən.  

• Bazı durumlarda ad durum ekleri 

Türk.T.deki gibi kullanılmıştır: 

dünyəyi-dünyanı 

• Ama bağlacı Türk.T`de olduğu gibi 

kullanılmış: Gözü var ama qardaşını 

görmür-Gözü var, amma qardaşını 

görmür 

 

Sözdizimi Yanlışları 

AKÜ 
 

PAÜ 
 

• Bir metin aktarma çalışmasında söz 

dizimi yanlışlarıyla karşılaşmaktayız. 

Örneğin: “Küçük kız, koskoca bir 

paket altın yıldızlı kağıdı; bir kutuyu 

eğri büğrü sarmak için kullanmıştı” 

cümlesi “Kiçik kız böyük bir paket 

qızıl zərli kağızı bir qutunu əyri-üyrü 

qucaqlamak üçün qullanmışdır”, 

“Balaca qız, büyük bir kaqıdı bir 

qutuyu əyri-üyrü sarımaq üçün işler 

ele bilmişti”, “  olarak bütün 

öğrenciler tarafından yanlış 

aktarılmıştır. Cümle şöyle 

• Men yenə qaldım tək başıma-Mən 

yenə tək başıma qaldım. 

• Ağac təzədən eğilir. Nesilleri 

yətiştirmək üçün- Ağac nəsilləri 

yetişdirmək üçün yenidən əyilir. 

• nazar etdiyin vaxıt görürsün dostun 

yüzünü- ...nəzər etdiyin vaxt dostun 

üzünü görürsən  
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aktarılmalıdır: “Kiçik qız böyük qızıl 

zərli bağlama kağızını bir qutuya 

əyrü-üyrü bükmək üçün istifadə 

etmişdi”.  

Anlatım Bozuklukları 

AKÜ 
 

PAÜ 
 

• “Düşmənlər balaca İsmayılı 

axtarırdılar ki, böyüyüb atasının 

intiqamını alsınlar” cümlesi yanlış 

anlaşılarak bir kısım öğrenci 

tarafından “Düşmanlar çocukken 

İsmayil`i öldürsünler ki, büyüyüp 

atasının intikamını almasın” olarak 

aktarılmıştır. Oysa cümle 

“Düşmanlar küçük İsmayil`i 

büyüyüp babasının intikamını 

almasın deye aradılar” 

arktarılmalıdır.  

• “Ne zaman keyfi kaçsa ne zaman 

morali bozulsa, ne zaman kendini 

kötü hissetse, kutuya kaçar” cümlesi 

• “Nə vaxh keyfi qaçsa, ne vaxh əhvalı 

pozulsa, ne vaxh özini səhv hissetse, 

qutuya qaçar....olarak aktarılmıştır 

• Oysa cümle “Nə vaxt kefi, əhvalı 

pozulsa, nə vaxt özünü pis hiss etsə, 

qutuyu qaçar”. 

•  Metin aktarımı çalışmalarında 

özellikle kelime anlamı yanlışlarıyla 

karşılaşmaktayız. Örneğin, “Adam 3 

yaşındakı kızını, qayet pahalı bir 

hediye kaplama kağıdını ziyan ettiği 

için azarlamışdı” cümlesi bazı 

öğrenciler tarafından “Adam 3 

yaşındakı qızını, bahalı bir 

hədiyyəlik örtmə kağızını ziyan etdiyi 

üçün azarlanmışdı” olarak 

çevrilmişdi. Bu cümle “ “Kişi 3 

yaşındakı qızını bahalı bir hədiyyəlik 

bəzəmə kağızını ziyan etdiyi ücün 

danlamışdı” olarak aktarılmalıdı. 

Bazı öğrenciler tarafından 

azarlamışdı kelimesi  danlanılmışdı 

olarak aktarılsa de bir kısım öğrenci 

tarafından abırladı, sarmak 

kelimesini bükmek değil yanlış 

olarak qucaqlamaq (sarılmak olarak 

aktarılmıştı. Ayrıca, erkek 

anlamında kullanılan “adam” 

kelimesi bütün öğrenciler tarafından 

adam (insan) olarak aktarılmıştır. 

Oysaki “kişi” olarak aktarılmalıdır.  

• Bir diyalog çalışmasında ilaç 

kelimesi dərman kelimesi yerine əlaç 

• “Pis fikirleri aqlımızdan çıxarırsak 

insanlara isti yaxınlaşaraq 

qarşımızdaqı insanda özümüze hörmet 

eyler”  cümlesi “Pis fikirleri 

ağlımızdan çıxarırsaq insanlara 

candan yaxınlaşarsaq qarşımızdakı 

insan da bizə hörmət edər” biçiminde 

olmalıdır.   

• “Heç bir şey son tapmış deyil”-”Heç 

bir şeyin sonu deyil” 

• Gözel dünyamız qan gölünə 

dönmüşdür-Gözəl dünyamız qan 

gölünə çevrilmişdir. 

• Ucsuz bucaqsız dünyə adamlara 

yetməmiş kimi birbirlərinə düşmən 

olmuşdur-Ucu-bucağı olmayan dünya 

adamlara çatmamış kimi birbirlərinə 

düşmən olmuşlar.  

• Adam kelimesi AKÜ gibi PAÜ` de 

Türk.T`si gibi kişi anlamında 

kullanılmıştır. Oysa Az.T`de adam-

insan, Türk.T`de `de adam-erkek 

anlamında kullanılıyor. 

• Bundan 10 il əvvəl men Çölgüzeli 

kəndində kənd məktəbində tələbəydim 

– Bundan 10 il əvvəl Çölgüzeli kənd 

orta məktəbinin şagirdiydim. 

• Kend məktəbi bitincə orta məktəbdə 

oxumaq üçün şəhərə gəttim-Orta 

məktəbi qurtarıb oxumaq üçün şəhərə 

getdim. 

• Məne gülen doğru olsa, yalan 

demese...- Mənə gülən dürüst olsa, 

yalan demese... 

• Öylə bir dünyə olsun ki söweşlər 

gətsin, vətənin her köşesi barış içində 

olsun- Elə bir dünya olsun ki 

müharibələr olmasın, vətənin hər tərəfi 

sülh içində olsun.  

• Balalar atasız qalmışlardır-Uşaqlar 

atasız qalmışdılar. 

• Yoldaşlarım hamısı universiteti 

qazandılar-Yoldaşlarım hamısı 

universitetə qəbul oldular.  

• Müəllimlerimdən aldığım elmi 

tələbələrimi köçürmək istəyirəm-

Müəllimlərimdən aldığım biliyi 

tələbələrimə vermək istəyirəm. 
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olarak gösterilmiştir. Əlaç Az.T.`de 

çarə anlamında kullanılmaktadır: 

“Bacım üçün bir qaç dene elaç 

verdi” cümlesi-“Bacım üçün bir 

neçə dene dərman verdi” olmalıdır. 

• Başka bir diyalog çalışmasında da 

“Şəhid düşmüşdü” cümlesi “Şəhid 

olmuşdu”, “Gününüz xeyir”  

cümlesi “Her vaxtınız xeyir”, olması 

gerkiyor.  

• Həmməclis kelimesi yakın arkadaş 

anlamında o kullanılmış. Oysa Az.T. 

oyle bir kelime yok. Yaxın dost 

biçiminde kullanılmalıdır. 

• Az.T. ve Türk.T. de aile olarak 

kullanılan kelime ingilizce ile 

karıştırılarak familya olarak 

kullanılmıştır: Men familyama çox 

düşkünümdür (Yanlış)- Mən ailəmə 

çox bağlıyam(Döğru). familya 

kelimesi ise Az. T. soyad anlamında 

kullanılır. 

• Mənim gələcəkdən gözləntim və 

Allahdan ən böyük arzum budu.-

Mənim gələcəkdən gözlədiyim və 

Allahdan ən böyük arzum budu. 

• Balacaları yetiştirirken-uşaqları 

böyüdərkən, toxumları ekmelidir-

toxumları səpməlidir, bir dünyə 

bırakabilmek-bir dünya qoya bilmək. 

Mühüm bir vəzifə arz edər- Mühüm bir 

vəzifə sayılır 
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Sonuçlar ve Öneriler 

Bu çalışmada Afyon Kocatepe, Pamukkale Üniversitelerinde öğrenim gören 

öğrencilerin yazılı anlatımda karşılaştığı sorunlar belirtilmiştir. Yukarıda gösterilen 

örneklerden yola çıkılarak öğrencilerin sorunları şöyle sonuca bağlanabilir: 

Ses Bilgisi Yanlışları (Imla Hataları , Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri) 
- Her iki üniversitenin  öğrencilerinin ses bilgisi açısından çok fazla yanlış yapma 

sorunları 

-Türkiye Türkçesinde olmayan q, x, ə harflerinin kullanılmasında ortaya çıkan 

sorunlar. 

-Azerbaycan Türkçesinde yumuşak ünsüzlerin Türkiye Türkçesindeki gibi sert 

ünsüzlerle kullanım sorunları. 

-Sert ünsüzlere ünlüyle başlayan ekler geldiğinde sert ünsüzlerin korunma sorunu. 

Şekil Bilgisi Yanlışları 
-Birleşik kelimelerin Azerbaycan Türkçesindeki gibi değil Türkiye Türkçesindeki 

gibi kullanım sorunu (Kelimelerin ayrı yazılımı veya kısa çizgiyle kullanımı). 

-Şimdiki zamanın  kullanımı zaman ortaya çıkan sorunlar. 

-da, de bağlacının  ad durum eki –da, -de ekiyle karıştırılması sorunu. 

Cümle Bilgisi Yanlışları 
-Cümlenin öğeleri  nadiren doğru dizilmemiş sorunu 

Anlatım Bozuklukları Yanlışları 
-Cümlede  kelimelerin Azerbaycan Türkçesindeki gibi değil Türkiye Türkçesindeki 

gibi kullanımı anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Her iki üniversitenin  öğrencileri anlatım 

bozukluğu açısından çok fazla yanlış yapmışlar. 

Lehçe Karışması 
-Azertbaycan Türkçesinin öğretiminde Azerbaycan Türkçesinin Türkmen Türkçesi 

ve Türkiye Türkçeleriyle karıştırılması. 

Yukarıda belirtilen sonuçlar beraber şu da söylenilebilir: 

-Her iki üniversitenin öğrencileri ses bilgisi ve anlatım bozukluğu açısından 

diğerlerine göre daha çok yanlış  yaptıkları 

-Pamukkale Üniversitesinin öğrencilerinin yazılı çalışmalarda Afyon Kocatepe 

Üniversitesinin öğrencilerine nazaran daha az hata yaptıkları, aynı zamanda Afyon Kocatepe 

Üniversitesi öğrencilerinin sözlü çalışmalarında Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine göre 

daha iyi konuştukları tarafımdan    tespit edildi. 

Yanlışların çoğunluğu Azerbaycan Türkiye, Türkmen Türkçelerinin benzerlikten 

dolayı karıştırılarak  yapılan yanlışlardır. Bu yanlışların yapılma sebebi öğrencilerin lehçeler 

arasındaki farkı pek algılayamama, öğrendikleri lehçelerin cok kolay olduğunu düşünme ve 

yapılan hataları önemsiz olarak görmeden kaynaklanır. 

Her iki üniversitenin öğrencilerinin yaptıkları yanlışları önlemek için öğrencilerle 

çeşitli çalışma yöntemleri denenmelidir. Bu çalışmalar şöyle sıralanabilir: 

Grup Çalışması: Öğrenciler farklı gruplara ayrılır ve her gruba kısa süreyle farklı 

konularda diyaloglar verilir ve öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulur. Öğrencilere iyi 

alıştırma olsun deye çok hata yapabilecekleri dikte çalışması yazdırılır ve kağıtlar 

öğrencilere dağıtılarak kontrol edilir. Öğrenciler birbirlerinin hatalarını bulur ve bu hatalar 

sınıfta tahtaya yazılır ve değerlendirme yapılır. 

Kompozisyon Çalışması: Çeşitli konular  verilir ve öğrenciler kısıtlı süreyle 

kompozisyonu hazırlar. 

Okuma Anlama Çalışması : Öğrencilerin hiç sevmediği bir çalışmadır. Bir metin 1 

kez öğretmen ve 2 kez öğrenciler tarafından okunur ve hemen anlatımı yazılı olarak istenir. 

Film İzleme Çalışması: Öğrenciler Azerbaycan Türkçesinde bir film izler ve film 

bittikten sonra onu Azerbaycan Türkçesiyle özetler, kendi fikirlerini bildirir. 

Metin Aktarımı Çalışması: Öğrenciye metin verilir. Metin aktarılır. Her cümle 

öğrenciler tarafından okunmaya başlar.  Değişik aktarımlar üzerinde durulur. 

Gramer Çalışması: Öğrencilere metin verilir. Ve o dönemin gramer konuları metin 

üzerinde çalışılır. 

Slayt çalışması: Azerbaycan ile ilgili bir konu hazırlanır, öğrenci tarafından sunulur. 
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Öğrencilerle yapılan, yukarıda belirtilen çalışmalar uygulansa bile hâla  sorunlarla 

karşılaşmamak mümkün değildir. 

Bu çalışmada yapmak ıstenilen Pamukkale ve Afyon Kocatepe Üniversitelerinde 

öğrencilerin yazılı çalışmalarına dayanarak karşılaştırma yoluyla Azerbaycan Türkçesinin 

öğrenim düzeyini tespit etmek, sorunları ortaya koymak ve Mevlana Değişim Programının 

daha farklı grup çalışmasıyla Türk Lehçelerinin öğreniminde daha faydalı olacağını 

belirtmektir. 

Sonuç olarak, Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Üniversitelerinde Öğretimi ve 

Öğreniminde beklenmedik sorunlarının ortaya çıkmasında öğrencilerin Azerbaycan ve 

Türkiye Türkçelerinin yakın olmasına rağmen Azerbaycan Türkçesinde öğrenimlerinde çok 

zorlandıkları anlaşıldı. Bu sorunların ortadan kaldırılması çeşitli uygulama ve yöntemlerin 

yapılması türkologlar ve araştırmacılar önemli araştırma konusu olarak hedeflenilmelidir. En 

birinci yabancılar için değil, Türkler için Türk Lehçelerini Gramerini anlatan bir çalışmanın 

hazırlanması önerilebilir. 
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Cengiz Aytmatovun Eserlerinde ‘Gönül’ Kelimesinin Bağlamları 

 

Cüneyt AKIN* 

 

 Öz: ‘gönül’ kavramı, Türk dilinin en eski kaynaklarından bugüne takip 

edebildiğimiz, bize ait çok sayıda atasözü ve deyimin ana unsuru olan ve böylece dilimizin 

temel söz varlığı içinde yerleşmiş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. ‘yürek’ ve ‘kalp’ 

kelimeleriyle yakın anlamlı olan gönül kelimesi, Türk dilinin eski metinlerinde ‘akıl’ ve 

‘anlayış’ kavramlarını da karşılamıştır. Gönül kelimesi, en eski edebî metinlerimiz olan 

Göktürk Yazıtları’nda, Eski Uygur Türkçesi’nde, en eski sözlüğümüz olan Divanu Lugati’t 

Türk’te, Kutadgu Bilig’de ve çok sayıda edebî metinde karşımıza çıkmaktadır. Günümüz 

Türk lehçelerinde de yaygın bir kullanım alanına sahip olan ‘gönül’ kelimesi, Dünya’nın ve 

Türk Dünyası’nın en önemli yazarlarından biri ve çalışmamızın konusu olan Cengiz 

Aytmatov’un eserlerinde de sıkça kullanılmıştır. Ak Caan, Asma Köpürö, Tünkü Sugat, 

Betmebet, Camiyla, Kızıl Alma ve Birinçi Mugalim adlı eserlerini incelediğimiz çalışmada, 

‘gönül’ kelimesinin anlam ve kullanım alanı bağlamsal olarak ele alınmıştır. Çalışmanın 

amacı, Cengiz Aytmatov’un kullandığı kelime ve kavramlardan biri olan ‘gönül’ 

kelimesinden hareketle, Aytmatov’un eserlerinin edebî özelliklerini, anlam ve kavram 

dünyasını ortaya koymak olacaktır.      

Anahtar kelimeler: gönül, köngül, aytmatov, bağlam, kırgız, sözlük  

 

1. Giriş 

Göktürk Yazıtları’ndan günümüze kadar çok sayıda önemli edebî eserde ve 

ağızlarda kullanımını takip edebildiğimiz ‘köngül/gönül’ kelimesi, bugünkü Türk 

lehçelerinin edebî metinleri ve ağızlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek başına 

kullanıldığında, yürek, kalp, anlayış, akıl, sevgi, inanç, olgunluk, utanma duygusu, arzu, 

istek, dilek vb. anlamlarla, bazı kalıplaşmış ifadelerde ise çok daha çeşitli bağlamsal 

anlamlarla karşımıza çıkan ‘köngül/gönül’ kelimesi, Batı dillerinde tam olarak 

karşılanamayan, hatta birçok dilde tam anlamıyla karşılığını bulamadığımız bir kavram ve 

bağlam alanına sahiptir. 

Türk dilinde, soyut anlamda en derin, en kapsamlı ve kullanışlı kavramların başında 

yer alan bu kelime, en derin tasavvufî unsurları anlattığı gibi, en sıradan duyguları da 

anlatabilecek bir kabiliyete sahiptir. 

Bildirimizin konusu, ‘köngül/gönül’ kelimesinin tarihî gelişiminden ziyade, Cengiz 

Aytmatov’un eserlerindeki bağlamları üzerine olacağı için, kelimenin Türkçenin en eski 

kaynaklarından bugüne kadarki seyrine1 ayrıntılı olarak değinmeyeceğiz.  

Orhun Abideleri’nde birkaç kez geçen kelime, Divanu Lugati’t Türk’te Arapça “kalb, 

fu‘âd, fıtne” kelimeleriyle açıklamıştır. Yani ‘gönül’ kelimesi, fu’âd’ın karşılığı olan ‘yürek’, fıtne’nin karşılığı 

olan ‘düşünme’ ve ‘kavrama’ anlamlarını da  taşımaktadır. DLT’de çok sayıda deyim içinde de kullanılan 

kelimenin, birlikte kullanıldığı kelimelerle oluşturduğu kavram alanı çok geniştir. Köngül/gönül kelimesi  ile 

ilgili yapılan bir çalışmada, (Önler: 1302) Kutadgu Bilig’de  ‘köngül’ kelimesiyle kurulan yaklaşık  altmış beş 

kelime tespit edilebilirken, ‘yürek’ kelimesiyle ilgili sadece üç kelimeye rastlanmıştır.  Söz konusu çalışmada, 

zaman içinde ‘kalp’ kelimesinin de, ‘köngül’ kelimesinin anlamlarından birçoğunu karşılamaya başladığı 

vurgulanmıştır.  

Kutadgu  Bilig’den alınan  aşağıdaki beyit (Önler: 1302), köngül kavramının Türk dilindeki ve 

yaşayışındaki belirleyici ve yön gösterici önemini çok  açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Köŋül beg turur yeti endâm üze 

                                                      
*Doç. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 

cuneyt.akin@hotmail.com 
1 Ayrıntılı bilgi için bk. Önler, Zafer, “Eski Türkçeden Günümüze köñül> gönül Kelimesinin 

Kullanımı”, IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 24-29 Eylül 2000, II, TDK Yayını, 

Ankara 2007, s. 1298.  Aydın, M. “Gönül Kelimesi Üzerine”, Türk Dili Dergisi, S. 566, (Şubat- 

1999), s. 104-108. Aydın, M. “Yunus Emre Divanı’nda Gönül Sözünün Bağlamları”, V. Uluslararası 

Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri (25-28 Eylül Kırcaali-Bulgaristan), İhsan Doğramacı Bilkent 

Üniversitesi, Ankara 2010, s. 365-371. 
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Begi başlasa bodnı yügrür tüze (2795) 

(Gönül yedi temel organın beyidir, bey’in önderliği sayesinde halk doğru  yolda yürür)  

2. Cengiz Aytmatov’un eserlerinde ‘köngül/gönül’ kelimesinin bağlamları 

Dünyanın ve Türk Dünyası’nın  en büyük yazarlarından biri olan Cengiz Aytmatov, dünya dillerine 

çevirilen çok sayıda eserleriyle,  insanlığın ve Türklüğün ‘gönül’lerini fethetmiş bir yazardır. Eserleri üzerine 

çok sayıda bilimsel çalışma yapılmış ve bugün de yapılmaya devam etmektedir. Çalışmada, Aytmatov’un 

eserlerinde kullandığı ‘köngül/gönül’ kelimesi  ve bağlamlarını inceleyerek, Aytmatov’un ‘gönül’  ve ‘anlam’ 

dünyasının inceliklerini ve eserlerinin özelliklerini daha iyi anlamaya çalışacağız.  

Kırgız Sözlüğü’nde (Yudahin: 503)  ‘cürök (yürek)’ kelimesinin karşılığı olarak gösterilen ‘köngül’ 

kelimesi aşağıdaki yapı ve anlamlarda verilmiştir:  

(karş. Cürök): gönül, kalp, arzu, muhabbet, dikkat, rûhî hâlet, keyif, sevmek 

1. köngülgö/köngül üçün: hatır için 

2. köngül ayt-: taziye etmek 

3. köngül sura-: hatır sormak 

4. köngül kaltır-: hevesi sönmek, hayal kırıklığına uğratmak 

5. köönü kal-/köönü kayt-: gönlü soğumak, sevmez olmak, küsmek 

6. köngül ooruş-: birbirinin hatırını kırmak 

7. köngülü agar-: bütün kinleri unutmak 

8. köngülgö tol-: hoşa gitmek, tatmin etmek 

9. köngül sal-: tutulmak, âşık olmak 

10. köngül at- sevmek 

11. köngül al-: memnun etmek, teveccüh kazanmak 

12. köngül ciber-: dikkat etmek, çalışmak, gayret etmek 

13. köngül ber-/köngül koy-: meşgul olmak, özenmek, bir işe candan verilmek 

14. köngül koybostuk: aldırmazlık, dikkat etmezlik 

15. köngül böl-: itibar etmek, dikkat etmek 

16. köngül topto-: dikkati bir noktaya odaklamak 

17. köngülü buzul-: keyfi kaçmak, kederlenmek, pişman olmak 

18. köönü kelbey tur-/köönü çappay tur-: iştahı kaçmak 

19. köönü kelbey ket-/köönü aylanıp ket-: nefret etmek 

20. köngül kötör-: neşe vermek, sevindirmek 

21. köngülgö oor al-: hatırı kalmak, muğber olmak 

22. köönü kel-: canı istemek, arzusu uyanmak 

23. köönü cok boluu: isteği, hevesi bulunmamak 

24. köngüldögüdöy: istenen gibi, arzu edilen gibi olmak 

25. köngülü tömön çök-: maneviyatı kırılmak, neşesi kaçmak 

26. köngülü tüşünkü/köngülü bas: neşesiz, keyifsiz, keyfi kaçmış 

27. koş köngül/köngül koş: gönlü açık, iyi kalpli 

28. koş köngül menen: memnuniyetle, gönül hoşluğuyla 

29. könül koş işte-: üstünkörü çalışmak 

30. kara köngül: merhametsiz 

31. ak köngül: merhametli, namuslu, iyi kalpli, kindar olmayan 

32. ak köngülü karma-: gereği gibi iyilik yapmak 

33. öz köngülünçö: istediği gibi, gönlünce 

34. köngül bur-: dikkati çekmek 

35. köngüldön eseptöö: zihnî hesap 

36. köngüldö: mat. elde   

37. eki köngüldö: mat. eldeki 
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BİRİNÇİ MUGALİM 

arzu etmek bağlamında  

BM/46/6 – BM/96/28 Men ali köngüldögünü tabalekmin. 

TS/84/5 Karatay silkine tüştü, - Anın tak köngülündögüsün aytıpcatpadıbı! 

 

isteksizlik bağlamında 

BM/53/30 -Siz emne köngülsüz oturasız, ece? dedim men. 

BB/184/27 Kötöröng sıyaktuu suydang tuman öydö kete albay, borun töşöp, aylana 

irencigendey köngülsüz. 

C/242/33 Camiyla da kabagı tırçıgıp köngülsüz. 

küstürmek bağlamında 

BM/54/37 ...bir top eldin köngülün kaltırıp... 

 

Gönlü açılmak, neşelenmek bağlamında 

BM/61/34 -dep köngülüm kötörülüp, sıymıktanıp kele çattım. 

 

İnanmak, kabul etmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BM/67/10 ...körsötkön arip cazuuların men ıyık türdö köngülümö alıp, büt ıklasım 

salıp üyrönö turganmın.  

 

Görüşüne göre, fikrince, gönülden kabul ettiği, bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BM/67/15 öz köngülümde men üçün düyşöndön cakşı, andan bilimdüü kişi bolgon 

emes.  

 

Gönlü kalmamak, gönlü takılmamak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BM/68/14 ...bizdin cayıbızdı köngülüne da ilişpeptir.  

 

Lenin bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BM/70/36 ...köngülübüzdö Lenin menen en cakın küyörmanı bolup koştoşup çattık 

 

 

Rahat etmek bağlamında 

BM/79/9 ...cana timele mas bolgon go dep, köngülüm tındı. 

 

Gönül almak bağlamında 

BM/80/18 ...mümkün, menin köngülümdü kötöröyün değen oy menen, al uşunun 

ertesinde mektepke eki caş terekçe alıp bardı. 

 

Dikkat dağıtmak, çekmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde var, ama sadece dikkat çekmek 

anlamında kullanılmakta) 

BM/82/16 -baldar, köngüldördü bölböy, beri karap oturgula, -dedi.  

 

Manevî hastalık bağlamında, gönlü yaralamak bağlamında 

BM/89/11 Köngül oorutkan ıpılas, caman nemenin bardıgı suu menen ketsin. 

C/222/19 ...biz künöölü ekenibizdi bassak tursak da eske salıp, köngül ooruttu. 

C/234/29 ...emne üçündür köngülümdü oorutup, meni kapaga salçu. 

 

AK CAAN 

Gönlü düşmek, heveslenmek bağlamında 

AC/33/24 Al köynöktörü cazıp, karap kördü da, özünün işmerligine ıraazı bolgonsup, 

köngüldönö tüştü. 

C/223/35 Mümkün, Camiylanın oyuna uşu kettibi, işi kılıp al ıntasın koyup, içke, 

şınggıragan ün menen köngüldönüp ırdadı. 
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ASMA KÖPÜRÖ 

Neşelenmek, sevinmek bağlamında 

AK/44/33 Köptön beri samagan tilegine cetken kişige okşop, Nurbektin köngülü 

kötörüngkü. 

KE/109/36 ...İsabekovdun canı cırgap, köngülü kötörülüp, kızga ming mertebe ıraazı 

bolot. 

 

Hoşa gitmek, gönlü akmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

AK/48/23 Birok köngülüngö cakpasa, canıngdı kıynoogo salıp emne kılasın, kayra kel.  

 

Pehpehlemek bağlamında 

AK/70/17 Birok anın körgön darçıları bazardın köngülün ulaş üçün...  

 

TÜNKÜ SUGAT 

Rahat olmak, huzurda olmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

TS/79/17 Karatay atın sayga tuşap kelip, köngül cay bolso az-azdan komuz da çertkiley 

koyot. 

  

Söz dinlemek, söylenen sözü dikkate almak ve gereğini yapmak bağlamında 

TS/83/37 Mümkün, Karatay uşul colu dagı kengeşmede aytılgan sözdördü köngülgö albay, 

kaadasınça kaşım-kabagım debesten, kelgen boydon ayılına kayra kete beret bele, burç 

taraptan ayta kaldı: 

 

Meşgul olmak bağlamında 

TS/84/18 Al boz parusinadan tigilgen köynögün art cağına tartıp, ongdop turup, stoldun 

canına cengil gana basıp keldi da, oturgandardın sırın bileyin degendey, alardı bir sıyra 

köngül koyup karap çıktı.  

 

Etrafını umursamadan davranmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

TS/85/19 Kıcırı kelip tursa da, azırınça oyunda eçteke cok Karatay Sabırbekke sırtın salıp, 

ukmaksıgan bolup, köngül salkın oturdu.  

 

Dikkate almak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

TS/85/26 Bizdin suu başçı gidrotehnikteribiz bul cagın da köngülgö alıp cürüşkön çıgar, anı 

özdörü aytışsın.  

C/216/5 ...süylöböy koyuşun Daniyar eç bir köngülünö albagan sıyaktuu...  

 

Keyfi yerine gelmek, kıvanç duymak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

TS/86/2 Mına, misalga, cazında bastırıp bara catsak – eginder tegiz deerlik köngül kubanat, 

koyuu, boyluu!  

 

Gönlü tok olmak, kibirsiz olmak bağlamında 

TS/98/33 Öz kılganın tuura dep sanaş üçün Karatayga azır köngül toyorluk kandaydır bir 

nerse cetpey cattı. (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

 

BETME-BET 

Gönlü kuş gibi göklerde uçmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/109/30 Keçinde agın suuga cuunup, sırtka, örüktün tübünö töşökkö catkan kezde 

salkındagan denesinen özgöçö bir taza cıt urup, köngülü kuştay kökölöp,... 

  

Gönlü rahat etmemek, içi rahat etmemek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/111/10 Kim bu? – dedi Seyde köngülü tınçıbay. 

BB/174/13 İçindegi keçee küygön aloo kanday öçsün, köngülü tınçıbay: ayılga, üygö tartat.   
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Gönlü rencide etmek, gönlü incinmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/113/12 ...parovozdun çangırıgı köngüldü irencitip öttü.  

C/240/28 ...köngülüm alda emnege irencip, ertereek ele kırmanga cetip, samanda kulap 

catsam eken dep kelattım.  

 

Kabullenmek istememek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/114/28 Seyde uşulardı körüp, bilip otursa da köngülgö algısı kelbeyt.  

 

Gönül telini titretmek, gönlü galeyana getirmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/116/28 ...ırdap oturgandarı anın köngülün ayrıkça kozgop, için cılıtıp...  

 

Etkisi gönle yayılmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/118/17 ...Seyde’nin cürögün ısıtıp, köngülün çalkıttı.  

 

 

Gönlü soğumak, içi soğumak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/118/24 Isıgan köngülü muzday tüştü,  

 

Keyfi kaçmak, kederlenmek bağlamında 

BB/118/25 Isıgan köngülü muzday tüştü, köngülü buzulup, Seyde dagı da ıldıy saldı. 

BB/167/24 ..içinen tüyülüp, köngülü buzula tüştü.  

C/200/15 Kızıksıng da anan, köngülüm buzulsa, ming korugula, men çabırdagı çımçık 

emesmin da! 

 

Nefret etmek bağlamında 

BB/121/35 ...közü tunarıp, köngülü aylandı. 

 

Ferahlamak, içi rahatlamak bağlamında 

BB/128/22 ...samagan tilegine cetkendey köngülü açılıp, bir azga bolso da cürögü cay aldı. 

C/202/35 Kündün taptaza batışın körüp köngülü açıldıbı, ce cumuştu oydoguday 

bütürgönünö ıraazı boldubu, aytalbaym. 

C/203/3 ...Camiylanı körüp, menin da köngülüm açıldı. 

C/241/37 ...menin da köngülüm uşunday açılıp, cürögüm kubanıçka tolup... 

C/244/31 Süröt tartıp, cengemdin baya künkü açuusun cazıp, köngülün açkan ekenmin. 

 

Gönlüne dayanacak bir destek aramak bağlamında  (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/129/7 ‘Co-ok’, al bilbeyt okşoyt, ooba bilbeyt! – dep köngülünö cölök izdep, 

dalbasalayt. 

 

Gönlü yumuşatmak, merhamete getirmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/130/30 Anın köngülün cumşartayın degendey,...  

 

Meşgul etmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/144/30 Emi oy-sanaasınan Çatkal çıkpay, al bir engsegen, köksögön acayıp çerge 

aylanıp, köngüldü büt eeledi da kaldı.  

KE/102/31 Tigi tal-terekten tögülüp turgan calbıraktar balanın köngülün eelebey 

koymokpu...  

 

Kararan gönlün (vicdanın) aydınlanması bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/144/32 Kişi kiyik bolup capayılanıp baratkan Ismayıldın da karaygan köngülünö carık 

şoola tüşkönsüdü, anın da kıyalı tigi ırda aytılgan ak kar,...  

BB/159/26 ...Beksaat beçaranın köngülünö carık şoola tüşürüp, cürögün cılıtıp turgan 

birden bir kasiyet de uşu.  
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Gönül düzeltmek, gönlünü hoş etmek, gönlünü almak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/147/32 Küyösü keler maalda Seyde üstünö içik kiyip, eşikke çıgıp, saraydın altı çengden 

kütüp turat, şektüü koogaluu eçteme cokpu, tınççılıkpı, oşonu astınan aturlay tosup çıgıp 

aytat, küyösü köngülün caygarış üçün oşentet.  

 

Gönlü korkmuş, gönlü ürkmüş, gönlü korkudan titremekte olan bağlamında (Kırgız 

Sözlüğü’nde yok) 

BB/147/34 ...köngülü kooptuu Seyde...  

 

Gönlü dalgalı olmak, gönlü huzurda olmamak (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/155/11 ...köngülüm bir tolkuyt deyt...  

 

Pek şenlenmek, neşelenmek (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/156/31 ...dep köngülü çayıttay açılıp turdu.  

 

Kalbi endişe ile çarpmak, sükûnet bulamamak (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/157/2 ...birok Ismayıldın köngülü elep-celep bolup, canı cay tappay kaldı. 

 

Aşırı derecede incitmek, gönlü kırmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/157/16 ...eki kündön kiyin ele üngkürdö çatıp, köngülü zildep,...  

BB/168/15 ...Ismayıldı oylop, köngülü ogo beter zildedi. 

BB/171/14 Kara buluttay udurgup, köngülün zildetken oylordun arasında... 

BB/174/21 ...butunda kiyelgen soldat ötük, köngül zildegen, oyu bıt-çıt, capadan calgız.  

BB/176/8 Baratıp, adatınca köngülü dagı zildep ketti:...  

 

Gönül bulandırmak, neşesini kaçırmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/158/37 ...balamdın birtke kubanıp turgan köngülün kirdetip albayın dep,...  

 

Gönül kırmak bağlamında 

BB/160/30 ...Beksaat balasının köngülün sındırbastın amalında. 

 

Teskin etmek, teselli vermek bağlamında 

BB/161/10 Uşuntip, biri-birinin köngülün ulagan, süyömölögön... 

 

Gönül rahatlatmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

BB/163/25 -Cakında Çatkalga oop ketebiz go değen tilek köngülün sergitip, çıyraltıp...  

 

Merhametli olmak bağlamında 

BB/165/9 Totoy ak köngül, booruker... 

BB/181/14 Arıldagan ak köngül kişige ayla cok turbaybı! 

C/221/31 ...bolboso ak köngüldük kılıp... 

Şaşkınlık ve panik halinde olmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

 BB/172/5 Al Totoydun ogorodundagı terekterge daldalanıp, köngülünö dürbölöng tüşüp, 

alda neden şektenip turup kaldı.  

 

İçine fenalık gelmek bağlamında 

BB/175/11 Kapıstan biröö oor keltek menen başka çapkanday esi enggirey tüştü, köngülü 

karangılap, sulk çatıp kaldı. 

 

Dikkatini başka noktaya yöneltmek bağlamında 

BB/180/23 Enesi da, baldarı da atasının ölgönün bilbey, dale kat kütüp cürgönün oylop, 

Seyde balanı ayap ketip köngülün alaksıtayın degendey:... 

Neşesini kaçırmak, maneviyatını bozmak bağlamında 

BB/181/33 Ar kanday oylor köngülün çöktürüp, ... 
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CAMİYLA 

Gönüllerin bir olması bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

C/197/29 Anday emes, eköö köngülü menen koşuluşkan dep da aytıp cürüştü abısım 

acındar.  

 

Aklı başka yerde olmak bağlamında 

C/207/20 ...kişini tike karap tursa da, köngülü başka cakta ekeni sezilip turcu. 

 

Umursamak, dikkate almak bağlamında 

C/208/14 Danyar menin mına kelgenime köngül burgan cok. 

C/218/11 Başkalar bolso, Daniyarga sıra da köngül buruşkan cok. 

KA/115/3 ...eç kimge köngül burbadı. 

KA/113/5 ...oşondoy mayda nersege köngül burmak bele. 

 

Gönül meselesi, sevme ya da sevmeme kararı bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

C/215/20 Bul özü Camiylanın köngül işi. 

 

Canı istemek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

C/215/21 Köngülü kelse coldo kele catıp Camiyla meni:  

 

Kabullenmemek, içine sindirememek bağlamında 

C/216/34  Başta anca dele köngülgö albasam da, ... 

 

Gerçek zannetmek, inanmak bağlamında 

C/221/36 ...aram sanatayı cok tamaşanı Daniyar çın körüp, köngülünö cakın alganın 

caktırbay kele cattık. 

 

Bir işi istekli ve gayretli yapmak bağlamında 

C/223/3 Attar salkındanıp, üydü közdöy könüldüü cortuuda. 

 

Alçak gönüllü davranmaya, kendini hakir görmeye itmek bağlamında 

C/223/23 Bizdin unçukpay, süylöböy kele catkanıbız anın köngülün basıntıp cattı. 

 

Gönlü coşmak, heyecanlanmak bağlamında 

C/229/4 Daniyardın ırına kulak salıp, köngülüm tolkup ırdagam. 

C/235/13 Köngülü tolkup, obongo canı balkıgan Camiyla... 

 

Şiddetli arzu uyandırmak bağlamında 

C/235/29 ...anın da köngülün degdetken tüşünüksüz sezim... 

 

Gönlü havalarda uçmak, aşktan ayakları yere basmamak bağlamında 

C/243/15 Birok oşondo men tartkan Daniyardın tüs-kelbeti özünö okşoy baştaganda, 

köngülüm alıp uçup ele, kayda ekenimdi, emne kılıp catkanımdı unutup saldım. 

 

Sıkıntısı gitmek, bunalan gönlün ferahlaması bağlamında 

C/256/18 Ömürü ötkönçö apamdın köngülündö mung kalbayt bele. 

 

KIZIL ALMA 

Heyecana gelmek, yüreği hoplamak bağlamında 

KA/104/12 ...kızının öröpkügön köngülün büt öz cürögünö batırıp alganday boldu. 
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Sonuç 
 

1. Kırgız Sözlüğü’nde ‘köngül (gönül)’ kelimesinin karşılığı olarak ‘cürök (yürek)’ 

kelimesi verilmektedir. Ancak, Aytmatov eserlerinde ‘cürök/yürek’ kelimesi 

‘köngül/gönül’ kelimesinin karşılığı olarak kullanılmamaktadır: BB/118/17 ...: 

...Seyde’nin cürögün ısıtıp, köngülün çalkıttı 

2. Aytmatov’un eserlerinde ‘köngül (gönül)’ kelimesi, ‘kalp’ anlamında da 

kullanılmıştır: BB/130/30 ...: Anın köngülün (kalbini) cumşartayın 

degendey,... 

3. Aytmatov’un eserlerinde ‘köngül (gönül)’ kelimesi, ‘vicdan’ anlamında da 

kullanılmıştır: BB/144/32: Kişi kiyik bolup capayılanıp baratkan Ismayıldın da 

karaygan köngülünö carık şoola tüşkönsüdü, anın da kıyalı tigi ırda aytılgan ak 

kar,... 

4. ‘köngül (gönül)’ kelimesi, Kırgız Türkçesi sözlüklerinde yaklaşık kırk şekli 

bulunuyorken, Aytmatov’un sadece beş eserinde dahi, yaklaşık yetmiş ayrı kalıpla 

karşımıza çıkmaktadır. 

5. Aytmatov’un ‘köngül (gönül)’ kelimesini bu kadar çok kalıp ve anlam çeşitliliği ile 

kullanmasının, yazarlığının ustalığını anlatması yanında, ‘köngül (gönül)’ 

kelimesinin Türk edebiyatındaki yerini ve önemini ortaya koyması bakımından da 

düşündürücüdür.  

6. ‘köngül (gönül)’ kelimesinin Aytmatov’un bütün eserlerindeki bağlamları, 

bildirimizin sınırlarını oldukça aşmakta, abartısız bir kitaba ancak sığacak boyutlara 

ulaşmaktadır.   

7. Kırgız Türkçesi’nde sadece ‘köngül (gönül)’ kelimesi dahi, edebî eserlerden yola 

çıkılarak ele alındığında, yüzlerce kalıp ve anlam çeşitliliği ortaya çıkacaktır. Bu 

nedenle, Kırgız Edebiyatı’nın bağlamsal sözlüğü yapılmalıdır. 

8. Aytmatov’un incelediğimiz eserlerinde ‘köngül (gönül)’ kelimesi en çok ‘zilde- 

(Aşırı derecede incitmek, gönlü kırmak bağlamında) fiiliyle birlikte Betmebet adlı 

eserinde ve ‘açıl-  (Ferahlamak, içi rahatlamak bağlamında)  fiiliyle Betmebet ve 

Camiyla adlı eserlerinde kullanılmıştır. 

9. Aytmatov’un incelediğimiz eserlerinde ‘köngül (gönül)’ kelimesine baktığımızda, 

anlam olarak daha çok, Türkiye Türkçesinde ve ağızlarında yer alan ‘iç’ kelimesinin 

karşılığı olarak kullanıldığını görmekteyiz: İçi rahatlamak, içi rahat etmemek, içine 

sindirememek, içi soğumak vb. Ancak, bazı örneklerde ise, ‘köngül (gönül)’ 

kelimesiyle ‘iç’ kelimesi aynı ifade içinde kullanılmıştır. BB/116/28: ...ırdap 

oturgandarı anın köngülün ayrıkça kozgop, için cılıtıp... (Kırgız Sözlüğü’nde yok), 

BB/167/24: ...içinen tüyülüp, köngülü buzula tüştü.  

10. Aytmatov’un incelediğimiz eserlerinde ‘köngül (gönül)’ kelimesi, ‘akıl’ kelimesi 

karşılığı olarak da kullanılmıştır: C/207/20: ...kişini tike karap tursa da, köngülü 

başka cakta ekeni sezilip turçu. (Aklı başka yerde olmak bağlamında) 

11.  Aytmatov’un incelediğimiz eserlerinde ‘köngül (gönül)’ kelimesi, ‘can’ kelimesi 

karşılığı olarak da kullanılmıştır: C/215/21: Köngülü kelse coldo kele catıp Camiyla 

meni: (Canı istemek bağlamında). 

12. Aytmatov’un incelediğimiz eserlerinde ‘köngül (gönül)’ kelimesi, Lenin bağlamında 

da kullanılmıştır. Burada dikkati çeken unsur, Kırgız (Sovyet) halkının Lenin’e olan 

bağlılıklarının ne kadar ‘köngül (gönül)’den olduğunun olduğunun, edebî eserlere de 

yansımış olduğudur. Lenin’in gönül kelimesi ile birlikte kullanıldığı metinde, ayrıca 

küyörman (fanatik) ifadesi de yer almıştır. Bu da bağlılığın derecesini apaçık ortaya 

koymaktadır: BM/70/36...köngülübüzdö Lenin menen en cakın küyörmanı bolup 

koştoşup çattık. 

13. Aşağıdaki listede, Cengiz Aytmatov’un altı eserinde geçen ‘köngül (gönül)’ 

kelimelerinin bağlamları sıralanmıştır. Bu bağlamlardan yaklaşık otuz üç tanesi, 

Kırgız Sözlüğü’nde yer almamaktadır. 

1.isteksizlik bağlamında 

2. Küstürmek bağlamında 



 

 

284 
 

3. Gönlü açılmak, neşelenmek bağlamında 

4. İnanmak, kabul etmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

5. Görüşüne göre, fikrince, gönülden kabul ettiği, bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde 

yok) 

6. Gönlü kalmamak, gönlü takılmamak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

7. Lenin bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

8. Rahat etmek bağlamında 

9. Gönül almak bağlamında 

10. Dikkat dağıtmak, çekmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde var, ama sadece 

dikkat çekmek anlamında kullanılmakta) 

11. Manevî hastalık bağlamında, gönlü yaralamak bağlamında 

12. Gönlü düşmek, heveslenmek bağlamında 

13. Neşelenmek, sevinmek bağlamında 

14. Hoşa gitmek, gönlü akmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

15. Pehpehlemek bağlamında 

16. Rahat olmak, huzurda olmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

17. Söz dinlemek, söylenen sözü dikkate almak ve gereğini yapmak bağlamında 

18. Meşgul olmak bağlamında 

19. Etrafını umursamadan davranmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

20. Dikkate almak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

21. Keyfi yerine gelmek, kıvanç duymak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

22. Gönlü tok olmak, kibirsiz olmak bağlamında 

23. Gönlü kuş gibi göklerde uçmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

24. Gönlü rahat etmemek, içi rahat etmemek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

25. Gönlü rencide etmek, gönlü incinmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

26. Kabullenmek istememek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

27. Gönül telini titretmek, gönlü galeyana getirmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde 

yok) 

28. Etkisi gönle yayılmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

29. Gönlü soğumak, içi soğumak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

30. Keyfi kaçmak, kederlenmek bağlamında 

31. Nefret etmek bağlamında 

32. Ferahlamak, içi rahatlamak bağlamında 

33. Gönlüne dayanacak bir destek aramak bağlamında  (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

34. Gönlü yumuşatmak, merhamete getirmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

35. Meşgul etmek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

36. Kararan gönlün (vicdanın) aydınlanması bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

37. Gönül düzeltmek, gönlünü hoş etmek, gönlünü almak bağlamında (Kırgız 

Sözlüğü’nde yok) 

38. Gönlü korkmuş, gönlü ürkmüş, gönlü korkudan titremekte olan bağlamında 

(Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

39. Gönlü dalgalı olmak, gönlü huzurda olmamak (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

40. Pek şenlenmek, neşelenmek (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

41. Kalbi endişe ile çarpmak, sükûnet bulamamak (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

42. Aşırı derecede incitmek, gönlü kırmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

43. Gönül bulandırmak, neşesini kaçırmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

44. Gönül kırmak bağlamında 

45. Teskin etmek, teselli vermek bağlamında 

46. Gönül rahatlatmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

47. Merhametli olmak bağlamında 

48. Şaşkınlık ve panik halinde olmak bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

49. İçine fenalık gelmek bağlamında 

50. Dikkatini başka noktaya yöneltmek bağlamında 

51. Neşesini kaçırmak, maneviyatını bozmak bağlamında 

52. Gönüllerin bir olması bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 
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53. Aklı başka yerde olmak bağlamında 

54. Umursamak, dikkate almak bağlamında 

55. Gönül meselesi, sevme ya da sevmeme kararı bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde 

yok) 

56. Canı istemek bağlamında (Kırgız Sözlüğü’nde yok) 

57. Kabullenmemek, içine sindirememek bağlamında 

58. Gerçek zannetmek, inanmak bağlamında 

59. Bir işi istekli ve gayretli yapmak bağlamında 

60. Alçak gönüllü davranmaya, kendini hakir görmeye itmek bağlamında 

61. Gönlü coşmak, heyecanlanmak bağlamında 

62. Şiddetli arzu uyandırmak bağlamında 

63. Gönlü havalarda uçmak, aşktan ayakları yere basmamak bağlamında 

64. Sıkıntısı gitmek, bunalan gönlün ferahlaması bağlamında 

65. Heyecana gelmek, yüreği hoplamak bağlamında 

66. Arzu etmek bağlamında 
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Uygur Atasözleri Hakkında İncelemeler 

 

Murat ORHUN* 

 

Öz: Atasözü geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve 

özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış 

sözlerdir. Atasözler her toplumda bulunuyor ve toplumlarda genel olarak atasözlerine 

uyumak ve saygı gösterme eğilimi bulunuyor. Bu neden ile çeşitli anlam içeren atasözleri 

şekillenmiş ve gündelik konuşma dilimize iyice yerleşmiştir. Bu bildiride Uygur atasözleri 

anlam üzerine incelenmiştir. Farklı dönemlerde üretilen atasözleri farklı anlam içermektedir 

ve farklı amaç için hizmet etmektedir. Ayrıca üretilen ata sözler üretilen topluma göre de 

değişmektedir. Örneğin, zengin kişiler tarafından üretilen sözler zenginlerin çıkarını 

korurken fakır fukaralarda kendiler için atasözler üretmiştir. Uygurcada kullanılan atasözler 

incelinirken aynı anlam taşıyan Özbek, Kırgız ve diğer Türk lehçelerinde kullanılan atasözler 

ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştıra sonucu, bazı yalan eş anlamlı sözcüklerden dolayı, aynı 

cümle yapıya sahip atasözleri farklı anlam verirken, bazı atasözleri tamamı ile farklı cümle 

yapısında olsa bile, aynı anlam taşımaktadır. Bu bildiri, Türk dilleri arasında bilgisayarlı 

çeviri yaparken, atasözlerinin tespit edilmesi ve aktarılması için yürütülen çalışma 

kapsamında hazırlanmıştır.      

Anahtar sözcükler: Uygurca atasözleri, Uygurca, Türk atasözleri, ortak atasözleri. 

 

Giriş 
Atasözleri geçmişten günümüze gelen deneylere göre oluştuğundan dolayı 

toplumlardan saygı ile karşılanır ve değer verilir. Bu neden ile çeşitli zamanlarda çeşitli 

amaçlar ile atasözleri üretilmiştir. Üretilen ve toplum tarafından benimsenen bu sözcükler 

toplumlarda bazı olayları daha güzel şekilde açıklamak, ifade etmek, buna göre ilgili kişileri 

ikna etmek, yönlendirmek, kültürel çalışmaları ve sosyal yaşamları şekillendirmek gibi 

çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Atasözleri ve deyimler üretilirken doğa, insanlar, kuşlar, 

hayvanlar gibi çeşitli varlıkların doğal özelliklerinden de yararlanmış ve o özellikler ile ilgili 

deyim ve atasözleri üretilmiştir. Bazı atasözleri toplumun yaşam tarzını ve yöneticilere olan 

bakışlarını belirtmek için üretilmiştir. Bu amaç ile farklı dönemlerde üretilen atasözcüklerin 

amacıda farklı olmuştur ve o dönemler için daha açıklayıcı olmaktadır. Günümüzde 

Uygurlar farklı bölgelerde yaşıyorlar. Çoğunlu olarak Çin’in Sin Kiang Uygur Özerk 

bölgesinde yaşarken, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden Kazakistan, Kırgızistan ve 

Özbekistan da Uygurlar diğer Türk milletleri ile beraber yaşıyorlar. Son zamanlarda Türkiye 

Batı Avrupa, Avustralya ve ABD’ye de göç etmişlerdir. Bu neden ile bazı atasözlerinde 

farklılık yada sadece belli bir bölgeye göre geçerli görünümü veriyor. Sin Kiang Uygur 

Özerk bölgesine yaşayan Uygurların ürettiği atasözlerinde ve deyimlerinde bazen Çin’lilerin 

karakterine göre sözcükler kullanılırken, Orta Asya’da yaşayan Uygurların ürettiği bazı 

atasözcükler Ruslara atıf edilmektedir.  

Atasözleri ile ilgili araştırmalar belli bir toplumun geçmişi, tarihi ve kültürlerini 

araştırmak açısından çok önem arz ediyor. Bazı araştırmacılar atasözlerini edebiyat 

araştırmalarının halk edebiyatı alt başlığı altında analiz ediyorlar. Bu neden ile atasözlerini 

derlemek, analiz etmek, aynı anda farklı toplum arasındaki ilişkilerin düzenli bir şekilde 

çözümlenmesinde önem arız etmektedir. 

Son yıllarda çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili atasözleri çalışmalar ciddi bir ivme 

kazanmıştır. Atasözleri ve deyimler ile ilgili sözlükler ve diğer lehçeler ile karışlaştırma ile 

ilgili çalışmalar yapılmıştır. Türkçe ile bir çok çalışma yapılırken, bu bildiride  daha çok 

Türk atasözleri sözlüğü tercih edilmiştir (Kuşçu 2014, Albayrak 2009). Ayrıca Özbek 

(Yoldaşev, Gümüş, 1995), Kırgız (Şavak 2002, Güngör 1998), Azeri (Musaoğlu, Gümğüş, 

1995), Türkmen (Geldiyev, Karayunusoğlu, 2017), Kazak (Gürsu 2017), Kırım Tatarları 

(Kırbaç 2012) atasözleri incelenmiştir. Bu bildiride Uygur atasözleri incelinirken, sadece 

Uygur özerk bölgesine yayınlanmış kaynalar değil, farklı coğrafyada yayınlanmış çalışmalar 
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ve atasözleri ile ilgili yapılan lisansüstü tezler de araştırılmıştır (Öztopçu 1992, Rehim 2011, 

Yasen 2006, Beilkezi 2011). 

Türk lehçeleri ile ilgili yapılan atasözleri araştırmalarında, azımsamayacak kadar 

ortak kullanılan atasözleri  tespit edilmiştir (Çobanoğlu, 2014). Bu çalışmalar Türk boyları 

arasında kültürel araştırmaları için çok önemli kaynak oluşturuyor.    

Uygur Atasözlerin Özellikleri 
Uygur atasözleri diğer Türk lehçeleri atasözleri gibi kısa ve öz olması, deyimlerin 

yaygın olması ve Atasözleri ile beraber kullanılmasıdır. Bunlar dışında atasözlerinin tek 

cümleden oluşması ve şiirlerde olduğu gibi kafiye olmasıdır. Uygur atasözlerinde sayılar ile 

ilgili pek çok önemli deyimlerde bulunuyor. Cümle yapısı olarak da çoğu genellikle tek 

cümleden oluşmaktadır ve yüklemler genellikle geniş zaman kipiyle kurulur. Aynı anlam 

veren atasözleri bölgelere göre değişik şekillerde oluşturulmuştur. Uygur atasözleri ile ilgili 

Türkiye’de yapılan lisansüstü çalışmalarda, atasözlerinin tüm özellikleri çok detayı şekilde 

anlatılmıştır (Yasen 2006, Beilkezi 2011).  

Farklı dönemlerde ve farklı konumlarda bulunan kişiler tarafında üretilen atasözleri 

farklı anlam içeriyor. Uygur atasözleri ve deyimleri anlamına göre, vatan-millet, dost-

düşman, zengin-fakir, doğa, tarım, sanat, bilim, yönetim, inanç, din gibi 50 den fazla 

kategoriye ayrıla bilinir (Rehim 2011). Bu bildiride sadece belli bir kategoride bulunan 

atasözleri ve deyimleri Türkçe açıklamaları ile veriliştir. Türkçe açıklamalar verilirken daha 

önce Uygurcadan Türkçeye aktarılan çalışmalardan yararlanılmıştır (Öztopçu 1992, Rehim 

2011, Yasen 2006, Beilkezi 2011). 

Bu makalede farklı dönemlerde, farklı bölgelerde oluşturulan Uygur atasözleri 

açıklanırken, Türkçe açıklamaları sözcük bazında verilmiştir. Uygurca atasözleri Türkçe 

atasözlerini içerdiği anlamına göre karşılaştırma bir sonraki bölümde örnekler ile 

anlatılmıştır.  

Uygur Atasözlerin Analizi 
1. Kültür ve Ahlak  

1)   Uy: At alsang ay kingesh, xotun alsang yil (kingesh). 

  Tr: At almak istersen bir ay danış, hatun almak istersen bir sene. 

2)  Uy: At alsang yéqindin al, xotun alsang yiraqtin (al). 

 Tr: At almak istersen yakından al, hatun almak (evelenmek) istersen ırakdan. 

3)  Uy: Ademni ghem yeydu, tömürni nem. 

 Tr: Adamı gam bitirir, demiri rutubet. 

4)  Uy: Arpa-tériq ash iken, ünche-marcan tash (iken). 

 Tr: Arpa- buğday aş iken, ince-mücevher taş. 

5)  Uy:  Akang bilen oynashma, shillipatang yeysen; 

         Yenggeng bilen oynashma; noghuch yeysen! 

 Tr: Ağabeyin ile alay etme, tokat yersin, 

       Yengen ile alay etme, oklava yersin! 

6)  Uy: Akang kimni alsa, yenggeng shu. 

 Tr: Ağbeyin kimin ile evlinirse, yengen o(dur). 

Bu çeşit atasözleri ve deyimler, yaşanmış uzun tecrübelere göre şekillenmiştir ve 

toplum tarafından benimsenmiştir. Örneğin, 3- deyimde,  demir görünüşte çok sağlam ve 

serttir. Ancak, rutubet nasıl demiri çürütürse, gam da insanı öyle bitirir. 4- atasözüne, ince-

mücevher her ne kadar pahlı olsa bile, arpa ve buğday gibi yemek için kullanılamayacağı 

anlatılıyor. Yanı maddiyata fazla önem vermemesi hakkında insanları uyarıyor. 

2. Zenginlik ve Fakirlik  

1) Uy: Bay baygha baqar, su saygha aqar. 

 Tr: Zengin zengine bakar, su dereye akar. 

2)  Uy: Baydin emeldar chiqsa, kembigheldin dana chiqar. 

 Tr:  Zengiler memur oluyorsa, fakirler bilge olur. 

3) Uy: Bay qeyerde bolsa, “way” shu yerde. 

 Tr: Zengin nerede is, zülüm oradadır.   

4) Uy: Birishta toqquz, élishta ottuz. 

 Tr: Verirken dokuz, alırken otuz.  
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5) Uy: Bay bilen dewalashma, batur bilen chélishma. 

 Tr:  Zengine dava açma, pehlivana güreş. 

6) Uy: Bayning xezinisi namrat. 

Tr:  Zenginin hazinesi fakir. 

7) Uy: Bayning müshükü toshqan tutsa, kembighelning müshükü sachqan. 

Tr:  Zengin kedisi tavşan yakalarsa, fakir kedisi fare. 

8) Uy: Kekech bolsimu bayning balisi sözlisun. 

Tr.  Feltek olsada, zengin çocuğu konuşsun. 

Bu çeşit atasöz ve deyimlerde, zenginlerin nasıl zengin olduğu ve kendi aralarında 

nasıl dayanışma içinde olduğu açıklanmıştır. Örneğin 1- atasözünde, su nasıl derede 

akıyorsa, zenginlerde, zenginlere taraf olması ve desteklemesi açıklanmıştır. Yine 6- 

atasözünde, zenginlerin hazinesi fakir insanlar oluğu, yani zenginlerin fakirleri dolandırarak 

zengin olduğu açıklanmıştır.   

3. Yöneticiler ile ilgili 

1) Uy: Atang kim bolsa, sen shuning oghli. 

Tr:  Baban kim ise, sen onun oğlu. 

2)  Uy: Aniyni urmisa, uwali bar. 

 Tr:  Enayiyi dövmezsen, yazık olur. 

3) Uy: Kembighelni izzet qilsang, choruqi bilen törge chiqar. 

Tr:   Fakire değer verirsen, divana çorağı ile çıkar. 

4) Uy: Tuz heqqi, Xuda heqqi. 

 Tr:  Tuz hakkı, Tanrı hakkı. 

5) Uy: Qum yighlip tash bolmas, qul yighilip bash (bolmas). 

Tr:  Kum toplanıp taş olmaz, köle toplanıp baş (olmaz). 

6) Uy: It semirse igisini chishler. 

 Tr:  Köpek şişmanlarsa, sahibini ısırır. 

7) Uy: Itni söngek bilen ursang hawshimas. 

 Tr:  Köpeği kemik ile döversen, havlamaz. 

8) Uy: Barliq her némini dégüzer, yoqluq her némini yégüzer. 

Tr:  Varlık her şeyi konuşturur, yokluk her şeyi dedirir. 

Bu çeşit atasözleri ve deyimler sadece toplumun belli bir kısmından benimsenmiştir. 

Yöneticiler ve üst düzey konumda bulunanlar, alt düzeyde bulunan kişileri yönetmek ve 

onlara ola bakışını gösteriyor. Örneğin, 2- atasözünde, “enayi” dövülmesi ve öyle olmazsa 

yazık olacağı söyleniyor. Burada tüm alt tabaka kişileri “enayi” olarak nitelendiriyor. 4- 

Atasözünde ise, alt tabakada bulunanların üst tabaka insanlara her zaman teşekkür etmesi 

vurgulanmıştır. 5- atasözünde ise, köle ya da alt tabak insanlar “kum”a benzetilmiş. 

Kumların hiç bir zaman bir araya gelerek taş olmadığı gibi, kölelerin de hiç bir zaman 

toparlanarak bira araya gelemeyeceğini, ve onlardan lider çıkmayacağı belirtilmiştir. Bu tarz 

atasözleri üst tabaka insanlara güven verirken, alt tabaka insanlara karşın gözdağı vermek içi 

üretilmiştir. 

4. Alt tabaka ile ilgili 

1)   Uy:  Boş yatqan girde yeptu, ketemen chapqan jigde. 

  Tr:   Boş yatan ekmek yermiş, kürek kazan iğde. 

2) Uy: Candin kechmigüche, janan’gha yetkili bolmaz. 

 Tr: Candan vazgeçmeden, sevgiliye kavuşulmaz. 

3)  Uy: Yash tökküche, mush tüg. 

 Tr:  Yaş dökeceğine, yumruk.. 

4) Uy: Qagha deydu aq balam, kirpe deydu yumshaq. 

 Tr:  Karga dermiş ak yavrum, kirpi dermiş yumuşacık yaprum. 

5) Uy: Bay mélini sözler, kembighel mungini. 

 Tr:  Zengin malını söyler, fakir ise türküsünü. 

6) Uy:  Bayning göshidin, kembighelning musthi yaxshi. 

 Tr:  Zen’ginning etini yemektense, fakirin yumruğunu ye.   

Alt tabakada yaşayanlar insanlar, üst tabaka insanları daha iyi tariflemek için 

atasözleri ve deyimler oluşturmuştur. Örneğin, 1- atasözünde, zenginlerin hiç çalışmadan 
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lüks yaşam sürdürüğü ancak çalışanlar çok sefillik içinde yaşadığı anlatılmıştır. 3- 

atasözünde ise, zulüm ve eşitsizlik karşısında ağlamaktansa, mücadele etmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 4-deyimde ise zenginler ve üst tabaka insanların hep kendileri için çalıştığını 

hiç adaletli davranmayacağı belirtilmiştir. 

Türk Lehçelerinde Ortak Atasözleri ve Deyimler   
Türk boylar geniş coğrafyaya dağılsa da pek çok ortak atasözleri ve deyimler 

bulunuyor (Çobanoğlu, 2014). Atasözleri ve deyimler ile ilgili çalışmalar son yıllar Türk 

dilleri ile ilgili çalışmaların en çok çalışan konuları olmuştur. Bu bildiride sadece Uygurca ve 

diğer Türk dilleri ile benzer anlam taşıyan atasözleri ve deyimlerden örnekler veriliştir.  

1. Ortak atasözleri ve deyimler 

1)  Uy: Elchige ölüm yoq 

 Tr:  Elçiye ölüm yok. 

2)  Uy: Ach éyiq oynamas. 

 Tr:  Aç ayı oynamaz. 

3)  Uy: Adem balisi xam süt emmiş. 

 Tr:  Adam balası çığ süt emmiş. 

4)  Uy: Yighlimighan bowaqqa emchek bermeydu. 

 Tr:  Ağlamayan bebeğe meme vermez. 

5)  Uy: Amut pish, aghzimgha chüsh.  

 Tr:  Armut piş, ağzıma düş. 

6)  Uy. Béliq bishidin sésiydu. 

  Tr.  Balık başından çürür. 

Yukarıda örnekler ile anlatılan atasözleri ve deyimler hemen hemen tüm Türk 

lehçelerinde bulunuyor. Tümce yapısı ve anlam yönünden tamamı ile benziyor.  

Oqya (2017) çalışmasında, Uygur ve Türk atasözlerini anlam yönünden 

karşılaştırmıştır. Örneğin, Resim-1 ‘de gösterilen 1- örnek yapı ve sözcük yönünden farlıdır. 

Uy: At aylinip oqurni tapar. 

Tr: Ağaç ne kadar yüksek olsa da, yapraklar yere düşer. 

Bu deyimde, bir atın dolaşıp en son geleceği yerin yuvası olduğu, yani her insanın en 

son döneceği yerin kendi yurdu olduğu açıklanmıştır. Bu deyim de, Türkçede, ağaç her ne 

kadar yüksen olsa bile, sonunda yaprağın yinede yere düşer. Yani insanların fazla havalı 

olmaması gerektiği ve sonunda döneği yer, yinede geldiği yerdir.  

Bu çeşit karşılaştırma birçok atasöz ve deyim çalışmalarında görülür. Örneğin: 

Uy: Undaq qazan’gha mundaq chömüch (Öyle tencereye böyle kepçe) 

Tr: Böyle baş, böyle trash     

Yani, Uygurca deyimin “Böyle baş, böyle trash” olarak aktarılması daha uygundur. 
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Resim 1: Uygurca Türkçe atasözleri ve deyimlerin karşılaştırılması (Oqya, 2017) 
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Sonuç 

Bu bildiride, Uygur atasözleri ve deyimler taşıdığı anlam üzerinde araştırılmıştır. 

Atasözlerin ve deyimlerin toplumun farklı kısmına göre farklı olduğu örnekler ile 

açıklanmıştır. Ayrıca Uygur atasözleri ve deyimleri diğer Türk lehçeleri ile 

karşılaştırılmıştır. Aynı dil ailesine ait olan ve ayni millete ait Türk dillerinde bir çok ortak 

atasözleri ve deyimler bulunduğu gösterilmiştir. Ayrıca lehçeler arası atasözler aktarılması 

ile ilgili örnekler gösterilmiştir. 
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Derbendnâme’de (613 NU.’LU Nüsha) Fiilimsiler 

(VERBALS IN DARBAND-NAMEH) 

 

Gökçe Yükselen PELER* 
 

Öz: Hazar devri Türk tarihi ve Dağıstan tarihi açısından son derece ehemmiyetli bir 

eser olan Derbendnâme’nin herhangi bir nüshası henüz Türkiye’de yayınlanmış değildir. 

Türkiye Yazmalar Kataloğunda, çeşitli ülkelerin kütüphanelerinde bulunan birçok 

Derbendnâme nüshası kayıtlıdır. Ancak bunlar arasında, Bakü’deki Azerbaycan Millî İlimler 

Akademisi Məhəmməd Füzuli Adına El Yazmaları Enstitüsünde bulunan üç Derbendnâme 

nüshası bulunmamaktadır. Bu üç nüshadan biri olan 613 arşiv numaralı nüsha, sonundan 

eksik olmakla birlikte, dili açısından oldukça ilginçtir. Baştan sona Kıpçak Türkçesi 

etkisinde bir Azerbaycan Türkçesi ile yazılan nüshanın dili, Kafkasya’da Türk lehçelerinin 

kendi aralarındaki hiyerarşi ve bulundukları iç münasebetler bakımından önemli ipuçları 

vermektedir. Gerek ses bakımından gerek yapı bakımından gerekse kelime haznesi 

bakımından Kıpçak Türkçesinin izlerini taşıyan nüshanın dili, fiilimsiler bakımından da 

dikkat çekici unsurlar barındırmaktadır. Metinde fiilimsiler, gerek yapı bakımından gerekse 

kullanılış şekilleri ve ifade ettikleri anlam itibarıyla hem Oğuz Türkçesi hem de Kıpçak 

Türkçesi hususiyetleri göstermektedirler. Kıpçak Türkçesi hususiyetleri arasında bilhassa 

Kumuk Türkçesine ait unsurlar dikkati çekmektedir. Metinde kullanılan isim-fiillerde pek 

fazla bir karışıklık görünmezken zarf-fiillerde ve bilhassa sıfat fiillerde lehçe karışıklığının 

hat safhada olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Derbendnâme, Kumuk Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, karışık dilli, 

fiilimsiler 

 

Abstract:None of the copies of Derbend-nameh, which is a highly important work 

dealing with Khazar-Turkic period history of Dagestan, are published in Turkey up to date. 

Many copies present in the libraries of various countries are recorded in the Manuscripts 

Catalogue of Turkey. However the three copies present in the Fuzuli Manuscripts institute if 

Baki Academy of Science are not among these recorded copies. The one recorded with the 

archive tag A-613 is highly interesting with regards to the language it is written with. The 

copy. Which is written with a Kipchak influenced Azeri Turkic displays important clues with 

regards to the intra-Turkic linguistic hierarchy and contacts in the Caucasus. The language of 

the copy, which bears phonological, morphological and lexical Kipchak influences also 

contains interesting features with regards to verbals. Verbals present in the text display both 

Oguzic and Kipchak structural and semantic features. Kumyk characteristics among Kipchak 

ones are particularly prominent. Not many disorder are seen in the use of verbal nouns. 

However the use of verbal adverbs and participles display a great amount of features of intra-

Turkic language contact.  

Keywords: Derbendnameh, Kumyk Turkic, Azeri Turkic, mixed-language, verbals 

 

Giriş 

Genel olarak Kafkasya tarihi açısından önemli eserler olan Derbendnâmeler, özel 

olarak günümüzde Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde 

bulunan Derbent şehrinin, genel olarak ise Dağıstan ve Kafkasya’nın tarihi için oldukça 

önemli eserlerdir. Hazar – Sasani ilişkileri ile başlayıp Hazar – Arap savaşları ile devam 

eden bir konu akşını içeren Derbendnâmeler, bölgedeki Hazar dönemi ile ilgili ayrıntılı 

bilgiler içermeleri sebebiyle, hem Hazar hem de Dağıstan ve Kuzey Kafkasya tarihi için 

ziyadesiyle önemli Kaynaklardır. Türk tarihinin Hazar dönemi ile alakalı kaynakların azlığı 

dikkate alındığı takdirde, Derbendnâmelerin ehemmiyeti daha iyi anlaşılacaktır. 

Kaynaklardan, ilk Derbendnâme’nin Kırım Hanı tarafından Endirey (Enderi) 

sakinlerinden Muhammed Evâbî Aktaşî adlı bir zata yazdırıldığı anlaşılmaktadır. 

                                                      
* Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. 

gokcepeler @erciyes.edu.tr 
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Derbendnâme hakkında bilinen ilk bilimlik çalışma olan Bayer tarafından 1726 yılında 

hazırlanıp yayınlanan de muro Caucasea ‘Kafkasya Duvarı’ adlı çalışmada, Kırım Hanının 

Aktaşî’ye Arapça ve Farsça kaynakların en iyilerinden faydalanarak saf Türkçe ile bu eseri 

yazmasını emrettiğini 1829 yılında bir Derbendnâme nüshasının Fransızca özetini 

yayınlayan Klaproth (1829: 439) ve 1851 yılında başka bir Derbendnâme nüshasını İngilizce 

olarak St. Petersburg’da yayınlayan Kazem-Beg (1851: vi) kaydetmişlerdir. 

Kazem-Beg (1851: vii-viii), Aktaşî’ye bu eseri yazdıran Kırım Hanının İslamiyet’i 

yaymak için Kuma nehri ile Hazar Denizi arasındaki toprakları fetheden Semiz Giray Han 

olduğu ve yazılış tarihinin 16. yy.’ın sonu olduğu fikrindedir. Ayrıca daha sonra bu eserin 

Aliyar isimli biri tarafından 19. yy.’ın başlarında Farsçaya tercüme dildiğinin eklemektedir. 

Derbendnâme’nin İlisu nüshasını 1898 yılında Tiflis’te yayınlayan Alihanov-Avarski (2011: 

13) ise Aktaşî’ye bu eseri yazdıranın Semiz Giray Han olamayacağını, ancak Derbent ve 

Dağıstan’da altı yıl kalan ve tarih bilimine merakı da bilinen onun kardeşi Gazi Giray olduğu 

fikrindedir. 

Günümüzde Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Mǝhemmǝd Füzuli Adına El 

Yazmaları Enstitüsünde, M-37, B-333 ve A-613 arşiv numaraları ile kayıtlı üç adet 

Derbendnâme nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalar Günümüz Azerbaycan Türkçesine 

aktarılarak üçü bir arada 2010 yılında Bakü’de yayınlanmıştır (Ramazanov ve Hajıqǝdirli 

2010). Bölgedeki Türk kültür birikiminin ortaya konulması açısından nüshaların Azerbaycan 

Türkçesi ile yayınlanmasının çok önemli olması ile birlikte, bu aktarma işlemi esnasında, 

Türk dilinin tarihî ses ve yapı özellikleri, kelime dağarcığı ile ilgili ve Türk dilinin kendi 

içerindeki etkileşimi ortaya koyan çok kıymetli malzeme doğal olarak dikkate alınmamıştır. 

M-37 Arşiv Numaralı Nüsha 

15 varaktan oluşan bu nüsha, mevzubahis üç nüsha içerisinde dili Günümüz 

Azerbaycan Türkçesine en yakın olan nüshadır. Gerek sözcük hazinesi, gerek ses yapısı ve 

gerekse şekil yapısı bakımından baştan sona yoğun bir şekilde Azerbaycan Türkçesi 

özellikleri sergileyen nüshada, yer yer ikili terkiplerden oluşan Arapça ve Farsça tamlamalar 

da görülmektedir. Nüshada, úaradengizdin ‘Karadeniz’den’ (2a/9), şehirni ‘şehiri’ (4b/3, 

4b/13), ùav “dağ” (12a/3), ùursunlar ‘dursunlar’ (12a/11), óamìdni “Hamid’i (13b/6) 

örneklerinde görüldüğü üzere seyrek olarak Kıpçak Türkçesi özellikleri de bulunmaktadır*. 

B-333 Arşiv Numaralı Nüsha 

Bakü’de mezkûr enstitüde bulunan üç nüsha içerisinde en hacimli nüsha budur. 91 

varaktan oluşan bu nüsha, Mirza Cebrayil ibn İsrafil Derbendî adına kayıtlıdır. Ancak bu 

zatın müstensih mi yoksa müellif mi olduğu konusu açık değildir. Metin boyunca 

Azerbaycan Türkçesi etkisi görülen bu nüsha, M-37 numaralı nüshaya nazaran Osmanlı 

Türkçesine daha yakındır. Çok daha ağır ve ağdalı bir dille yazılmış olan bu nüshada bol 

miktarda Arapça – Farsça kelimeler ve terkipler kullanılmıştır. Metinde, çok az da olsa 

Kıpçak Türkçesi sayılabilecek unsurlar bulunmaktadır: ùoúsan (5b/10) ùoldur- (5b/14), 

ùurursın (12a/9), ùurub (33a/4). Ancak bu örneklerin tamamının kelime başı ù- ile olması, 

durumun lehçe karışmasından ziyade bir imla meselesi olduğu intibaını uyandırmaktadır.  

A-613 Arşiv Numaralı Nüsha 

15 varaktan oluşan bu nüsha, baştan bozuk ve sondan da eksiktir. Dili temel olarak 

Azerbaycan Türkçesi olan bu nüsha, baştan sona Kıpçak Türkçesi özellikleri ile doludur. Bu 

nüsha, yakın bir tarihte, inceleme – metin – dizin ve tıpkıbasım şeklinde yayınlanmıştır 

(Peler 2017). 

A-613 Arşiv Numaralı Nüshada Fiilimsiler 

Söz konusu nüshada kullanılan fiilimsi ekleri şunlardır: 

İsim-fiil ekleri: -mAK 

Sıfat-fiil ekleri: -An, -gen / -ken 

Zarf-fiil ekleri: -A, -AndA, -AndAn, -Ub / -Up, -IncA / -ınça / -gince 

Bu eklerle kurulan fiilimsilerin kullanımında, gerek ses özellikleri, gerek şekil 

özellikleri gerekse semantik bakımından birçok karışıklıkların olduğu görülmektedir. 

                                                      
* Başka bir çalışmada (Peler 2016) her üç nüsha ayrıntılı bir şekilde incelendiği için burada ayrıntıya 

girilmemiştir.  
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İsim-Fiil Ekinin Kullanılışı 

Metinde kullanılan tek isim-fiil eki olan –mAk ekinin almaà ‘almak’ (13b/7), gėtmek 

‘gitmek’ (13b/8), namÀz úılmaú içün ‘namaz kılmak için’ (15b/2-3) ãaòlamaú içün 

‘korumak için’ (5b/3-4), uruşmaú/uruşmaà ‘savaşmak’ (6a/9) vs. örneklerinde olduğu gibi 

yalın hâldeki kullanımlarının yanında, binÀ’ ėtmegün sebeb ‘inşa ettirmenin sebebi’ (5b/3); 

àazavÀt ėtmegün sevÀbın ‘cihat etmenin sevabını’ (9b/7); gelmege úaãdı ėtdiler ‘gelmeye 

kastettiler’ (6a/4); úaçmaàa istedi ‘kaçmayı istedi’ (6b/1) vs. örneklerinde görüleceği üzere 

farklı hâl ekleri ile birlikte de kullanıldığı örnekler de mevcuttur. 

Metinde isim-fiil ekinin kullanılışı şile ilgili olarak dikkati çeken en belirgin 

karışıklık, bazı örneklerde ekin kalınlık – incelik uyumuna girmemiş olmasıdır: girmaàa 

úoymaz ‘girmesine izin vermez’ (2a/4); úayıtmege ‘dönmeye’ (10b/2); tökmaàa ‘dökmek 

için’ (15a/4) vs. 

Sıfat-Fiil Eklerinin Kullanılışı 

-ken / -gen Eki 

Günümüz Kumuk Türkçesinin geçmiş zaman sıfat-fiil eki olan bu ekin bekligeni 

‘beklediği’ (11a/8); ėtken günahÀhından ‘işlediği günahlarından’ (6a/3); MüsülmÀnlar aròa 

vėrüb dögüş ėtken meşeye ‘Müslümanların sırtlarını verip savaştıkları ormana’ (8a/4-5); 

NÿşirevÀn ėtken ʿimÀreti ‘Nuşirevan’ın yaptırdığı imareti’ (14b/9-10) Õi’l-úarneyni ėtken 

bÀrÿnı ‘Zülkarney’in yaptırdığı duvarı’ (3a/1-2); yavuú ikeni úalaya ‘yakın olduğu kaleye’ 

(12a/9-10) gibi örneklerde kullanıldığı görülmektedir. 

-An Eki 

Türkiye Türkçesinde geniş zaman sıfat-fiil eki olan bu ek, Azerbaycan Türkçesinde 

şimdiki zaman sıfat-fiil eki olarak adlandırılmaktadır. Metinde bu ekin kullanıldığı bazı 

örnekler şunlardır: aòan ‘akan’ (4b/1); binÀ’ ėden ‘inşa ettiren’ (3a/10); gelen ‘gelen’ 

(15a/4); gėden ‘giden’ (12b/5), (12b/6); işiden ‘işiten’ (13b/11); úalan ‘kalan’ (12a/8), 

(12b/13); úılmıyanlar ‘kılmayanlar’ (7b/7); úultaran ‘kurtaran’ (13a/2); namÀz úılanlar 

‘namaz kılanlar’ (7b/6); olan ‘olan, bulunan’ (2b/7); olmayanı ‘olmayanı’ (14a/10), 

(15b/12);  ölen ‘ölen’ (7a/8); pozulan ‘dağılan, yıkılan’ (1b/8) vs.  

Bu ekin Oğuz Türkçesine uygun bu kullanımlarının yanında, Oğuz Türkçesine 

uymaya bazı kullanımlarının da metinde bulunduğuna şahit olunmaktadır. Bu kullanımlara 

yakından bakıldığı zaman, bu örneklerden bazılarında ekin Kumuk Türkçesinde geçmiş 

zaman sıfat fiilleri kurmaya yarayan –GAn ekinin işlevi ile kullanıldığı görülmektedir: bular 

geleni işitüb ‘bunların geldiğini işitip’ (6a/7-8); meókem ėden sora ‘muhkem ettikten sonra’ 

(2a/10); olan ãongra ‘olduktan sonra’ (1b/11); ol Àdemlerdendür sen ãavt ötmez dėyen 

‘senin silah işlemez dediğin o adamlardandır’ (7a/1-2); MüsülmÀnlar úuvvetlerin kesüb 

yıòılub úalmayanı ʿÀceb degüldür mi ‘Müslümanların güçlerinin kesilip yıkılıp kalmaması 

(kalmadığı) şaşırtıcı değil mi?’ (8b/4-5). Ekin kullanıldığı bir diğer işlev ise yine Kumuk 

Türkçesinde bazen gelecek zaman da ifade eden şimdiki zaman sıfat-fiilin kurmaya yarayan 

–yGAn / -AGAn ekinin işlevleridir: Bu iki bÀrÿ tamÀm olandan sora Òaúan’dan ziyÀn 

gelmeyeni bildi ‘Bu iki duvar tamamlandıktan sonra Hakan’dan zarar gelmeyeceğinden emin 

oldu’ (2a/1-2); ne yere gėdeni bildürmedi ‘nereye gideceğini söylemedi’ (9b/9-10). 

Şüphesiz bu işlev karışıklığının ana sebebi, Kıpçak Türkçesi – Oğuz Türkçesi ses 

denklikleri dikkate alındığı zaman, Kumuk Türkçesindeki mevzubahis eklerin Azerbaycan 

Türkçesindeki –An ekine denk gelmesidir. Bu eklerin başında bulunan –G sesleri Oğuz 

Türkçesine uygun olarak düşürülmüş ve ekin semantik işlevi de Azerbaycan Türkçesine 

taşınmıştır. Elbette –GAn eki özelinde, bu ekin geçmiş zaman sıfat-fiilleri kurma görevinin 

yanında, sıfat olarak kullanıldığı zaman geniş zaman ifade etmesi de etkili olmuştur. Sıfat 

olarak taşıdığı bu görev, ek Azerbaycan Türkçesine aktarılırken ekin diğer görevlerle 

kullanıldığı durumlara da sirayet etmiştir. 

Zarf-fiil Eklerinin Kullanılışı 

-A Eki 

Metinde bu ekin üç kez kullanıldığı ve tek bir örnekte zarf-fiil kurduğu 

görülmektedir: çapàun ėde dur ‘baskın yap’ (11b/9). Diğer iki örnekte ek edatlaşmış 

kelimelerde kullanılmıştır: göre ‘göre’ (8b/8); tapa ‘doğru’ (15b/6).  

-AndA 
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Azerbaycan Türkçesinde işlek olarak esas fiil ile zarf-fiil olarak kullanan fiilin 

eylemlerinin aynı zamanda gerçekleştiğini bildirmek için kullanılan bu zarf-fiil eki, metinde 

bu asli görevi ile kullanılmıştır: olanda ‘olduğu zaman’ (7b/5), (11a/10); yetende ‘ulaştığı 

zaman’ (11b/3). 

-AndAn 

Azerbaycan Türkçesinin bir diğer işlek eki olan ve -AndA zarf-fiil eki ile benzer bir 

işleve sahip olan bu zarf-fiil eki de metinde asli işlevleri ile kullanılmıştır: çoò zemÀnlar 

olandan ãongra ‘çok zamanlar geçtikten sonra’ (9b/4); emìn olandan sora ‘emin olduktan 

sonra’ (2a/5-6); gėdenden sora ‘geçtikten sonra’ (12a/1); olandan sora/ãongra ‘olduktan 

sonra’ (2a/1-2), (9a/6); pozulandan ãongr[a] ‘dağıldıktan sonra, yıkıldıktan sonra’ (2b/4). 

-ken 

Yüklemin bildirdiği eylem ile zarf-fiilin bildirdiği eylemin aynı zamanda 

gerçekleştiğini bildiren bir diğer zarf-fiil ekidir. Bu ek metinde tek bir kez kullanılmıştır. Bu 

kullanım da ekin Azerbaycan Türkçesindeki kullanılışına uygun olarak geniş zamanla 

birlikte kullanılmıştır: durar iken ‘dururken’ (5b/6). 

-Ub / -Up 

Genel olarak Türkçede çok işlek bir zarf-fiil eki olan bu ek, yüklemin bildirdiği 

eylemden önce başlayan bir hareketi belirten zarf-fiiller kurmak için kullanılır. Metinde de 

ek bu işlevle kullanılmıştır: aròa vėrüb ‘sırt dayayıp’ (8a/4); (8a/5); aãub ‘asıp’ (14b/8); 

baòub ‘bakıp’ (9a/8); ); berke ėdüb ‘sağlamlaştırıp’ (13b/5); ʿarøı ėdüp ‘arz edip’ (14a/9); 

ayaàa durup ‘ayağa kalkıp’ (10b/10-11); çaàurub ‘çağırıp’ (10b/7); çapup ‘yağmalayıp’ 

(12b/5); danup ‘şaşırıp’ (7a/3) vs. Görüldüğü üzere ek sonda hem tonlu hem de tonsuz 

ünsüzle kullanılmıştır. Bu gibi durumlar genellikle bir imla hususiyeti kabul edilmekle 

birlikte, bu metin özelinde bunu bir lehçe karışması kabul etmek yanlış olmayacaktır. Zira 

günümüzde ek Azerbaycan Türkçesinde tonlu ünsüz ile iken Kumuk Türkçesinde tonsuz 

ünsüzledir. 

-IncA, -ınça, -gince 

Yüklemin bildirdiği eylemin süresini bildirmek için kullanılan bu zarf-fiil eki 

Azerbaycan Türkçesinde –IncA / -UncA şeklindedir ve –dığı / -diği zaman anlamında 

kullanılmaktadır. Ek Kumuk Türkçesinde ise –Gınça / -GUnçA şeklindedir ve –ıncaya / -

inceye kadar anlamını katmaktadır. Bu ekle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer 

husus ise bir Oğuz Türkçesi özelliği olarak ekin ikinci hecesinin başındaki ünsüzün 

Azerbaycan Türkçesinde her zaman tonlu, bir Kıpçak Türkçesi özelliği olarak ise Kumuk 

Türkçesinde her zaman tonsuz olmasıdır. Bu özellikler dikkate alındığı zaman, ekin 

metindeki kullanılışlarının gerek şekil gerekse anlam bakımından oldukça karışık bir durum 

arz ettiği görülmektedir. Ek tek bir kez hem ses bakımından hem de anlam bakımından 

Azerbaycan Türkçesine uygun bir şekilde kullanılmıştır: Gėce yarınca ėv ehli ile KivÀn 

úalaya gėtdi ‘gece yarısı olunca ailesi ile birlikte Kivan Kale’ye gitti’ (14a/7). Üç örnekte ise 

ek ses bakımından Azerbaycan Türkçesine uygun olarak kullanılırken anlam bakımından 

Kumuk Türkçesindeki işleviyle kullanıldığı görülmektedir: Her kim gün doàınca gelmese ol 

kişiye men cefÀ ėderem ‘Her kim gün doğana kadar gelmezse ona eziyet ederim’ (12a/6-7); 

DeryÀdan başlayub TabasarÀn’dan keçince her yerde demür úapular úayırdı ‘Denizden 

başlayıp Tabasaran ülkesinden geçene kadar demir kapılar yaptırdı’ (1b/10-11); aòşam 

olınca çoà dögüş ėtdiler ‘Akşam olana kadar çok savaştılar’ (8b/7). Ek ayrıca yet- ‘ulaşmak, 

varmak’ birçok kez hem ses hem de anlam bakımından Kumuk Türkçesine yakın şekilde 

kullanılmıştır: Rÿm seróadına yetgince  her yerde bir úalʿa binÀ ėtdi ‘Anadolu sınırına 

ulaşıncaya kadar her yerde bir kale yaptırdı’ (2b/11-3a/1); Derbend’e yetgince üç yüz altımış 

şeher binÀʿ úıldı ‘Derbent’ varıncaya kadar üç yüz altmış şehir yaptırdı’ (3a/8-9) vs. Bu 

şeklin sadece tek bir fiilde görülmesi bunun bir kalıplaşma olabileceği ihtimalini akla 

getirmektedir. Bu şekilde dikkatten kaçırılmaması gerek bir durum ise ikinci hecenin 

başındaki ünsüzün tonlu olmasıdır. Ekin bir diğer ilginç kullanımı Azerbaycan Türkçesine 

uygun bir şekilde başta g- sesi olmadan ancak ikinci hecenin başındaki sesin Kumuk 

Türkçesine uygun bir şekilde tonsuz olarak bulunmasıdır. Bu kullanım da anlam bakımından 

Kumuk Türkçesine uygun bir şekilde kullanılmıştır: KÀfirleri aòşam olınça úırdılar 
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‘Kâfirleri akşam olana kadar kırdılar’ (7a/6). Bu şeklin tek bir örnekte bulunması ise bunun 

bir imla hatası olabilme ihtimalini akla getirmektedir.  
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Sonuç 

Yukarıda verilen örneklerden görülmektedir ki bilhassa sıfat-fiil kuran –An ekinin 

kullanımlarında semantik manada lehçe karışması meydana gelmektedir. Ek, anlam ve işlev 

bakımından Kumuk Türkçesinin geçmiş zaman sıfat-fiil eki –GAn eki ve şimdiki zaman 

sıfat-fiil eki –yGAn / -AgAn eki ile karışmaktadır. Zarf-fiil eklerinden –IncA / -ınça / -gince. 

Zarf-fiiller bağlamında ortaya çıkan bir durum ise –Ub / -Up ekinin hem tonlu hem de tonsuz 

ünsüzle kullanılıyor olmasıdır. Ekin günümüzde Kumuk Türkçesi ve Azerbaycan 

Türkçesindeki şekilleri dikkate alındığı zaman, bu durum da bir lehçe karışması olarak 

değerlendirilebilmektedir. İsim-fiil ekinde ise zaman zaman kalınlık – incelik uyumuna 

aykırı durumların ortaya çıktığı görülmektedir.  

Fiilimsilerle ilgili bu genel durum dikkate alındığı zaman, metnin yazarının 

Azerbaycan Türkçesi ile yazmaya çalışan bir Kumuk olabileceği intibaı uyanmaktadır ki ilk 

Derbendnâme yazarının Endireyli Aktaşî olması bu intibaı güçlendirmektedir. Zira 

günümüzde bu şehir sakinlerinin büyük çoğunluğunu Kumuk Türkleri teşkil etmektedir. 
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IX. ULUSLARARASI 
DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 

 

 

 

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
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Ruslara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 

 

Ayfer KARA* 

 

Öz: Türklerin binlerce yıldır yaşamış olduğu coğrafyada son 200 yıldır hüküm süren 

Rusya bir şekilde Türklerle ve Türkçe ile ilgili olmuştur. Göktürk kitabelerini ilk okuyan 

bilim insanları arasında Rusların da olması Rusya’nın Türkçeye olan akademik ilgisinin 

tarihî arka planıdır. Rusların bu akademik ilgisinin arka planında kuşkusuz emperyalizm 

saikı mevcuttur. Fakat günümüzde Rusya’da Türkçe öğrenme isteği çok daha farklı 

yönelimlerin sonucudur. Ne yazık ki Rusların niçin Türkçe öğrendiklerine dair doyurucu 

çalışmalar da mevcut değildir.  

Rusça, kültür coğrafyamızın bir parçası olsa da hem yapısal hem de köken olarak 

Türkçeden farklı bir dildir. Rusçayı ana dil olarak konuşanlar, Türkçe öğrenirken çeşitli 

güçlüklerle karşılaşırlar. Türkiye’de Türkçe öğreten kurumlarda Türkçeyi öğrenen Rus 

öğrencilerin karşılaştıkları sorunların öğreticiler tarafından gözlemlenmesi daha güçtür. 

Çünkü Türkçe konuşulan ortamda yaşayarak Türkçe öğrenen Ruslar birçok güçlüğü doğal 

konuşma ortamında çözmektedirler. Türkçe öğrenirken Rusların karşılaşacakları sorunları 

tam anlamıyla hazır bulunuşluk düzeyi ve yaş grubu dikkate alınmaksızın tahlil etmenin 

birtakım sakıncaları olsa da bu çalışmada Nijegorodskiy Devlet Dilbilim Üniversitesi Türk 

Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşurken ve yazarken yaptıkları hatalar 

sınıflandırılarak analiz yöntemi ile ele alınacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe Öğretimi, Rusça, ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi. 

 

PROBLEMS ENCOURTERED İN TEACHİNG TURKİSH TO RUSSİAN 

Abstract: As a state that has been reigning for the last 200 years in the geography 

where the Turks have lived for thousands of years, Russia has been somehow related to 

Turks and Turkish. The fact that the Russians are one of the scientists who have first read the 

Gokturk Inscriptions is the historical background of the interest of Russia in Turkish. 

Doubtlessly, the imperialism inducement lies behind the academic interest of Russians in 

Turkish. However, today the desire to learn Turkish in Russia is the result of much different 

trends. Unfortunately, there are no satisfactory studies on why Russians learn Turkish. 

Russian is a language different from Turkish both from structural and origin aspects 

even if it is a part of our cultural geography. Those who speak Russian as their mother 

tongues encounter various difficulties while learning Turkish. It is more difficult for 

instructors to observe the problems encountered by Russian students learning Turkish in the 

institutions that teach Turkish in Turkey. This is because Russians learning Turkish, who live 

in a Turkish-speaking environment, solve many difficulties in natural speech environment. 

Although there are some drawbacks to properly analyze the problems encountered by 

Russians while learning Turkish regardless of the readiness level and age group, the mistakes 

made by the students while talking and writing, who learn Turkish in Nijegorodskiy State 

Linguistic University Turkish Cultural Center will be classified and discussed by analysis 

method in this study. 

Key Words: Turkish teaching, Russian, phonetics, morphology, syntax. 
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1. GİRİŞ 

Köken açısından birbirinden farklı olan Türkçe ve Rusça arasında doğal olarak 

yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur. 

Kelime türetirken kökler değişmez ve ekler kökün veye gövdenin sonuna gelir. Ural-Altay 

dilleri eklemeli, ünlü uyumu olan, sözcük türetmede yapım eki kullanılan bir dildir. Rusça 

ise Hint-Avrupa dil ailesinin Slav dili kolunun doğu grubuna mensuptur. Rusça çekimli bir 

dildir ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökleri genelllikle değişir. Kelimelerin hem 

önüne ön ek ve ön edatlar gelir hem de kelime köklerinden sonra yapım ekleri gelir (Şanskiy, 

İvanov, 1985).  

Bu iki farklı dil ailesine mensup iki dili konuşan insanların hata yapmaları da 

doğaldır. Öğrenciler en az hatayı okurken yapmaktadırlar, bu hatalar telaffuzla yani ses 

bilgisiyle ilgilidir. En çok hatayı ise konuşurken ve yazarken yapmaktadırlar. Ruslar daha 

anaokulundayken iyi bir ses bilgisi eğitimi almaktadırlar ve Türkçedeki seslerin birkaç tanesi 

(ğ, c, ö, ü) hariç, hepsi Rusçada vardır. Rus öğrenciler kelimenin telaffuz edildiğinde 

kolaylıkla vurgunun nerede olduğunu söyleyebilmektedirler. Bu konuda ana dili Türkçe olan 

öğrencilerden daha başarılıdırlar, ancak gerek öğretmenlerin yanlış telaffuzundan dolayı 

gerekse Türkçe kelimelerde uzun söylenen ünlülerin yazarken gösterilmemesinden dolayı 

hata yapmaktadırlar. Bu çalışmada Rus öğrencilerin konuşurken ve yazarken yaptıkları 

hatalara yer verilecektir. Rusların Türkçe konuşurken ve yazarken yaptıkları yanlışları konu 

alan bu çalışmanın öğretmenlerin Ruslara daha kolay Türkçe öğretmeleri ve materyal 

oluşturmaları konusunda faydalı olacağı düşünülmektedir. Öğrencinin yapacağı yanlışları 

öğretmenin daha önceden bilmesi öğretmenin derse hazır olmasını sağlayacaktır.  

1.1. Problem Cümlesi: Rus öğrencilerin Türkçe konuşurken ve yazarken yaptıkları 

yanlışlar nelerdir? Araştırmada, problem cümlesine bağlı olarak aşağıdaki alt problemler 

cevaplanmıştır. 1. Rusların Türkçe konuşurken ve yazarken ses bilgisiyle ilgili yaptıkları 

yanlışlar nelerdir? 2. Rusların Türkçe konuşurken ve yazarken biçim bilgisi ile ilgili 

yaptıkları yanlışlar nelerdir? 3. Rusların Türkçe cümle kuraren yaptıkları yanlışlar nelerdir? 

4. Kelime bilgisi ile ilgili yaptıkları yanlışlar nelerdir? 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması hakkında bilgi 

verilmiştir. 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma sürecinde belge tarama ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin 

sınıf içinde konuşmaları gözlemlenmiş; çalışma ve sınav kağıtları taranmış nitel teknikler 

kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerde içerik ve betimsel analiz tekniği 

kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler tek tek incelenerek anlamlı bölümlere ayrılmış ve her 

bölüm kavramsal olarak ifade edilen gruplara ayrılmıştır. Bu çalışma verilerden hareketle 

değerlendirilen betimsel bir çalışmadır. 

2.2. Çalışma Grubu 
Bu çalışma; yurt dışında Nijniy Novgorod’da isteğe bağlı Türkçe öğrenen 90 Rus 

öğrenci ile sınırlıdır.  

2.3. Veri Toplama 
Türkçe derslerinde öğrencilerin sınıf ortamında konuşmaları not alınmış ve Türk 

Kültür Merkezi tarafından yapılan Türkçe sınav kağıtlarındaki yanlışlar tespit edilerek 

veriler toplanmıştır.  

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Birey ileri yaşta yabancı bir dil öğrenirken onun beyni tertemiz bir sayfa gibi 

değildir. Ana dili, onu ikinci dili öğrenirken zorlar, önüne engeller çıkarır. Bu engelleri ses 

bilgisi, biçim bilgisi ve cümle bilgisi bakımından değerlendirmek doğru olacaktır. İnsanlar 

ana dilini çok çabuk öğrendiği halde onların ikinci dili öğrenmeleri daha uzun zaman alır.   

3.1. Rusçanın Ses Bilgisi  

Sesbilim, eğitimin ilk aşamasında özel dikkat gerektiren öğrencilerin dil 

yetkinliklerinden biridir. Fonetik seslerin niteliklerini, vurguyu, tonlamayı ve kelimedeki 

harflerin sırasını inceler. Örneğin, “sen” ve “ben” kelimesi birbirinden “s” ve “b” harfleriyle 
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değil, seslerle ayrılmaktadır. Sesler duyulur ve telaffuz edilir ama harfler yazılır ve okunur. 

Alfabe seçimini sesin niteliği belirler. 

Öğrencilerin, konuşmayı sağlayacak olan dinleme, konuşma, okuma, yazma 

aktivitelerinin öğretimi sırasında gerekli terminoloji tabanlı pratik becerilere ve teorik 

bilgilere sahip olması için ses bilgisi gereklidir. Bu nedenle, başlangıçta dil öğrenmenin 

temeli olan ses bilgisi dersi verilmelidir (Lyubimova, 1988). Özellikle dinlediğini anlamak 

için ses bilgisi öğretimi büyük önem taşımaktadır. Yabancı dil öğrenen pek çok kişi kelime 

bilgisi çok iyi olduğu ve grameri bildiği halde bir türlü konuşmaları anlayamadığından 

yakınır. İşte bu problemin sebebi ses bilgisi eğitimidir. Fonetik eğitimi düşünüldüğü gibi 

birkaç saat sürmez. Ses, harf, hece, söz, yazı bir alışkanlık gerektirir. Başlangıçta öğrenciler 

fonetik yanlışlar yapar. Sonrasında bazıları bu yanlışları düzeltirken bazıları asla düzeltemez. 

Bu duruma birey ana dilini konuşurken de sık rastlanılır. Örneğin, Türkiye’de özellikle Ege 

Bölgesi’nde bazı insanlar “kâğıt” yerine “kağıt” demektedirler. Bir şarkıyı defalarca dinleyip 

söyleyemeyen insanlar ya da biri konuşurken birkaç defa tekrarlattırdıkları halde cümleyi 

veya kelimeyi anlayamayan insanlar vardır. Bunun içindir ki ses bilgisi öğretimi önemlidir. 

Aşağıda Türkçe ve Rusçanın ses bilgisi üzerinde durulacaktır. 

“Türkçe sesliler (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) bakımından zengin bir dildir” (Ergin, 1986, 

s.39). Türkçede bu sekiz ünlünün dışında kalan 21 sese sessizler/ünsüzler denilir. Rusça da 

ünlüler bakımından zengin bir dildir. Rusçada 10 ünlü harf vardır (а-a, у-u, о-o, ы-ı, и-i, э-é, 

я-ya, ю-yu, ё-yo, е-ye-e) vardır. Türkçede olup Rusçada olmayan ünlü harfler “ü, ö” 

ünlüleridir. Rusça ünsüz harfler: б-b, в-v, г-g, д-d, ж-j, з-z, й-y, к-k, л-l, м-m, н-n, п-p, р-r, 

с-s, т-t, ф-f, х-h, ц-ts, ч-ç, ш-ş, щ-sch. Türkçeden farklı olarak Rusçada “щ-şç, ц -ts” ve 

Türkçede ise “c ve ğ” ünsüz harfleri vardır. Yabancılar bu sesleri seslendirirken 

zorlanmaktadırlar. Türkçe ve Rusçadaki ünsüz harfler kendi başlarına 

seslendirilemediklerinden bu harflerin sonlarına bir –e sesi eklenerek telaffuz edilirler (be, 

ce, de gibi). Rusça alfabede bulunup Türkçe alfabede olmayan harfler şunlardır: э-é, я-ya, ю-

yu, ё (yo), ц(ts), щ (şç), ъ (sert işaret), ь (yumuşak işaret). Rusça alfabede yer alan “э” (é) 

sesi Türkçede konuşma dilinde kullanılmakla birlikte alfabemizde yer almamaktadır. 

Yumuşak ve kalın işaretlerin bir ses değerleri yoktur. Ünlü ve ünsüz harfler arasında yer 

alırlar. Yumuşak işaret, arkasından geldiği sessiz harfi yumuşatır. Damaktan 

söylenemeyecek sessiz harfleri göstermek için kullanılır (Yumuşak ve sert işaret, 2016).  

Türkçe alfabede olan ve Rusça alfabede olmayan “ğ, ü, ö, c” sesleri Rusça alfabede şöyle 

gösterilmektedir: 

 

Türkçe Rusça 

Ğ  г-g 

Ü ю –yu 

Ö o-o 

C дж-dj 

  

Türkçe gibi Rusçada da “r”, “ş”, ve “ç” sesleri sık kullanılmaktadır. Rus öğrencilerin 

telaffuz ederken en çok zorlandıkları sesler “ğ, ü, ö, c” sesleridir.  

 Türkçe kelimelerin yazılışı, okunuşu ve söylenişi aynıdır. Rusçada ise kelimelerin 

yazılış, okunuş ve söylenişleri farklıdır. Aşağıda birkaç örnek verilmiştir: 

Bazı kelimelerde “s” yazılır “z” okunur: просьба/pros”ba – [проз'ба]/ prozba/ rica.  

Bazı kelimelerde “v” yazılıp “f” okunur: всегда/ fsigda/her zaman; все/fse/hepsi. 

Bazı kelimelerde “o” yazılır “a” okunur: оригинал/ariginal/orijinal; 

молоко/malako/süt 

Bazı kelimelerde “e” yazılır “i” okunur: весна (vesna) – [в'исна]/ visna/bahar; 

камень (kamen’) – [kamin’] / taş. 

Bazı kelimelerde “e” yazılır “ye” okunur: едить/ edit’[yed’it’] / arabayla gitmek. 

Bazı kelimelerde “e” yazılır “é” okunur: сидеть/ sidet’ – [c'ид'эт'] / sidit’/oturmak. 



 

 

305 
 

Bazı kelimelerde “a” yazılır “ı” okunur: часы (çası) – [ч'исы]/çisı /saat 

Bazı kelimelerde “d” yazılır ama okunmaz: праздничный/ prazdniçnıy yazılır, 

[праз'ничныj'] / prazniçnıy/bayramlık. 

Bazı kelimelerde “sş” yazılır “şş” okunur: сшить – [шшыть]/ dikmek. 

Seslerle İlgili Yanlışlar 

En çok ben yüzüm seviyorum (üzüm). 

O boyle şeyleri sevmiyor (böyle) 

Yesrarlı bir evde yaşıyordu (esrarlı). 

Onun yaşi büyük, insanlar saygi duyuyorlar (yaşı) 

Rusçada kelimenin sonunda “ı” harfi olmaz. 

Ünsüz Benzeşmesi ile İlgili Yanlışlar 

Ben evde Türkçe konuşmuyorum ama sınıfda Türkçe konuşuyorum (sınıfta). 

Ben dersden çıktım sonra ben kafede arkadaşlara gittim (Ben dersten çıktım. Sonra 

arkadaşlarla kafede buluştum) 

Ben İzmitde İngilizce kursunda öğretmen olacam (Ben İzmit’te bir İngilizce 

kursunda öğretmen olarak çalışacağım). 

Bu yanlışları Türkler de sıkça yapmaktadır. 

Ünlü Uyumu 

Rusça ve Türkçede konuşma esnasında kulağa hoş gelen bir armoni vardır. Rusçada 

kelimeler arasında Türkçede ise kelimelerin heceleri arasında uyum vardır, ekler kelimenin 

sonuna gelirken uyum sağlarlar. Örnek: Türkçede “Sarı kurdela” tamlamasında birinci 

kelimede heceler arasında uyum varken ikinci kelimede uyum yoktur ve iki kelime tamlama 

oluştururken ek almamaktadır. Rusçada ise “желтая лента- joltaya lenta; красивая 

девушка- krasivaya devuşka” kelimenin heceleri arasında uyum yok ancak kelimeler 

arasında bir uyum vardır, her iki kelimenin sonu “a” ile bitmektedir. 

Ünlü Uyumu İle İlgili Yanlışlar 

Pencerede kuşın yuva var (pencerenin dışında kuşun yuvası var) 

 Başinde şapka yok (Başında şapka yoktur). 

Bit varsa baş kaşinir. Savaşta çok insanda bit vardı (Kafaya bit düşerse kaşınır. 

Savaş sırasında insanların çoğunda bit vardı). 

Türkçe ve Rusçada Vurgu 

Vurgu, kelimede bazı hecelerin üzerine kuvvetle basılmasıdır. Türkçede vurgunun 

yeriyle ilgili tespitler vardır. Ancak Türkçeye özellikle Arapça ve Farsçadan pek çok kelime 

girmiştir. Bu kelimeler genellikle kendi ait oldukları dildeki vurgu şekillerini korudukları 

için Türkçede orta hecesi vurgulu kelimeler de mevcuttur: Örneğin: fa-kül-te, Öğretmenler 

bu kuralları verip açıklamalar yapsalar da yeterli olmamaktadır. Öğrenciler Arapçadan 

dilimize geçmiş olan sözcükleri telaffuz ederken zorlanmaktadırlar. Örneğin, bâkir, tâcir 

gibi. 

Rusça sözcüklerde vurgunun belli bir yeri yoktur. Dolayısıyla sözcükleri öğrenirken 

vurguyu ve telaffuzu doğru öğrenmek önemlidir. Rusça kelimelerin okunuşu vurgunun 

bulunduğu yere bağlı olarak değişebilir. Mesela: золото [zólata]- золотой [zalatóy] Rus 

dilinde harfleri yumuşatmak veya kalınlaştırmak için oluşturulan özel harfler vardır. “ь” bu 

harf önüne gelen sesi yumuşatır. “ъ” bu harf ise sertlik işaretidir (Hart, 2011).  

Vurgu İle İlgili Yanlışlar 

Hayat herkese adil(âdil) değildir. 

Sakin (sâkin) ol, üzülme lütfen! 

Hâkim) davayı(da’vâyı) erteledi. 

Manevi (ma’nevî) şeyler önemli, para değil. 

O harika (hârika) yemek yapıyor. 

Yabancılar için Rusça A1, A2 seviyesi kitaplarınının hepsinde vurgular 

gösterilmektedir. Hatta B1, B2, C1 kitaplarında ilk defa öğrenilen kelimelerde de vurgu 

gösterilmektedir. Türkçe kitaplarında da vurgular gösterilirse öğrenciler konuşurken telaffuz 

hataları yapmazlar. 
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3.2. Rusçanın Biçim Bilgisi 

Biçim bilgisi, dildeki kökleri ve ekleri inceler, sınıflandırır, bunların nasıl 

kullanıldığını, birbirleriyle ilişkilerini, isim ve fiil köklerini, yapım ve çekim eklerini, sözcük 

türlerini ve türetme şekillerini açıklar (Kamınina, 1999, s.3). Biçim bilgisi açısından farklı 

olan Türkçe ve Rusça arasında farklılıklar da bulunmaktadır. Türkçe eklemeli, ünlü uyumu 

olan, sözcük türetmede yapım eki kullanılan bir dildir. Ekler kelime kök ve gövdesinden 

sonra gelir. Kelime türetirken kökler değişmez. Rusça çekimli bir dildir ve yeni kelimeler 

türetilirken kelime kökleri genellikle değişir. Ekler kelime kök ve gövdesinin önüne ve 

sonuna gelir.  

3.2.1. İyelik Ekleri  

İyelik ekleri veya sahiplik ekleri, isimlere ve isim görevinde kullanılan sözcüklere 

eklenerek varlığın kime veya neye ait olduğunu bildiren eklerdir. “İyelik” kelimesi, bir şeye 

sahip olma anlamına gelmektedir. Rusçada nesnenin kime ve neye ait olduğunu göstermek 

için kişi zamirlerinin -in hâlindeki çekimlerinden sonra gelen nesneler ek almazlar. Örneğin, 

моя мама/moya mama/ benim anne, их свекровь/ih svekrov’/onların kayınvalide. 

Zamirlerle oluşturulmayan tamlamalarda ise iki isimden birincisi değişmez ama ikinci isim -

in durumuna dönüşür. Örneğin, Муж сестры / Muj sestrı / kızkardeşin koca. (Muj: koca, 

sestra: kız kardeş, “sestrı” ise “sestra” kelimesinin -in hâli şeklidir). Bu yanlışların sebebi 

öğrencinin Rusça düşünüp Türkçe konuşmasıdır. 

 

Tablo 1: Türkçe ve Rusçada İyelik Ekleri (Притяжательные местоимения) 

Kişiler Teklik Çokluk 

1.kişi - (I)m/- (U)m Мой/moy (eril adlar 

için) 

-(I)mIz, -(U)muz Наш/naş (eril 

adlar için) 

2.kişi - (I)n/- (U)n Твой/tvoy (eril adlar 

için) 

-(I) nIz, -(U)nuz Ваш (vaş) 

(eril adlar 

için) 

3.kişi -(I)/- U, s(I), -s(U) Её/yeyo/yiyo (dişil 

adlar için) 

его/yego/yevo (eril 

adlar için) 

-lAr+I Их /ih (eril 

dişil ve orta 

cins isimler 

için) 

 

İyelik ekleri, ünlü ile biten adlara doğrudan doğruya, ünsüz ile bitenlere ise araya -I/-

U bağlayıcı ünlüleri getirilerek eklenmektedir (Korkmaz, 2009, s.260). Rusçada ise öne 

iyelik zamirleri gelir ve varlığın kime ait olduğunu gösterir. Örneğin, maya mama (benim 

anne), yeyo sestra (onun kız kardeş). 

İyelik Ekleriyle İlgili Yanlışlar 

Annenin kardeş yok. O tek çocuk. Ben de öyle (Annemin kardeşi yok). 

Sizin özgür hayat olmalı (Sizin özgür hayatınız olmalı). 

Senin haberi yoktu mu (Haberin yok muydu?) 

Ben onun oyuncak değilim (oyuncağı) 

Ben senin kitaplar ona verdim (kitapları) 

Ben de aile var (Benim ailem var). 

Çok kızların var işte (İş yerinde çok kız var). 

Onda çok para var (parası). У него много денег/U nego yest mnogo deneg 

Bu cümlede direkt çeviri yapılmıştır. Rusçasında kelime iyelik eki yerine ismin -de 

haline dönüşmüştür. 

3.2.2. Şahıs Ekleri 

Türkçede eylemin zamanı ve yapan kişi hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak 

mümkündür. Rusçada ise Türkçedeki gibi fiillerin şimdiki ve gelecek zaman çekiminde 

fiilleri hangi kişinin yaptığı bellidir. Ancak geçmiş zamanda fiili yapan kişi belli değildir. 

Özne verilmemişse fiile gelen ekten anlaşılmaz. Bu durum Rus öğrencilerin geçmiş zaman 

ekinden sonra gelen şahıs eklerinde yanılmalarına sebep olmaktadır. 

Örnek: пить (pit’) — пил (pil). 
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On pil (O içti), Tı pil (Sen içtin), ya pil (Ben içtim). 

Özne dişil ise -лa (la) kullanılır: она пила. Özne orta cins ise –лo (lo) eki gelir. 

Örnek: Небо потемнело (Gökyüzü karardı). Посмотрел-posmotrel Посмотрела-

posmotrela Посмотрело-posmotrelo. “bakmak” fiili ‘po’ eki alır ve  öznenin cinsine göre de 

erilse sonuna ek gelmez, dişi ise “a”ve orta cins ise”o” gelir. Geçmiş zamanda fiillerin 

çekimi çoğul, eril, dişil ve bunların ortak çoğul şekli ile yapılır. Cümlede özne açık bir 

şekilde verilmezse eylemi yapanın kaçıncı şahıs olduğu anlaşılmaz. Türkçede ise açık özne 

kullanılmadan eylemi yapan kişi yüklemin aldığı kişi ekinden kolaylıkla anlaşılır.  

Şahıs Ekleriyle İlgili Yanlışlar 

Ben tatilde Mısır’a gitti (Ben tatilde Mısır’a gittim). 

Ben Türk şişe cam fabrikada çalıştı (Ben Türk şirketi Şişecam’da çalıştım). 

Siz Türkçe öğrendi (Siz Türkçe öğrendiniz). 

Sen üzgün değil (Sen üzgün değilsin). Rusçasında olumsuzluk belirten “değil” ek 

almamaktadır: Ты не грустно/ Tı ne grustno/ Sen değil üzgün. 

3.2.3. Hâl Ekleri 

Tablo 2: Rusça Kelimelerin Hâl Ekleriyle Çekimi 
I. Çekim 

(Sonu, a(а) veya(я) ile biten dişil isimlerin Çekimi 
2. Çekim 

Sonu sessiz harfle biten eril 

isimlerin ve sonu –e ve –o ile 

biten orta cins isimlerin çekimi 

З. Çekim 

Sonunda ek 

olmayan cansız 

dişil kelimelerin 

çekimi 

Tekil İsim Tekil İsim Tekil İsim 

 

Yalın hâl 

Мама-mama, anne 

Дядя-dyadya-dayı 

Дом-dom-ev 

Окно-okno-pencere 

Ночь-noç’-gece 

 

-e hâli (Yönelme) 

Маме-mame-anneye, дяде-

dyade-dayıya 

к маме- k mame-anneme 

Дому-domu-eve 

Окну-oknu-pencereye) 

к окну 

Ночи-Noçi-

geceye 

-i hâli 

(Belirtme) 

Маму mamu-anneyi   

дядю-dyadyu- dayıyı 

Дом-dom-evi 

Окно-okno-pencereyi 

Ночь-noç’-geceyi 

-ile hâli 

(Vasıta) 

Мамой-Mamoy-anneyle 

Дядей-dyadey-dayıyla 

Домом-domom-evle 

Окном-oknom-pencereyle 

Ночью-noç’yu-

geceyle 

-de hâli 

(Bulunma) 

у мамы-u mamı-annede 

у дяди- u dyadi-dayıda 

в доме-v dome-evde 

в окне- v okne-pencerede 

в ночь- v noç’-

gecede 

 

-den hali-hakkında 

(Uzaklaşma) 

O маме-O mame-anneden 

O дяде-o dyade-dayıdan 

(Anne hakkında, dayı 

hakkında) 

o доме -o dome-ev hakkında 

об окне-ob okne-penecere 

hakkında) 

от дома-ot doma-evden 

из окна- iz okna-pencereden 

O ночи -o noçi-

gece hakkında 

 

Çoğul İsimler Çoğul İsimler Çoğul İsimler Çoğul İsimler 

 

Yalın hâli 

Мамы-Mamı-anneler 

Дяди-Dyadi-dayılar 

Дома-doma-evler 

Окна-okna-pencereler 

Ночи-noçi-

geceler 

-in hâli 

(Âidiyet) 

Мам-mam-annelerin 

Дядей-dyadey-dayıların 

Домов-domov-evlerin 

Окон-okon-pencerelerin 

Ночей-noçey-

gecelerin 

 

-e hâli 

(Yönelme) 

Мамам-mamam-annelere 

Дядям-dyadyadayılara) 

Домам-domam-evlere 

Окнам -oknam-pencerelere 

к окнам- k oknam-pencerelere 

Ночам-noçam-

gecelere 

-i hâli 

(Belirtme) 

Mam-mam-anneleri 

Дядей-dyadey-dayıları 

Дома-doma-evleri 

Окна-okna-pencereleri 

Ночи-noçi-

geceleri 

 

İle hâli 

(Vasıta) 

Мамами-mamami-

annelerle 

Дядями-dyadyami-

dayılarla 

Домами-domami-evlerleокнами-

oknamipencerelerle 

Ночами-noçami-

gecelerle 
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-de hâli 

(Bulunma) 

у мамей-u mamey-

annelerde 

 у дядей-u dyadey-

dayılarda 

в домах-v domah-evlerde 

на домах-na domah-evlerde 

на окнах-na oknah-pencerelerde 

в окнах-v oknah-pencerelerde 

 

в ночах- v noçah-

gecelerde 

 

-den hâli (hakkında) 

(Uzaklaşma) 

Oмамах- o mamah- 

annelerden 

O дядях-o dyadah-

dayılardan 

o domah-evler hakkında 

из домах-iz domah- 

от домаx-evlerden 

об окнах-ob oknah-pencereler 

hakkında 

 

O ночах-o naçah-

gecelerden 

Rusça kelimeler hâl eki aldıklarında hem sonlarındaki sesli harfler değişmekte hem 

de  önlerine ön takı gelmektedir. Örneğin, стол-stol-masa (eril kelime) на столе-na stole-

masada, в школе (v şkole) Rusçada şkola (dişil kelime) okul demektir. “Şkola” kelimesinin 

hem önüne edat gelmektedir hem de kelimenin sonundaki “a”, “e” ye dönüşmektedir. 

“Церковь-tserkov’” kelimesi de dişil bir kelimedir ve sonu yumuşak işaretle bitmektedir. 

Bulunma (-de) haline göre çekimlendiğinde sondaki yumuşak işaret “i” sesine 

dönüşmektedir. Örnek: в церкви-v tserkvi (kilisede). 

Örnek: Я видел Фейзу-Ya videl Feyzu/ Ben Feyzayı gördüm (-i hali). Bu cümlede 

ön takı yoktur. Я посмотрелa на Фейзу- Ya postmatrela na Feyzu- Ben Feyza’ya baktım (-

i hâli). Her iki örnekte “feyza” kelimesi ismin -i hâlinde çekimlenmesine rağmen biri “na” ön 

takısını almıştır, diğeri almamıştır. 

Hâl Ekleriyle İlgili Yanlışlar 

Öğrenciler Türkçe kelimeleri -i hâlinde çekimlememeleri gerekirken i- hâlinde 

çekimlenmekte ya da çekimlemeleri gerekirken çekimlememektedirler. 

Çocuklar ve hayvanlar seviyorum (Çocukları ve hayvanları seviyorum). 

Limon seviyorum, mandalina daha çok seviyorum (Limonu seviyorum, mandalinayı 

daha çok seviyorum). 

Yarım saat ben bu kurşun kalem aradım (Ben yarım saat bu kurşun kalem aradım). 

Rusça isimlerin durumlara göre çekiminde kelimenin cinsi, tekil-çoğul veya canlı-

cansız oluşu dikkate alınır. Cansız eril ve sonu “a” ile bitmeyen dişil kelimeler i- hâline göre 

çekimlenirken yalın durumdaki gibi kalırlar. Örnek: До́чь (doç’) tekil bir isimdir ve “doç’” 

kelimesinin -i hâli ve yalın hâli (kız evladını” ve “kız evladı) aynı şekilde değişime 

uğramadan ve ek almadan kullanılır. Örneğin, “карандаш/ kurşun kalem” Rusçada -i hâliyle 

çekimlenirken ek almaz çünkü cansızdır. “Дитя/çocuklar ve “животных/hayvanlar” 

kelimesi ismin -i hâline göre çekimlenirken ek almaz.  

Ben de şimdi elmalı şarlotkayi yaparım (Ben de şimdi elmalı şarlotka yapıyorum).  

“Шарлотка/ charlotte” kelimesi Rusçada dişil bir kelimedir ve yapmak fiili ile 

çekimlendiğinde ismin -i hâlinde çekimlenir. 

Ben ona kapı gösterdi (kapıyı). 

Onun kocası gördüm (kocasını) 

İzmir’e kadar direk ucagi yok gelirsem Istanbul’a once sonra Izmir’e (İzmir’e direkt 

uçak yok, gidersem İstanbul’dan İzmir’e uçacağız/gideceğiz). “Прямой рейс/direkt uçuş” ya 

da direkt uçak yerine “direkt uçağı” yanlış bir şekilde kullanılmış ve “uçak” kelimesi -i 

hâlinde çekimlenmemesi gerekirken çekimlenmiştir. Bu hata öğrenciden kaynaklanan bir 

hatadır. 

3.2.4. Fiillerin Talep Ettikleri Hâl Ekleri 

Rusçada her fiil, Türkçede olduğu gibi farklı bir hâl eki talep eder. Fakat Rusçada 

isimle hâl ekinden başka ön edat eki de alır. Örnek: У меня появилось много дел (U menya 

poyavilos’ mnogo del) / Bir sürü işim çıktı. 

Öğrenciler yaşlı adamda yol sordu/ Studentı sprosili dorogu u pojilogo çeloveka 

(Öğrenciler yaşlı adamdan yolu sordular).  

Fiillerin Talep Ettikleri Hâl Ekleriyle İlgili Yanlışlar 

Ben onlarda rica ettim (Ben onlardan rica ettim). 

Bir daha sana ararsa soyle ona, “Beni biraksin unutsun yeter” (Bir daha seni 

ararsa söyle ona: “Beni unutsun, bıraksın”). Cümledeki “aramak” kelimesinin karşılığı 

Rusçada “telefon etmek”tir. Telefon etmek fiili ismin-e hâlini talep eder. 
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Annemden düşünmemek için çalıştım düşündüm bütün gün (Я старался не думать 

о маме/ Annemi düşünmemeye çalıştım bütün gün). Rusçada bir şeyden düşünmek/ 

Türkçede bir şeyi düşünmek. 

Annemde rica ettim gelmek buraya (Annemden rica ettim). 

Rusçada “Birinde bir şey sormak ya da rica etmek” şeklinde kullanılır. Örnek: “Он 

спросил у меня: “Который час?” / O benden saatin kaç olduğunu sordu (“u” ön 

eki+zamirin -i hâli). 

Он лучше всех ребят разбирался в технике/ O luçşe vseh rebyat razbiralsya v 

tehnike/ O tüm çocuklardan daha iyi teknikte (teknikten) anlıyordu. 

Rusçada bir şeyde, birinde anlamak Türkçede ise bir şeyden, birinden anlamak. 

Ben işe gidince kullanıyorum metroyla (Ben işe giderken metro kullanıyorum). 

Ben çeviri yaptığı zaman sözlükle kullanıyorum (Ben çeviri yaparken sözlük 

kullanıyorum). Rusçada “kulanmak” fiili “çem” sorusuna cevap verir. Yani ismin vasıta 

hâlini talep eder. Pol’zovat’sya liftom/ asansörle kullanmak/ asansör kullanmak, 

pol’zovat’sya slovarem/ sözlükle kullanmak/ sözlük kullanmak. 

Ben çocukları Türk diline öğretiyorum (Ben çocuklara Türk dilini öğretiyorum).  

Я учу детей Турецкому языку/Ya uçu detey Turetskomu Yazıku/ Ben öğretiyorum 

çocuklara Türk diline. 

Ben öğreniyorum İngiliz diline anne ve babada (Ben İngilizceyi anne ve babamdan 

öğreniyorum).  

Ya uçus Angliyskomu yazıku u roditeley/Ben öğreniyorum İngilizceyi anne ve 

babamda). Rusçada “öğrenmek” ve öğretmek” ismin -e hâlini talep eder.  

Ben ondan düşünüyorum (Ben onu düşünüyorum). 

Я думаю о ней/ Ben düşünüyorum ondan. 

Rusça ile Türkçe “-den vazgeçirmek, bir şeyle değiştirmek, bir şey için ödemek” gibi 

fiillerin talep ettikleri hâl ekleri hemen hemen aynıdır. 

Çok istiyorum geri Türkce derslere öğrenmek/ Türkçe derslerini tekrar almak 

istiyorum. 

3.2.5. Kaynaştırma Sesleri 

Türkçede iki sesli yanyana gelmediği için araya “y, s, ş, n” kaynaştırma seslerinden 

biri gelir. Örnek: Pencere- (y)e. Rus öğrencilerin en çok şaşırdıkları ve anlayamadıkları bir 

konu kaynaştırma sesleridir. Türkçede kaynaştırma sesleriyle ilgili kurallar olmadığı için iki 

seslinin arasına hangi kaynaştırma sesinin geleceği belli değildir. Aslında Rusçada da buna 

benzer bir ses olayı vardır ve ünsüzlerin arasına ünlü girer. Bu durumun kuralı vardır. C (s) 

ve (к) k seslerinden sonra “o” sesi gelir. 

Bazı ön takılardan sonra ünlü gelir: 1) Tek heceli sözcüklerden önce со дня/ co 

dnya/günden beri, со мной/ so mnoy/benimle, ко дну/ kod nu/dibe; 2) з (z), с (s), ш (ş), щ 

(şç), sessiz harflerinin önüne geldiğinde со злости/ so zlosti, со слов, со слезами/ so 

slezami/ göz yaşlarıyla; 3) весь, всякий ve sözcüklerinin önünde: со всеми/ so vsemi/ 

herkesle, ко всему/ ko vsemu/herkese, 4) в отдельных устарелых выражениях: со 

товарищи, со крестом. “ль, л, м, р” başlayan sessiz harflerden sonra “ko” olur: лев / aslan 

ко  льву/ko l’vu/aslana. 

Kaynaştırma Sesleriyle İlgili Yanlışlar 

Ahmet kedi besledi (Ahmet kediyi besledi). 

Onun parayı yok (Onun parası yok). 

Defteri masana koy (Defteri masaya koy). 

Onun numarası yazdım (Onun numarasını yazdım) 

Başkalara da yardımcı olacaksın ne zaman kendi hayat iyice düzelt (Kendi hayatını 

düzeltince başkalarına da yardım edersin). “Araya kaynaştıma sesi gelecek mi? Gelecekse 

hangi kaynaştırma sesi gelecek?” öğrenci bunu kestirememektedir.  

3.2.6. Yeterlik Fiili  

Öğrenciler dilek kiplerinden yeterlik kipini ve özellikle yeterlik kipinin olumsuz 

şeklini çekimlerken sık sık yanlış yapmaktadırlar. 
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Yeterlik Fiili İle İlgili Yanlışlar 

Bana bankaya para yatırmak olur mu? /Mojet bıt’ mne den’gi v banka polojit’ 

(Bankaya para yatırabilir miyim?). 

Ben iyi Türkçe konuşabilmem (Ben Türkçe konuşamam) 

Ben isterim Türkçe konuşmak ama konuşmam (konuşamam). 

Bazen öğrenciler geniş zamanın çekimiyle yeterlik fiilinin çekimini 

karıştırmaktadırlar. 

“Dönemeyebilirim” de ihtimal var, belki dönecek belki dönmeyecek. “Dönebilirim” 

fiilinde gücü yetebilirlik ve ihtimal anlamı var. Olumsuzu iki türlüdür: Я могу не 

возвращаться/ dönmeyebilirim. Я не могу возвращаться/ dönemem. Birincisinde ihtimal 

anlamı varken ikinci cümlede içten veya dışardan gelen bir engel yüzünden dönmeme söz 

konusudur. 

3.2.7. Geçmiş Zamanın Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Şekli  

Rusçada geçmiş zamanın tamamlanmış ve tamamlanmış olmak üzere iki şekli vardır.  

Tamamlanmış görünümde (Совершенный вид) önemli olan hareketin sonucudur.  

Örnek: Я прочитал книгу (Ben kitabı okudum bitirdim). Tamamlanmamış görünümde 

(Несовершенный вид) sadece hareket önemli, sonuç önemli değildir. Я читала книгу 

(Kitap okuyordum) kitabın bitip bitmediği belli değildir. Tamamlanmamış zamanda süreç ve 

hareketin tekrarlanması önemlidir. Örnek: Я читал книгу весь вечер (Bütün gece kitap 

okuyordum). Örnek: Я читала эту книгу каждый день (Ben her gün kitap okuyordum). 

Örnek: Я сделал домашнее задание за часа (Ya sdelal domaşneye zadaniye za ças) /Bir 

saat içinde ödev yaptı. Burada fiilin “soverşennıy”şekli kullanılmıştır.  

Решать –reşat’ (nesoverşennıy vid), решить- reşit’ (soverşennıy vid) karar vermek. Весь 

урок мы решали задачи (Ves’ urok mı reşali zadaçi) /Bütün ders problemleri çözüyorduk. 

Fiilin “nesoverşennıy” şekli kullanılmıştır. За чася решил задачи (Za ças ya reşil zadaçi). 

Bir saat içinde problemleri çözüyorduk. Fiilin “soverşennıy” şekli kullanılmıştır. За полгода 

он написал 3 разказа (Za polgoda on napisal 3 razkaza) / O yarım yılda (altı ayda) 3 hikâye 

yazdı. Eylem bitmiş, yazar hikâyeyi yazmış. За это время рабочие построили стадион и 

бассейн (Za eto vremya raboçiye postroyili stadion i basseyn) /Bu süre içinde işçiler 

stadyum ve havuz yaptılar.  

Tablo3: Tamamlanmamış Geçmiş Zaman 

Мы что 

делали 

Biz ne 

yapıyorduk? 

Мы сколько 

времени делали 

biz ne kadar 

sürede yapıyorduk? 

 

 

 

 

мы работали 

 

 

 

 

biz 

çalışıyorduk 

один час 

одну минуту 

один день 

неделю 

всё утро 

весь день 

целый год 

долго 

недолго 

bir saat 

bir dakika 

bir gün 

hafta 

tüm sabah 

tüm gün 

bütün yıl 

uzun süre 

kısa süre 

 

Rusçada yukarıda görüldüğü gibi tamamlanmamış geçmiş zamanda bir süreç söz 

konusudur. Hareket belirli bir zaman dilimi içinde yapılır ve tekrarlanır. Türkçede ise 

“Çalışmadan önce ben bütün gün ev temizliyordum, temizlerdim” kullanımı olduğu gibi 

“Bütün gün ev temizledim” kullanımı da vardır.  

Geçmiş Zamanın Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Şekli İle İlgili Yanlışlar 

Biz bir yıl gün bekliyorduk anneyle, baba gelmedi, Sibir’e gitti (Biz annemle bir yıl 

babamı bekledik, babam gelmedi, Sibirya’ya gitmiş) 
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Ben sizi bir saat bekliyordum burada sonra sordum Anjelikaya (Ben sizi bir saat 

bekledim sonra sizi Anjelika’ya sordum). 

Murat beş ay yazıyordu sonra bir daha bana yazmıyordu (Murat beş ay bana yazdı 

sonra bir daha bana yazmadı). 

Onun koca onu bir yıl bakıyordu (Onun kocası ona bir yıl baktı). 

Ali söylüyordu üç defa yapma, o dinlemedi (Ali üç defa yapma dedi ama o 

dinlemedi). 

Moskova’da Lenin mezarına 3 kere ziyaret ediyorduk (Moskova’da Lenin’in 

mezarını üç kere ziyaret ettim). 

Bugun sizi hatırlıyordum (Bugün sizi hatırladım). 

3.2.8. Duyulan Geçmiş Zaman 

Rusçada miş’li geçmiş zaman olmadığı için öğrenci bu zamanı anlayamamaktadır. 

Duyulan geçmiş zamanın özellikle I. tekil ve çoğul kişi çekimi, anlaşılması zor dil bilgisi 

yapılarından biridir. Örneğin, “Ben onu görmüşüm” “İnsan gördüğünü nasıl fark etmez?” 

şeklinde soruları öğrenciler sıkça sormaktadırlar. 

Duyulan Geçmiş Zamanla İlgili Yanlışlar 

Ben 1980 yılında Moskova’da doğdum (Ben 1980 yılında Moskova’da doğmuşum). 

Kapı çalındı ve ben duymadım (Kapı çalınmış ve ben duymamışım) 

Ben iki yaşındayken anne beni babaanneye bıraktı ve bir yıl sonra geldi (Ben bi 

yaşındayken annem beni babaanneme bırakmış ve bir yıl sonra gelmiş). 

Babaanne Kazak ve dede Rus, onlar Astana’da tanıştılar ve evlendiler (tanışmışlar 

ve evlenmişler). 

Adam genç kadın cesetleri mezardan çıkardı ve evde mumya yaptı (Adam genç 

kadınların cesetlerini mezardan çıkardı ve evinde mumyaladı). 

3.2.9. Geniş Zaman 

Bu zaman alışkanlıkları, sık yapılan hareket ve işleri belirtir. Herkesin kabul ettiği, 

kanıtlanabilir genel doğrular ve aynı zamanda tahminler bu zamanla ifade edilir. Örneğin, “O 

bu bayram kesin kurban keser” bu cümlede tahmin söz konusudur. 

Rusçada geniş zaman yoktur. Şimdiki zaman, geniş zamanın yerine de 

kullanılmaktadır. Rus öğrenciler fiilleri geniş zamana göre çekimlerken zorlanmaktadır.  

Geniş Zamanla İlgili Yanlışlar 

Güneş doğudan doğuyor (doğar). 

Anna her akşam saat 22.00 de uyuyor (uyur). 

Kökünde ‘a’ harfi bulunan fiiller geniş zaman eki ‘-ar”ı alırlar: yan-ar. Kökünde “e”, 

veya “i” varsa “e” ünlüsü varsa -er eki alırlar: sev-er, dil-er gibi. Ancak bazı fiilleri 

çekimlerken öğrenciler hata yapmaktadır.  Çünkü bunlar istisna bir çekime 

sahiptirler.                  

Onu çocuğu sanar (sanır). 

Sana çiçek verer (verir). 

O her şeyi biler (bilir). 

Sen sanarsın o çok zengin bir kadın (sanırsın). 

Köpek bahçede durarsa ölür çünkü çok soğuktur (durursa) 

3.2.10. Mastar Ekleri 

Rusçada fiillerin mastar şeklinin şahsı, cinsi, çekimi ve zamanı yoktur. Cümle içinde 

isim gibi kullanılırken ya da sözlükte yer alırken fiiller mastar hâlleriyle yer alırlar. 

Örnek: читать/прочитать (okumak). Я хочу читать эту книгу- Bu kitabı okumak 

istiyorum. 

 Türkçede mastar eki alan kelimeler ismin hâl ekleriyle çekimlenirken Rusçada 

çekimlenmezler. Mastar ekleri Rusça ve Türkçede sona gelir. Türkçede büyük 

sesli uyumu kuralına göre fiilin kök ve gövdesindeki sesli harf ince ise ‘-mek, -

me, -iş’ eki; kalın ise ‘-mak, -ma, -ış’ eklerinden birini alır. 

Örnek: Her yaz tatilinde dağlara tırmanmak onda alışkanlık olmuştu. 

Çocuğun ağlayışı seni çok derinden etkiledi. 

Örnek: Я устала стирать с лица макияж (Ya ustala stirat’ s litsa makiyaj). 

Türkçede ise “Ben makyajı temizlemekten bıktım.” 
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Rusçada mastar yapan ekler kelime köküne gelen “-ть-t’”, “ти-ti” ve “-чь’/-ç’” 

ekleriyle yapılır: делать (delat’) / yapmak, спать (spat’) / uyumak, жить (jit’) /yaşamak; 

идти (idti-gitmek, нести-taşımak). Fiiller çoğunlukla “-t’” ekiyle mastar yapılır. ‘-ти/-ti’” 

mastar ekiyle mastar yapılan kelimeler genellikle eski kelimelerdir ve çok az kelimenin 

kökünde ünsüz ses vardır ve vurgu mastar ekinin üzerindedir. “-чь/ -ç’” mastar ekiyle biten 

fiiller de vardır (беречь (bereç’) / korumak, стеречь (stereç’) /beklemek, печь (peç’) 

/pişirmek. Bu fillerin eski şekli берегти-beregti, пекти-pekti zamanla ‘ч-ç’ye dönüşmüştür. 

Mastar Ekleriyle İlgili Yanlışlar 

Ziyaret yapayim diye İzmir’e gideceğim. 

Anneye bakmaya kimse yok mu senden baska? 

O da iş bitince bana gelmeye istiyor. 

Ben yil basinda gelmek dusunuyorum. 

Bu cevirmeye yapmak 2 gün veriyorlar (cumartesi pazar) 

Ben yürümek ve yüzmek seviyorum. 

Anneye bakmayı zor olduğu biliyorum. 

3.3. Rusçanın Sözdizimi 

Söz dizimi, cümle kurma ilke ve kurallarını inceleyen dil bilimidir. Temel 

sözdizimsel birimler şunlardır: Tamlama, cümle. 

Tamlamalar 

Türkçedeki bazı tamlamaların karşılığı Rusçada tek bir kelime ya da Rusçadaki tek 

bir kelimenin karşılığı tamlama olabilir. 

Örneğin: çocuk bezi-подгузник-podguznik; свадебное платье – svadebnoye plat’ye-

gelinlikRusçada isim tamlamaları üç gruba ayrılır. 

1. İki isimden oluşur. Örnek: дом отца-dom atsa (babanın evi), платье в клетку (kareli 

elbise), ключ от двери-kluç (anahtar) ot dveri(kapıdan-kapının) -kapının anahtarı, стук 

дождя-stuk dojdya- yağmurun vuruşu, 

2. Sıfat ve isimlerden oluşur. Örnek: дешевая тетрадь (ucuz defter), российские 

представители-Rossiskiye predstaviteli-Rus yetkililer, Международный суд-

mejdunarodnıy sud-uluslararası mahkeme. Sıfat tamalamaları Türkçedeki gibidir, önce 

tamlayan sonra tamlanan gelir. 

3. Sayı ve isimlerden oluşur. Örnek: две книги (iki kitap). 

Türkçede isim tamlamaları ek alırken sıfat tamlamaları ek almazlar. Türkçe de sıfat 

tamlamalarının yapılış şekli Rusçadan farklıdır. Türkçede tamlananın cinsine göre tamlayan 

sıfat eki almaz. Rusçada ise tamlayan, tamlanan ismin cinsine göre ek alır. Örneğin: 

красивая девушка- krasivaya devuşka- güzel kız, красивый мужчин-krasivıy muşçin-

yakışıklı erkek, красивое дерево- krasivoe derevo-güzel ağaç, красивие люди-krasiviye 

lyudi-güzel insanlar. 

 Sıfat tamlamaları farklı şekilde de oluşturulabilir. Önce isim sonra sıfat gelebilir. 

Örneğin, блинчики румяные с медком- blinçiki rumyanıye s medkom- kızarmış ballı 

krepler. 

Ya kupil tabletki ot prostudı/ ben soğuk algınlığı için tablet satın aldım. 

Belirtili isim tamlamalarında Türkçeden farklı birkaç kullanım vardır. Türkçedeki 

belirtili isim tamlamasına benzer bir kullanım da vardır. Örneğin, Мамина дочка-mamina 

doçka-annesinin kızı, Папина дочка-papina doçka-babasının kızı. Rusçada sıfatla isim yer 

değiştirebilir. Örneğin, Я дочка мамина, смотрите- те же глазки, и те же щёчки, только 

капельку смуглей, 

Ya doçka mamina, cmotrite- te je glazki-Ben annenin kızı, bu gözlere bakın, 

İ te je şyoçki, tol’ko kapel’ku cmugley- Ve aynı yanaklar, karanlıktan sadece bir damla. 

    Оксана Небесная- Oksana Nebeskaya (Şiirler, 2016) 

Belirtisiz isim tamlamalarında ise diğer tamlamalarda olduğu gibi tamlanan ve 

tamlayandan oluşur. Ama bazen tamlayan bazen de tamlanan öndedir. Örnek: День 

(gün)+рождение (doğum) = День рождения/den’ rojdeniya/doğum günü. Tamlanan “gün” 

tamlayan “doğum” dur. День Победы- den’ Pobedı- Zafer Günü.                               

Türkçedeki gibi çekimlenen tamlamalar da vardır. Örnek: Великая Отечественная 

война-Velikaya Oteçestvennaya voyna-İkinci Dünya Savaşı (velika- büyük; oteçestvo-
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anavatan; отечественная война- oteçestvennaya voyna- yurtseverlik savaşı). Sıfatla yapılan 

belirtisiz isim tamlamaları da vardır. Örnek: Девичья башня-deviç’ya başnya-kız kulesi. 

Tamlayan deviç’ya, tamlanan ise başnya. Tamlanan ve tamlayan ek almamıştır. Deviç’ya 

sıfattır ve sadece tamlananın cinsine göre son eki değişir Ayrıca sıfat tamlaması yapan -in (-

ин) eki aynı zamanda belirtisiz isim tamlaması da yapar. Örnek: татьянин день-Tatyanin 

den’-Tatyana Günü. 

Sıfat Tamlamalarıyla İlgili Yanlışlıklar 

Türkçe ve Rusça kelimeler yapım eki almaları açısından benzeseler de bazı sıfatlarla 

yapılan tamlamalar farklı yapılmaktadır.  

Sıfat tamlamaları: 

Annem kendine yüksek topuklarda ayakkabı aldı (в високих каблуках/ V visokih 

kablukah 

/ Yüksek topuklu). 

Ben soğuk algınlığından hap aldım (таблетки от простуды/tabletki ot prostudı/ 

soğuk algınlığı ilacı). 

Benim çok elbiseleri var (Benim çok elbisem var). 

Bir iyi kişi bana yardım etti ve yolu gösterdi (İyi bir kişi bana yardım etti ve yolu 

gösterdi). 

İsim Tamlamalarıyla İlgili Yanlışlıklar 

Nasıl ağabeyinin hâlini? (Nasıl ağabeyinin durumu nasıl?) 

Ben ocak ayın sonunda gelirim bir haftaya (Ben ocak ayının sonunda bir haftalığına 

geleceğim). 

Çocuklar var hayat anlamı asla kaybetmez (Çocukların var, hayat anlamını asla 

kaybetmez. 

Bir gün daha havalimanda kaldık (Bir gün daha havalimanında kaldık). 

Gözlerin önünde her şey oldu (Gözlerimin önünde her şey oldu). 

Rusçada Cümle Kuruluşu  

Rusçada cümle yapısı, Türkçeden çok farklı değildir. Rusça kurallı cümlede özne, 

yüklemden önce gelmektedir. Ancak devrik cümlede sabit bir öge sıralaması yoktur.  

Rusçada da Türkçede olduğu gibi basit, birleşik ve sıralı olmak üzere üç tür cümle yapısı 

vardır. Basit cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır. Rusçada kurallı cümlede ögelerin 

dizilişi şöyledir: Özne-yüklem-nesne Türkçede ise ögelerin dizilişi “özne-nesne-yüklem” 

şeklindedir. Ancak kuralsız cümlelerde cümlenin ögelerinin yeri değişebilir. 

VOS (Fiil-Nesne-özne)-  Загуляли по ниве серпы (Oraklar gezindi mısır tarlasında) 

(Tolstoy). 

OSV (Nesne-özne-fiil)-  На косе роса горит (Tırpanda çiy yanıyor) (Tolstoy). 

VSO (Fiil-özne-nesne)-  Ушёл Иван в лес (Gitti İvan ormana) (Tolstoy). 

SOV (Özne-nesne-fiil)- Дед Семён окно раскрыл (Açtı Semyon dede pencereleri) 

(Tolstoy) (Rus dili, 2016) 

Cümle Kuruluşuyla (Söz Dizimi) İlgili Yanlışlar 

Ben de küçük bir aile şimdi, ama ben evleneceğim olacak büyük bir aile. 

Benim şimdi ailem küçük, ama evlenince büyük bir ailem olacak. 

Sen gel bana, ben yapacağım sana Moskovskiy salat. 

Sen bana gelirsen sana Moskova salatası yapacağım. 

Benim baba oldu atom enerji mühendisi sonra onu gönderdi devlet Ukrayna’ya. 

Benim babam atom enerji mühendisi olunca devlet onu Ukrayna’ya tayin etti. 

Ben beğendim Türk restoranında mercimek çorba. 

Türk restoranında yediğim mercimek çorbasını beğendim.  

Annemin kuzen göbek dansı ediyordu beş yıl Moskova’da bir gece klubda. 

Annemin kuzeni Moskova’da bir gece kulübünde beş yıl dans etti. 

Ben değilim genç/ Ben genç değilim. 

3.4. Rusça ve Türkçede Kelime Bilgisi 

Rusçanın zengin ve gizemli bölümü kelime bilgisidir. Rusçada kelimeler tarihî seyir 

içinde eski anlamlarını yitirmiş ya da onların yanında yeni anlamlar kazanmıştır.  Rusçaya da 

başka dillerden kelimeler girmiştir. Diller yeni kelime türeterek veya kelimeleri yabancı 
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dillerden alarak zenginleştirilir. İşte bu sayede dillerde ortak kelimeler kullanılır. Bunlar 

genellikle teknoloji ve bilim dallarıyla ile ilgili terimler ya da alet ve eşya isimleridir. Örnek: 

Radyo, televizyon туберкулез/tuberkulez/ tüberküloz gibi. 

 Her dilin mantığı farklı olduğu için bir dildeki kelimeye karşılık, diğer dilde farklı 

kelimeler ya da fiiller kullanılır. Örnek: Ata binmek (Türkçe), ездить на лошади/ yezdit’na 

loşadi/ atla gitmek (Rusça); arabaya binmek (Türkçe), сидеть в машине/sidet’ v 

maşine/arabaya binmek gibi. Yetişkin yabancılar öğrendikleri dili kendi dillerinin mantığıyla 

düşündükleri için yanlış konuşurlar. 

Kelimelerle İlgili Yanlışlıklar 

a) Ortak Kelimelerin Kullanımı 

Batı dillerinden alınan ve Türkçe de kullanılan sözcükler söylenirken ve 

yazılırken hata yapılmaktadır. 

Ben ilk zaman okean gördüm icine girdim (okyonus) 

Bizim hocamız intellektüel bir adam (entelektüel). 

Dün akşam televizor seyrettim (televizyon). 

Eskiden tualetlerde tualet kâğıt değil, defter kağıtlar vardı (Eskiden tuvaletlerde 

tuvalet kâğıdı yoktu, defter yaprakları vardı). 

Annem bana on iki yaşındayken velosiped aldı (bisiklet). 

Antalya’da mandarin ağaçları ilk kez gördüm (mandalina ağaçlarını). 

Plov yiyorum ama çok lezzetsiz. 

Artık herkes radio dinlemiyor (radyo). 

Rusçada “o” sesi kelimede eğer üzerinde vurgu yoksa “a” veya “ı-a” arasında bir ses 

çıkartılarak telaffuz edilir. Türkçede de kullanılan bu kelimelerden birkaçı şöyledir: otel-atel, 

onkolog-ankolog, ocag- acag (aile yuvası, ocak), optimizm-aptimizm, operatör-aperatar (son 

hecedeki a sesi “a” ve “ı” arasında bir sesle talaffuz edilir. 

b) Kelimelerin Yanlış Yerde Kullanılması 

Seni de ziyaret etmek isterim, onun için zahmet etmek istemiyorum (Seni ziyaret 

etmek isterim ama çok zor olacak benim için). 

Ayfer Hanım Mısır’a gitmene ne ihtiyaci var? Savaş orada yok mu? (Ayfer Hanım 

Mısır’a gitmen gerekli mi? Orada savaş yok mu?) 

Ben otobusde oturup eve geldim. (Otobüse binip) 

c) Yanlış Fiil Kullanımı 

Ben Moskova’ya geliyorum (Moskova’ya gidiyorum). Rusların çok yaptıkları 

hatalardan biridir. Bir yere gitmek yerine “geliyorum” fiilini kullanırlar. Halbuki Türkçede 

muhatabımız kişinin olduğu yere gidiliyorsa “geliyorum” muhatabımız gidelecek yerde 

değilse “gidiyoruz” denilmektedir.  

Onlar bana hoş geliyor (Onlar hoşuma gitti). 

‘Hoşa gitmek’ fiili yerine Rusçada “hoş gelmek” kullanılır. 

Ben gidiyorum sana güle güle (Ben gidiyorum sana "Allah’a ısmarladık) Mekândan 

ayrılan mekânda kalan veya kalanlara dilek sözü olarak söyler. Rusçada “Allah’a 

ısmarladık” kalıbını tercüme edecek bir yapı yoktur. Mekândan ayrılan kişi “до свидания/ 

do svidaniya/ görüşmek üzere” ya da yine görüşmek üzere anlamında “пока/ poka/paka” 

kullanılır. 
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Sonuç 

Bu çalışmada Rusya/ Nijegorodskiy Devlet Dilbilim Üniversitesinde Türkçe öğrenen 

yetişkin öğrencilerin Türkçe öğrenirken yazma ve konuşma sırasında yaptıkları yanlışlar, dil 

bilgisi konularına göre sınıflandırıldı. Yapılan sınıflandırma sonucunda tespit edilen 

hataların sebepleri şunlardır: 

1. Öğrencilerin bu hataların çoğunu yapma sebepleri Rusça konuştukları gibi 

Türkçe konuşmak istemeleri yani ana dilden olumsuz aktarım yapmaları, 

2. Öğrencilerin 18 yaşından büyük olmaları, 

3. Türkçe öğretim kitaplarının ses bilgisi ilgili alıştırmalara yeterince yer vermemesi 

ve alfabe öğretimine önem vermemesi. 

1. Öğrencilerin çoğunun bu hatalar yapma sebepleri Rusça konuştukları gibi 

Türkçe konuşmak istemeleri: Yabancı dil öğrenirken bireylere ana dilleri bir engel teşkil 

eder. Kişi ana dilinden yaptığı aktarımlarla yabancı dili yanlış konuşur. Önce kendi dilinde 

düşünür sonra yabancı dilde konuşur. Halbuki her dilin mantığı farklıdır. Kelimeleri telaffuz 

ederken de bireyler ana dilinde olmayan sesleri telaffuz edemezler. Rusça konuşan Türkler 

de “ts, şç” seslerini Ruslar ise “ö, ü, c, ğ” seslerini telaffuz etmekte zorlanmaktadır.  Ana 

dilde düşünüp yabancı dilde konuşmak kişinin yanlışlar yapmasına sebep olmaktadır. 

2. Öğrencilerin 18 yaşından büyük olmaları: İleri yaştaki öğrenciler yabancı dil 

konuşurken özellikle ses bilgisi ilgili hatalar yapmaktadırlar. Sınıftaki öğrencilerin yaşı 19-

60 arasındadır. Küçük yaşta dil öğrenimine başlayan öğrenciler de telaffuz problemi az 

olmakta ve akıcı konuşmaktadırlar. 

3. Türkçe öğretim kitapların ses bilgisine gereken önemi vermemesi: “Gazi 

Yabancılar İçin Türkçe 1” kitabının alfabe arkasındadır ve Türkçe öğretimine diyaloglarla 

başlanmaktadır. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 1” kitabında da alfabe, millet isimleri, 

sayılar birkaç sayfaya sığdırılmıştır. Alfabe öğretimi bir sayfayla sınırlıdır. Oysa ses bilgisi 

ile ilgili alıştırmaların A1 kitabının tamamında bulunması gerekir. 

Rusça kitaplarda A1, A2 seviyesi kitaplarının hepsinde vurgular gösterilmiştir. Türkçe 

kitaplarda vurgular gösterilmemiştir. Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde vurgular 

gösterilebilir. 
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Yabancılar için Türkçe Ders Kitaplarında Dil Bilgisi Sıralaması* 
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Öz: Bu araştırmada, “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları A1, A2, B1, 

B2, C1”, “Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi A1, A2, B1, B2, C1” ile 

yabancılar için hazırlanmış “Yedi İklim Türkçe Ders Kitapları A1, A2, B1, B2” düzeylerinin 

dilbilgisi sıralaması belirlenmiştir. Bu kitapların her düzeyinde ve ünitesinde yer alan 

dilbilgisi konularının dağılımı ve sıralaması tablolarda verilmiştir. Araştırma, nitel 

modellerden doküman analizine dayanır. 

Araştırmanın sonucunda yabancılar için Türkçe ders kitaplarında yer verilen 

dilbilgisi konularının A1 düzeyi hariç ortak bir çerçeveye sahip olmadığı tespit edilmiştir. A2 

düzeyinde iki dilbilgisi konusunun; B1 düzeyinde ise yalnızca bir dilbilgisi konunun  ortak 

olarak ele alındığı anlaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda, incelenen kitaplardan hareketle 

A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeyinde hangi dilbilgisi konularının ele alınabileceği önerilerinde 

bulunulmuştur. Bu açıdan araştırma önem taşır. 

Anahtar Sözcükler: Yabancılar için Türkçe ders kitapları, dil düzeyleri, dilbilgisi 

 

Abstract: The list of grammar topics, all levels of Yeni Hitit Turkish Textbooks for 

Foreigners A1, A2, B1, B2, C1”, University of Gazi Turkish Grammar for foreigners A1, 

A2, B1, B2, C1” and Yedi İklim Turkish Textbooks A1, A2, B1, B2” that’s prepared for 

foreigners has been set In this study. At all levels of these books and distribution of grammar 

topics in the unit and index has been given on tables.The research is based on document 

analysis from qualitative models. 

Except for level A1, Grammar topics has been given in Turkish textbooks for 

foreigners that do not have common frame have been detected in the result of this study. İt is 

understood that in the level of B1 there are two grammar topics; in level of B1 only one 

grammar topic is under debate as a similar. Suggested that’s moving from the books 

reviewed which grammar topics can be addressed in the result of research. In term of the 

study is importance. 

Keywords:  Turkish textbooks for foreigners, the levels of language, grammar 
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Giriş 

İnsanın bir takım bilgileri öğrenmesi belli bir aşamada gerçekleşir. Söz konusu 

yabancı dil öğretimi/ öğrenimi olunca bu durum daha da önem kazanır. Başka bir topluma ait 

dilin sembollerini öğrenmek, hedef dili öğrenmekte olan kişi/ kişiler için yeni formların 

zihne aktarılması, bu formların düşünceye dönüşmesi ve düşüncelerin sözlü veya yazılı 

olarak dile getirilmesi demektir. Formdan düşünceye, düşünceden dille getirilen bu 

semboller, belli bir aşama, sıra ile gerçekleşir. İnsanın başka bir topluma ait sembolleri 

öğrenmesi, başka bir deyişle yeni bir dil öğrenmesi de böyle bir aşamayla olur. Bu aşama 

dilde kavramların nesnel gerçekliği, somutluğu ve soyutluğu şeklinde kendisini gösterir.   

İnsanoğlu önce kendisini sonra ise karşısındakini ve diğer varlıkları, nesneleri ifade 

etmek ister. Bu bağlamda dille ilgili açıklamalarda bulunan Cassirer, nesnel olanın 

kademelenme derecelerinin farklı olduğunu ve bu kademelenmenin nesnenin “ben” öznesine 

yakınlığına ve uzaklığına göre belirlendiğini ifade eder. Hatta, “p”, “b”, “d” ve “t” seslerin 

dışa dönük; “m”, “n” seslerinin ise içe dönük olduğunu açıklayan Cassirer, birçok kavramın 

aşamalı olarak birbirinin devamı olduğunu söyler. “Ben”, “sen”, “o” zamirlerinin karşılığı 

olarak “burada”, “şurada” ve “orada” karşıtlığının ortaya çıktığını belirtir (Cassirer, 2015: 

267, 186, 201, 202). Bu açıklamalar bağlamında düşünüldüğünde yabancı dil öğretiminde 

öncelikle tanıma, tanıtma, zamirler, sayılar gibi konularla başlanması, dil öğretimin dil 

felsefesiyle olan ilişkisi sonucudur. Dolayısıyla dil öğretiminin temel (başlangıç) düzeyi 

sayılan A1 düzeyinde zamirlere, sayılara ve zamirlere aitliği bildiren cümlelere yer 

verilmesi, dil öğretiminin aşamalık ilkesine, dilbilgisi konularının dilin zihinsel 

bağlantılarının ilişkisine bağlıdır. 

Bütün bu özellikler açısından düşünüldüğünde Yabancılar için Türkçe ders 

kitaplarındaki dilbilgisi konularının A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeyinde böyle bir sıralamaya 

uyulması dil öğretimi açısından önemlidir. Çünkü ister dil ediniminde ister yabancı dil 

öğretiminde olsun, dil öğretimi her zaman zihinsel bir aşama ve sıralama ile edinilir/ 

öğrenilir. Dolayısıyla yabancılar için Türkçe ders kitaplarında bu aşama ve sıralamayı göz 

önünde bulundurmak, yabancıların Türkçe dilbilgisi konularını daha kolay öğrenmesini 

sağlanacaktır. Dil öğretim ilkelerine ve günlük dilde çok kullanılan cümleler, yapılar A1, 

meslekî dili gerektiren dilbilgisi kalıpları, yapıları ise B2, C1 ya da C2 düzeyinde 

verilmelidir. Bunun yanı sıra dil öğretimiyle ilgili farklı kaynaklarda ele alınan dilbilgisi 

konuları sıralamasının ortak olmasına dikkat edilmelidir. 

Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları 

Dil öğretiminin önemli araçlarından birisi de yabancı dil kitaplarıdır. Bu kitaplar 

hazırlanırken dil öğrenenlerin seviyeleri kadar, bireysel farklılıkları, “Avrupa Ortak Metni 

Çerçeve Programı” ve hedef dilin özellikleri gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Çünkü dil öğretiminde dil öğrenenler farklı bir dil ailesine mensup bir dili konuşuyor 

olabilir. Dil öğrenenlerin öğrendiği hedef dilden farklı bir dil ailesine mensup olması, dil 

öğrenenlerin hedef dili öğrenmesini zorlaştırabilir. Yabancılar için Türkçe ders kitapları, 

hem görseller hem de metinlerin içeriği açısından Türk kültürünü yansıtan özellikler taşımalı 

ve bu kitaplar diğer dil becerilerine katkı sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Ökten ve 

Kavanoz (2014: 858-859), yabancılar için Türkçe ders kitaplarının, Türk insanının gündelik 

hayatta yaşadığı kültürü olduğu gibi tanıtması gerektiğini belirtir. Türk kültürünün olduğu 

gibi tanıtılması yabancı dil olarak Türkçe öğretimine büyük yararlar sağlayabilir. Bu yüzden 

yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenenlerin Türk kültürünü öğrenmesi, bu açıdan önemlidir. 

Kalfa (2013: 176), yabancılar için Türkçe ders kitaplarının Türk kültürü aktarımı bakımından 

eksik olduğunu ve kültür aktarımı bakımından yabancılar için Türkçe ders kitaplarının 

önemini vurgular. Bütün bu kültür unsurlarının öğretimiyle beraber öğretilmesi gereken 

diğer bir unsur hedef dilin dilbilgisi kurallarının öğretilmesidir. Çünkü dilbilgisi kurallarının 

temeli ait olduğu kültüre dayanır. 

Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları 
Dil öğretim süreci sürekli bir değişim ve gelişim gösterdiği için yabancılar için 

Türkçe ders kitapları da belli aralıklarla yenilenmiş ve yeniden yapılandırılmıştır. 

Ankara Üniversitesi TÖMER de 2001 yılında yeniden bir yapılanma sürecine 

gitmiştir. Bu amaçla Ankara TÖMER’de, Türkçe öğretiminde kullanılan araç-gereçlerin 
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yinelenmesi, çağdaş bir içeriğe kavuşturulması düşüncesiyle yeni bir Türkçe Öğretim Seti 

hazırlamak için Şubat 2001’de yeni bir proje başlatılmıştır. Bu proje Yeni Hitit Öğretim Seti 

adını taşır. Bu set, Türkiye’de ve yurt dışında birçok kişiye, kuruma ve kuruluşa Türkçenin 

öğretimi ve öğrenimi için verilmiştir (Erdem, 2009: 900). 

“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabıları” 3 kitap olmak üzere; 1. kitap 

‘temel düzey’, 2. kitap ‘orta düzey’ ve 3. kitap ‘ileri düzey’ şeklinde yapılandırılmıştır. 

Temel düzey A1 ve A2 düzeylerini kapsamakta ve on iki üniteden oluşmaktadır. Aynı 

zamanda ‘set’in orta düzeyi B1 düzeyini kapsamakta ve on iki üniteden oluşmaktadır. İleri 

düzey ise B2 ve C1 seviyelerini kapsamakta ve diğer düzeyler gibi on iki üniteden 

oluşmaktadır. Hem temel hem orta hem de ileri düzeydeki kitaplarda belli başlı okuma 

metinleri bulunmaktadır. Kitaplarda okuma, dinleme, sözlü ve yazılı anlatım etkinliklerine 

yer verildiği gibi son bölümde karşılıklı konuşma ve dilbilgisi desteğine de yer verilmiştir. 

Bu kitaplardaki ünitelerde dilbilgisi konuları kısaca özetlenmiş ve kitaplardaki metinler, bu 

dilbilgisi konuları bağlamında hazırlanmıştır. Metinlerin sonunda da çeşitli anlama ve 

anlatma etkinliklerine yer verilmiştir. Kitapların en sonunda da terimler sözlüğü ve TÖMER 

ADP denkliği bölümü bulunmaktadır. Ayrıca Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders 

Kitapları etkinlikler, uygulamalar ve “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Çalışma 

Kitapları”yla desteklenmiştir. Türkçeyi öğrenenlerin dinleme becerisini geliştirmeleri için 

video kasetler de hazırlanmıştır. 

Yabancılar İçin Gazi TÖMER Yayınları 

Yabancılara Türkçe Öğretiminde önemli çalışmalar yapmış kurumlardan biri de Gazi 

Üniversitesi TÖMER’dir. Gazi TÖMER yabancılar için Türkçe öğretimiyle ilgili olarak 

okuma kâğıtları, yazma kâğıtları ve dilbilgisi kâğıtları gibi birçok etkinlik ve uygulama 

çalışması hazırlamıştır. Hem Gazi TÖMER öğretim setlerinde hem de diğer yabancı dil 

olarak hazırlanmış Türkçe öğretim setlerinde en önemli aracın yabancılar için hazırlanmış 

ders kitapları ve çalışma kitapları olduğu söylenebilir. İlkin farklı şekillerde hazırlanmış olan 

Gazi TÖMER ders kitapları, çalışma kitapları ve dilbilgisi kitapları daha sonra yenilenerek 

daha da genişletilmiştir. 

“Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti”nin ilk basımı 2013’te 

yapılmıştır. 2014-2015 yıllarındaki GÜYİTÖS A1, A2, B1, B2 ve C1 olmak üzere beş 

düzeyden oluşmaktadır. Bu düzeyler bağlamında hazırlanan “Gazi Üniversitesi Yabancılar 

İçin Dilbilgisi” kitapları iki kitaptan oluşmaktadır. Bu kitaplarda, daha çok okuma metinleri, 

etkinlikler ve sorular yer almaktadır. Dilbilgisi kitaplarının A1, A2 ve B1 düzeyi birinci 

kitabı oluştururken B2 ve C1 düzeyi ise ikinci kitabı oluşturur. 

Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti 
Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan ders 

kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, dinleme kitapçıkları ve ses 

CD’lerinden oluşmaktadır. Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti, “Avrupa Ortak Metni Çerçeve 

Programı”nın düzeyleri ve temel yaklaşım alanları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bunun 

yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü tarafından ‘Haydi Türkçe Öğrenelim Seti’, ‘Türkçe 

Öğreniyorum Seti’, ‘Yardımcı Okuma Kitapları’, ‘Tematik Kelime Öğretim Seti’, ‘Video 

Etkinlik Kitabı’, ‘Yedi İklim Konuşma ve Yazma Kitabı’, ‘Yedi İklim Damak Tadı Kitabı’, 

‘Şarkılarla Türkçe Öğretimi’, ‘Alt Yazılı Klipler, Kısa Filmler ve Bilgisayar Oyunları’, 

‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Zenginleştirilmiş Kitap (Z-Kitap)’, ‘Bilgisayar 

Destekli Sözlükler’ gibi farklı şekillerde Türkçeyi öğretmek amacıyla kitap, video ve 

bilgisayar sunumları/ programları gibi materyaller hazırlanmıştır. 

Araştırmanın Problemi 

Yabancılar için yayımlanmış birçok ders, dilbilgisi ve çalışma kitabı bulunur. 

Yabancılar için hazırlanmış ders ve dilbilgisi kitaplarında birçok dilbilgisi konusu kitaptan 

kitaba ve düzeyden düzeye farklılık gösterir. “Yabancılara Türkçe Öğreten Resmî 

Kurumlarda Dilbilgisi Öğretimi” adlı çalışmada, ders kitaplarında dilbilgisi sıralamasının, 

öğretiminin, dilbilgisine verilen yer ve önemin, dil bilgisel terminoloji gibi konularda ortak 

bir çerçevenin bulunmadığı belirtilmiştir (Özel, 2010: 148). Yabancılar için Türkçe ders 

kitaplarının ortak bir çerçeveye sahip olmaması, yabancılar için Türkçe dilbilgisi konularının 

hangi sıralamaya göre incelenmesi gerektiği problemini doğurmuştur. 
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Yabancılar için Türkçe ders kitaplarında yer alan dilbilgisi konularının sıralamasının 

ortak olmadığı düşünülerek bu araştırmada aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:  

1. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplar”ında düzeylere göre dilbilgisi sıralaması 

nasıldır, bu düzeylerde hangi dilbilgisi konularına yer verilmiştir? 

2. “Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi” kitaplarında düzeylere göre 

dilbilgisi sıralaması nasıldır, bu düzeylerde hangi dilbilgisi konularına yer verilmiştir? 

3. “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplar”ında düzeylere göre dilbilgisi 

sıralaması nasıldır, bu düzeylerde hangi dilbilgisi konularına yer verilmiştir? 

4.  İncelenen kitaplarda düzeylere göre dilbilgisi konularının dağılımında bir paralellik var 

mı, hangi düzeyde dilbilgisi konuları daha çok ortaktır? 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı yabancılar için hazırlanmış kitaplardaki dilbilgisi konularını 

ve sıralamasını tespit etmektir. Bu amaçla araştırmada, Ankara TÖMER tarafından 

hazırlanan “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları”, Yunus Emre Enstitüsü 

tarafından hazırlanan “Yedi İklim Türkçe Öğretimi Seti Ders Kitapları” ve Gazi Üniversitesi 

tarafından hazırlanan “Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi” kitapları incelenmiştir. 

Araştırmanın Örneklem ve Evreni 

Bu araştırmanın örneklemi “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları”, 

“Yedi İklim Türkçe Öğretimi Seti Ders Kitapları” ile Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan 

“Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi” kitaplarıyken evreni ise yabancılar için Türkçe ders 

kitaplarıdır.  

Araştırmada, bu kitapların örneklem olarak seçilmesinin sebebi, Ankara TÖMER, 

Gazi TÖMER ve Yunus Emre Enstitüsü kaynaklarının çok kullanılması ve bu kitapların 

kullanıldığı kurumların Türkiye’de yabancılar için Türkçe öğretiminde önemli rol 

oynamasıdır. Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘metin okuma’ kitapları ile ‘dilbilgisi’ 

konularının yer aldığı kitap ayrıdır. Gazi Üniversitesi okuma metinlerinin yer aldığı 

kitaplarda dilbilgisi konularına yer verilmemiştir. Bu yüzden çalışmada, örneklem olarak 

sadece dilbilgisi konularının verildiği “Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi” 

kitapları seçilmiştir.  

“Yedi İklim Türkçe Öğretimi Seti Ders Kitapları”ndaki C1 düzeyinde yalnızca 

birkaç anlatım bozukluğunu gösteren cümlelere yer verilmiştir. Bu yüzden C1 düzeyi 

dilbilgisi sıralaması bu araştırmada incelenmemiş ve tabloda gösterilmemiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Yabancılar için Türkçe ders kitaplarında dilbilgisi konularının düzeye göre 

sıralamasının belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada, nitel araştırma modellerinden 

doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması amaçlanan olgu veya olgular 

hakkında bilgiler içeren kitap, dergi, ferman, anı, makale, roman, öykü, şiir … gibi yazılı 

kaynakları kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 217; Sönmez ve Alacapınar, 2013: 84). 

Araştırmanın Aracı 

Bu araştırmanın aracı “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları”, “Yedi 

İklim Türkçe Öğretim Seti Ders Kitapları” ve “Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe 

Dilbilgisi” kitaplarıdır. Bu araştırmada, “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları” 

“1, temel”, “2, orta”, “3, ileri” düzey olmak üzere üç kitap; “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti 

Ders Kitapları”, “A1”, “A2”, “B1”, “B2” olmak üzere dört kitap; “Gazi Üniversitesi 

Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi” kitapları ise “A1, A2, B1” ve “B2 ve C1” iki kitap olmak 

üzere toplam dokuz kitap incelenmiştir. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders 

Kitapları”nın A1 ve A2 düzeyi, temel; B2 düzeyi, orta; B2 ve C1 düzeyi ise ileri aşamayı 

kapsar.  

Araştırma Verilerinin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın veri toplama aracı, yabancılar için hazırlanmış Türkçe ders ve dilbilgisi 

kitaplarıdır. Öncelikle bu kitaplarda yer alan dilbilgisi konuları düzeylere göre belirlenmiş 

daha sonra bu konular başlıklar hâlinde düzeylere göre tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra bu 

tablolardan hareketle hangi dilbilgisi konusunun hangi düzeyde yer aldığı da anlaşılmıştır. 
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Bu tablolarda düzeylere göre hangi dilbilgisi konusunun/ konularının ele alındığı tespit 

edilmiş ve bu tablolar araştırmada verilmiştir. 

Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplar”ında düzeylere göre 

dilbilgisi sıralaması nasıldır, bu düzeylerde hangi dilbilgisi konularına yer verilmiştir?” 

şeklinde ifade edilen birinci alt probleme ilişkin bulgulara Tablo-1, 2 ve 3’ten ulaşabilir. 

 

Tablo-1: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1 ve A2 Düzeyindeki Dilbilgisi 

Konularının Ünitelere/ Bölümlere Göre Sıralanışı/ Dağılımı 

Düzey Dilbilgisi Olarak Ele Alınan Konular Ünite/ Bölüm 

A1 0- Alfabe Öğretimi 

1- -(İ)ncİ (sıralama) 

2- Koşaç Tümcesi (haber kipi) 

3- Varoluş Cümlesi (var/yok) 

                             1 

A1 1- Şimdiki Zaman (genel) 

2- Durum Ekleri (yönleme, kalma, çıkma) 

3- Ulaçlar ve İlgeçler (-Dikten sonra, -mEdEn    

önce,      -(y)E kadar, -DEn önce, -DEn sonra 

                               

2 

A1 1- İyelik Ekleri 

2- Belirtili ve Belirtisiz Ad Tamlaması 

3- Zincirleme Ad Tamlaması 

                              3 

A1 1- Geçmiş Zaman (belirli) 

2- Koşaç Tümcesi (hikâye kipi) 

3- Şimdiki Zaman, Ulaçlar, Bağlaçlar ve 

İlgeçler 

                                 

4 

A1 1- Emir ve İstek Kipi 

2- Sıfatlaştırma 

3- Karşılaştırma ve Üstünlük 

                               

5 

A1 1- Durum Eki (belirtme) 

2- Şimdiki Zaman (resmi, -mAktA) 

3- İlgi Eki (ki) ve Bağlaçlar (da, de) 

                                 

6 

A2 1- Gelecek Zaman 

2- Koşaç Tümcesi (olacak) ve İlgeçler 

3- Gelecek Zaman(hikâye kipi) ve Eşitlik ve 

Görelilik Ekleri 

                               

7 

A2 1- Geçmiş Zaman (belirsiz) ve Koşaç Tümcesi 

(rivayet kipi) 

2- Şimdiki Zaman (rivayet kipi) ve Gelecek 

Zaman(rivayet kipi) 

3- Pekiştirme (-Dİr) 

                                            

8 

A2  1- Geniş Zaman 

2- Yeterlilik Fiili 

3- Geniş Zaman (hikâye ve rivayet kipi) 

                              9 

A2 1- Adlaştırma 

2- Adlaştırma (+iyelik)+durum 

3- Dolaylı Anlatım(emir kipi) 

                             

10 

A2 1- Ulaçlar -(y)İp –mEdEn 

2- Ulaçlar -(y)ErEk 

3- Ulaçlar -(y)E…-(y)E 

                              

11 

A2 1- Ulaçlar (-mE için/ -mEk için) 

2- Ulaçlar (mEk üzere) 

3- Bağlaçlar (çünkü, bu nedenle, bu yüzden) 

                              

12 

 

“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı”nın A1 ve A2 düzeyinden çıkarılan 

Tablo-1’deki dilbilgisi konuları incelendiğinde hemen hemen her dilbilgisi konusundan bir 

yapının ele alındığı görülür. Bu düzeyde yer verilen dilbilgisi konularının daha çok günlük 

dilde kullanılan yapılar olduğu görülür. Bu açıdan YHYİTDK’ların gündelik yaşam ve 
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kolaydan/ basitten-zora ilkesi doğrultusunda hazırlandığı söylenebilir. Bunun yanı sıra bu 

kitapların her ünitesinde üç dilbilgisi yapısına yer verildiği görülür.  

 

Tablo-2:  

Düzey Dilbilgisi Olarak Ele Alınan Konular Ünite/Bölüm 

B1 1- Gereklilik Kipi (mElİ), Gereklilik (hikâye)Kipi 

(mEylİydİ), Gereklilik (rivayet)Kipi 

2- Gereklilik (-mEk, -mE+iyelik gerek (-)/ lazım) 

3- Zorunluluk (-mEk zorunda, mecburiyetinde, -mEyE 

mecbur) 

                   1 

B1 1- İşteşlik (birbiri), dönüşlük (kendi),pekiştirme (kendi) 

2- Dönüşlü Çatı -(İ)ş- 

3- İşteş Çatı -(İ)ş- 

                   2 

B1 1- Dilek Kipi (-sE) 

2- Dilek Hikâye Kipi(-sEydİ), (<sE i-di) 

3- Ulaçlar -(y)ken (<i-ken) 

                   3 

B1 1- İlgeçler (-DEn beri)/ -Dİr 

2- Ulaçlar (-Dİk+iyelik+-(n)dEn beri) 

3- Ulaçlar (-Dİ)…-(y)Eli 

                  4 

B1  1- Koşul Kipi (zaman+-(y)sE(<i-se)) 

2- Koşul Kipi (koşaç tümceleri) –(y)sE (<i-se) 

3- Dilek Hikâye Kipi (eğer), (-sEydİ)(<-i -di)  

                  5 

B1 1- Ettirgen Çatı ((İ)t-/-Dİr-/Er-/-İr) 

2- Çoklu Ettirgen Çatı (-(İ)t-/Dİr-Er-/-İr-+-t-/-tİr 

3- İşteş Çatı+Ettirgen Çatı (-(İ)ş-+ -tİr-) 

                   6 

B1 1- Edilgen Çatı 

2- tarafından/ -CE Öbeği 

3- (işteş)+(ettirgen)+(edilgen) –(İ)ş-/-tİr-/-İl- 

                   7 

B1 1- Ortaçlar (öznesel, -(y)En, -(y)EcEk/ -mEktE/ -mİş 

olan) 

2- Ortaçlar (tümleçsel, -Dİk/ -(y)EcEk+iyelik, -

(y)EcEk/-mEktE/-miş ol+-duk+iyelik) 

3- Ortaçlar (sözcüksel, -(E/İr/ -mEz/ -Dİk/ -(y)EcEk/ -

mİş)) 

                   8 

B1 1- Ulaçlar (-Dİk, -(y)EcEk+iyelik+ -(n)dE, -Dİk/ -

(y)EcEk+iyelik zaman) 

2- Ulaçlar (-Dİk/-(y)EcEk+iyelik zaman) 

3- Ulaçlar (-(y)EnE/ -(y)İncEyE kadar/ dek) 

                   9 

B1  1- Dolaylı Aktarım (bütün zamanlar, -Dİk/ -

(y)EcEk+iyelik+ -(n)İ söyle) 

2- Dolaylı Aktarım (evet/ hayır -(y)İp…-mE+ -dİk/ -

EcEk+iyelik+ -(n)İ sor-) 

3- Dolaylı Aktarım (koşaç tümcesi (olup) …ol(-ma)+ -

dİk+iyelik+ -(n)İ), Dolaylı Aktarım Kipleri (-mEktE/ -

mE+iyelik gerek-/ -iste-) 

                 10 

B1 1- Ulaçlar (-Dİk/ -(y)EcEk+iyelik için, -Dİk/ -(y)EcEk+ 

-(n) dEn) 

2- Nedenleştirme (dolayı/ nedeniyle/ yüzünden/ diye) 

3- Adlaştırma (-mE/ -Dİk/ -(y)EcEk+iyelik+ -(n)E/ -

(n)DE/ -(n)DEn/ -(n)İ) 

                 11 

B1 

 

1- Ulaçlar (-Dİk/ -(y)EcEk+iyelik halde) 

2- Ulaçlar (-mEsİnE rağman/ karşın) 

3- Karşıtlık -(y)E rağmen/ karşın, -sE dE/ bile 

                 12 

 

“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı”nın B1 düzeyinin dilbilgisi 

konularının gösterildiği Tablo-2 incelendiğinde bu düzeyin (B1’in) on iki üniteden oluştuğu 

ve bu ünitelerin her birinde üç dilbilgisi yapısına yer verildiği görülür. A1 ve A2 düzeyinin 

tablosuyla B1’in tablosu karşılaştırıldığında B1 düzeyinde yoğun dilbilgisi yapılarının 

verildiği fark edilir. Tek bir düzeyde (B1’de) böyle yoğun dilbilgisi yapılarına/ konularına 
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yer verilmesi, “Avrupa Ortak Metni Çerçeve Programı” dil öğretim ilkelerine aykırıdır. 

Ancak dilbilgisi yapılarının ele alındığı ünitede tamamen verilmeyip daha sonraki ünitelerde 

ve düzeylerde de çok kullanılan yapılardan az kullanılan yapılara doğru bir sıralamanın/ 

dağılımın izlenmesi, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin bu yapıları kolay öğrenmesinin 

amaçlandığı söylenebilir. Bu durum, “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders 

Kitapları”ndaki dil öğretiminin kolaydan zora ilkesine uygun olarak gerçekleştiğini gösterir. 

 

Tablo-3: Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı B2 Düzeyindeki Dilbilgisi 

Konularının Ünitelere/ Bölümlere Göre Sıralanışı/ Dağılımı 

Düzey  Dilbilgisi Olarak Ele Alınan Konular Ünite/ Bölüm 

B2 1- Birleşik Zamanlar (hikâye)zaman/kip+ -(y)dİ(<i-

di) 

2- Birleşik Zamanlar (rivayet) zaman/kip+-(y)miş(<i-

miş) 

3- Birleşik Zamanlar (şart) zaman+kip+ -(y)sE (<i-se) 

                  1 

B2 1- Ulaçlar –Dİkçe, -Dİk+iyelik sürece, süresince, 

boyunca 

2- Ulaçlar-Dik/ -(y)EcEk+iyelik kadar, -(y)EcEk 

kadar 

3- Ulaçlar- Dİk/ -(y)EcEk+iyelik+gibi 

                    2 

B2 1- Birleşik Zamanlar (zaman+ol) 

2- Birleşik Zamanlar (genişlemiş)zaman+gibi ol 

3- Ulaçlar (-cEsİnE, -(y)mİş gibi) 

                   3 

B2 1- Tezlik -(y)İver 

2- Sürme -(y)Edur-, -(y)Ekal, -(y)Egel- 

3- Ulaçlar- cEsİnE, -(y)Ebil-/ -(y)EmE 

                 4 

B2 1- Ulaçlar (mEktEnse, -mEk varken, -mEk yerine,                

-(y)EcEk+iyelik+ -(n)E, -(y)EcEk+iyelik+ iyelik 

yerde) 

2- Sıfatlar (-sEl) 

3- Bağlaçlar (ki’ler) 

                  5 

B2 1- Ulaçlar (-Dİk/ -(y)EcEk+iyelik+ -(n)E göre) 

2- Ulaçlar (-Dİk+iyelik takdirde, -mE+iyelik 

durumunda) 

3- Olumsuzluk (değil) 

                  6 

C1 1- Ulaçlar (…(y)E…-(y)E) 

2- Yineleme (…mİ…) 

3- Belirteç (hiç yoktan, hiç değilse) 

                     

7 

C1 1- Edilgen (-İl+ -mEktE(dİr)) 

2- Ulaçlar (-mEksİzİn) 

3- Belirteç (henüz, daha, artık, şimdilik) 

                  8 

C1 1- Ulaçlar (mEklE, -mEklE beraber/ birlikte, -mEkle 

kalma-, Dik+iyelik+ -(y)lE kal-) 

2- Ulaçlar (-mEk/ -mE+iyelik koşuluyla/ şartıyla) 

3- Bağlaçlar (ki) 

                  9 

C1 1- Adlaştırma (-mİş+lİk+iyelik var/ yok/ ol- -Dik/ -

(y)EcEk+iyelik var/ yok/ ol-) 

2- Yenilemeler (…mEsİnE/ -mEsİnE…, …dE…) 

3- Belirteç (yalnız, yalnızca, sadece, ancak) 

                    

10 

C1 1- Durum Ekleri (yan işlevleri, -(y)E, -DE, -DEn) 

2- Ulaçlar (-mE/ -(y)İş+iyelik+ -(n)dEn önce/ sonra/ 

itibaren) 

3- İmalı Soru 

                11                 

C1 1- Sıfatlar (sıralanış) 

2- Adlaşma (sıfat+iyelik>ad) 

3- İlgeçler (dışından, (n)dEn başka,-(n)İn 

yanında/yanı sıra) 

                12 

“Yeni Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabının B2 ve C1” düzeyindeki dilbilgisi 

konularının verildiği Tablo-3 incelendiğinde B2 ve C1 düzeyinin on iki üniteden oluştuğu 
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görülür. A1 ve A2 düzeyinde de aynı durum söz konusudur. Ancak Tablo-2’de görüldüğü 

gibi B1 düzeyi, tek düzey olarak on iki üniteden oluşur. B2 ve C1 düzeyinde yer verilen 

dilbilgisi konularının yer aldığı Tablo-3’ten de anlaşılmaktadır ki “Yeni Hitit Yabancılar İçin 

Türkçe Ders Kitapları”nda yer verilen dilbilgisi konularının düzeylere, ünitelere; hatta 

günlük yaşamda çok kullanılan yapılardan az kullanılan yapılara doğru bir dağılımın söz 

konusu olduğu görülür. 

Araştırmanın “Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi’ kitaplarında 

düzeylere göre dilbilgisi sıralaması nasıldır, bu düzeylerde hangi dilbilgisi konularına yer 

verilmiştir?” şeklinde ifade edilen ikinci alt problemine yönelik bulgulara Tablo-4 ve 5’ten 

ulaşılabilir. 

Tablo-4: Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi A1, A2 ve B1 Düzeyindeki 

Dilbilgisi Konularının Ünitelere/Bölümlere Göre Sıralanışı/ Dağılımı 

Düzey Dilbilgisi Olarak Ele Alınan Konular Bölüm/Ünite 

A1 0- Alfabe 

1- Ünlüler 

2- Ünsüzler 

3- Hece 

4- Ünlü Uyumu 

5- Ünsüz Yumuşaması 

                   1 

A1 1- İsim/ad (I) 

2- İsimlerde Teklik/Çokluk 

3- İyelik 

4- İyelik ve Ünlü Düşmesi 

5- Ek Fiil Geniş/Şimdiki Zaman 

6- Var/ Yok Cümlesi 

7- Fiil Çekimi I 

8- Şimdiki Zaman 

9- Görülen Geçmiş Zaman 

                   2 

A2 1- İsim (ad) Çekimi (II) 

2- Hâl Kategorisi 

3- Ayrılma Hâli 

4- Yönelme Hâli 

5- Belirtme Hâli 

6- Saat Kaç?/ Ne zaman 

7- İlgi Tamlayan Hâli ve İsim Tamlaması 

8- Yalın Hâl 

                    1 

A2 1- Zamir 

2- Kişi Zamirleri 

3- Dönüşlülük Zamirleri 

4- İşaret Zamirleri 

5- Belirsizlik Zamirleri 

6- Belirsizlik Zamirleri ve İsim Tamlaması 

7- -Ki Ekli İşaret Zamirleri 

                     2 

A2 

 

1- Fiil Çekimi II 

2- Öğrenilen Geçmiş Zaman 

3- Gelecek Zaman 

4- Geniş Zaman 

5- Sürekli Şimdiki Zaman 

6- Yeterlilik Fiili I. Tip 

7- Yeterlilik II. Tip  

                     3 

B1 1- Gereklilik Kipi (Gereklilik I. tip çekim, II. tip 

çekim) 

2- Emir Kipi 

3- Dilek Kipi 

4- Dilek-İstek Kipi 

5- Şart Kipi 

6- Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zaman Çekimi 

7- Ek Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zaman Çekimi 

                     1 
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8- Ek Fiilin Şart 

B1  1- Sıfat ve Sıfat Tamlaması 

2- Niteleme Sıfatları 

3- Belirtme Sıfatları 

4- İşaret Sıfatları 

5- Sayı Sıfatları 

6- Sayı Sıfatları 

7- Asıl Sayı Sıfatları 

8- Sıra Sayı Sıfatları 

9- Üleştirme Sıfatları 

10- Kesir Sayı Sıfatları 

11- Sıfatların Sırası 

12- Sayı Sıfatını İsim Yapmak 

13- Belirsizlik Sıfatları 

14- Soru Sıfatları 

15- ki Ekli Sıfatlar 

16- -ki Ekli Sıfatların Zamir Yapmak 

17- Belirsizlik Sıfatlarını Zamir Yapmak 

18- Sıfat Tamlamasını İsim Tamlaması Yapmak 

19- Sıfatların Derecelendirmesi (benzetme derecesi, 

eşitlik ve eşitsizlik derecesi, karşılaştırma üstünlük 

derecesi, aşırılık derecesi, en üstünlük-teklik derecesi) 

20- Sıfatlarda Kuvvetlendirme 

21- Sıfatlarda Küçülme 

                     2 

 B1 1- Zarflar 

2- Hâl Durum Zarfları 

3- Zaman Zarfları 

4- Yer-Yön Zarfları 

5- Miktar Zarfları 

6- Soru Zarfları 

7- Edatlarla Kurulan Zarflar 

                                 

3 

 

“Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi A1, A2 ve B1” düzeyleri 

incelendiğinde dilbilgisi konularının Tablo-4’teki gibi olduğu görülür. Hem A1 hem de A2 

düzeyi iki üniteden/ bölümden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra A1 ve A2 düzeyinde yer 

verilen dilbilgisi konularının eşit olmadığı anlaşılır. Ayrıca Tablo-1, 2, 3, 4 ve 5 

incelendiğinde “Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi” kitaplarındaki dilbilgisi 

konularının, “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları”ndaki gibi çok kullanılan 

yapılardan az kullanılan yapılara göre bir sıralamanın/  dağılımın olmadığı sonucuna varılır. 

GÜYİTDB kitaplarında ele alınan dilbilgisi konusu/ konularının aynı ünitede/ bölümde 

ayrıntılı olarak açıklandığı anlaşılır. 

A1, A2 ve B1 düzeyindeki dilbilgisi konularının gösterildiği Tablo-4’teki 

incelendiğinde dilbilgisinin B1 düzeyinde üç ünitede/ bölümde ele alındığı ve bu düzeyde 

birçok dilbilgisi konusuna yer verildiği görülür. A1 ve A2 düzeyinde olduğu gibi B1 

düzeyinde de ele alınan dilbilgisi konusunun/ konularının her yönü ele alınmıştır. Örneğin, 

Tablo-4’te görüldüğü gibi B1 düzeyinde yer verilen sıfat ve zarfların her türünün ele alındığı 

anlaşılır. Ancak YHYİTDK’lardaki dilbilgisi konularının gösterildiği Tablo-1, 2 ve 3 

incelendiğinde bu kitapların, GÜYİTDB kitaplarından daha sistemli hazırlandığı 

söylenebilir. Çünkü YHYİTDK’larda ele alınan dilbilgisi konularının günlük dilde çok 

kullanılan dilbilgisi yapılarından az kullanılan dilbilgisi yapılarına doğru bir dağılımın 

olduğu görülür. 

GÜYİTDB kitaplarının A1, A2 ve B1 düzeylerindeki dilbilgisi konularının 

gösterildiği Tablo-4 incelendiği her düzeyde yoğun dilbilgisine yer verildiği anlaşılır. Dil 

öğretiminin temel düzeyi sayılan A1 ve A2 düzeyinde bu kadar yoğun dilbilgisi konularına 

yer verilmesi “Avrupa Ortak Çerçeve Metni Programı” dil öğretim ilkelerine uygun değildir. 

Tablo-5: Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi B2 ve C1 Düzeyindeki 

Dilbilgisi Konularının Ünitelere/ Bölümlere Göre Sıralanışı/ Dağılımı 
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Düzey Dilbilgisi Olarak Ele Alınan Konular  Ünite/ Bölüm 

B2 A- Sıfat Fiiller 
1- Şimdiki Zaman (geniş-geçmiş zaman) Sıfat Fiili 

2- Görülen Geçmiş Zaman Sıfat Fiili 

3- Öğrenilen Geçmiş Zaman Sıfat Fiil Eki 

4- İstek-Dilek Sıfat Fiili 

5- Geniş Zaman Sıfat Fiili (I) 

6- Geniş Zaman Sıfat Fiilli 

                    1 

B2 B- Zarf Fiiller 
1- Cümle Sıralayıcı Zarf Fiil Eki 

2- fiil (+)-arak/ -erek+ana cümle 

3- …fiil+ -a/ -e…fiil+ -a/ -e+ana cümle 

4- …fiil+ -ınca/-ince+ana cümle 

5- (i-ken) Eş Zamanlılık Fiilimsi Eki 

6- Başlangıç Noktası Fiilimsi Eki 

7- Aşamalık/ Yineleme Fiilimsi Eki 

8-  …fiil+ -madıkça/ -medikçe+ana cümle (yoksa/ 

aksi takdirde) 

                    2 

B2 C- Doğrudan ve Dolaylı Anlatım 
1- Şimdiki Zamanlı İç Cümle 

2- Görülen Geçmiş Zamanlı İç Cümle 

3- Öğrenilen Geçmiş Zamanlı İç Cümle 

4- Gelecek Zamanlı İç Cümle 

5- Geniş-Gelecek Zamanlı İç Cümle (olasılık anlamı) 

6- Geniş Zamanlı İç Cümle 

7- Gereklilik Kipli İç Cümle 

8- Emir Kipli İç Cümle 

9- İstek Kipli İç Cümle 

10- İsim Yüklemli İç Cümle 

11- Soru Şeklinde İç Cümle 

12- Yeterlilik Fiili İç Cümle 

13- Zamirli Art Cümleyi Ana Cümleye Katmak 

                       3 

B2 D- Hikâyesi Birleşik Zamanı 
1- Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

2- Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikâyesi 

3- Şimdiki Zamanın Hikâyesi 

4- Geniş Zamanın Hikâyesi 

5- Gelecek Zamanın Hikâyesi 

6- Gereklilik Kipinin Hikâyesi 

7- İstek Kipinin Hikâyesi 

8- Şart Kipinin Hikâyesi 

                         

4 

B2 E- Rivayet Birleşik Zamanı 
1- Şimdiki Zamanın Rivayeti 

2- Geniş Zamanın Rivayeti 

3- Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 

4- Gelecek Zamanın Rivayeti 

5- Gereklilik Kipinin Rivayeti 

6- İstek Kipinin Rivayeti 

7- Şart Kipinin Rivayeti 

                        

5 

B2 F- Şart Birleşik Zamanı 
1- Şimdiki Zamanın Şartı 

2- Geniş Zamanın Şartı 

3- Görülen Geçmiş Zamanın Şartı 

4- Öğrenilen Geçmiş Zamanın Şartı 

5- Gelecek Zamanın Şartı 

6- Gereklilik Zamanın Şartı 

                        

6 

B2 G-  Kelime Yapımı 
1-  Basit Kelimeler 

2-  Türemiş Kelimeler 

3-  İsimden İsim Yapım Ekleri 

                     7 
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4-  İsimden Fiil Yapım Ekleri 

5-  Fiilden İsim Yapım Ekleri 

6-  Fiilden Fiil Yapım Ekleri 

    6.1. Etken Cümle/ Çatı 

    6.1. Edilgenlik Ekleri 

    6.3. Dönüşlülük Ekleri (dönüşlü cümleler) 

    6.4. İşteşlik Ekleri (işteş cümleri) 

    6.5. Ettirgenlik Ekleri (ettirgen cümleler) 

    6.6. Birden Çok Çatı Eki Almış Fiiller 

7- Birleşik İsimler 

8- Birleşik Fiiller 

   8.1. İsim+yardımcı fiiller 

   8.2. fiil+ tasvir (modal) 

   8.3. fiil+ -abil-/ -ebil- fiili 

   8.4. Süreklilik 

   8.5. Tezlik 

   8.6. Yaklaşma Fiili 

   8.7.  Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller 

C1 H-Edatlar 
1-  …-a/ -e ( )+ait isim (mülkiyet/ sahiplik edatı) 

2-  …a/ -e ( )+deki / değin 

3-  …-den başka ( -nın/  ( ) dışında) 

4-  …-nın/ e rağmen / karşın 

5-  -dık+iyelik+hâlde (rağmen/ karşın) 

6-  -nın/ () gibi 

7-  …ilgi eki/ ()+için 

8-  …-a/ -e+göre 

9-  …-a/ -e+doğru 

10-  …-a/ -e karşı 

11-  …+ilgi eki/ () ile 

12-  …ancak/ sadece 

13-  bile/ dahi/ hattâ 

14-  sanki/ adeta 

15- üzere 

16- güya/ sözüm ona 

17-  …+-dan ötürü (sebebiyle) Edatı 

18-  Sebep Bildiren Diğer Edat Yapıları 

                         

1 

C1 I- Bağlar 
1- fakat/ ama/ ancak/ lakin 

2- ne var ki (maalesef)/ ne yazık ki (maalesef ve 

üzüntü duyma) 

3- halbuki/ oysa (ki) 

4- mademki/ o halde 

5- demek ki 

6- çünkü 

7- veya 

8- ya…ya (da) 

9- da/ de 

10- hem…hem (de) 

11- gerek…gerek (se) 

12-  …da/ de…da/ de 

13-  ne…ne (de) 

14- nitekim (zira) 

15- ki 

                      2 

C1 İ- Ünlemler                       3 

C1 J- Fiillerde Anlam/ Zaman Kayması 4                       

 K- Anlam Bakımından ve Anlam İlişkileri 

Bakımından Kelimeler 
1- Eş Zamanlı Kelimeler 

2- Yakın Anlamlı Kelimeler 

                      5 
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3- Eş sesli Kelimeler 

4- Zıt Anlamlı Kelimeler 

5- Mecaz Anlamlı Kelimeler 

6- Deyimler/ Kalıplar 

7- Terim Anlamlı Kelimeler 

C1 M-  Cümle ve Cümlenin Öğeleri 
1- Yüklem 

2- Özne 

3- Nesne 

4- Zarf Tümleci 

5- Dolaylı Tümleci 

6- Cümle Vurgusu 

7- Cümle Dışı Unsurlar 

                     6 

C1 N- Cümle Türleri 
1-  Yüklemin Türüne Göre Cümleler 

2- Yüklemin Yerine Göre Cümleler 

3- Anlamına (olma durumuna) Göre Cümleler 

4- Yapısına (birimlerine) Göre Cümleler 

                       7         

C1 O- Anlatım Bozuklukları 
1-  Anlam Kaynaklı Anlatım Bozuklukları 

2-  Gramer Hatalarından Kaynaklanan Anlatım 

Bozuklukları 

2.1. Özne-Yüklem Uyumsuzluğu 

2.2. Birleşik Cümlelerde Öğe Eksikliği 

2.3. Tamlama Yanlışları 

2.4. Yanlış Ek, Eksik Ek veya Fazladan Ek Kullanımı 

2.5. Çokluk Anlamlı Sıfatlardan Sonra Çokluk Eki 

Kullanımı 

2.6. Cümlede Fiil/ Fiilimsi ve Ek Eksikliği 

2.7. Çatı Uyuşmazlığı 

                     8 

 

Tablo-5 incelendiğinde B2 düzeyindeki dilbilgisi konularının çoğunun fiillerin istek-

dilek ve haber kiplerinin farklı türleri olduğu görülür. C1 düzeyinde yer verilen dilbilgisi 

konularının ise anlama yönelik olduğu anlaşılır. C1 düzeyinde anlama yönelik dilbilgisi 

konularına ağırlık yer verilmesi, meslekî bir amaç doğrultusunda Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenen kişiler için önemlidir. Ancak Tablo-5 incelendiğinde edat ve bağlaçların da C1 

düzeyinde ele alındığı görülür. Bu durum, yabancı dil öğretimin basitten zora ilkesine 

aykırıdır. Bu açıdan düşünüldüğünde “Temel Türkçe (A1/ A2) İçin Söz Dağarcığı Tespit 

Denemesi” adlı araştırmada “ve, bile, veya” gibi bağlaçların kullanım sıklığı bakımından 

‘birinci derecede’ yer aldığı görülür. Bu bağlaçların yanı sıra “çünkü”, “de”/ “da”, “fakat”, 

“ister”, “ki”  gibi bağlaçlar da çokça kullanılan bağlaçlardır (Açık, 2013: 8-9). Bu bağlamda 

düşünüldüğünde bazı bağlaçların A1 veya A2 düzeyinde olması gerektiği söylenebilir. 

GÜYİTDB kitaplarında “ve”, “fakat”, “ama”, “çünkü” gibi bağlaçlara da C1 düzeyinde yer 

verildiği anlaşılır.  Başka bir deyişle Tablo-4 incelendiğinde GÜYİTDB kitaplarının A1 ve 

A2 düzeyinde hiçbir bağlaca yer verilmediği, hatta bütün bağlaç ve edatların C1 düzeyinde 

ele alındığı görülür. 

Araştırmanın “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplar’ında 

düzeylere göre dilbilgisi sıralaması nasıldır, bu düzeylerde hangi dilbilgisi konularına yer 

verilmiştir?” şeklinde ifade edilen üçüncü alt probleme yönelik bulgulara Tablo-6, 7, 8 ve 

9’dan ulaşılabilir.  
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Tablo-6: Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı A1 Düzeyindeki Dilbilgisi Konularının Ünitelere/ 

Bölümlere Göre Sıralanışı/ Dağılımı 

Düzey Dilbilgisi Olarak Ele Alınan Konular Ünite/ Bölüm 

A1 0- Alfabe Öğretimi 

1- İşaret Sıfatları 

2- mI/ değil 

3- Var/ yok cümleleri 

4- Bulunma Hâl Eki 

5- Sayılar 

6- Çokluk Eki 

                      1 

A1 1- Ayrılma Hâl Eki 

2- Bulunma Hâl Eki 

3- Yönelme Hâl Eki 

4- -DAn önce, -DAn sonra 

5- Emir 

6- Şahıs Zamirleri 

7- Şimdiki Zaman 

                         

2 

A1 1- Belirli Geçmiş Zaman 

2- Zaman Zarfları 

3- -ile –ylA 

4- DAn önce, -DAn sonra 

                        

3 

A1 1- İyelik Ekleri 

2- -DAn… -A kadar 

3- Gelecek Zaman 

                         

4 

A1 1- İsim Tamlaması                          

5 

A1 1- -ki/ -DAki 

2- -(I)ncI 

                         

6 

A1 1- -A göre, bence 

2- -DEn daha+sıfat: Karşılaştırma 

3- en+sıfat: üstünlük 

4- -DEn beri/ DIr 

 

                         

7 

A1 1- Birinci üniteden yedinci üniteye kadar ele 

alınan dilbilgisi yapıları tekrarlanmıştır. 

                         

8 

 

Tablo-6 incelendiğinde yabancılar için hazırlanmış “Yedi İklim Türkçe Ders 

Kitapları”nın A1 ve A2 düzeyinde daha çok günlük konuşma dilinde kullanılan dilbilgisi 

yapılarına yer verildiği anlaşılır. Örneğin, “sayılar”, “var/ yok cümleleri”, “değil mI”, 

“çokluk eki”, “hâl ekleri”, “emir cümleleri” günlük konuşma dilinde çokça geçen yapılardır. 

Bunun yanı sıra sekizinci ünitede, birinci üniteden yedinci üniteye kadar ele alınan dilbilgisi 

konuları tekrarlanmış ve daha önceki ünitelerde ele alınan dilbilgisi yapılarının pekişmesi 

istenmiştir. 

Tablo-7: Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı A2 Düzeyindeki Dilbilgisi Konularının Ünitelere/ 

Bölümlere Göre Sıralanışı/ Dağılımı 

Düzey Dilbilgisi Olarak Ele Alınan Konular  Ünite/ Bölüm 

A2 1- Belirsiz Geçmiş Zaman(-mIş) 

2- -DAn önce, -DAn sonra,  

3- -mAdAn önce, mAdAn sonra 

1 

A2 1- Pekiştirme 

2- gibi ve kadar  

2 

A2 1- Geniş Zaman (-Ir, -Ar,/ -r) 

2- -CA, -A göre 

3- bu yüzden,/ bu sebeple 

4- belki…belki 

5- hem…hem 

6- ne…ne 

7- ya…ya 

8- ister…ister 

3 
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A2 1-  -mA/ -mAk/ -Iş 

2- Dolaylı Anlatım (emir kipi) 

4 

A2 1-  -(y)Ip 

2-  -mAdAn 

3- -mAyIp 

4- -(y)ArAk 

5- -(y)A…-(y)A 

5 

A2 1-  -(y)Abil 6 

A2 1-  -mAk için 

2- -mAk üzere 

3- …diye sormak 

4- …diye cevap vermek 

7 

A2 1-  -an/ -en 

2-  Birinci üniteden yedinci üniteye kadar ele 

alınan dilbilgisi yapıları tekrarlanmıştır. 

8 

 

Tablo-7 incelendiğinde yabancılar için hazırlanmış “Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı 

A2” düzeyinde edat, zarf ve bazı dilbilgisi yapılarının çoğunlukla ele alındığı görülür. Bu 

dilbilgisi yapıları daha çok günlük yaşamda kullanılan yapılardır. Birinci üniteden yedinci 

üniteye kadar bu yapılar ele alınmış, daha sonra ise bu yapılar sekizinci ünitede 

tekralanmıştır. Bu açıdan düşünüldüğünde YİTDK’ların dil öğretimi konusunda “Avrupa 

Ortak Metni Çerçeve Programı” ilkelerine göre hazırlandığı söylenebilir. Ancak bu 

kitaplarda bazı dilbilgisi yapılarına yer verip bazılarına ise hiç ver verilmemesi, dilbilgisi 

öğretiminde eksiklik olarak değerlendirilebilir. 

Tablo-8: Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı B1 Düzeyindeki Dilbilgisi Konularının Ünitelere/ 

Bölümlere Göre Sıralanışı/ Dağılımı 

Düzey Dilbilgisi Olarak Ele Alınan Konular    Ünite/  Bölüm 

B1 1- Zarf fiiller -(y) ken 

2- Şimdiki Zamanın Hikâyesi 

3- (I)yordu 

1 

B1 1- İşteşlik 

2- İşteş Çatı -(I)ş 

2 

B1 1- Dilek Kipi (-sA) 

2- Dilek Kipinin Hikâye -sAydI 

3- Şart Kipi -(y)Sa 

3 

B1 1- Gereklilik Kipi (mAlI) 

2- …-Alİ, -DIğInDAn beri, -DI…-Alİ 

3- Ettirgen Çatı: -DIr, -Ir, -t, -Ar 

4 

B1 1- Dönüşlü Çatı (-n-, -l-) 

2- ‘Kendi’ Dönüşlülük Zamiri 

3- -mAk zorunda kal- 

4- -mAk gerek 

5- -mAk şart 

5 

B1 1- Edilgen Çatı (-l-, -n-) 6 

B1 1- Sıfat Fiiller (-An, -DIk, AcAk) 7 

B1 Bu bölümde ele alınan dilbilgisi konularının genel tekrarı 

yapılmıştır. 

8 

 

Tablo-8 incelendiğinde bu tabloda yer alan dilbilgisi konusu/ konuları daha çok fiil 

türleri/ yapılarıdır. B1 düzeyindeki dilbilgisi konularının/ yapılarının verildiği Tablo-8 

incelendiğinde bu düzeyde de yer verilen yapıların daha çok günlük dilde kullanılan yapılar 

olduğu görülür. 
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Tablo-9: Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı B2 Düzeyindeki Dilbilgisi Konularının Ünitelere/ 

Bölümlere Göre Sıralanışı 

Düzey Dilbilgisi Olarak Ele Alınan Konular Ünite/ Bölüm 

B2 1- Sıfat fiil eklerinin (-r, Ar, -Ir, -AsI, -mAz) 

2- Zarf fiil (-AnA kadar, -IncAyA kadar, -mAksIzIn)  

3- Bütün zamanların hikâyeleri 

                        

1  

B2 1- Sıfat Fiil Eki (-mIş) 

2- Zarf Fiil Ekleri(-DIğI zaman, -DIğI sırada, -AcAğI zaman, -

AcAğI sırada) 

3- Bütün zamanların rivayeti 

                       2 

B2 1- Dolaylı Anlatım 

2- İsimleri Dolaylı Anlatımları 

3- Fiillerin Dolaylı Anlatımları 

4- İstek Kipinin Dolaylı Anlatımları 

5- Emir Kipinin Dolaylı Anlatımları 

                       3 

B2 1- Boyunca 

2- Süresince 

3- -DığI sürece 

4- -DIğI zaman 

5- -DIkçA 

6- -IncA 

7- -Ar…-mAz 

                      4 

B2 1- Gereklilik Kipinin Dolaylı Anlatımı 

2- Zarf Fiilleri (-DIğI için, -DIğIndAn, -AcAğI için,-AcAğIndAn) 

                        

5 

B2 1- Birleşik Çatı (işteş, ettirgen+ettirgen vs) 

2- Zarf Fiil Ekleri (-DIğI hâlde, -AcAğI hâlde, -mAsInA rağmen, -A 

rağmen) 

                         

6 

B2 1- Zarf Fiil Ekleri (-mAk yerine, -mAktAnsA, -AcAğI yerde, -DIğI 

takdirde, -mAsI durumunda) 

                        

7 

B2 1- -I vermek 

2- -Ip durmak 

3- -Ip kalmak 

4- -I yazmak 

5- -A kalmak 

6- -A gelmek 

                         

8 

 

Tablo-9 incelendiğinde bu düzeyde daha çok dolaylı anlatımın ve zaman durumunu 

ifade eden ek ve sözcüklerin yer aldığı görülür. A1, A2 ve B1 düzeylerindeki dilbilgisi 

konularının gösterildiği Tablo-6, 7 ve 8 incelendiğinde Tablo-9’da yer alan dilbilgisi 

konularının da diğer düzeylerin yöntemiyle ele alındığı anlaşılır.  

Araştırmanın “İncelenen kitaplarda düzeylere göre dilbilgisi konularının dağılımında bir 

paralellik var mı ve hangi düzeyde dilbilgisi konuları daha çok ortaktır?” şeklinde ifade 

edilen dördüncü alt probleme yönelik bulgulara aşağıdaki değerlendirmelerden ve Tablo-

10’dan ulaşılabilir. 

İncelenen yabancılar için Türkçe kitaplarındaki dilbilgisi konularının en çok A1 

düzeyinde ortak olduğu tespit edilmiştir. Tablo-10’da görüldüğü gibi “alfabe öğretimi”, 

“iyelik ekleri”, “var/ yok cümleleri”, “şimdiki zaman”, “görülen geçmiş zaman” ve “çokluk 

eki” A1 düzeyinde ele alınmış ortak dilbilgisi konularıdır. A2 düzeyinde ise “geniş zaman” 

ve “öğrenilen geçmiş zaman” konuları ortaktır. B1 düzeyinde ise dilek kipleri ortak konu 

olarak ele alınmıştır.  B2 ve C1 düzeyinde dilbilgisi olarak ele alınan ortak konunun/ 

konularının olmadığı tespit edilmiştir. Tablo-10’dan anlaşılmaktadır ki A1 düzeyi hariç 

dilbilgisi öğretimi sıralamasında ortak bir sınıflandırmadan bahsetmek mümkün değildir. 
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Tablo-10: YHYİTDK, GÜYİTDB ve YİTDK’larda Ele Alınan Ortak Dilbilgisi Konularının 

Dağılımı 
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A1 A1 A1 A2 A2 A2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 C1 C1 C1 

Alfabe X X X             

İyelik ekleri X X X             

Var/ yok cümleleri X X X             

Geniş zaman    X X X          

Şimdiki zaman X X X             

Gelecek zaman                

Görülen geçmiş 

zaman 
X X X             

Öğrenilen geçmiş 

zaman 
   X X X          

Çokluk eki X X X             

Hâl eki                

Zamirler                

Sıfatlar                

Zarflar                

Fiilimsiler                

Edatlar                

Bağlaçlar                

Ünlem                

Dilek haber kipleri       X X X       

Kelime yapısı                

Dolaylı anlatım                

Anlam bakımından 

kelimeler 
               

Cümlenin öğeleri                

Cümle türleri                

Anlatım 

bozuklukları 
               

 

İncelenen yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki birçok dilbilgisi konunun aynı 

düzeyde ortak olmaması, bu kitapların bireysel olarak hazırlandığı söylenebilir. Bu yüzden 

yabancılar için Türkçe ders kitaplarının hazırlanması durumunda bu gibi bilimsel 

çalışmaların göz önünde bulundurulması, bundan sonraki kitapların daha sistemli 

hazırlanmasını sağlayacaktır. 
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Sonuç ve Öneriler 
“Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarında Dilbilgisi Sıralaması” adlı bu araştırmada, 

YHYİTDK, GÜYİTDB ve YİTDK’larda dilbilgisi konularının düzeylere göre sıralaması/ 

dağılımı belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, örneklem olarak seçilen yabancılar için Türkçe 

ders kitaplarında A1 ve A2 düzeyinde ele alınan bazı dilbilgisi konularının ortak olduğu 

görülmüştür. Ancak B1 düzeyinde bir konu hariç, B2 ve C1 düzeyinde ortak sıralamadan/ 

çerçeveden bahsetmek mümkün değildir. 

YHYİTDK’larda dilbilgisi konularının aşamalık ilkesine göre düzenlendiği ve A1 

düzeyinden C1 düzeyine kadar ele alınan konuların, günlük dilde çok kullanılan dilbilgisi 

yapılarından az kullanılan dilbilgisi yapılarına göre bir dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. Özellikle 

Türkçede günlük konuşma dilinde geçen birçok yapı ve kuralın A1 ve A2 düzeyinde ele alındığı 

sonucuna varılmıştır. B2 ve C1 düzeyinde yer verilen konuların daha çok akademik Türkçe 

cümle yapılarına ait olduğu görülmüştür. Bu açıdan YHYİTDK’ların iyi hazırlandığını söylemek 

mümkündür. Ancak YHYİTDK’ların “Avrupa Ortak Metni Çerçeve Programına” göre 

hazırlandığı göz önüne alındığında her düzeyin her ünitesinde dilbilgisi konularına yer vermesi 

“Avrupa Ortak Metni Çerçeve Programı”nın dil öğretim ilkelerine uygun olarak hazırlandığını 

söylemek doğru değildir. 

“Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi” kitapları dilbilgisi sıralaması 

açısından incelendiğinde A1 düzeyinde dilbilgisi olarak dilin biçimsel özellikleri gösteren 

“ünlüler”, “ünsüzler”, “ünlü uyumu”, “ünsüz yumuşaması” gibi konuların; C1 düzeyinde ise 

anlama yönelik olan anlatım bozukluğu gibi konuların ele alındığı görülür. C1 düzeyinde anlama 

yönelik konuların ele alınması, yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenenlerin Türkçenin yapısını 

anlaması bakımından önemlidir. Ancak dilbilgisi konusunun ele alındığı düzeyde ayrıntılı olarak 

açıklanması, “Avrupa Ortak Çerçeve Metni Programı” dil öğretim ilkelerine uygun değildir. 

Hatta bu çerçeveye göre dil öğretiminde dilbilgisi becerisi olarak ayrı bir öğretim becerisi yoktur. 

Bunun yanı sıra GÜYİTDB kitaplarında basitten zora ilkesinin dikkate alınmadığı sonucuna 

varılır. Örneğin Tablo-6 incelendiği bütün bağlaç ve edatların C1 düzeyinde ele alındığı görülür. 

Bu bağlamda düşünüldüğünde GÜYİTDB kitaplarında günlük dilde çok kullanılan yapılardan az 

kullanılan dilbilgisi yapılarına göre bir sıralamanın izlenmediği sonucuna varılır.   

Yabancılar için hazırlanmış “Yedi İklim Türkçe Ders Kitapları” incelendiğinde ele 

alınan yapıların daha çok günlük dilde kullanılan yapılar olduğu görülür. Bu kitaplarda 

dilbilgisiyle ilgili her yapı ele alınmamıştır. Özellikle C1 düzeyinde sadece anlatım bozukluğuyla 

ilgili bazı cümlelere yer verildiği görülür. YİTDK’larda dilbilgisine az yer verilmesi, “Avrupa 

Ortak Metni Çerçeve Programı” dil öğretim ilkelerine uygundur. Ancak dilbilgisinin bazı 

yapılarına yer verilip bazılarına ise hiç yer verilmemesi dilbilgisi öğretiminde eksiklik olarak 

düşünülebilir. 

Öneriler 
Bu araştırmanın sonuca olarak yabancılar için hazırlanacak Türkçe ders veya dilbilgisi 

kitaplarında, tablodaki veriler dikkate alınarak düzeylere göre aşağıdaki gibi bir konu sıralaması 

izlenebilir.  

A1 düzeyinde dilbilgisi olarak “alfabe öğretimi”, “var/ yok cümleleri”, “çokluk eki”, 

“iyelik ekleri”, “hâl ekleri”, “şimdiki zaman”, “görülen geçmiş zaman” ve “kişi zamirleri” gibi 

konular ele alınabilir. Bunun yanı sıra bu düzeyde sözcük sıklık kullanımına göre “ve”, “ama”, 

“lâkin”, “çünkü” gibi bağlar ile “gibi”, “göre”, “kadar”, “ile” gibi bazı edatlar da ele alınabilir.  

A2 düzeyinde dilbilgisi olarak “geniş zaman”, “öğrenilen geçmiş zaman” ve “işaret 

sıfatları” gibi günlük dilde çok kullanılan yapılar ele alınabilir. Buna ek olarak “zarflar”, “gelecek 

zaman”, “işaret zamirleri”, bazı ses olayları ile bazı istek kiplerine bu düzeyde yer verilebilir. 

B1 düzeyinde istek kiplerinin farklı çeşitleri, “fiilimsiler”, “belgisiz zamirler”, “belgisiz 

sıfatlar”, “etken/ edilgen fiileri”, “neden-sonuç” ilişkisini gösteren bağlaçlar ile A1 ve A2 

düzeyinde ele alınmayan edatlara yer verilebilir.  

B2 düzeyinde “sözcük yapısı”, “cümlenin öğeleri”, “cümle türleri”, “sözcük türleri” ve 

“dolaylı anlatım” gibi dilbilgisi konularına yer verilebilir. 

C1 düzeyinde “ses bilgisi”, “anlatım bozukluğu” ile daha önce yüzeysel anlatılan 

dilbilgisi konuları ayrıntılı olarak ele alınabilir. 
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Geçici Eğitim Merkezlerinde Suriyeli Öğrencilere Türkçe Öğreten Öğretmenlerin 

Materyal Edinimi ve Kullanımı 

 

Esra YILMAZ* 

Halil KARAGÜLLE* 

 

Öz: Mart 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, gerek insanı gerek siyasi bakımdan 

tarih sayfalarında bir utanç kaynağı olarak yerini almış ve hâlen de almaktadır. Dünyanın içinde 

olduğu trajik durumun en acımasız resmi olarak karşımıza çıkan bu savaşın sonunda binlerce 

yıllık şehirler harap olmuş ve milyonlarca insan ülkelerinden göç etmek zorunda kalmıştır. Başta 

komşu ülkeler olmak üzere dünyanın her yerine göç eden Suriyelilere, Türkiye daha ilk günden 

kapılarını açmıştır. Günümüzde kayıtlı üç milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapan 

Türkiye’de hem idari kurum ve kuruluşlar hem de sivil toplum örgütleri sığınmacıların 

hayatlarını sağlıklı bir ortamda sosyal bir birliktelik içerisinde devam ettirebilmeleri için projeler 

üretmekte ve bu projeleri hayata geçirmektedir. Bu projeler başta çoğunlukla barınma ve sağlık 

gibi temel ihtiyaçlara yönelik faaliyetleri içermiş olsa da zamanla genişlemeye ve çeşitlenmeye 

başlayıp birçok alanda yayılmıştır. Bu alanlardan biri de eğitim ve öğretim alanıdır. 

Sığınmacıların içinde yüksek oranda ilk, orta öğrenim ve lise çağında olan öğrencilerin 

bulunması bunların eğitimini merkezi bir sistemin kontrolünde planlı ve programlı yapılması 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Unicef,2016). Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Geçici 

Eğitim Merkezleri (GEM) bu gerekliliğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu merkezlerde 

Suriyeli öğrencilere yine Suriyeli öğretmenler tarafından Suriye eğitim müfredatı esas alınarak 

dersler verilmesinin yanında Aralık 2016’dan beri Türk öğretmenler tarafından Türkçe dersleri 

verilmektedir. Çoğunlukla sınıf öğretmenliği mezunlarına yer verilen bu projede Türkçe 

öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

ve Türk Dili mezunları da yer almaktadır. Araştırma GEM’lerde Türkçe öğretimi alanında görev 

yapmakta olan bu öğretmenlerin materyal edinimi ve kullanımına yönelik olarak yapılmıştır. 

Araştırmada verilerin toplanmasında nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Veriler anket ve 

odak grup görüşmesi tekniği kullanılarak elde edilmiştir. GEM’lerde Suriyeli öğrencilere Türkçe 

öğreten 120 öğretmenle yapılan anket ve 15 öğretmenle yapılan odak grup görüşmesinden elde 

edilen veriler hem betimsel hem de sayısal analize tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Suriyeli öğrenciler, materyal, GEM. 
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Adına “Arap Baharı” denilen, 2010 yılında başlayıp bütün Arap ülkelerini etkisi altına 

alan olaylar en kötü neticesini Suriye iç savaşıyla göstermiştir. 2011 yılının Mart ayında Suriyeli 

muhalifler tarafından başlatılan ayaklanmalar kısa sürede alevlenerek son yüzyılın en dramatik 

sahnelerini karşımıza çıkarmıştır. Çatışmalarda ölen insan sayısı 2016 Şubatı itibariyle 470.000'e 

ulaşmıştı. Silahlı çatışmaların yayılması ve yoğunlaşması vahim bir insani krizle sonuçlandı.   

BM insani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre Suriye içinde 6.1 Milyon insan yerinden 

oldu, Suriye dışında ise 4.8 milyon insan sığınma talebinde bulundu. 2016 yılı ortalarında 

tahminen 1 milyon kişi, kuşatma altındaki bölgelerde yaşamakta ve temel hayat kurtarıcı 

yardımlardan ve insani destekten mahrum bırakılmaktaydı (Human Rights Watch, World Report 

2017) 

Suriye’de başlayan olaylar giderek savaş ve şiddet ortamına dönüşmesiyle birlikte ve 5 

milyona yakın insan can güvenliği için komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Türkiye’nin 

“açık kapı” politikası sayesinde Suriyelilerin en fazla sığındıkları ülke olmuştur. Türkiye 

Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 4.9.2017 tarihli son verilerine Türkiye’de göre geçici 

koruma kapsamında 3.181.537 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır. Suriye’deki savaşın halen 

devam etmesi ve ülkedeki yaşam alanlarının yok olması nedeniyle, Türkiye’ye sığınan Suriye 

vatandaşlarının ülkelerine uzun bir süre daha dönemeyecekleri öngörülmektedir. 

Suriyeli sığınmacılar ile ilgili yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlar 2011’den beri 

Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların sayısının gün geçtikçe artması ve Suriye’deki iç 

savaş ve şiddet ortamının hala sürüyor olması nedeniyle Suriyeli sığınmacıların uzun süre 

Türkiye’de kalacaklarını göstermektedir (UNHCR, 2015; Theirworld ve A World at School, 

2015; HRW, 2015; Erdoğan, 2015; Kanat ve Üstün, 2015). Bugüne kadar çoğunlukla sivil 

toplum kuruluşları tarafından Suriyeli sığınmacılarla ilgili daha çok kısa vadeli, can ve mal 

güvenliklerini sağlamaya yönelik, yaşamaları için gıda, barınma, giyinme gibi birincil 

ihtiyaçların ve sorunların tespit ve tedarik edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Ancak 

yaklaşık 6 yıldır Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların kısa vadede ülkelerine 

dönemeyecekleri varsayıldığında, ülkeye uyumları ve sosyal bütünleşmelerinin sağlanması adına 

uzun vadeli sorunlara yönelik çalışmaların yapılması, buna ilişkin politikaların geliştirilmesi 

önemlidir. Türkiye, göçün başladığı 2011 yılında bunun geçici bir göç olacağı düşüncesi ile uzun 

vadeli planlamalara ve alt yapı hazırlıklarına hemen girişmemiştir. Bu alanlardan biri, belki de 

en önemlisi eğitimdir. Eğitimin temel insani ihtiyaçlardan olduğu şüphesizdir. Nitekim Türkiye 

Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 yıllık göç raporuna göre Türkiye’ye göç eden 

Suriyelilerin 1.350.332’si çocuklardan, 1.028.862’si de 5-18 yaş gurubu eğitim çağındaki 

çocuklardan oluşmaktadır. Suriyeli sığınmacılar içinde çocukların oranı %47.64, 5-18 yaş eğitim 

yaşındaki çocukların oranı ise 36.22’dir. (Türkiye Göç Raporu,2016). 

Unicef’in Temmuz 2016 raporuna göre 500.000’in üzerinde Türkiye’deki eğitim 

çağındaki Suriyeli çocuk okula gidememektedir (Unıcef, 2016).Bu veri, ülkelerinde eğitimlerini 

yarıda bırakarak gelen ve eğitimine devam etmesi gereken yüz binlerce Suriyeli çocuğun 

olduğunu göstermektedir. Dahası 2011 yılından bu yana Türkiye’de 200 bini aşkın Suriyeli 

bebek doğmuştur (Erdoğan, 2015). Dolayısıyla Türkiye’de doğup büyüyen ve eğitim çağına 

yaklaşan büyük bir nüfus söz konusudur. Bu durum, Türkiye’nin Suriyeli çocuklara yönelik 

uzun vadeli eğitim politikaları geliştirmesini zorunlu kılmaktadır. 

MEB’in 26 Eylül 2013 tarihli “Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye 

Vatandaşlarına Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri” konulu genelgesi Suriyelilerin eğitimiyle 

ilgili bu zamana kadar yayımlanan en kapsamlı belge konumundadır. Bu genelge uygulamada 

var olan faaliyetleri bir standarda bağlaması, ortak hareket etmeyi gerektirmesi, kamp içiyle 

birlikte kamp dışını da kapsaması ve üniversite öğretimine de değinmesi bakımından önem arz 

etmektedir. Müsteşar yardımcısı Yusuf Büyük imzasıyla yayımlanan genelgede; kamplardaki 

Suriyelilerin temel eğitimleriyle ilgili amaç, planlamalar, uygulanacak programlar, sorumluluk 

ve görevlendirmeler belirtilmiştir. 

Türkiye’de Geçici Eğitim Merkezleri, mültecilere yönelik eğitim politikaları 
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kapsamında; mültecilerin ihtiyaçlarının dikkate alınarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim 

kademelerinde bu öğrencilere eğitim-öğretim hizmetlerinin sunulması, mülteci çocukların 

topluma entegre olması ve mülteci çocuklara güvenli, huzurlu yaşam alanları sunulması 

amacıyla oluşturulmuştur.  UNICEF’e göre kamplarda yaşayan okul çağındaki çocukların %20'si 

ve kampların dışında yaşayan çocukların ise yaklaşık %74'ü okula gitmemektedir. Kız çocukları 

veya engelli çocukların okula kayıt yaptırmama, okulu bırakma veya derslere düzenli bir şekilde 

devam sağlayamama riski daha yüksektir. UNICEF kayıtlarına göre, kamplarda yaşayan toplam 

75.000 okul çağındaki çocuk arasında okula kayıt oranı yaklaşık %80'dir (63.070). Kamp dışında 

yaşayan toplam 175.000 okul çağındaki çocuk arasındaki okula kayıt oranı ise yaklaşık %24'tür 

(46.000). Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” konulu 

genelgesine (2014/21) göre; kitlesel akından etkilenen il ve ilçelere bağlı olarak faaliyet 

yürütmek üzere valilik oluru ile geçici eğitim merkezleri oluşturulacak ve ülkemize göç etmek 

zorunda kalmış olan öğrenciler, kendi ülkelerinde yarım bırakmak zorunda kaldıkları eğitim- 

öğretimlerine bu geçici eğitim merkezlerinde devam edebileceklerdir. GEM’lerde yürütülecek 

olan eğitim- öğretim faaliyetleri uygulamada birlik sağlanması amacıyla MEB tarafından özel 

olarak hazırlanmış haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarıyla yürütülecektir. GEM’ler, 

Suriyeli çocukların ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerinde eğitimlerine devam etmeleri 

açısından katkı sağlayıcı olsa da; GEM’lerin işleyişi, GEM’lerde görev yapan Suriyeli ve Türk 

öğretmenlerin niteliği ve çalışma koşulları, bu katkının niteliği üzerinde belirleyici faktörler 

olmaktadır. 

GEM’lerin varlığı ile ilgili en temel sorun ise bu okullarda verilen Türkçe eğitiminin 

yetersiz olması dolayısı ile iki toplumun gelecekte bir arada bir yaşam inşa etmelerine yönelik 

olumsuz etkidir. Öğrencilerinin mezuniyet sonrası topluma uyum sağlayabilmeleri, daha ileri 

eğitime veya iş piyasalarına sorunsuz geçiş yapabilmeleri için GEM’lerin müfredatına konulan 

haftada beş saatlik Türkçe eğitiminin bu sorunlara çözüm arayışını gösterir nitelikte olmakla 

beraber yetersiz kaldığı ortadadır (Aras Yasun, 2016). 

Suriye’de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören ya da öğrenimi yarım kalan 

öğrencilerin Türkiye’de herhangi bir okulda öğrenimlerine devam edebilmeleri için denklik 

belgesine ihtiyaçlaprı vardır. Okullarda denklikle ilgili güvenilir ve sürdürülebilir bir çerçeve 

oluşturmak için, MEB, geçtiğimiz dönemlerde Suriye Geçici Hükümeti tarafından yapılan 

bitirme sınavlarına son vermiş ve GEM’lerden lise düzeyinde mezun olan ve 12’inci sınıfa 

devam eden öğrencilere bir denklik sınavı yapma şeklinde bir uygulama başlatmıştır.19-27 

Haziran 2015’de Adana, Adıyaman, Batman Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, 

Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa il merkezlerinde 

gerçekleştirilmiştir. Sınavla ve denklik işlemleri ilgili düzenleme MEB’in 9 Temmuz ve 20 

Ağustos 2015 tarihli, “Suriye, Irak ve Libya uyruklu öğrencilerin denklik işlemleri” konulu iki 

yazısı ile yapılmıştır.20 11 Mart 2016’da MEB Müsteşar Yardımcısı’ndan alınan bilgiye göre 

geçen yıl yapılan sınavda sorular Arapça olmasına rağmen 7500 kişinin 3500 kadarı başarılı 

olabilmişken, bu yılki sınava 8.000 öğrenci girmiş ve 4.000’ine denklik belgesi verilerek, 

üniversitelere sevk edilmiştir (MEB, 2016b). Eğitimin kalitesi kadar fon yokluğunda bazı 

GEM’lerin kapanma tehlikesi mevcuttur. Altyapı sorununu çözümüne yönelik, 2014/21 sayılı 

genelge ilçe sınırları içinde uygun bulunan devlet okullarının belirli saat aralıklarında GEM’lere 

tahsis edilmesini içermektedir. Bu uygulamanın iyi sonuç verdiği örnek il olarak Gaziantep 

dikkate değer bir örnektir. 

GEM’lerde Suriyeli öğretmenlerle Türk öğretmenler beraber çalışmaktadır,  GEM’lerde 

çalışan Suriyeli öğretmenler ile ilgili olarak, “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” 

konulu genelgede (2014/21); il Millî Eğitim Müdürlüklerinin bünyesinde, bir İl Millî Eğitim 

müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında bir komisyonun yabancılara yönelik eğitim-

öğretim faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olacağı belirtilmiştir. İl Komisyonunun, 

GEM’lerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine gönüllü olarak destek vermek isteyen yabancıları 

eğitim koordinatörü ile birlikte değerlendireceği ve uygun bulunanların eğitim koordinatörünün 
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denetiminde çalışacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda destek veren gönüllülerin bilgileri, yabancı 

öğrenciler bilgi işletim sistemi üzerinden kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca gönüllülere Bakanlık 

tarafından hazırlanan etik sözleşmenin imzalatılacağı ve sözleşmedeki taahhütlere uygun 

davranmalarının sağlanacağı ifade edilmektedir. İl Komisyonu, GEM’lerdeki Türkçe dersleri 

için; Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı alan öğretmenleri, sınıf öğretmenleri arasından seçim 

yapabilmektedir (MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2014). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; GEM’lerde çalışan Türk öğretmenlerin; mesleki gelişim 

ihtiyaçlarına, eğitim öğretim süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara, çalışma koşullarına ve bu 

bağlamda öğretmenlerin materyal konusundaki görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla 

aşağıdaki problemlere cevap aranmıştır. 

 GEM’lerde çalışan Türk öğretmenler, derslerinde kullanabilecekleri yeterli materyale 

sahip midir? 

  GEM’lerde çalışan Türk öğretmenler, eğitim-öğretim süreçlerinde materyal 

konusunda hangi zorluklarla karşılaşmaktadırlar? 

 Öğretmenlerin materyal konusunda yaşadığı problemler öğrencilerin eğitim- öğretim 

sürecini nasıl etkilemektedir? 

Çalışmanın Önemi 

Eğitim, genel olarak kültürlenme süreci veya kültürel değerleri bireye kazandırma süreci 

olarak tanımlanmaktadır (Sönmez, 2015:2). İnsanın en temel haklarından biri eğitim hakkıdır.  

Dünya genelinde 72 milyon çocuk eğitimine devam edemezken, bunların yarısını doğal veya 

insan kaynaklı afetler nedeniyle okuluna devam edemeyenler oluşturmaktadır. Oysa eğitim 

çocuğun en temel hakkıdır ve uluslararası sözleşmeler ve yasalarla güvence altına alınmıştır. 

Özellikle savaş veya iç karışıklık gibi karmaşık afet durumlarında, çocuklar yaşadığı 

yerden göç etmek zorunda kalarak mülteci durumuna gelirler. Mülteciler yeni geldikleri 

toplumda günlük yaşamdaki değişimlere bağlı birçok zorlukla karşı karşıya kalır ve bu 

zorluklara uyum sağlamak için mücadele ederler. Bu mücadele yetişkin mülteciler için görece 

daha kolaydır; çünkü yetişkinler yeni geldikleri toplumda kendileri ile aynı kökene sahip 

bireylerle bir arada yaşayarak, kendileri için güvenli ve tanıdık bir çevre oluşturabilirler. Bu 

ailelerin çocukları açısından düşünüldüğünde yaşanan zorluklar daha da artmaktadır. Eğitim, 

mülteci çocukların yeni yaşam koşulları nedeniyle ortaya çıkan söz konusu zorlukları aşmasına 

yardım eden bir araçtır. Eğitim sığınmacı çocukların ve gençlerin psikolojik durumları için de 

oldukça önemlidir (Ferris ve Winthrop, 2010:29). Ancak mülteciler çoğu zaman eğitime devam 

etme fırsatı yakalayamamaktadır. Bu kişilerin eğitime devam etmesi durumunda ise hem 

kendileri için hem de eğitim sistemi için bir takım güçlükler ortaya çıkmaktadır. Eğitim sistemi 

ise farklı etnik kökenlere sahip kişilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda kalır (Şeker 

ve Aslan, 2015:92). Tüm bu zorluklarına rağmen mülteci çocukları için bir gelecek tahayyülü ise 

ancak eğitim ile mümkün olacaktır 

İlköğrenim, orta öğrenim ve lise çağında olan Suriyeli öğrencilerin sayılarının gittikçe 

artması ve bunların eğitiminin merkezi bir sistemin kontrolünde planlı ve programlı yapılması 

gerekliliğini aşikârdır. Bu durumda göçmenler ve mülteciler toplumun içinde fakat “vatandaş” 

olmadıkları için, ortak hayale dâhil olmayan insanlar olarak sistem açısından bir çelişki 

oluşturmaktadırlar. Water ve Le Blanc’a (2005) göre mülteci eğitimi sorununun temeli vatandaş 

ile ulus-devlet arasındaki bağın kopmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağın en önemli aygıtı olan 

eğitim bu süreçte işlevini yitirmektedir ve mültecilere yönelik eğitim programları 

geliştirilmesinin önündeki en temel engeli bu çelişki oluşturmaktadır. Ortak bir vizyonu, hayal 

edilmiş geleceği yaratacak devlet ve ulusun yokluğunda eğitim sistemi anlamını yitirmektedir. 

Tüm bu sergilenen gerekliliklere rağmen Water ve Le Blanc (2005) mülteci eğitiminin 

zorluğunun temelindeki üç temel sorunu sergileyerek tartışmaya önemli katkılarda 

bulunmaktadırlar. Altı çizilen ilk nokta, öncelikli olarak mültecilerin devletsiz statüleri ve eğitim 

sistemi için gerekli tutarlı bir birlikteliğin yokluğunda eğitimin “mülteciler ile” değil, “mülteciler 
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için” farklı pek çok aktörün (Ev sahibi devlet, BM, STK’lar gibi) müdahalesi ile 

gerçekleştirildiğidir. İkinci olarak bu aktörlerin çokluğu ve kurdukları güç ilişkilerinin eğitim ve 

müfredata etkisi düşünüldüğünde, eğitimin bu farklı aktörler tarafından etki alanlarını artırmak 

adına istismara açık bir araç olarak kullanılacak olması ve kapsayıcı olduğu kadar, dışlayıcı da 

olabilecek bir şekilde inşa edilmesi tehlikesidir. Son olarak eğitimin toplumda, devletin ortak 

vatandaş yaratma ideali doğrultusunda endoktrinasyon amaçlı kullanımı dışında bireyin modern 

dünyaya katılımını sağlamaya dair olan işlevinden dem vuran Waters ve Le Blanc (2005), 

“vatandaş olmayan” olarak “hayal” edilen bu insanların, modern dünyaya katılımının – henüz bir 

devlete dahi katılamıyorken-nasıl mümkün olacağını sormaktadırlar. 

Yöntem 

Araştırma; Gaziantep ilinde bulunan, GEM’lerde görev yapan, Suriyeli öğrencilere 

Türkçe öğreten 120 öğretmenle yapılmıştır. Bu 120 öğretmenle anket yapılmış ve 15 öğretmenle 

de odak grup görüşmesi yapılmıştır. Yapılan anket ve odak grup görüşmesinden elde edilen 

veriler hem betimsel hem de sayısal analize tabi tutulmuştur. Katılımcılar arasında yer alan 

öğretmenlerin belirlenmesinde en az altı ay GEM’lerde çalışma şartı aranmıştır. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin hepsi Gaziantep ilinde yer alan GEM’lerde görev yapmaktadır. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri anket ve odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Odak grup 

görüşmesinde sorulan sorular ana hatlarıyla şunlardır: 

GEM’lerde çalışan Türk öğretmenler; 

1. Eğitim- öğretim sürecinde okul yönetiminden neler bekliyorlar? 

2. Müfredat konusunda kendilerine gerekli özerklik tanınmakta mıdır? 

3. Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretiminde materyal konusunda eksiklik yaşıyorlar mı? 

4. Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretirken dört temel beceride en çok hangi alanda 

zorlanıyorlar? 

5. Sınıf içerisinde istedikleri teknolojik donanıma sahipler mi? 

6. Ders dışı etkinlik yaptırmak istediklerinde gerekli kaynaklara ulaşabiliyorlar mı? 

Verilerin Analizi 

Yapılan  anketler ,  incelenen çalışmalar sonucu Elde edilen verilere frekans analizi 

uygulanmıştır. anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler SPSS 21 programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. 

Odak grup görüşmesinden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik 

analizi; tema, alt tema, kavram ve alt kavram olmak üzere dört düzeyde gerçekleştirilmiştir. 

Temalar araştırma problemleri doğrultusunda belirlenirken; alt temalar, kavramlar ve alt 

kavramlar ise, görüşmede kullanılan sorulara ve görüşmeden elde edilen verilere dayalı olarak 

belirlenmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde anket sonuçlarından elde edilen verilen farklı başlıklar altında toplanarak 

tablolaştırılmış ve sonrasında analiz edilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların materyal seçimleri  

Kullanım sıklığına göre materyal seçimleri 1 2 3 4 5 

MEB müfredatında bulunan kaynaklar 7,50% 8,33% 17,50% 17,50% 49,17% 

İnternet 0,00% 0,00% 0,83% 19,17% 80,00% 

Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan 

kaynaklar 

0,00% 2,50% 4,17% 20,83% 72,50% 

Farklı dillerin öğretimi için hazırlanmış 

kaynaklar 

10,00% 15,00% 20,83% 16,67% 37,50% 

Özgün kaynaklar 5,83% 5,00% 18,33% 29,17% 41,67% 

 

Ankete katılan öğretmenlere, materyal seçimlerini hangi kaynaklardan seçtikleri 

sorulmuş ve kullanım sıklıklarına göre birden beşe kadar bir sıralama yapılmıştır. Tablo 1’de 
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görüldüğü gibi Suriyeli öğrencilere Türkçe öğreten öğretmenlerin materyal seçiminde en çok 

internetten faydalandıkları görülmüştür. Bunu yabancılar için hazırlanan kaynaklar, MEB 

müfredatında bulunan kaynaklar, özgün kaynaklar ve farklı dillerin öğretimi için hazırlanmış 

olan kaynaklar izlemektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin, farklı dillerin öğretimi 

üzerine hazırlanmış olan kaynakları çok tercih etmedikleri görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların yabancılara Türkçe öğretimi alanına materyal algıları 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 Ders materyallerini nitelik 

olarak yeterli buluyorum. 
25,83% 49,17% 12,50% 10,83% 1,67% 

Ders materyalleri nicelik 

olarak yeterli buluyorum. 
27,50% 49,17% 12,50% 10,00% 0,83% 

Öğretmenler arasındaki 

materyal paylaşımı yeterli 

buluyorum.  

19,17% 37,50% 22,50% 20,00% 0,83% 

 

Tablo 2 ‘ye göre GEM’lerde Suriyeli öğrencilere Türkçe öğreten öğretmenlerin, 

materyalleri hem içerik hem de sayı olarak yetersiz gördükleri belirlenmiştir. Ders materyallerini 

hem nitelik hem de nicelik olarak yeterli gören katılımcıların oranının ise %2’den az olduğu 

görülmektedir. Aynı zamanda öğretmenlerin kendi aralarındaki materyal paylaşımını yeterli 

görme oranlarının değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. 

Tablo 3. Katılımcıların materyal hazırlama konusunda yeterlilikleri 

  

Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

Materyal hazırlama 

konusunda kendimi yeterli 

buluyorum. 

0,83% 10,00% 29,17% 50,00% 10,00% 

Materyal hazırlarken 

Suriyeli öğrencilerin 

öğrenme alışkanlıkların ve 

kültürünü dikkate 

alıyorum. 

0,83% 5,00% 9,17% 66,67% 18,33% 

Bir materyal hazırlama 

gurubu kurulacak olsa 

gönüllü olarak bu grupta 

yer almak isterim. 

1,67% 1,67% 17,50% 41,67% 37,50% 

Ek materyaller 

kullandığımda dersimin 

daha verimli geçtiğini 

düşünüyorum. 

1,67% 1,67% 3,33% 31,67% 61,67% 

 

Tablo 3’e göre materyal hazırlama konusunda öğretmenlerin çoğunun kendilerini yeterli 

gördükleri, materyal hazırlama konusunda öğrencilerin kültürlerini dikkate aldıkları ve ders 

sürecinde materyal kullanıldığında derslerin daha verimli geçtiği görüşündedirler.  

Yapılan görüşmede sorulan ‘ materyal hazırlama konusunda kendinizi ne kadar yeterli 

görüyorsunuz?’ sorusuna bazı hocalarımızın verdiği cevaplar şu şekildedir;  

 (Ö7) ‘ Her öğretmen materyal hazırlayabilir. Biz üniversitede bu konuda eğitim aldık. 

Yalnız yabancılara Türkçe öğretmek için materyal hazırlamakla Türk bir öğrenci için 

materyal hazırlamak çok farklı şeyler. Bu konuda bize kesinlikle bir eğitim verilmesi 

lazım.’ 

 (Ö2) ‘Ben Türkçe öğretmeniyim. Suriyeli çocuklara Türkçe öğretiyorum. Yedi aydır 

bu işi yapıyorum ve bu işin kaliteli yapılması için elimizde bol materyal olması 

gerektiğini düşünüyorum. Ama materyal hazırlamak da ekstra zaman ve emek istiyor. 

Haftada otuz saat derse girince materyal hazırlamaya vaktimiz kalmıyor. 

Hazırladığımız materyaller de içerik açısından çok kaliteli olmuyor. 
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 (Ö8) ‘Bu alanda materyal hazırlama konusunda kendimi kesinlikle yeterli 

görmüyorum. Altı aydır bu işi yapıyorum biraz daha tecrübe edinmem lazım. Belki 

biraz daha bu işin içinde pişersem o zaman kaliteli materyaller hazırlayabilirim.’ 

Yapılan ankette öğretmenlerin materyal hazırlarken en çok neye dikkat ettikleri 

sorulmuş ve öğretmenlerin materyal hazırlarken öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarına ve 

kültürlerine dikkat ettikleri belirlenmiştir.  

 (Ö8) ‘Öğrencilerin kültürleri bizim kültürümüze her ne kadar benzese de aslında çok 

farklıyız. Ve bu durum kendini her alanda belli ediyor. Ders sürecinde kızlı erkekli 

grup yaparken bile öğrencilerin yaşlarına dikkat etmek zorundasınız. Küçük yaşlarda 

çok problem değil ama altıncı sınıfta kızlı erkekli grup yaparken iki kere düşünmek 

zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kız öğrenci çıkıp da ben erkek bir öğrenciyle grup 

olmak istemiyorum diyebiliyor. Dolayısıyla materyal hazırlarken bu gibi kültür 

farklılıklarına dikkat etmemiz gerekiyor.’ 

 (Ö1) ‘ Öğrencilere ders içinde yapacağımız materyalleri hazırlarken daha titiz 

davranmaya özen gösteriyorum. Evet kültür farklılıkları var ve bu öğrencilerin 

yaşanmışlıkları da var. Suriyeli bir öğrenciye materyal yaptırırken ya da ders 

anlatırken savaş, bomba, aile, ölüm, vatan gibi kelimeleri kullandırtmamayı tercih 

ediyorum.’ 
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Sonuç ve Öneriler 

Suriyeli mültecilerin Türkiye’de uzun süre kalma ihtimallerinin olduğu  

düşünüldüğünde, Suriyeli öğrencilere sunulacak eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliğinin, hem 

yarım kalan eğitimlerine devam etmeleri bakımından hem de toplumsal yaşama uyum 

sağlamaları bakımından taşıdığı önem daha iyi anlaşılabilmektedir. 

Suriyeli öğrencilere GEM’lerde sunulan eğitimin niteliğini belirleyen faktörler arasında, 

Türk öğretmenlerin mesleki performanslarının ve eğitim-öğretim süreçlerinde karşılaştıkları 

zorlukların önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Bu araştırmada GEM’lerde çalışan Türk 

öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları, materyal konusunda karşılaştıkları sorunlar 

incelenmiştir. 

 Araştırmaya katılan öğretmenler, Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretiminde 

karşılaştıkları en büyük zorluğun materyal eksikliği olduğunu dile getirmişlerdir. 

Suriyeli öğrencilere yönelik materyaller hazırlanmalı ve çeşitlendirilmelidir. 

 Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmeye 

başlamadan önce kendilerine seminer verildiğini ama bu eğitimlerin teorik olduğunu 

ve pratiğe yönelik olmadığını ifade etmişlerdir. Bu alanla alakalı, öğretmenlerin 

materyal alanındaki eksikliklerine yönelik eğitime ihtiyaçları olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 GEM’lerde sınıf içi teknolojik donanım sağlanırsa hem hocalarımız hem de 

öğrenciler için daha verimli öğrenme ortamları oluşacaktır. 

 Öğretmenlere, kaliteli materyal üretebilmeleri için, materyal geliştirme saatleri 

oluşturulmalı. Belli bir plan ve program dahilinde materyal üretme çalışmaları 

yapılmalı ve diğer hocalarla paylaşacakları ortamlar oluşturulmalıdır. 

 Suriyeli öğrencilere Türkçe öğreten öğretmenlere ‘yabancılara Türkçe öğretimiyle 

ilgili hizmetiçi eğitimlerin verilmesinin yanında savaş gören, kamplarda yaşayan 

çocukların psikolojisine yönelik eğitimler de verilmelidir.  
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Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tüm Fiziksel Tepki Yönteminin Başlangıç Düzeyinde 

Oyunlar Vasıtasıyla Kullanımı 

 

Hatice PARLAK* 

 

Öz: Yabancı dil ediniminin temelinde anlama vardır. Anlamanın önemini 

vurgulayan ve 1970’lerde James Asher tarafından geliştirilen Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi, 

tıpkı anadil ediniminde olduğu gibi yeni sözcüklerin jest, mimik, davranış gibi motor 

etkinliklerle uygulanmasına dayanmaktadır. Bu yöntemde dil öğrenirlerinin, dinleyerek, 

izleyerek taklit ederek ikinci dili öğrenmeleri ve kendilerini hazır hissedince konuşmaya 

başlamaları beklenir. İkinci dille ilgili girdilerin geçici hafızadan kalıcı hafızaya geçmesini 

sağlamak amacıyla yeni sözcükler ve yapılar, hazırlanan etkinliklerde yinelemeli bir şekilde 

günlük hayatla ilişkilendirilmekte, görsel ve işitsel araçlarla desteklenmektedir. Yeni sözcük 

ve yapıların bütün öğrencilerin katılımıyla yinelemeli bir şekilde kullanılmasına olanak 

tanıyan etkinlik çeşitlerinden biri olan oyunlar, dil öğrenim sürecinde sıkça karşılaşılan baskı 

ve endişeyi azaltarak öğrenirlere dili uygulamaya geçirme imkânı sağlar. Sınıf ile dış dünya 

arasında bir köprü görevi üstlenen oyunlar, Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi’nde olduğu gibi 

dilin doğru kullanımından ziyade iletişim başarısı üzerine odaklanmaktadır. 

Bu çalışmada, başlangıç düzeyindeki yabancıların anlama becerilerini geliştirmek 

üzere Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi kullanılarak hazırlanan ve Gazi Üniversitesi TÖMER’de 

A1 düzeyindeki yabancı öğrencilere uygulanan oyunlar üzerinde durulacak ve bu oyunlar, 

Türkçe öğretimi açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: dil öğretimi, anlama becerisi, Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi, oyun 

 

THE UTILISATIN OF TOTAL PHYSICAL RESPONSE  (TPR) METHOD 

THROUGH THE PLAYING OF GAMES IN TEACHING TURKİSH TO FOREIGN 

STUDENT AT BEGINNER LEVEL 

Abstract: Comprehension is the most important element in learning a foreign 

language.  The importance of comprehension was emphasised in James Asher’s Total 

Physical Response (TPR) teaching method, developed in the 1970’s, focusing on the key 

elements of gestures, mimic and behavior, which are also fundamental in first language 

acquisition. The TPR method advocates that language learners listen to, observe and mimic 

the foreign language they wish to learn and attempt to speak it when they feel comfortable 

enough to do so. In order to transfer the inputs of foreign language from the temporary to the 

permanent memory, new vocabulary and grammatical and sentence structures must be route 

learned, using a lot of repetition through the support of visual and listening aids. The 

facilitation of learning new vocabulary and structures through conducive settings such as 

games enables learners to increase their proficiency in low stress and low anxiety 

environments. Learning through taking part in games builds a metaphorical bridge between 

the class room and the real world and enables learners to successfully communicate, 

correlatively what TPR emphasises, rather than correct usage of language. In this work, 

games arranged in accordance with TPR method to enhance the comprehension abilities of 

beginner level foreign students and performed at Gazi University TOMER will be 

scrutinized and they will be evaluated from the point of view of teaching Turkish. 

Key words: teaching language, comprehension skill, Total Physical Response, games 
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GİRİŞ  

Yabancı bir dilin öğrenilmesi belirli bir sürede bilinçli bir çaba sonucunda 

gerçekleşir. Kişinin bir yabancı dili öğrenip kullanabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle 

donatılması gerekmektedir. (Nelson, 1988, 86-90)  Yabancı dilin öğretilmesi ve becerilerin 

geliştirilmesi amacıyla ders kitaplarında becerilerin türüne göre hazırlanmış birçok etkinlik 

yer almaktadır. Spier(1981: 18), yabancı dil derslerindeki alıştırmaları öğrenme ağırlıklı 

oyunlar olarak değerlendirmektedir. Her ne kadar Spier ders kitaplarındaki etkinlikleri oyun 

olarak değerlendirse de oyunların oyun olarak algılanabilmesi için eğlence unsuru içermesi, 

neşe vermesi, merak uyandırması, oyunlarda rastlantı, çekişme, rekabet, yarışma gibi 

durumların olması, ve elbette oyunların bir hedefinin olması gerekmektedir. (Aktaş-İşigüzel, 

2013: 77) 

Aktaş-İşigüzel (2013:81), oyunlar vasıtasıyla hedef dilde dinleme, kavram oluşumu 

ve taklit etme gibi becerilerin gelişiminin sağlanmasının mümkün olduğunu söylemektedir. 

Yabancı dil öğrenim sürecinde öğrenciye öğrendiklerini neşeli ve rahat bir uygulama ile 

pekiştirme, tekrar etme ve davranışa dönüştürme fırsatı veren oyunlar, özelikle telaffuz ve 

sözcük bilgisini pekiştirmede önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin yabancı dili kullanıma 

geçirmek için hedef dilde edindiği bilgileri davranışa dönüştürmesi yani beceri haline 

getirmesi gerekir. Öğrenciler, yabancısı oldukları bir dili oyunlar vasıtasıyla kullanıma 

geçirdiklerini gördükçe özgüvenleri gelişecek ve böylece o dili öğrenmeye daha açık hale 

geleceklerdir. Löfflere (1980: 28 akt: Aktaş-İşigüzel, 2013: 8), oyunların dil dersindeki 

amacının zamansal boşlukları doldurma, öğrencilere hoşça vakit geçirme, farklılık 

oluşturma, ödüllendirme, motivasyonu arttırma, sınıftaki rutin ve sıkıntılı ortamı dağıtma, 

dilsel malzemeyi kullanma gibi özelliklerini belirterek yabancı dil dersinin esas amacının 

bildirişimsel becerinin kazandırılması olduğunu ve oyunları doğru tümce kurma, anlama 

yetisi, dilsel etki-tepki, bildirişim yetisi gibi becerileri geliştirdiğini söylemektedir. Hedef dili 

öğrenen bireylerin %90 hata yapmaktan korktuğu, sınıfın önünde utandığı, saygınlığını 

kaybedeceği ve hata yapıp gülünç duruma düşeceklerini düşündükleri için dili 

kullanamadıklarını ifade etmişlerdir. Dili anlayan ancak uygulamaya geçiremeyen 

öğrencilerin dilsel becerilerini oyunlar vasıtasıyla geliştirmek mümkündür.  

Yabancı dil öğretiminde kullanılan pek çok yöntemin aksine dil girdisine dayalı 

etkinliklerle dil edinimi sağlayan Tüm Fiziksel Tepki yöntemi (Krashen 1981),  sözlü 

emirleri yerine getiren fiziksel etkinlikler aracılığıyla, ilk önce duyduğunu anlama becerisini, 

ardından herhangi bir zorlama olmaksızın, sözlü anlatımı başlangıç düzeyinde geliştirmeyi 

amaçlayan bir yöntemdir. (Asher 1977 akt. Yavuz 2011: 32) Tüm Fiziksel Tepki yönteminde 

dil öğrenirlerinin dinleyerek, taklit ederek ikinci dili öğrenmeleri ve kendilerini hazır 

hissedince konuşmaya başlamaları beklenir. Bu yöntemdeki etkinlikler yinelemeli bir 

şekildedir ve görsel , işitsel araçlarla desteklenerek günlük hayatla ilişkilendirilmektedir. 

Oyunlarda da yeni sözcük ve yapılar yinelemeli bir şekilde verildiği ve bütün öğrencilerin 

katılımını gerektirdiği için TFT içerisinde yer alan etkinlikleri bir tür oyun olarak kabul 

etmek mümkündür.  

Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi ve Yetişkinlere Yabancı Dil Öğretimi 

Belli amaçlar doğrultusunda yabancı dil öğrenen yetişkinlerin o dili kullanıma 

geçirmeleri çocuklarınkinden farklıdır. Beyin belli bir evreden sonra bir takım dilsel girdilere 

karşı işlevsel bir duyarsızlığa girer. Yetişkinler veya ileriki yaşlarda yabancı dil öğrenenlerin 

çocuklara oranla daha fazla güçlüklerle karşılaşması, bu kişilerde ana dillerine özgü dilsel 

alışkanlıklarının engelleyici değişkenler olarak araya girmesinden kaynaklanmaktadır. 

(Sevil, 2003 akt.) Anadilin beyinde bir algılama haritası vardır ve belli bir zaman sonra bu 

harita, bir tür olgunluğa geçerek yabancı dillerin öğrenimini engellemese bile kısıtlar. Beyin 

anadilin içerdiği seslerin dışındaki sesleri duymamaya başlar. (Alptekin, 2003: 45-47) 

Littlewood (1981) dil öğrenimi açısından beynin bir kritik dönemi olduğunu ve bu 

dönemin ergenlik çağında sona erdiğini söyler. Bu yüzden çocuklar doğal bir süreçte dili 

edinirken yetişkinler, dili doğal yollardan öğrenme kapasitelerini yitirirler ve dil öğrenme 

yetişkinler için yapay bir süreç haline gelir. Yetişkinler, yabancı dil edinimi konusunda 

yaşlarının gereği yaşadıkları zihinsel değişiklikten dolayı dezavantajlıymış gibi görünseler de 

dil öğretilirken kullanılan yöntemler vasıtasıyla bu durumu onların lehine çevirmek 
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mümkündür. Tüm Fiziksel Tepki Yönteminin kurucusu Asher, dil edinimi ile ilgili üç etkili 

varsayım geliştirmiştir. Anadil ve  ikinci dil gelişimi için en uygun yolu belirleyen insanların 

doğuştan getirdiği bir biyo-program vardır. Bu nedenle ikinci dil ediniminde anadilde 

izlenen yoldan gidilmelidir. (Yavuz, 2011: 33)  

Çocuklar anadillerini öğrenirken dört aşamadan geçer. Bu aşamalar şu şekildedir:  

1. Aşama: Taklit dönemi. Verilen her kelime ve kalıp tekrar edilerek kullanılmakta ve 

böylece öğrenme sağlanmaktadır.  

2. Aşama: Taklit dönemi daha etkindir.  Daha uzun ve çeşitli kalıplar öğrenilmektedir ve 

dilin özellikleri tekrar edilen bu kalıplar üzerinden algılanmaktadır. Yani çocuk tekrar edilen 

benzer kalıpların ortak yönlerini keşfetmeye başlar.  

3. Aşamada kalıplar yetmemektedir ve dilin yapısal özelliklerini fark eden birey kendi 

cümlelerini kurmaya çalışmaktadır. Kendi denemelerini ilk kez bu dönemde yapar. Bu 

nedenle bu dönemin en önemli belirtisi yanlışların yapılmasıdır.  

4. Aşama: Bu aşamada artık dilin yapısal parçacıkları oluşmakta ve kısmen 

bütünleştirilmektedir. Belli bir kelime birikimi ile artık daha önce tanımlanmış olan 

bağlamlarda dil serbest ve etkin kullanılabilmektedir. (Aktaş ve İşigüzel 2013: 59)  

Bu aşamalar çocuklarda yaş dönemini, yetişkinlerde ise dil seviyelerini takip eder. 

Asher’in varsayımlarından ikincisi de beyindeki iş bölümüdür. Sağ ve sol beyin yarıküreleri 

olarak ikiye ayrılan beyinde anadilin ve yabancı dilin öğrenildiği yarıküreler farklılık 

göstermektedir. Anadil motor becerilerin yer aldığı sağ yarıküre ile edinilirken yabancı dil 

öğretim yöntemleri sol beynin işlevlerine bağlıdır. TFT yöntemi diğer yöntemlerden farklı 

olarak sağ beyin öğrenmesine yönelmiştir. Asher’e (2002) göre yetişkinler de ikinci dili aynı 

şekilde sağ beyin temelli etkinliklerle edinmelidir. Bu yöntem sözel, görsel ve eylemsel 

belleği çalıştırmaktadır. Asher’in üçüncü varsayımı kaygıdır. Öğrenme ile öğrenilecek konu 

arasına kaygı girerse öğrenme engellenir. Başarılı dil öğretimi için kaygı seviyesinin 

düşürülmesi zorunludur. Bu da eylemler aracılığıyla anlam çözümlemesi sağlanarak 

gerçekleşir. Bu sayede dil edinimi için biyo-program kullanıma açılır. (Yavuz, 2011: 33) 

120 saatlik bir ders sonrasında bireyin hedef dilde temel dil becerilerini geliştirerek 

cümle kurmasını amaçlayan Tüm Fiziksel Tepki Yönteminin malzemesi; öğretmenin ses, 

mimik ve aktiviteleridir. Öğretmen, sınıfta bulunan belirli sınıf malzemeleri (kitap, kalem, 

sandalye vs.) veya sınıfa getirdiği resimleri, gerçek malzemeleri, sözcük kartları ve slaytları 

da kullanabilir. Bu sayede öğrencilere anlaşılır girdiler verilerek öğrenememe endişe ve 

korkusunu tetikleyen stres azaltılır ve öğrenmenin hızlandırılması sağlanır. TFT’nin sol 

beynin algılamasını kuvvetlendirdiğini söyleyen Asher’in yöntemi (Marım, 2013: 42 akt. 

Oflaz, 2015:706), psikolojideki “iz teorisi” isimli hafıza teorisi ile bağlantılıdır. Bu teoriye 

göre bir hafıza bağıntısı ne kadar sık veya ne kadar yoğun biçimde izlenirse hafıza ilişkisi de 

o kadar güçlü olur ve hatırlama da daha kolay gerçekleşir. TFT’de izleme sözel olarak veya 

motor aktivite bağlantısı ile yapılır. Kullanım sıklığı ve sınıfta kullanılabilirliğine göre 

seçilen kelimeler sözel alıştırmalar içerisinde motor aktivitelerle desteklenerek verilir. 

Demirel’e  (2005:222) göre öğrenci bir saatte 12-36 yeni sözlüksel birim öğrenebilir. Bu 

yöntemde özellikle kelime ve dilbilgisi yapıları üzerinde durulmaktadır. Kelimeler teker 

teker veya gruplar halinde temalara uygun olarak öğretilir. (Oflaz, 2015: 706)  

Gazi Üniversitesi TÖMER’e kayıtlı öğrencilerin çoğu Yurt Dışı ve Akraba 

toplulukların verdiği bursla Türkiye’de lisans, yüksek lisans veya doktora yapacak 

öğrencilerden oluşmaktadır. Bir kısmı ise özel öğrencidir ve bu özel öğrencilerin Türkçeyi 

öğrenme sebepleri farklılık göstermektedir. TÖMER’deki öğrenciler A1, A2, B1, B2 

kurlarının her biri için 175 saat C1 için 260 saat ders almaktadır. Haftalık 30 saatlik yoğun 

bir programla öğrenciler toplam 960 saatte genel Türkçeyi tamamlamaktadır. Hedefi 

Türkiye’de üniversite okumak olan öğrenciler,  Türkçe öğrenme konusunda güçlü bir 

motivasyona sahiptir. Türkçe öğrenmek onlar için hem akademik yaşamlarında başarı 

sağlayacak hem de gelecekteki hayatlarında başarının yolunu açacak bir araçtır. Ancak 

öğrencilerin motivasyonu ne kadar güçlü olursa olsun dili öğrenirken stres yaşamaktadırlar. 

Hiç bilmedikleri bir ülkeye gelmiş olmanın verdiği stresin üzerine daha önce aşina 

olmadıkları bir dille karşılaşmanın verdiği stres de eklenmektedir. Öğrencileri stresten 
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uzaklaştırmak ve rahatlamalarını, dili eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacı ile TFT’den 

yararlanılmaktadır.  

Tüm Fiziksel Tepki Yönteminde Kullanılan Etkinlik Çeşitleri 

Temel prensipleri dili hayata geçirmek, kolaylaştırmak, hedef dilin çabuk ve kolay 

anlaşılmasını sağlamak, verilen kelime ve ifadelerin hafızada kalıcılığını arttırmak ve 

öğrencileri stresten uzaklaştırmak olan TFT’de beş farklı etkinlik kullanılmaktadır.  

1.  Hikâye anlatma: Yeni sözcüklerin ve kalıpların bir durum içinde verilmesine 

dayanan hikaye anlatma etkinliğinde, yeni sözcükler çeviri, jest-mimik, görsel 

malzeme veya mini senaryolar kullanılarak öğretilir. 6-12 sözcük içeren, kişisel 

ve ilginç olması gereken küçük hikâyeler, tanıdık olay veya karakterden oluşur. 

Abartılı saçma olaylar veya sözcükler kullanılır. İlk adımında en basit ve 

anlaşılabilir biçimiyle ve görsel malzemeyle sunulan öykü, öyküdeki kelimeler 

kavrandıktan sonra defalarca anlatılır ve her seferinde bünyesine yeni bir ayrıntı 

eklenir. Bu öykü, öğrenenler yeni sözcük ve yapıları kullanabilecek duruma 

gelene kadar anlatılır. Bu şekilde öğrenenlerin sağ beyni etkinleştirilmiş olur. 

(Yavuz, 2011: 36) Bu etkinlik başlangıç düzeyinde hem ana dili hem de hedef dili 

bir arada kullanmayı gerektirmesinden ve TÖMER’de farklı ana dile sahip 

öğrencilerin aynı sınıfta bulunmalarından dolayı, bu etkinliği başlangıç düzeyinde 

uygulamak pek mümkün olmamıştır.  

2. Haydi, söyle ve yap: Temaya uygun olarak fiiller ve kelime kadrosu uygun 

görseller, jest ve mimiklerle kavratıldıktan sonra oyun halinde tekrarı yaptırılarak 

öğrencilerin bu kelimeleri kalıcı hafızaya almaları, uygulamaya geçirmeleri ve 

günlük hayatta kullanmaya başlamaları sağlanır. Sınıfın iki gruba bölündüğü bu 

uygulamada, her öğrenci bir tur, grubunun temsilcisi olarak tahtaya gelir.  Sınıfın 

gerisinde, duvarın yanında duran temsilci gözlerini öğretmene odaklar ve 

öğretmen öğrencilerine uygulayabileceği komutlar verir. Verilen bu komutlar 

temaya göre değişir. Kulağını göster, burnuna dokun vs. Doğru cevabı veren 

öğrenci bir adım ileri çıkar. Bitirme çizgisine ilk ulaşan takımı adına bir puan 

kazanır. Beş puanı ilk alan takım oyunu kazanır. Bu oyun öğrencilerin doğal 

yollardan dili edinmelerini sağlar.  

3. Şaşırtıcı yarış: Bu etkinlikte öğrenciler sınıf sayısına göre dörderli, beşerli 

gruplara ayrılır ve her gruba sözlü olarak öğretmen tarafından bir görev verilir. 

Öğrencilerden bu görevleri yerine getirmeleri istenir. Amaç, öğrencilerin 

kendilerine verilen görevi anlamaları ve buna uygun olarak davranmalarıdır.  

4. Tiyatro: Bu etkinlik başlangıç düzeyinde değil, öğrencilerin dil seviyeleri 

yükseldikten sonra yani (B1-B2) orta düzeyde uygulanabilecek bir etkinliktir. Her 

ne kadar doğaçlama bir etkinlik olsa da öğretmenin bir ön hazırlığı gerekir. 

Öğretmen hikâyedeki karakterlerin sayısını, eylemlerin türün ve karakterlerin 

tepkilerini belirleyerek hikâyeyi ileriye taşır.  

5. Şarkı Söyleme: Temaya uygun olarak öğrencilere öğretilmesi hedeflenen 

kelimeler, bir şarkı içinde jest ve mimiklerle desteklenerek verilir. Bu sayede 

öğrencilerin kelimeleri ezberlemesi ve kalıcı hafızaya aktarmaları sağlanır. Müzik 

ve ritmin eşlik ettiği bu etkinlikte, öğrencilerin anlaması kolaylaşır.  Bu etkinlikte 

öğretmenin ve öğrencilerin tercihine göre her tür müzik kullanmak mümkündür. 

Öncelikle şarkıda öğretilmesi hedeflenen kelimeler tespit edilir daha sonra bu 

kelimelere uygun jest ve mimikler belirlenir. Şarkı dinletilirken seçilen kelimeler, 

uygun jest ve mimiklerle gösterilir. Şarkının tamamının öğrenciler tarafından 

anlaşılması beklenmez.  

Tüm Fiziksel Tepki Yönteminin Gazi Üniversitesi TÖMER’de kullanımı 

Yabancı dil öğretimini belirli kriterlere bağlamak ve yabancı dil öğretimini daha 

sistemli hale getirmek amacıyla oluşturulan ve Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretim 

kitapları hazırlanırken de esas alınan Avrupa Dil portfolyosuna göre temel (A1-A2), orta 

(B1-B2) ve ileri düzey (C1- C2) olmak üzere üç dil düzeyi vardır.  

Uzmanlar tarafından günümüze kadar yabancı dili öğretmek amacıyla birçok yöntem 

geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan ve yabancı dil öğretimini çocukların dil edinme 
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modelinden yola çıkarak uygulamaya çalışan Tüm Fiziksel Tepki yönteminin temelinde 

dinleme anlama becerisi yer almaktadır. Bu yöntemin sınıflarda nasıl uygulanabileceği ile 

ilgili görüş belirtmeden önce Avrupa Dil protfolyosunda A1-A2 düzeyindeki öğrencilerin 

dinleme becerisindeki kazanımlarını bilmek gerekmektedir.  A1 düzeyini tamamlayan 

öğrenci; insanlar yavaş konuştuğunda kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili bildiği 

kelimeleri, temel ifadeleri ayırt edebilir. A2 düzeyini tamamlayan öğrenci; kişisel ilgi 

alanları (kendisi ve ailesi ile ilgili bilgiler, alış veriş, kamusal alanlar, iş) ile ilgili kullanım 

sıklığı olan kelimeleri ve ifadeleri anlayabilir. Kısa, açık mesajlar ve anonslardaki ana 

noktaları yakalayabilir.   

A1-A2 düzeyinde öğrencilerin bu hedeflere ulaşmaları için hazırlanan kitaplarda, 

düzeye uygun kurma metinler ve bu metinlerle ilgili etkinlikler yer almaktadır. A1 ders 

kitabında temalara göre oluşturulmuş altı ünite ve her ünitenin dört alt konusu vardır. 

Bilindiği üzere yabancı dil öğretimi ‘ben’den başlar, aile ve yakın çevre olarak devam eder. 

Bu bağlamda A1 ve A2’de temalar, tanışma, selamlaşma, aile, meslekler,  günlük hayat, 

vücudumuz, hastalıklar, alışveriş (yiyecekler, kıyafetler, lokanta) ulaşım, iletişim ve 

uyarılardır. Alt başlıklar, bu ana temaların altında şekillenmektedir. Oluşturulan her metin 

sarmal bir sıra takip eder. Öğrenciler, temayla ilgili öğrendikleri kelime kadrosu ve yapılarla 

bir sonraki temada tekrar karşılaşırlar. TÖMER’de başlangıç düzeyinde Tüm Fiziksel Tepki 

Yönteminin diğer yöntemlerle birlikte kullanılmasının temel sebebi, öğrencilere dili 

uygulayarak öğrenme fırsatı sunması ve yeni bir dille karşılaşmış olmanın öğrencilerde 

yarattığı stresin azaltılmasına imkan sağlamasıdır. Dil öğretimini stresten uzaklaştırarak 

eğlenme ve öğrendiğini uygulama fırsatı sunması bakımından TFT öğretmene oldukça geniş 

imkânlar sağlamaktadır. TFT’de dil edinimi dil öğreniminin üzerindedir. Dil edinimi günlük 

ilişkilerde kullanılan sarmal bir tecrübeyi içeren bir varlıktır.  Öğretmenin komutlarını 

anlayan ve günlük hayatta sıkça kullanılan komutları uygulamaya geçiren öğrenciler 

kendilerine güvenmeye ve yanlış yapma korkularını üzerlerinden atmaya başlarlar. TFT 

öğrencilerin dile aşinalık kazanmaları ve eğlence yoluyla Türkçeyi sevmelerini 

sağlamaktadır.  

Gazi Üniversitesi TÖMER’de, anlama (haftada 9 saat), yazma (7 saat), konuşma (7) 

ve dil bilgisi (7) saat olmak üzere üç beceri dersi yapılmakta, dinleme dersi konuşma becerisi 

içerisinde verilmektedir. TÖMER ders kitapları her beceriye göre hazırlanmış bölümlerden 

oluşmakta ve becerilerin her biri farklı bir hoca tarafından verilmektedir.  

Dinleme becerisine odaklanan ve öğretmenin verdiği komutları öğrencinin anlayıp 

uygulamasına dayanan Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi özellikle anlama  ve konuşma becerisi 

içerisinde uygulanmaya çalışılmaktadır.  TÖMER’de tema merkezli metinler diğer 

becerilerde de takip edilmekte, becerilerin kazanımlarının esasına bu metinler 

yerleştirilmektedir. TÖMER’deki becerilerin temelinde, anlama diğer adıyla okuma yer 

almaktadır. Anlama dersinde öğrenciye temayla ilgili kelime kadrosu ve kalıp ifadeler 

öğretildiği ve bu derslerde öğrencinin hem dinlediğini hem de okuduğunu anlaması 

gerektiği, konuşma dersinde, verilen kelimelerin öğrenciler tarafından uygulamaya 

geçirilmesi hedeflendiği için anlama ve konuşma, tüm fiziksel tepki yönteminin etkin bir 

şekilde uygulanabileceği beceriler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Derslerde uygulanan yöntemler öğrencilerin dili öğrenme hedeflerine göre 

değişmektedir. Her ne kadar TÖMER’de yoğun bir program uygulansa da  TFT’i için 

öngörülen ders saati 120’dir ve TÖMER’de 175 saatlik A1 kurunun 120 saatinde TFT’nin 

uygulamaya geçirilmesi mümkündür. Özellikle anlama dersinde metnin ön hazırlığı olarak 

kelime kadrosu ve kalıp yapıların verilmesine oldukça elverişlidir.  

Uygulamalar  

Haydi söyle, yap: TFT’nin bu etkinliğini başlangıç düzeyinde birçok temada kullanmak 

mümkündür.(Meslekler, ulaşım, vücudumuz, yer-yön tarifi, aile vs )  

Amaç: Organ isimlerini öğretmek, hastalıkları şimdiki zamanda kullanmalarını sağlamak.  

Düzey: Başlangıç  

Süre: 40’+40’ 

Hazır Bulunuşluk: Şimdiki zamanı daha önce öğrendikleri varsayılır.  
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Teknikler: Isınma, konuya giriş, düzenleme, rol yapma, yüksek sesle okuma, soru-yanıt, 

diyalog, oyun 

Araç-Gereç: Tahta, tahta kalemi, resimler, flaş kartlar, poster, defter, kalem 

Süreç:  

1. Öğretmen yanında getirdiği ve organları gösteren posteri tahtaya asar. Posterin üzerindeki 

organ isimlerini hem okur hem de gösterir. Aynı organ adını birkaç defa söyler ve yazılı 

şekillerine eliyle işaret eder. Böylece organ isimlerinin yazılı şekilleri de öğrencinin görsel 

hafızasına kaydedilir. Eğer öğretmenin posteri yoksa kendi vücudunu kullanarak organ 

isimlerini söyler ve her defasında söylediği organ ismini tahtaya yazar.  

2. Öğretmen sınıftan bir gönüllü seçer ve tahtaya gelmesini ister. Öğretmen söylediği organ 

adlarını öğrenciden göstermesini ister. Aynı işlemi farklı birkaç öğrenci de tekrarlar.  

3. Organ isimlerine bu sefer bazı emir cümleleri eklenir. Gözlerini göster, saçlarını tut, 

burnunu sık, kulağını çek, ayağını kaldır, el salla, sağ elini kaldır, sol elinle omzuna dokun, 

eğil, kalk vs. Öğretmen bu emir cümlelerini söyleyerek beden dili ile gösterir ve her emir 

cümlesini tahtaya yazar. Birkaç defa bu emirleri göstererek tekrar ettikten sonra, 

öğrencilerden birini seçer ve ona komut verir. Böylece hem kelimeleri tekrar eder hem de 

anlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini görür.  

4. Öğretilen organ isimleri bir oyunla pekiştirilir. Sınıf iki gruba ayrılır ve her gruba bir grup 

ismi belirlenir. Her grup bir temsilciyi tahtaya gönderir. Birinci grubun temsilcisi tahtaya 

gelir ve öğretmen ona beş emir cümlesi söyler. Öğrenci hepsini doğru yaptığı takdirde 

grubuna bir puan kazandırır. Bu şekilde sınıftaki bütün öğrencilere hem organ isimleri hem 

de organlarla birlikte verilen emir cümleleri tekrar ettirilmiş olur. Verilen yeni sözlüksel 

birim otuz altıyı geçmemelidir.  

5. Organ isimlerinin kavrandığından emin olduktan sonra bu sefer organ isimleri ile 

bağlantılı olarak hastalıklar öğretilir. Öğretmen kendisi rol yapma yeteneğini kullanarak 

hastalıkların her birini hem gösterir hem de tahtaya yazar. Başım ağrıyor, boğazım ağrıyor, 

karnım ağrıyor, dişim ağrıyor vs. Öğretmen bu işlemi birkaç defa yaptıktan sonra 

öğrencilerden birini veya birkaçını tahtaya çıkarır. Her birine farklı hastalıkları söyleyerek 

göstermesini ister.  

6. Sınıf, sayıya göre ya iki gruba ya da dörderli beşerli gruplara ayrılır. Öğretmen daha 

önceden kağıtlara yazıp katladığı ve bir torbanın içerisine attığı hastalıkları ve organ 

isimlerini öğrencilerden hiç konuşmadan sadece beden dilini kullanarak grup arkadaşlarına 

anlatmalarını ister. Temsilci öncelikli olarak kelimeyi veya cümleyi grup arkadaşlarına 

anlatır, grup arkadaşları bir yanlış cevap verdiği takdirde, cevap verme hakkı diğer gruba 

geçer. En çok puanı toplayan grup kazanır.  

7. Öğretmen, sınıfı ikişerli gruplara ayırarak daha önceden hasta ve doktor arasında 

geçebilecek konuşmaları yazdığı kağıtları ve hastalık resimlerini her gruba farklı bir hastalık 

gelecek şekilde dağıtır ve onlardan bir diyalog oluşturmalarını ister. Önce öğrenciler 

kendilerine verilen 5-10 dakikalık süre içerisinde bu diyalog için grup arkadaşıyla ön hazırlık 

yapar. Daha sonra her bir grup sınıfın önünde bu diyaloğu canlandırır.  

8. Öğrencilerin öğretmen tarafından takdir edilmesi öğrencilerin motivasyonunu arttıracaktır.  

9. Öğrencilerin organ isimleri ve hastalıkları öğrenip öğrenmediklerini ölçmek için 

öğrencilere resim-kelime eşleştirmesi yapılır.  
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Sonuç  

Öğrencilerin alıcı konumda olduğu ve üretim yapmasının gerekmediği dinleme 

becerisi, iletişimin ve öğrenmenin en temel yoludur. Dinleme becerisinin kazandırılmasıyla 

birlikte, öğrenci kaynak tarafından söze dönüştürülen bilgi, haber, tutum, duygu ve 

düşünceleri algıladıktan sonra anlamlandırır. Anlamlandırdığı dile karşı tepki vermeye 

başlar. Tüm Fiziksel Tepki Yönteminin dinleme ile derse başlaması ve öğrencilerden üretim 

yapmasını beklememesi öğrencilerin kelimeyi doğru telaffuz edip etmedikleri ile ilgili 

kaygıyı ortandan kaldırır. Bilindiği gibi özgüven dil öğretiminde çok önemlidir ve maalesef 

stres öğrencilerin özgüvenlerini kaybetmelerine sebep olur. Öğrencilerin zevk alarak ve 

eğlenerek öğrenmesini hedefleyen ve çocukların dil öğrenme modelini kullanarak yabancı 

dil edinimini sağlamayı amaçlayan TFT yönteminde, kullanılan hiçbir etkinlik amaçsız 

değildir. Öğrencilerin öğrenmesi gereken bir kelime kadrosu vardır. Öğretmen dersi daha 

eğlenceli hale getirerek bu kelime kadrosunun daha kolay hatırlanmasını sağlar.  

Gazi Üniversitesi TÖMER daha önce Türkçeye aşina olan Türki Cumhuriyetlerden 

ve Irak’tan gelen Türkmenlere eğitim verirken şu an daha çok Irak’tan, Suriye’den gelen 

Araplara, Afganistan ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden gelen, Türkçeye aşinalıkları 

bulanmayan öğrencilere eğitim vermektedir. Bu öğrencilerin Türkiye’ye gelme hedefleri 

aynı olsa da Türkçeyi öğrenme düzeyleri farklılık göstermektedir. Bu öğrenciler üzerinde 

hem yeni bir ülkeye gelmiş olmanın stresi hem de yabancısı oldukları bir dili öğrenememe 

korkusu vardır. TFT bu öğrencilerin dili sevmeleri ve motivasyonlarını arttırması 

bakımından oldukça önemlidir. Aynı sınıf içerisinde 17 yaşından 45 yaşına kadar öğrenci 

bulunabilmektedir. Bunların öğrenme hızları aynı değildir ancak her biri dersten zevk alarak 

ve eğlenceli etkinlikler vasıtasıyla öğrendikleri kelimeleri ve yapıları tekrar etme fırsatı 

bulmaktadır. Yapılan uygulamalar sırasında sınıftaki en isteksiz öğrencilerin bile bu 

etkinliklere katılmak için heyecan duyduğu gözlemlenmiştir.   

  



 

 

351 
 

Kaynakça  
AKTAŞ, T-İŞİGÜZEL, B(2013), Erken Yaşlarda Yabancı Dil Öğretimi, Kuram ve 

Uygulama,  

Grafiker Ankara. 

ANDREW Wright vd (1979), Games for Language Learning, Cambridge University 

Press,  

Cambridge. 

AYDIN, T., Dil Öğretimi ve Oyun Çoklu Zekâ Teorisi Işığında, Dinbilimleri 

Akademik  

Araştırma Dergisi, Cilt 14 sayı 1 

DEMİRCAN, Ömer (1990), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Elif Kitabevi, 

İstanbul. 

HADFIELD, Jill (1984), A Collection of games and activities for elementary 

students of  

English, Thomes Nelson and Sons Ltd Hong Kong. 

İZGÖREN, M. Kutay (1999), Oyunlarla Dil Öğretimi, Academyplus, Ankara. 

KARA, Mehmet (2010), “Oyunlarla Yabancılara Türkçe Öğretimi”,  TÜBAR-

XXVII-Bahar 

KRASHEN, S.D. (2002). Second Language Acquisition and Second Language 

Learning,  

University of Southern California, First Internet Edition.  

KAVCAR, Cahit (1988), “Türkçe Öğretiminde Dramatizasyon Yöntemi”, Türk 

Dilinin  

Öğretimi Toplantısı 1-3 Ekim 1986, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  

Yayınları 160, Ankara, s. 83-90. 

LARSEN-FREEMAN, Diane (2000). “Techniques and Principles in Language 

Teaching”, Second Edition, Oxford University Press New York. 

LITTLEWOOD, William (1981), Communicative Language Teaching, Cambridge 

University  

Press.    

OFLAZ, Adnan ( 2015), Geleneksel ve Alternatif Yabancı Dil Öğretim 

Yöntemlerinde Almanca  

Kelime Öğretimi, Turkish Studies (International Periodical For The Languages,  

Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/3 Winter.  

SEVER, S.-KAYA, Z.-ASLAN, C. (2006), Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Morpa 

Yay. İstanbul. 

SEYMOUR, David-POPOVA, Maria(2003 ), 700 Clasroom Activities, Macmillan 

Education.  

First puplished.  

YAVUZ, Nilgün (2011). “Tüm Fiziksel Tepki-Öykü Anlatma Yönteminin 

Japoncanın  

Öğretiminde Kullanılması”, TÖMER Dil Dergisi, sayı: 152, s.:30-45 

 

 



 

 

352 
 

Gürcistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimini Etkileyen Faktörler ve Çözüm 

Önerileri 

 

Javidan VALİEVA * 

Minara ALİYEVA ÇINAR* 

 

Öz: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusundaki çalışmalar gün geçtikçe 

artmaktadır. Türkiye’nin dünya coğrafyasındaki jeopolitik konumunun yanı sıra, siyasî ve 

ekonomik gelişmelerin artması, Türkçe öğretiminin yaygınlaşmasını da beraberinde 

getirmektedir. Günümüzde Türkçe, dünyanın çok farklı ülkelerinde öğretilen, dünyanın 

farklı milletleri tarafından öğrenilmek istenen bir dildir. Bu ülkelerden biri de yakın siyasî 

ilişkiler kurulan ve sınırdaş coğrafî konumu itibarıyla Türkiye’nin komşusu olan 

Gürcistan’dır.  

Gürcistan’da Türkçe, etkin bir şekilde özel sektörde kullanılmaktadır. Gerek bu 

sektörde iş bulma imkânı gerekse yurtdışında öğrenim görmek maksadıyla, Gürcistan 

uyruklu pek çok kişinin hem Gürcistan’da hem de Türkiye’ye gelerek Türkçe öğrenim 

gördüğü ve özel sektörlerde çalışarak Türkçe konuşma becerilerini geliştirdiği de 

görülmektedir.  

Öğrenim amacını güden kişilerin Türkçeyi akademik seviyede öğrenilmesi esastır. 

Fakat ana dilleri dünya dilleri arasında farklı bir aileye mensup olduğundan Türkçe 

öğreniminde birtakım zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Anadilin yapısı, farklı alfabe 

kullanımı, telaffuz ve yazım kurallarındaki farklılıklar bu zorluklardan birkaçıdır. Ayrıca 

coğrafya, kültür, din, mezhep, gelenek-görenek, beden dili, atasözü ve deyimler gibi 

faktörlerden dolayı öğrenciler Türkçe eğitim sürecinde sorunlar yaşamaktadırlar.  

Bu çalışmanın amacı, Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen öğrencilerin yabancı dil 

olarak Türkçe öğrenmesini olumsuz yönde etkileyen psiko-sosyal ve dilbilimsel engelleri 

tespit etmek, bu süreçte karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Veriler anket 

tekniği ile toplanmış ve frekans sayıları verilmiştir. Ulaşılan bulgular analiz edilip 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Sonuçta, Gürcücenin imlasında büyük harf küçük harf ayırımının olmamasından 

kaynaklı öğrencilerin yazım kurallarında; ses özelliklerindeki farklılıktan dolayı genellikle 

Gürcücede mevcut olmayan ünlülerin telaffuzunda; yazım kuralları ve alfabe farklılığının bir 

sonucu olarak öğrencilerin yazıda yaptıkları hatalar; kültür, beden dili, atasözü ve deyimler 

gibi faktör farklılıklarından dolayı kavramların öğrenciler tarafından yanlış bir biçimde ifade 

edilmesinin Türkçe öğrenmeyi zorlaştırdığı bilgisine ulaşıldı. Türkçe öğretim merkezlerinin 

internet sitelerinin kullanılabilirliğini artırmak; filmler, gazete metinleri, dergiler vs. 

aracılığıyla Türkçeyle buluşturmak; eğitim sürecinde fıkra ve dijital oyun gibi araçlardan 

faydalanmak; tanıtım amaçlı turistik geziler planlayarak eğitim sürecini öğrenci için daha 

eğlenceli kılmak gibi araçlarla Türkçe eğitiminin daha etkili hale getirileceği önerileri 

sunuldu. 

Anahtar sözcükler: Gürcistan, Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, karşılaşılan 

sorunlar 
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GİRİŞ 

Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte günümüzde ana dili dışında yabancı bir dil 

öğrenme ihtiyacı duyulmuştur. Ülkelerin, ülkeler arasındaki uluslararası düzeyde gelişen 

ilişkilerin, siyasal, ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür alanlarda daha ileriye gitmek için 

yabancı dil bilen insanlara ihtiyaç vardır. Bundan dolayı dünyada birçok insan birbirinden 

farklı sebeplerle yeni bir dil öğrenme arayışına girmektedir.   

Moğolistan ve Çin içlerinden Orta Avrupa’ya, Sibirya’dan Hindistan ve Kuzey 

Afrika’ya kadar geniş bir alanda yaşayan Türk milleti, bulunduğu coğrafyada ikamet eden 

başka milletlere daima kendi dili ve kültürünü tanıtmış ve etkilemiştir. Toplumlar arasındaki 

etkileşim, ekonomi ve kültür boyutunda sınırlı kalmayıp dilleri de kapsamıştır. Böylelikle 

Türkçe farklı toplumlar tarafından tanınmış, bu dili öğrenme eğilimi göstermiş ve Türkçenin 

yabancılara öğretimi zaruretini beraberinde getirmiştir.   

XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut’un Divânü Lûgati’t-Türk eseriyle başlayan 

yabancılara Türkçe öğretimi süreci günümüze kadar sürmüştür. Günümüzde Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretimi konusundaki çalışmalar da gün geçtikçe hızla artmaktadır. 

Türkiye’nin dünya coğrafyasındaki jeopolitik konumunun yanı sıra, siyasî ve ekonomik 

gelişmelerin artmasıyla Türkçe öğretiminin yaygınlaşmasını da beraberinde getirmiştir. 

Bugün Türkçe, dünyanın çok farklı ülkelerinde öğretilen, dünyanın farklı milletleri 

tarafından öğrenilmek istenen bir dil haline gelmiştir.   

Gerek Avrupa’da gerek Rusya’da gerek Orta Asya’da gerek Uzak Doğu’da gerek ise 

dünyanın diğer siyasi ve ekonomik bölgelerinde Türkçe öğrenimi yaygınlık kazanmıştır. 

Yabancı dil olarak okutulan Türkçeye, Kafkasya ülkelerinde de büyük ilgi duyulmaktadır. 

Bu ülkelerin başında Türkiye ile komşu olan, gerek siyasi gerek sosyal gerek ise kültürel 

açıdan Türkiye’ye yakın olan Gürcistan Cumhuriyeti yer almaktadır. Gürcistan’da Türkçe 

öğretimi çeşitli kurumlarda verilmekte, ayrıca Gürcistan’dan öğrenciler Türkiye’ye gelerek 

Türkçe öğrenmektedirler.  

Gürcistan’da Türkçe Öğretimi 

Türkiye ve Gürcistan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin asırlarca 

devam ettiği bilinmektedir. Bu sebeple yüzyıllardır devam eden bu ilişkilerin sağlam bir 

zemine oturtabilmek için Türkçe öğrenimine de büyük ilgi duyulmuştur. 18. yüzyılda kaleme 

alınan “Gürcüce-Türkçe Ders Kitabı” adlı eser, Türkçeye duyulan ilginin ne kadar eskiye 

dayandığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Gurgenidze, 2009: 1).  

Çok sayıda etnik grubun yaşadığı bir ülkede veya bir bölgede, çok değişik nedenlerle 

ölçünlü yazı dili haline gelmiş dile common language, yani ortak dil adı verilir. Ortak bir dili 

paylaşmayan ya da nüfusun çoğunluğu bakımından o bölgede yaşayan halklar arasında 

iletişim sağlamak amacıyla kullanılan ortak iletişim diline lingua franca adı verilir. Halkın 

kolaylık olsun diye öğrendiği, kimi yerde doğal olarak ortaya çıkan, kimi yerde devletçe 

seçilip belirlenen bu dil, günlük iletişim ihtiyaçlarına cevap veren ortak iletişim dilidir 

(Karaağaç, 2011, s. 226).  

Kafkas bölgesinin genelinde görüldüğü gibi Türkçe, Gürcistan bölgesinde de ortak 

iletişim dili olarak yakın tarihe kadar kullanılmıştır. 1843 yılında kaleme alınan bir gezginin 

notlarında şunlar yazılıdır: “Transkafkasya’nın bütün halkları arasındaki iletişim Tatarca ile 

sağlanmaktadır” (Wagner, 1999, s. 283). “Tiflis’teki Türkler bütün Batı Asya’da geçerli olan 

bir Türk-Tatar lehçesiyle konuşuyorlar. Hemen hemen bütün dağlı kavimler tarafından 

anlaşılan bu dil Doğu’nun lingua franca’sını oluşturuyor.” (Wagner, 1999, s. 292).  

Gürcistan’da değişik devlet eğitim kurumlarında Türkçenin bir yabancı dil olarak 

okutulması 1918 yılından bu yana devam etmektedir. Bunların başında Tiflis Devlet 

Üniversitesinin bünyesinde yer alan Türkoloji Bölümü gelmektedir. Gürcistan’da Türkoloji 

ekolünün kurucusu ve baş rehberlerinden biri olan Prof. Dr. Sergi Cikia’nın Gürcülere 

Türkçe eğitimi alanına katkıları büyüktür. Gürcistan’da Türkçe eğitimi 1945 tarihinden sonra 

yaygınlık kazanmıştır. Bu bağlamda Tiflis Devlet Üniversitesinin çatısı altında açılan Doğu 

Bilimleri Fakültesi öncülük yapmıştır. Burada 1990 yılından sonra faaliyet gösteren Doğu 

Dilleri Eğitim Merkezinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Türkçe, yabancı dil olarak 

başarılı bir şekilde öğretilmeye başlamıştır. Türkçe ikinci yabancı dil olarak değil, esas 

yabancı dil olarak öğretilmektedir (Gurgenidze, 2009: 1). 
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Bu kurumların eğitim programlarında kullanılan ders kitapları Türkiye, Gürcistan, 

Rusya ve Almanya’da hazırlanmış kaynaklardır. Ayrıca Cikia’nın hazırladığı “Ders Kitabı” 

ve diğer araştırmacılar tarafından hazırlanan “Okuma Kitabı” da ders kitaplarının arasında 

yer almaktadır. Bu kurumlarda Türkçe öğretiminde ders veren Gürcü öğretmenler, Gürcü 

dilinin özelliklerini de göz önüne alarak ders vermektedirler. 

Günümüzde Türkiye dışında Türkçe eğitimi veren kurumların başında Yunus Emre 

Enstitüsü yer almaktadır. Türkiye ve Gürcistan arasındaki sıcak ilişkilerden dolayı Türkçeye 

olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Gürcistan’da 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus 

Emre Enstitüsünün misyonu, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kültürel mirasını, o cümleden Türk 

dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek ve 

bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermektedir (TYEE). 

Gürcistan’da Türkçenin öğretildiği bir diğer kurum ise IBSU’dur (International 

Black Sea University). Burada Türkoloji bölümü öğrencilere farklı programlarla hizmet 

vermektedir (Üstünyer, 2014).  

Bu kurumlarda eğitim alanlar Türkiye’ye gelerek Türkçe bilgilerini daha da 

pekiştirmektedirler. Kimileri çalışma amaçlı kimileri ise lisans ve lisansüstü seviyede eğitim 

almak için Türkiye’ye gelerek Türkçe bilgi seviyesini ilerletmektedirler.  

1992 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığının bünyesinde Büyük Öğrenci Projesi 

adı altında başlayan daha sonra Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde 

devam eden binlerce öğrenciye hizmet veren proje ile devam eden burslu öğrenci alımı ve 

ayrıca kendi imkânıyla eğitim alma olanağı sağlayan üniversitelerin alımıyla Türkiye’deki 

üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayıları git gide çoğalmaktadır. Gürcistan, Türkçenin 

yabancı dil olarak ilgi gördüğü ve Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alma potansiyelinin 

yüksek olduğu bir ülkedir. Başar ve Akbulut’a (2016: 1012) göre, yabancı dil olarak Türkçe 

öğrenen Gürcistanlı öğrencilerin Türkçe öğrenme ihtiyaçları genel olarak ticaret yapmak, 

eğitim ve iş bulma, bireysel ilgi ve ihtiyaçlar ile sınıf içi iletişim kurmak şeklindedir.  

Türkiye’ye eğitim almak amacıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilerde 

gözlemlendiği gibi, Gürcistanlı öğrencilerin de karşılaştıkları birtakım sorunlar vardır. Bu 

sorunlar arasında hem sosyo-kültürel hem ekonomik hem de dil sorunları dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmada Gürcistan’dan gelen öğrencilerin dil öğrenimindeki sorunlar 

üzerinde durulacaktır. Türkçe ve Gürcücenin farklı dil ailelerine mensup olmalarından dolayı 

öğrencilerin dil öğreniminde yaşadıkları zorluklar irdelenmiştir.    

Bir öğrencinin yabancı dili öğrenirken ana dili ile karşılaştırıp iki dil arasındaki 

benzerlikleri kavramaya çalışması doğaldır. Dilsel açıdan aynı yapıda olan diller arasında 

olan bu benzerlikler öğrencilerin dili öğrenmede büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak 

yapı bakımından farklı ailelere mensup olan iki dil arasındaki benzerlikler yok denecek 

kadar azdır. Altay ailesinde yer alan Türkçe ile Kafkas dilleri ailesinde yer alan Gürcüce 

arasındaki farklar hayli fazladır. Alfabeden başlayıp, cümle yapısına kadar olan bu 

farklılıklar Türkçe öğrenen öğrenciler için büyük zorluklar yaratmaktadır. Bunları daha iyi 

görebilmek için Gürcü dilinin genel özelliklerine değinmekte fayda vardır. 

Gürcü Diline Genel Bir Bakış 

Gürcü dili (Gürcüce Kartuli ena), dünya dil aileleri arasında Kafkas dilleri ailesine 

mensuptur. Kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılan bu koldaki diller arasında Gürcüce, 

Güney Kafkas dilleri arasında yer alan Kartveli koluna girer (Korkmaz, 2007: LXVI). 

Gürcücenin dışında Kartveli koluna giren diller Zannice (Megrelce, Canice “Lazca”) ve 

Svanca’dır. Geleneksel dilbilimi kaynaklarına göre, Gürcüce, resmî devlet dili; Svanca ve 

Zannice alfabesi bulunmayan farklı Gürcü boylarının konuşma dilidir. Söz konusu diller, 

Gürcücenin diyalektleri/lehçeleridir (Peikrişvili, 2017: 58). 

Günümüzde yaklaşık olarak dört milyon kişi tarafından konuşulan Gürcüce, edebiyat 

ve yazı geleneği olan eski dillerden biridir. Yazı dili geleneği ilk edebiyat örneklerinin 

çıktığı 5. yüzyıla tekabül eder. 11. yüzyıla kadar kullanılan bu dil, Eski Gürcüce olarak 

adlandırılmaktadır. Yeni Gürcüce olarak bilinen dönem ise 12. yüzyılda din dışı eserlerinin 

yazılmasıyla başlar ve 19. yüzyıla kadar sürer (Abuladze, 2012). 

Gürcü dilinin kendine has bir yapısı vardır. Diğer dillerden ayıran en önemli 

özelliklerinden birisi, bütün dil yapısını içinde barındıran bir alfabeye sahip olmasıdır. 
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Alfabenin yazıldığı gibi okunuyor olması da onu önemli kılan özelliklerinden birisidir. 

Ayrıca Gürcücede büyük ve küçük harf ayırımı yoktur. Yazılar sağdan solu doğru 

yazılmaktadır. 

Modern Gürcü dilinde toplam 33 harf vardır. Bunlardan 5’i ünlü (ა “a”, ე “e”, ი “i”, 

ო “o”, უ “u”), 28’i ise ünsüz (ბ “b”, გ “g”, დ “d”, ვ “v”, ზ “z”, თ “t”, კ “k”, ლ “l”, მ “m”, 

ნ  “n”, პ “pˈ”, ჟ “j”, რ “r”, ს “s”, ტ “tˈ”, ფ “p”, ქ “k”, ღ “ğ”, ყ “ḳ”, შ “ş”, ჩ “k"”, ც “ç”, ძ 

“ts”, წ “dz”, ჭ“ch”, ხ “kh”, ჯ “cˈ”, ჰ “h”) harftir. Ünsüzler arasında telaffuzunu zorlaştıran 

harfler de bulunmaktadır. Kendi içinde ünsüzler, bulunduğu yer, engelin türü, tınlama ve 

düşük tonluluk açısından sınıflandırılmaktadır.   

Gürcücede ismin yedi hali vardır: Sakhelobiti Bruvna (İsmin Yalın Hâli), 

Motkhrobiti Bruvna (İsmin Eden Hâli), Mitsemiti Bruvna (İsmin Yönelme Hâli), Natesaobiti 

Bruvna (İsmin İlgi Hâli), Mokmedebiti Bruvna (İsmin Vasıta Hâli), Vitarebiti Bruvna (İsmin 

Eşitlik Hâli) ve Tsodebiti Bruvna (İsmin Hitap Hâli). 

İsmin hal kategorisine eklenen ekleri bazen ismin hal kategorisi ekinin değişimine, 

bazen de tamamen ortadan kalkmasına neden olur.  

Gürcücede iki çeşit çoğul eki vardır: “-ebiani” ve “-nartaniani”. Sıfatların genel 

özellikleri ise addan önce gelmesi ve adla sayı bakımından değil durum bakımından 

uygunluk göstermesi olarak bilinmektedir.  

Gürcü dilinde fiil, anlamsal olarak zengin, ismin haline göre daha zor bir yapıya 

sahiptir. Fiil bünyesinde 14 kategori barındırmaktadır: şahıs, sayı, zaman, kip, süreklilik 

(eylemin kaç kez yapıldığını ifade eder), eylem, çağdaşlık, çekim, yön, yönelme, aspekt 

(görünüş), çatı, davranış (versiyon), ettirgen çatı (kontakti). Bu kategorilerden bazıları 

çekim, bazıları ise yapım kategorisinde ele alınmaktadır. 

Gürcücede sayı sistemi de oldukça karışıktır. Sayı sistemi yirmiden yüze kadardır ve 

sayıların yazıyla yazılması birbiri ile uyuşmamaktadır: Yirmiden yüze kadar yirmilik 

sistemin kullanıldığı sayıların yazılmasında yine de onluk sisteme başvurulmaktadır. 

Gürcü dili taşıyıcılarının tarih boyunca farklı coğrafî koşullarda yaşamış olmaları 

sebebiyle Gürcü dilbilgisinde ve özellikle kelime hazinesinde belli başlı değişiklikler 

yaşanmıştır. Söz konusu değişmelerden dolayı farklı diyalektler/ağızlar ortaya çıkmıştır. 

Diyalektler çok eski dönemlerden beri Gürcü dilini geliştirmekte ve zenginleştirmekteydi 

(Peikrişvili, 2017: 60-63).   

Söz varlığı bakımından Gürcü dilinde Hint-Avrupa dillerindeki sözcüklere benzer 

kelimeler bulunmaktadır. Gürcülerin Türklerle bir arada yaşadıklarından dolayı hem 

Türkçeden hem de Türkçe aracılığıyla Gürcüceye Arapça ve Farsça kökenli türkizmler 

girmiştir. Bundan dolayıdır ki Türk ve Gürcü dilleri tamamen farklı dil ailelerine girmelerine 

rağmen dil bilim bakımından çok sayıda ortak kelimeye sahiptir. Son iki yüzyıl içinde 

Rusçadan ve Rusça aracılığıyla Hint-Avrupa dillerindeki kelimeler de girmiştir. Günümüzde 

Gürcü söz varlığında 120.000’den fazla kelime yer almaktadır (Kvantrishvili, 2009: 5-7). 

Araştırmanın Amacı 

Yabancı dil öğrenimi çeşitli sorunlar ile karşılaşılan zor bir süreçtir. Bu sorunları 

etkileyen, öğrenilen dil, ana dil, ortam, öğretici, öğrencinin kendisi olmak üzere birçok etken 

var olmaktadır. Fakat bu sorunların önceden tespit edilmesi hem öğrenci hem öğretici 

açısından süreci kolaylaştırmaktadır. Bunun için öncelikle sorunları belirlemek, nedenlerini 

araştırmak ve bu sorunları en aza indirebilecek çözüm önerilerini sunmak gerekir (Boylu, 

2014: 337). 

Araştırmanın amacı, Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen öğrencilerin yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenmesini olumsuz yönde etkileyen psiko-sosyal ve dilbilimsel engelleri tespit 

etmektir. Gürcistan uyruklu birkaç öğrenciye önceden belirlenmiş bir konuda kompozisyon 

yazdırılmış ve böylece sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri, Gürcistan 

uyruklu öğrencilere uygulanan anket çalışmasıyla elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen 

bulgular, hiçbir müdahale edilmeksizin aynen verilmiştir. 
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YÖNTEM 

Gürcistan uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunları ve 

yaşadıkları zorlukları tespit edebilmek için Uludağ Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin 

görüşleri betimsel tarama yönteminden yararlanarak ortaya konmuştur.  

Veri toplamak için bir anket elde edilmek istenmiş ve bu amaçla birkaç öğrenciye 

“Türkçe öğrenme sürecinde yaşadığınız ilginç olaylar” konusunda en az seksen sözcükten 

oluşacak bir kompozisyon yazdırılmıştır. Bununla anket madde havuzu oluşturmak için 

öğrencilerin Türkçe öğreniminde yaşadıkları zorluklar belirlenmeye çalışılmıştır. Anket 

soruları bu kompozisyonlardan elde edilmiştir. 

Veri toplamada kullanılan anket soruları Likert tipi ölçme aracıyla elde edilmiş ve 

dört ana başlık halinde yorumlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, kişisel bilgiler, 

Gürcistan’dan gelen öğrencilerin Türkçe öğreniminde karşılaştıkları psiko-sosyal engellere 

ilişkin bulgular, Gürcistan uyruklu öğrencilerin Türkçe dilbilgisi öğreniminde karşılaştıkları 

sorunlar olarak üç ana başlık halinde sınıflandırılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Bu çalışmada Gürcistan’dan gelip Uludağ Üniversitesinde eğitim alan 25 öğrenciye 

anket uygulanmıştır. Uludağ Üniversitesinde eğitim alan Gürcistan uyruklu öğrencilerin 

2013-2017 yılları arasındaki istatistikleri aşağıda gösterilmiştir.  
YILLAR ERKEK KADIN TOPLAM 

2013-2014 32 1 33 

2014-2015 39 2 41 

2015-2016 36 6 42 

2016-2017 37 10 47 

TOPLAM 144 19 163 

 

2016-2017 öğretim yılında 47 Gürcistan uyruklu öğrenci olmasına rağmen anket 

çalışmasına 25 öğrenci katılmıştır. Katılan yirmi beş öğrenciden yirmi dördü Gürcü kökenli, 

bir öğrenci ise Türk soylu öğrencidir. Çalışmada uygulanan anket soruları ve bu sorulara 

verilen yanıtlar aşağıdaki gibidir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir: 

BULGULAR VE YORUM 

Aşağıda araştırma problemine yönelik olarak elde edilen veriler işlenerek bulgulara 

ulaşımlı, bunlar da yorumlanarak ne anlama geldiği açıklanmaya çalışılmıştır. 

1. Kişisel özelliklere ilişkin bulgular. Bu bölümde öğrencilere okudukları bölüm, 

sınıf, yaş, cinsiyet, uyruk ve bildikleri yabancı diller konusundaki genel bilgiler soruldu. 

Verilen yanıtlar aşağıdaki gibidir: 
Eğitim Alanı Türk Dili ve Edebiyatı, Tıp, İngilizce Öğretmenliği, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi, 

Maliye, İktisat, Peyzaj, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Psikoloji, İşletme, Veteriner 

Sınıf Lisans 1-4 sınıflar, Yüksek Lisans 

Yaş 20-26 

Cinsiyet 20 Erkek, 5 Kadın 

Milliyet Gürcü 24 kişi, Türk soylu 1 kişi 

Yabancı Dil Gürcüce 25 kişi, İngilizce 11 kişi, Fransızca 2 kişi, Almanca 2 kişi, Rusça 13 kişi 

 

Uludağ Üniversitesinde eğitim alan Gürcistan uyruklu öğrenciler, farklı bölümlerde 

ve farklı programlarda (lisans, yüksek lisans) eğitim almaktadırlar. Cinsiyet bakımından 

erkeklerin çoğunluk oluşturduğu gözlemlenmiştir.1 Bu öğrenciler ana dili dışında farklı 

yabancı dilleri de konuşmaktadırlar: Türkçenin yanı sıra Rusça, İngilizce, Fransızca, 

Almanca bilmektedirler. Bu da Gürcistan’dan gelen öğrencilere dil öğrenimi açısından 

avantaj sağlamaktadır. 

Bu bölümde elde edilen sonuçlara göre Gürcü kökenli öğrencilerin Türkçe öğrenme 

amacının büyük ölçüde eğitim almak ve kariyer yapmak olduğu görülmektedir. Bundan 

dolayı da Türkçe öğrenim sürecini olumsuz etkileyen faktörleri en aza indirmek önem arz 

                                                      
1 Gürcistan’ın politikası gereği, diğer pek çok ülkede görüldüğü gibi Türkiye’ye gelen öğrencilerin 

çoğunlukla erkeklerden oluştuğu gözlemlenmektedir. Bunun en büyük gerekçesi eğitim alanların 

Gürcistan’a dönerek kendi ülkesine hizmet etmesi isteğidir. Zira Türkiye’ye gelen kızların Türk 

vatandaşlarıyla evlenerek Türkiye’de kalma eğilimleri görülmektedir.   
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etmektedir. Öğrenciler Türkçeyi büyük ölçüde Türkiye’de, bir kısmı da Gürcistan’da 

öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bu durum da Gürcistan’da Türkçenin öğretildiğini fakat 

Gürcistan’daki Türkçe öğretiminin yetersiz olduğuna işaret etmektedir. Çünkü anket 

sonuçlarından anlaşıldığı üzere öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkiye’ye gelirken 

Türkçelerinin eğitim görmeleri açısından yetersiz olduğu anlaşılmakta, bu yüzden 

TÖMER’de eğitim aldıklarını beyan etmektedirler. Öğrencilerin sırasıyla yazma, konuşma, 

dinleme ve okumada zorluk çektiklerini söylemektedirler. Bu dört dil becerisinde çektikleri 

sıkıntılar, eğitim sürecindeki başarıyı da büyük ölçüde etkilemektedir. Öğrencilerin dil 

becerilerindeki bu zorlanmalar, onların Türkçe ve Gürcü dilleri arasındaki yazım kuralları ve 

alfabenin farklılıklarından, telaffuz ve konuşma deneyiminin yetersizliğinden, bu iki dilin 

genel anlamda kendine has farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.   

2. Gürcistan’dan Gelen Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları 

Psiko-Sosyal Engellere İlişkin Bulgular 

Bu bölümde ele aldığımız problemin verilerini tespit etmeye yarayacak sorulara yer 

verilmektedir. Burada sorulan sorular ana dillerindeki dil özellikleri bağlamında soruldu. 

Öğrencilerin karşılaştıkları bu sorunlara çözüm üretilecek önerilere de değinildi.  Elde edilen 

bu verilerin yabancılar için hazırlanan Türkçe öğretimi programları için de faydalı olacaktır. 

Çünkü yabancılar için hazırlanan Türkçe öğretimi programlarının öğrencilerin ana diline, 

yaşına, eğitim düzeyine ve kültürüne göre hazırlanmayışı Türkçe öğretiminde büyük 

sıkıntılar yaşanmasına yol açmaktadır. Ayrıca programla birlikte Türkçe öğretiminde 

kullanılan yöntem ve materyallerin çağın koşullarına uygun olmayışı ve eksikliklerinin 

bulunması da önemli sorunların kaynağı durumundadır (Er vd. 2012, s. 52).  

Öğrencilere sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir: 
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1. Türkiye’de öğrenim görebilmek için YÖS, TCS, TÖMER gibi 

sınavlardan geçerli not almanın gerekli olduğunu düşünüyorum. 

14 5 2 2 2 

2. Hazırlık sınıflarında öğretilen Türkçe dil bilgisini yeterli 

buluyorum. 

2 9 11 3 - 

3. Türkiye Türkçesinin ses özelliklerinden dolayı bazı sesleri 

telaffuz etmekte zorlanıyorum. 

7 14 1 1 2 

4. Türkçenin öğreniminde alfabe farkından dolayı zorluk çektim. 2 11 2 4 6 

5. Türkçeyi öğrenirken yazım kurallarındaki farklılıklar beni 

olumsuz etkiledi. 

7 8 3 4 6 

6. Din, mezhep, örf, adet, gelenek-görenek gibi etkenler Türkçe 

öğrenmemi olumsuz etkiledi. 

- 6 8 10 1 

7. Jestler ve mimikler gibi beden diline ait ifade biçimlerinde 

zorluk çektim. 

4 9 5 5 2 

8. Türkçe öğreniminde ana dil konuşucusuyla iletişim kurmayı 

etkili buluyorum. 

5 12 2 5 1 

9. Düzenli olarak Türkçe gazete, dergi veya kitap okumakla kelime 

hazinesinin genişleyeceğini düşünüyorum. 

10 11 3 2 - 

10. Türkçe radyo dinlemek, televizyon seyretmek, konferans 

izlemek gibi araçları Türkçenin kavranmasında etkili buluyorum. 

11 10 2 - 2 

11. İklim, yemek kültürü, giyim-kuşam konusunda zorluk 

çekmedim. 

2 4 13 6 - 

12. Türk halkının sıcak davranışı Türkçe öğrenim sürecimde beni 

motive etti. 

2 19 3 1 - 

13. Türkçe hazırlık derslerinde öğrenim görmeden de Türkçenin 

öğrenileceğine inanıyorum. 

2 5 4 8 6 

14. TÖMER derslerinde yöresel ve kültürel değerlerin geziler 

düzenlenerek daha eğlenceli hale getirilmesini isterim. 

17 3 3 1 1 
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Öğrencilerin yanıtlarının yüksek frekanslı olanlarını ele alacak olursak bulguları 

şöyle özetleyebiliriz: Öğrenciler, % 56 oranında Türkiye’de öğrenim görebilmek için YÖS, 

TCS, TÖMER gibi sınavlardan geçerli not almanın gerekli olduğunu düşünmektedirler. Bu 

bulgu, belirtilen kurallarda Türkçenin öğretimine verilen önemi göstermektedir. Hazırlık 

sınıflarında öğretilen dil bilgisinin yeterliliği sorulduğunda, öğrenciler, en yüksek frekansta 

(% 44 oranında) kararsız olduklarını belirttiler. Bu da öğrencilerin öğrenim alanıyla ilgili 

kavramlarda zorlandıklarına, yeterlilik sınavından geçerli not almalarına rağmen kendi 

bölümlerinde eğitime başladıklarında Türkçelerinin tam olarak yeterli olmadığını 

göstermektedir. 

Öğrencilere Türkiye Türkçesinin ses özelliklerinden dolayı bazı sesleri telaffuz 

etmede yaşanılan sorunun durumu sorulduğunda öğrencilerden % 28 olarak “Kesinlikle 

katılıyorum”, % 56 olarak da “Katılıyorum” yanıtı alındı. Bu husus karşılaşılan önemli bir 

soruna işaret etmektedir. Bulgular çerçevesince Gürcistan uyruklu öğrencilerin Türkçe 

öğrenim sürecinde alfabe ve yazım kurallarındaki farklılıklardan olumsuz etkilendikleri 

sonucunu ortaya koymaktadır. Tabi burada zorlanmadıklarını beyan edenlerin azınlık 

oluşturmasına rağmen var olduklarını belirtmek gerekir. Zorluk çekmeyen öğrencilerin 

genellikle ikiden fazla yabancı dilde konuştukları görülmüş ve yabancı dil öğrenim sürecinin 

diğerlerine göre bu gibi etkenlerden daha az etkilendikleri gözlemlenmiştir. 

Gürcistan uyruklu öğrenciler din, mezhep, örf, adet, gelenek-görenek gibi etkenlerin 

Türkçe öğrenim süreçlerini olumlu yönde etkilediklerini söylemektedirler. Bunun nedeni de 

coğrafî açıdan komşu olan iki ülkenin yüzyıllarca gerek dil gerekse kültür bağlamında 

yaşanan karşılıklı etkileşimlerdir. Gürcü dilinde kullanılan Türkçe yer adları, giyim kuşamla 

ilgili Türkçe kelimeler, Türk mutfağından Gürcüceye geçmiş yemek adları, kültür boyutuyla 

Gürcüler tarafından benimsenen âşıklık geleneği ve bununla birlikte Gürcüceye geçen 

terimler, kişi adları ve buna benzer daha farklı sözcükler (Akalın, 2013: 11-12), öğrencilerin 

Türkçeyi daha kolay öğrenmelerini sağlar. Fakat bazı öğrencilerin iklim, yemek kültürü, 

giyim-kuşam konusunda zorluk çekip çekmemede kararsız kaldıkları da görülmüştür. Bu 

noktada kültürel farklılıklar ortaya çıkmakta ve dolayısıyla ankette belirtildiği üzere jestler 

ve mimikler gibi beden diline ait ifade biçimlerinde öğrencilerin zorluk çektikleri de 

görülmektedir. 

Anket sonuçlarına göre Gürcistan uyruklu öğrenciler, Türkçe öğrenim sürecini 

olumlu etkileyecek birkaç faktörü beyan etmektedirler. Bunlar, ana dil konuşucularıyla 

iletişim kurmak, düzenli olarak Türkçe gazete, dergi veya kitap okumakla kelime hazinesini 

genişletmek, Türkçe radyo dinlemek, televizyon seyretmek ve konferanslara iştirak etmek 

gibi araçlarla Türkçenin kavranmasını kolaylaştırmak, Türk halkının sıcak davranmasıyla bu 

süreçteki öğrencilerin motive edilmesi olarak çeşitlendirilmektedir. 

Öğrenciler Türkçe hazırlık eğitimine önem vermektedirler. Türkçe Öğretim 

Merkezinde derslerini almadan Türkçeyi tam anlamıyla öğrenilemeyeceğine işaret 

etmektedirler. Bu eğitim sürecine önem verdikleri için de bu süreci daha kalıcı, o cümleden, 

eğlenceli hale getirmek adına yöresel ve kültürel değerlerin daha eğlenceli hale gelmesi için 

gezilerin düzenlenmesinin faydalı olabileceği kanaatindedirler. 

3. Gürcistan Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Dilbilgisi Öğreniminde 

Karşılaştıkları Sorunlar. 

İnsanoğlu, doğuştan dil edinmeye yönelik bir yeteneğe sahiptir. Fakat dil edinimi bir 

öğrenme sürecini gerektirmektedir (Alyılmaz, Şengül, 2017: 21). Öğretim Türkçe olarak 

yapıldığı için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine devam edebilmeleri 

için Türkçeyi öğrenmeleri talep edilmektedir. Bu sebepten dolayı Türkçesi yetersiz olan 

öğrenciler lisans, yüksek lisans ve doktora gibi eğitim programlarında ders almadan önce 

Türkçe hazırlık dersleri görmeli ve Türkçelerini gereken düzeye ulaştırmaları gerekmektedir. 

Bursa’daki Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören Gürcistan uyruklu öğrencilerin 

yazdıkları kompozisyon metninden hareketle Türkçe öğrenim sürecinde birtakım sorunlarla 

karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Burada en çok karşılaşılan sorunlar şöyle sıralanabilir: 

1. Fonetik yönden karşılaşılan güçlükler: “…ilk geldiğimde seninle tömerde 

taniştim”. 
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2. Yapı bakımından karşılaşılan zorluklar: “sen her aklıma geldiğinde beraber 

geçirdiğimiz günleri aklıma geliyor”. 

3. Ad durum ekleri karıştırılması: “bizim taniştimiz gunun hatırlamak istiyorum.” 

4. Kişi kavramını veren eklerin unutulması: “ben senin gibi arkadaş olduğum için 

çok mutluyum”. 

5. Fiilimsilerin kullanımında çekilen sıkıntılar: “… ilk gittiğimde farkli ülkelerde 

öğrenciler tanistim ve onların kulturleri tanıttım…”. 

6. Kelimelerde yapılan yanlışlardan doğan anlamsız ifadeler: “… muhaffet ettik.” 

7. Cümle kurulurken öğelerin doğru yerleştirilmemesinden doğan yanlışlıklar: “Ne 

çok şey var aslında sana söylemek istediğim en zor zamanlarda elimi sen uzattın bana.” 

8. Eklerin yazım kurallarında karşılaşılan sorunlar: “Ben dusundumki…”. 

9. Edatlarda yapılan yanlışlardan kaynaklı sorunlar: “Görmüyorum sana…” 

10. Yazım kurallarında karşılaşılan sorunlar: “… hatırlıyorum turkiyede ilk 

geldiğimde…”. 

11. Yazım kurallarındaki farklılıklardan dolayı imlada karşılaşılan sorunlar: “… 

benim gogita…”. 

12. Dil farklılığından dolayı noktalama işaretlerine tabi yazım kurallarındaki 

yanlışlar: “… yakın arkadaşımsın. Benim yaşadığım yer…” 

Farklı dil ve kültürlerden gelip başka bir ülkede, farklı bir dil öğrenen öğrencilerin 

karşılaştıkları ilk sorun önceki bildiklerinin yeni öğrendiklerine ket vurmasıdır. Önceden 

bildiği ana dili ve sonradan öğrenmeye çalıştığı Türkçenin dilbilim ve semantik farklılıkları, 

kendi anadilinde düşünen Gürcistan uyruklu öğrencilerde konuşma, yazma ve gramer 

hususlarında sorunlara yol açmaktadır. Bu konudaki başka araştırmaların bulguları 

Türkçenin farklı ağız ve lehçelerinde konuşan yabancı uyruklu öğrencilerdeki bulgularla da 

tutarlılık göstermektedir (Şengül, 2014; Kurt, 2017; Erdil, 2017; Maden, Dincel ve Maden, 

2015).  
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Sonuç ve Öneriler  

Türkçe dünya dillerinin en önemlilerinden biridir ve son yıllarda ikinci dil olarak 

öğrenmek isteyenlerin sayısında büyük artış vardır. Dikkatler Türkçe öğrenim sürecine 

odaklanmaktadır. Türkçe öğretim sürecinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birtakım 

sorunlar görülmektedir. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Gürcistan 

uyruklu öğrencilerin bu süreçte karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Gürcistan uyruklu öğrencilerin Türkçenin temel dil becerileri ve dil bilgisinde zorluk 

çektikleri görülmektedir. Bu zorlukların ana dilin yapısı, farklı alfabe kullanımı, telaffuz ve 

yazım kurallarındaki farklılıklar, coğrafya, kültür, din, gelenek-görenek, beden dili gibi 

faktörlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Gürcücenin imlasında büyük harf küçük harf 

ayırımının olmaması öğrencilerin yazım kurallarında; ses özelliklerindeki farklılıktan dolayı 

genellikle Gürcücede mevcut olmayan ünlülerin telaffuzunda; yazım kuralları ve alfabe 

farklılığının bir sonucu olarak öğrencilerin yazıda yaptıkları hatalar; kültür, beden dili, 

atasözü ve deyimler gibi faktör farklılıklarından dolayı kavramların öğrenciler tarafından 

yanlış bir biçimde ifade edilmesi şeklinde çeşitlendirebiliriz. Bu sorunlar sadece Gürcistan 

uyruklu öğrencilerde değil, başka ülkelerden gelip Türkçe öğrenenlerde de görülmektedir 

(Şengül, 2014; Kurt, 2017; Maden, Dincel ve Maden, 2015; Erdil, 2017). Belirtilen zorluklar 

öğrencilerin öğrenim sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak 

da öğrencilerin üniversite eğitim süreci uzamakta ve dolayısıyla mezuniyet durumu 

gecikmektedir. 

Sonuç olarak öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecini kolaylaştırmak için Türkçe 

filmler, gazete metinleri, dergiler vs. aracılığıyla Türkçeyle buluşma sağlanmalı; öğrencilerin 

konuşma, dinleme ve anlama gibi becerilerini geliştirmek adına Türkçe eğitim sürecinde 

daha fazla diyaloglar kurularak öğrencilere pratik kazandırılmalı; kültürel farklılıkları 

minimize etmek için Türkçe eğitim sürecinde fıkra, deyim ve atasözü, beden dilinden 

yararlanılmalı; eğitim sürecinin öğrenci için yorucu ve sıkıcı olmaması ve onların görsel 

hafızalarını kolayca kullanabilmesi adına eğitici dijital oyun gibi araçlardan faydalanılmalı; 

öğrencilere daha kolay erişebilmek adına Türkçe öğretim merkezleri internet sitelerinin 

kullanılabilirliğini daha verimli hale getirmeli; Öğrencilerin de isteği doğrultusunda tanıtım 

amaçlı turistik geziler düzenlenmelidir. Burada en önemli görev öğretim elemanlarına 

düşmektedir. Öğretim elemanları yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilinin özellikleri ve 

geldikleri ülkelerin kültürü konusunda olabildiğince çok bilgili olmalı, bu iki ülke arasındaki 

farklılıkları göz önünde bulundurarak, “tek tip öğretim programı” uygulamaksızın 

öğrencilerin çeşitliliğine uygun olarak eğitim programı düzenlemeli ve öğrencilerin sıkça 

yaşadıkları sorunlar üzerinde daha fazla durmalıdırlar.  
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Kitapları Üzerine 

 

Mehmet UZMAN* 

 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin bilinen tarihi 13. yüzyıla kadar 

gitmektedir.67 Fakat Cumhuriyetin kuruluşundan 1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılışına 

kadar bu konuda bir durgunluk döneminin yaşandığını söyleyebiliriz. Zira SSCB’nin 

yıkılmasından sonra aniden Türkçe öğretim kitap ve malzelerine ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Mezkur mühim siyasi hadiseden sonra üniversiteler bünyesinde Türkçe öğretim merkezleri 

(TÖMER) kurulmuş ve çeşitli üniversitelerde bu hususta kitap ve malzemeler hazırlanmaya 

başlanmıştır. 2000’li yılların başında bir duraklama yaşanmış ve bu merkezlerin bir kısmı 

kapanmış olsa da Türkçe öğretnimine olan ihtiyaç giderek daha da artmış, buna koşut olarak 

da Türkçe öğretim malzemelerinde, özellikle de kitaplar ve uzaktan eğitim imkanlarında 

gittikçe artak bir yetkinlikte ürünler ortaya konmuştur. Bu makalede, derslerde kullandığım 

kitaplarda gözden kaçan ve öğrencilere açıklamakta zormandığım bazı noktalara dikkat 

çekmek istiyorum.  

Yeni çıkan bazı kitaplarda “şu” işaret zamir veya sıfatlarıyla sorulan soruların yine 

“şu” cevaplandığı dikkatimi çekti. Örneğin aşağıdaki resimde gördüğümüz gibi.  

 

                                                      
*Doç. Dr. Mehmet Uzman, National Chengchi Üniversitesi, Türk Dili ve Kültürü Bölümü, 

mehmet@nccu.edu.tw   
67 Bu konuda bk. M. Balcı, Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 

Tarihî Süreçte Türkçenin Yabanci Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar, Yunus Emre 

Enstitüsü yay., Ankara 2016, s. 11-52. Ayrıca bk. F. Sarıçiyil, İstek ve Emir Kiplerinin Öğretimi, 

basılmamış YL tezi, DEÜ, Sos. Bil. Enst., s. 13-14. 
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Halbuki “şu” ile sorulan sorulara cevap “o” ile verilir ve bu Türkiye Türkçesinin 

muhkem bir kuralıdır: “Şu ne?”, “O kitap.” gibi. “Şu” işaret sıfatı veya zamiri ile 

sorulmasının anlamı, işaret edilen nesne veya kişinin her iki konuşmacıya da uzaklığını ima 

etmesidir. Yine aynı kitabın sonraki bir sayfasında, üst tarafta “şu” ile sorulan sorulara “şu” 

ile cevap verilirken, konunun işlendiği dinleme metninde ise ister istemez “şu” ile sorulan iki 

soruya “o” ile cevap veriliyor. 
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İlk bakışta bunun, öğrencilerin kafasını karıştırmamak için bu şekilde verildiğini 

düşünüyordum; fakat başka kitaplarda da aynı şekilde verildiğini görünce bunun aslında bir 

yerde yapılan bir hatanın dikkatsizce tekrarı olabileceği kanısına vardım. Mesela yurtdışında 

yayınlanan diğer bir kitapta da konu mezkur şekilde işleniyor. 

 

 



 

365 
 

 
 

Oysa dilbilgisel olarak, soran ile cevaplayanın bahsi geçen nesneye uzaklıklarına 

binaen formül şu şekildedir: 

Bu ... ? → O ... / Bu ... 

O   ... ? → O ... / Bu ... 

Şu  ... ? → O ...  
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Yine diğer bir kitapta ısarla aynı anlatımla karşılaşıyoruz: 

 

 

 
 

Yayınlanacak diğer kitaplarda bu hatanın tekrarlanmaması gerekmektedir.  
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Yine bazı kitaplarda maddi bilgi hatası yapılmaktadır. Örneğin aşağıdaki sayfada 

elektriğin mucidi Thomas Edison olarak gösteriliyor. Evvela elektrik icat edilmemiştir, o 

zaten doğada mevcuttur; icat edilen ampuldür, yani mezkur mucit ampulü icat etmiştir. 

Elektrik için ise “keşf etmek” veya “bulmak” fiilleri kullanılabilir. Diğer yandan Galileo 

teleskopun mucidi olarak gösteriliyor, oysa onun mucidi Hans Lippershey’dir ve patentini 

1608'de almıştır. Galileo ise gökyüzünü gözlemede ilk olarak kullanmıştır. Yine bu 

sayfadaki alıştırma kısmında X-ışını ve teleskopun mucidi olarak aynı kişi verilmiştir. 

Türkiye’den (aslında Osmanlı demek lazım, zira buluşlar çağında Türkiye henüz yoktu) bir 

buluş yok mu? Bâri behçet hastalığının tedavisini Hulusi Behçet buldu yazsalardı. 
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Burada bir hususa da değinmeyi gerekli görüyorum. Kitaplarda Amerika’nın keşfi ve 

Kristop Kolob’un adı çok sık geçiyor. Fakat bu keşif insanlık için büyük bir hizmet değildir. 

Hatta bazı toplumlar için tam anlamıyla bir hezimet olmuştur. Madem öyle ne diye ısrarla bu 

olaydan bahsediliyor? Üstelik zatın ismi de hep yanlış yazılıyor. Yukarıdaki sayfada 

“Christoph Colomb” şeklinde yazılmış, aşağıdaki sayfada ise “Kristof Kolomp” şeklinde 

yazılmış. Oysaki Kristof Kolomb olmalı, zira o bir İspanyol, Amerikalı değil. 

 
 

Söz imladan açılmışken, İstanbul Türkçe kitabında bol miktarda imla yanlışı ve 

tutarsızlığına işaret etmek isterim. Bir kere saatlerin çoğu dijital olarak verilmiş ve bunda 

hiçbir mahsur yok. Yalnız bütün saatlerin sonuna –da eki getiriliyor. Mesela 13.00’da; bunu 

on üç diye de okusak, bir diye de okusak, her halükarda –de eki gelir. Bazı kelimeler aynı 

metinde hem bitişik hem de ayrı şekliyle veriliyor. Mesela iş adamı üstte bitişik, altta ise ayrı 

yazılmış (s. 45). Anlaşılan son okuma yapılmadan matbaaya gönderilmiş. Bunlar derste 

hocayı zor durumda bırakan, kendi bilgisinden şüpheye düşüren kusurlar. 

Aşağıdaki metinde fındık, ceviz, fıstık, badem meyve olarak adlandırılmıştır, oysa 

bunlar meyve değil yemiştir. Bu yüzden “kuru yemiş” ifadesi kullanılmaktadır, öyle 

olmasaydı “kuru meyve” ifadesi kullanılırdı. Zaten bunlar yapı olarak ve tüketim şekilleri 

itibariyle meyveden çok farklıdırlar.   
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Aşağıdaki metne bakalım: Ülkelerinde ve dünyada tanınmış kişiler resimleri ve 

adlarıyla veriliyor. Fakat Çin’den Bai adında bir çocuk çıkıyor karşımıza. Peki Bai kim? 

Çocuğun soyadı bile yok. Yine Afrika’yı temsilen Nijerya’dan Ömer. Ömer kim? Onun da 

soyadı yok. Niçin Avrupa’yı temsilen tanınmış, mesleğinde belli bir seviyeye gelmiş zatlar 

yer alıyor da Asya ve Afrika internetten gelişigüzel alınmış iki fotoyla geçiştirilmiş? Bu, 

dünyanın bir kısmına karşı takınılan duyarsızlığı ve umursamazlığı resmediyor.  

 
 

“Türkçe Öğreniyorum 2” adlı kitapta geniş zaman konusunun işlendiği sayfaya 

bakıyoruz. Tanınmış, kendi alanlarında başarıya ulaşmış insanlar. Kendi alanlarında başarı, 

çalışkan bir tane Türk bulamamışlar, bu yüzden tamamını yurtdışından almışlar.  
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Yine aynı kitapta hırsızı kovalayan bir karikatür karşımıza çıkıyor. Fakat polis 

Londra sokaklarından fırlamış gibi.  

 
 

Aynı kitabın bir başka sayfasında bir hikaye okuyoruz. “Doğu masallarından 

birinde...” diye başlıyor hikaye. Ne “Doğu masalı” ya? Bu bildiğimiz Deli Dumrul değil mi? 

Üstelik bu masal değil hikaye. Ben bu metnin neresini düzelteyim? Köprü yaptırmış da 

nereye? Hikayede verilmek istenen bir ders var, bir ironi var. Hele ne demek “o bölgenin 

Tanrısı olduğunu” iddia etmesi? Üstelik azrail ne zamandan beri “ölüm meleği” oldu?  
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Mezkur kitaptan bir hikaye daha okuyoruz. Böylece Rize’nin adının, balıkçı kocası 

denizden dönmeyen Raziye’den geldiğini öğreniyoruz. Bu değerli bilginin en kısa zamanda 

Türkiye’deki okul kitaplarına da girmesini bekleriz. Anlaşılan kitabın yazarları tahkiyeyi çok 

seviyor, ama kötü bir huyları var: Hikayeleri tahrif ve tahrip etmek. 

Hiçbir zaman şöyle düşünmemek gerek: Nasıl olsa bu kitabı okuyacak olanlar 

bunları bilmez. İşte bilen biri çıktı, şimdi ne olacak? 
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“Türkçe Öğreniyorum 2” adlı kitapta bir restoran muhaveresi: Müşteri garsona 

“Garson” diye sesleniyor. Oysaki Türkiye’de kimse garson diye hitap etmez, bu edebe 

mugayyirdir. En azından sonuna bir bey getirilir: Garson Bey! Üstelik müşteri yalnız değil 

ve diyaloğa eşlik eden resme bakılırsa yanında bir hanımefendi var. Fakat nedense hanımın 

hiç sesi çıkmıyor. Ya resimle diyaloğa ne demeli? En lüks (belki sosyetik demeliyiz) 

restoranda istenen menüye bakın: İki iskender, iki ayran ve iki porsiyon baklava. Resim 

nerede duruyor, diyalog nerede.  
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Medyanın işlendiği bir ders ve resimlerde bir tane bile Türkiye gazetesi yok. Sanki 

Türkiye’nin medya okurluğu hususundaki yarasına parmak basar gibi. 
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Benzer bir yabancılaşmayı Boğaz Üniversitesi için hazırlanan “Bu ne demek?” 

Türkçe öğretim kitabında da karşılaşıyoruz. Konumuz tarih ama kitabımız history. 

 

 
 

Yine dondurmacının tezgahında icecream satılıyor. Üstelik kavuncu, karpuzcu diye 

meslek isimleri sayıyor ama bunler resimde olmadığı gibi böyle bir meslek türü de ben 

hatırlamıyorum doğrusu. 
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Yine aynı kitabın bir yerinde öğrencilere yardım olsun diye bahsi geçen ekler 

işaretlenmiş ama ben Türkçede –lın diye bir ek hatırlamıyoruz.  

 
 

Yedi İklim kitabında apartman olarak verilen resim. Buna artık yoruma gerek yok 
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Bu apartmanın adı ne? 

Yıldız…Apartmanı. 

 

Yine mezkur kitapta tuzlu ve tuzsuz fıstıklar resimlerdeki gibi veriliyor. Öğrenciler 

bana soruyor “Yer fıstığı kavrulmadan önce yeşil mi oluyor Türkiye’de?” Bu arada böyle 

sinekkaydı soyulmuş Antep fıstığını da ilk defa görüyorum.  

 

 
 

Aşağıdaki bir dinleme metni; iş yerinde başarı için verilen tavsiyeler sıralanıyor: 

“Size iş yerinde başarının sırlarını açıklıyorum: İş yerinde öncelikle patronun 

sempatisini kazanmak zorundasınız. Bunun için işe patrondan erken gelmeli, işten ondan 

daha geç çıkmalısınız. Kılık kıyafetinize dikkat etmeli, fazla dikkat çekici ya da silik 

görünmemelisiniz. Patronun odasına ara sıra kahve götürmek de çok işe yarayabilir tabii. 

Bunun dışında ofiste uygun bir yüz ifadenizin de olması çok önemli. Bu ifade ne çok güleç, 

ne de mutsuz olmalı. Gergin ve ciddi bir yüz en iyisidir. Böylece patronunuz da dahil herkes 

sizin önemli bir iş üzerinde çalıştığınızı düşünür.”  

Buraya kadar her şey normal görünüyor. Devamını okuyalım: 
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İş Yerinde Başarı.mp3
 

 

Bu metinde başarının sırrı sahtekarlık olarak veriliyor ve dileyiciye (öğrencilere) 

kötü örnek oluyor. Zaten Türkiye’nin dürüstlük konusundaki yarasına adeta tuz ekiyor. 

 

“Zaten iş yerinde başarının 

anahtarı nasıl olduğunuz 

değil, nasıl göründüğünüzdür. 

Yani çalışıyor görünmek 

çalışmaktan çok daha 

önemlidir. Gün içinde oda oda 

gezip arkadaşlarınızla 

laflayabilir ya da kafeteryada 

oturabilirsiniz. Ancak tüm 

bunları yaparken elinizde bir 

dosya bulundurmanız 

gerekmektedir. Çalışma 

masanızın da dosya ve 

kağıtlarla dolu olması gerekir 

ki herkes sizi çalışkan bir 

eleman olarak bilsin. Bir de 

toplantı meselesi var tabii. 

Sıkıcı, yorucu, saatler süren 

toplantılar. Elbette bu kadar 

iyi bir imajla toplantıya geç 

kalmak olmaz. Bu konuya 

özellikle dikkat etmelisiniz. 

Ayrıca konuşmalar sırasında 

sürekli not almanız da çok iyi 

olur. Merak etmeyin, not 

almak için her şeyi pür dikkat 

dinlemenize gerek yok. Birkaç 

cümle yazdıktan sonra 

alışveriş listesi yapabilir veya 
karikatür çizebilirsiniz. Bu küçük 

sırlar sayesinde patronun gözüne 

girebilir ve iş yerinde başarıyı 

yakalayabilirsiniz.”  
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yardımcı Öğretmenin Rolü 

 

Cihan ÖZDEMİR* 

Önder ÇANGAL* 

Serdar ÖZDEMİR* 

Öz: Yardımcı öğretmenlik, son yıllarda öğretim programlarında yer almaya başlayan 

ve özellikle İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi programlarında sıklıkla kullanılan bir 

model olarak dikkat çekmektedir. Bugün bazı ülkeler bu modeli öğretim programlarında 

başarı ile uygulamaktadır. Örneğin, Japonya’da her yıl yaklaşık altı bin yardımcı dil 

öğretmeni, asıl ders öğretmenine öğretim süreçlerinde destek vermektedir.  

Yardımcı öğretmenlik modelinde öğretim yılı boyunca birden fazla öğretmen sınıf 

içerisinde hazır bulunur ve öğrenciler birden fazla kişiyle iletişim kurmak zorundadır. Bu 

sayede, dilin iletişim boyutu ön plana çıkar ve öğretim hem daha verimli olarak gerçekleşir 

hem de kazanılan bilgiler daha kalıcı olur. Yardımcı öğretmen, sınıf içerisinde ders 

öğretmenini destekler ve pek çok rol üstlenir. Örneğin, yardımcı öğretmen öğrencilerin 

öğrendiği yeni bir konuyu veya yapıyı oyunlar aracılığıyla pekiştirebilir. Ders öğretmeninin 

ders içinde yeterli zaman bulamadığı durumlarda, yardımcı öğretmen ders içi veya ders dışı 

etkinliklerle öğrencileri konuşturmaya çalışır. Sınıf içerisinde iki öğretmenin bulunması ve 

öğretmenlerin öğrenciler ile sürekli temas hâlinde olmaları, öğrencinin motivasyonunu 

artırarak dersle daha çok ilgilenmesini sağlar. 

Öğrencinin dili kullanabileceği ortamlar ve dil kullanım oranı arttıkça dile 

hâkimiyetinin de artacağı göz önüne alınırsa yardımcı öğretmenin öğretime muhtemel katkısı 

da ortaya çıkacaktır. Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi alanında yardımcı 

öğretmenlik modelinin uygulanabilirliği konusu üzerinde durmak ve bu modelin öğretime 

getireceği faydaları ele almaktır. 

Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, yardımcı öğretmenlik modeli, öğretim 

asistanı. 

 

THE ROLE OF THE CO-TEACHER IN TEACHING TURKISH LANGUAGE TO 

FOREIGNERS 

Abstract: In the last years, being co-teacher takes place in learning programmes. 

Especially we see that in teaching English programmes it is used frequently. Today in some 

countries this programme is used successfully. For example, in Japan every year 

approximately six thousands co-teachers help the main teacher. 

In co-teacher teaching model, more than one teacher is always ready for the lesson 

and students have to communicate within each other in one whole year. So that, the 

communication takes a really important part of this programme and it becomes very 

efficient. Co-teachers help the main teachers and take a lot of roles. For example, co-teacher 

can consolidate the lesson with games. Or when the main teacher cannot find a sufficient 

time, co-teacher helps the students. Being two teachers in the class and staying in touch with 

them constantly make the motivation higher. So that, student keep their attention all the time. 

The role of the co-teacher is really important when we think about using the 

language in stages and the rate of using it. The aim of this study is focusing on the 

application of teaching Turkish Language to the foreign people with a co-teacher. 

Keywords: Teaching Turkish language, Co-teacher model, teaching assistant. 
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Giriş 

İnsanlar yüzyıllar boyunca siyasi, kültürel ve ticari nedenlerle ya başka bir dil 

öğrenmeye ya da kendi dillerini farklı toplumlara öğretmeye çalışmışlardır. “1980’lerin 

ortalarında UNESCO tarafından hazırlanan bir rapora göre dünyanın en çok konuşulan 

beşinci dili olarak kabul edilen” (Akalın, 2005) Türkçe için de aynı durum geçerlidir. 

Türkçenin öğretimi konusunda ilk dönemlere ait somut veriler bulunmamaktadır. “Gerek 

Orhun yazıtlarından gerekse Uygur dönemine ait kaynaklardan Türkçenin yabancılarca doğal 

yöntemle öğrenildiğine dair bazı ipuçları elde edilse de sistemli bir Türkçe öğretiminin 

yapıldığına dair kesin bir bilgi yoktur” (Ağar, 2004: 1). Günümüzde Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretimi konusunda somut adımlar atılmaktadır.  Yunus Emre Enstitüsüne bağlı 

olarak yurtdışında faaliyet gösteren kültür merkezleri ve yurt dışında bulunan üniversitelerin 

bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri bunun en somut örneğidir. Ayrıca “Türkçe 

öğretimi yurt içinde de üniversitelerin veya farklı kurumların yabancılara Türkçe öğretim 

merkezleri tarafından, büyük oranda da eğitim fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümleri 

tarafından yürütülmektedir” (Alyılmaz, 2010: 729). 

Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında gerçekleştirilen yabancılara Türkçe 

öğretimi faaliyetlerinde Türkçe öğrenen kitlenin yaşı, uyruğu, cinsiyeti ve dil öğretiminin 

yapıldığı coğrafyanın özellikleri gibi etmenler dikkate alınmakta, farklı kurum ve kuruluşlar 

tarafından yürütülen dil öğretim programlarında çeşitli dil öğretim yöntem ve teknikleri 

kullanılmaktadır. 

Dil öğretiminde kullanılacak yöntemlerin doğru seçimi ve etkili kullanımı çok 

önemlidir. Bununla birlikte dersi yürütecek öğretmenin de öğretim süreci boyunca üzerine 

düşen önemli görevleri bulunmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın, geleneksel anlayıştan 

farklı olarak çeşitli görevler yüklediği öğretmenin dil öğretim süreçlerinde iyi bir rehber ve 

yol gösterici olması gerekmektedir.    

1. Dil Öğretim Programlarında Öğretmenin Yeri  

Yapılan araştırmalar, öğretim süreçlerinin temeline öğretmeni koymaktadır. Modern 

dil öğretim yöntemlerine göre öğretmen, öğretimin planlayıcısı ve yol göstericisi olarak 

dikkat çekmektedir. Meslekî açıdan iyi yetişmiş öğretmenler, öğrencilerin Türkçeyi iyi 

öğrenmeleri için olumlu öğrenme ortamları hazırlarlar. Yabancılara Türkçe öğretiminde, 

değişik ülkelerden farklı yaş gruplarına ve farklı ilgi alanlarına sahip öğrencilerle karşı 

karşıya kalınmaktadır. Bu durum öğretmenin öğretim sırasında farklı yaklaşım, yöntem ve 

teknikleri kullanmasını gerekli kılmaktadır.  

Yabancı dil öğretimi alanında görev yapacak olan öğretmenlerin sahip olması 

gereken birtakım yeterlikler bulunmaktadır. Day ve Conklin’e (1992) göre İngilizce 

öğretecek olan bir yabancı dil öğretmeni eğitiminin bilgi temeli dört türden oluşmaktadır:  

1. Alan bilgisi: Örneğin İngiliz dili ve edebiyatı, İngiliz dilinin kültürel yönleri.  

2. Pedagojik bilgi: Genel öğretim stratejileri bilgisi, inançları ve uygulamaları; 

örneğin sınıf yönetimi, motivasyon, karar verme.  

3. Pedagojik formasyon bilgisi: Alan bilgisini çeşitli yollarla sunan uzmanlaşmış 

bilgi; öğrencilerin konuyu nasıl anladıkları, öğrendikleri zaman karşılaştıkları 

olası güçlüklerin ne olduğu ve bunların nasıl çözümlendiği bilgisi; örneğin 

okuma ve yazma becerileri öğretimi, İngilizce gramerinin öğretimi.  

4. Yardımcı bilgi: İngilizce öğretimi ve öğrenimine yaklaşımımızı bildiren farklı 

disiplinlerin bilgisi; örneğin psikodilbilim, dilbilim, sosyodilbilim, araştırma 

metotları (akt. Day, 1993: 3-4). 

Dil öğretimi alanında öğretmenin alan, pedagoji ve pedagojik formasyon bilgisi ile 

yardımcı bilimler üzerine yeterlik sahibi olması önemli olmakla birlikte Barın (2010) 

yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında görev yapacak olan öğretmenlerin sahip olması 

gereken özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:  

1. Öncelikle Türkçenin bütün özelliklerini işlevsel olarak açıklayabilecek bilgi 

donanımına sahip olmalıdır.  

2. Kendi dilini, tarihini, gelenek ve göreneklerini çok iyi bilmelidir. 

3. Öğrenciye iletişime yönelik olarak yaşayan Türkçeyi öğretmelidir. 
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4. Bir lider olarak sınıfı yönetebilmeli, gerektiğinde ise kendini geri planda tutmayı 

bilmelidir. 

5. Öğrencilere iyi örnek olmalıdır.  

6. Sabırlı olmalıdır.  

7. Öğrencilere isimleriyle hitap etmelidir. 

8. Öğrencilerle sürekli göz teması kurmalı, güler yüzlü olmalıdır. 

9. Güvenilir olmalıdır. Öğretmenin söylediklerinin güvenilir olduğunu anlayan 

öğrenci kendinden istenilenleri daha çabuk ve isteyerek yapar. Böylece kısa 

zamanda çok şey öğrenebilir. Zaman kaybı yaşanmaz. 

10. Adaletli olmalıdır. Herkese eşit söz hakkı vermelidir. 

11. Planlı olmalı ve zamanını çok iyi kullanmalıdır. 

12. Yabancı dil öğretim yöntem ve tekniklerini iyi bilmeli, ihtiyaca yönelik doğru 

yöntem ve tekniği seçip derste kullanabilmelidir. 

13. Oyun, şarkı, türkü, tekerleme gibi ürünlerden yararlanarak öğrencileri her an 

etkin durumda tutmalıdır. 

14. Farklı kültürlere karşı saygılı olmalıdır.  

15. Diğer kültürlerle ilgili bilgi sahibi olmalıdır.  

16. Dünya ve Türkiye gündemini takip etmelidir. 

Eğitim-öğretim programlarında, sürecin merkezinde yer alan öğretmenler 

programları yürütmekle birlikte son yıllarda ortaya çıkan “yardımcı öğretmenlik” kavramı da 

literatürde yerini almaya başlamıştır. Yardımcı öğretmenler, özellikle okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev almakta ve eğitimin gerçekleştirilmesi süreçlerinde öğretmene destek 

olmaktadır. Özellikle çocuk gelişiminin hızlı olduğu ve doğal öğrenmelerin gerçekleştiği 

okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan yardımcı öğretmenlerin, hedef dili yeni öğrenen 

bireylerin yer aldığı dil öğretim programlarında da görev alması öğretimin kalitesini olumlu 

yönde etkileyecektir.   

2. Yardımcı Öğretmenlik 

Yardımcı öğretmenlik sisteminde en az iki öğretmen, öğretim sürecinde rol alır. Bu 

öğretim sistemine takım öğretimi adı da verilir. Birçok okul, öğrencilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak için yardımcı öğretmen kullanmaktadır.  

Günümüzde İngiltere, Japonya, Kanada ve İskoçya gibi ülkelerde yardımcı 

öğretmenler sıklıkla öğretim programlarında görev almaktadır. “İngiltere’de yardımcı 

öğretmen, sınıf içerisinde öğretmeni destekleyen kişidir. Burada, yardımcı öğretmenler daha 

çok öğrencilerin okumalarını dinlemek ve herhangi bir sorun oluşursa bunları öğretmene 

iletmekle sorumludurlar.  Buna, normal sınıf ortamı içerisine her zaman uyum gösteremeyen 

özel öğretim öğrencileri ile ilgilenmek de dâhil edilebilir” (Barın, 2010). 

“Yardımcı öğretmenlik; Kanada, Meksika ve Japonya’da ilköğretim, lise, ortaokul 

ve uluslararası okullar dâhil olmak üzere eğitim-öğretimin pek çok aşamasında yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır” (Barın, 2010). Bu örneklerin yanı sıra yardımcı öğretmenlik 

modelinden ikinci bir dilin öğretimi açısından faydalanan ve bu modele ayrı bir önem veren 

ülkeler de bulunmaktadır. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde yardımcı öğretmenlik modeli dil 

öğretim programlarında kullanılmaktadır  

İskoçya ve Türkiye’de ise yardımcı öğretmen uygulaması okul öncesi öğretimde 

görülür. Bu ülkelerde yardımcı öğretmenlerin pek çoğu nitelikli bir lisans eğitimi almamıştır. 

Bunların birçoğu deneyime sahiptir ve meslek liselerinin çocuk gelişimi gibi bölümlerinden 

mezundur. Yani okul öncesi eğitimin alt yapısından gelmektedir.  

Friend ve Cook’a (2010) göre “Yardımcı Öğretmen” modeli altı yaklaşımdan 

oluşmaktadır: 

1. Bir Öğretmen / Bir Gözlemci 

2. Bir Öğretmen / Bir Yardımcı 

3. İstasyon Öğretmenliği 

4. Paralel Öğretim 

5. Alternatif veya Farklılaştırılmış Öğretim 

6. Ekip çalışması 

Yardımcı öğretmenlik modeli yaklaşımları şu şekildedir: 
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2.1. Bir öğretmen / Bir gözlemci 

Bu modelde, bir öğretmen sınıfın tamamına talimatlar verir, diğer öğretmen kasıtlı 

bir gözlemci olarak hizmet eder. Gözlem yapan öğretmen, öğrencilerin davranışlarını ve 

öğrencilerin konuyu anlama düzeylerini gözlemler. Gözlem yapan öğretmen, dersi yürüten 

öğretmenin stilini ve davranışlarını da gözlemleyebilir ve öğretmene bu konularda dönütler 

verir (Friend, Cook, Chamberlain & Shamberger, 2010: 12) 

Bir öğretmen/bir gözlemci modeli şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Bir Öğretmen / Bir Yardımcı 

Bu modelde öğretmenler, sınıfın sorumluluğunu paylaşırlar. Bir öğretmen ders verir. 

Diğer öğretmen ise yardıma ihtiyacı olan öğrencileri izler ve onlara yardımcı olur. Bu model 

tecrübesiz öğretmene, öğretmeyi öğrenmesi ve sınıf yönetiminde tecrübe sahibi olabilmesi 

için imkânlar sunar (Roth & Tobin, 2004, 171).  

Bu modelde ders öğretmeni; ders planının hazırlanmasından, öğretimin 

gerçekleştirilmesinden ve sınıf yönetiminden sorumludur. Yardımcı öğretmen ise sınıf içinde 

telaffuz çalışmaları yapar, öğretilen konuyla alakalı etkinlikler gerçekleştirir ve ihtiyacı olan 

öğrencilere bireysel olarak yardım eder (Liu, 2008: 109).   

Bir öğretmen/bir yardımcı modeli şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. İstasyon Öğretmenliği 

İstasyon öğretimi, her öğretmenin küçük öğrenci gruplarıyla çalışmasına imkân 

verir. Öğretmenler, öğrencileri gruplara ayırır ve bir öğretmenin yardımıyla öğrencilerin ders 
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materyaliyle meşgul olmasına yönelik etkinlikler oluştururlar. Bu istasyonlar, yeni içerik 

öğretimine, önceden öğrenilen materyalin tekrar edilmesine yönelik etkinlikler içerir. 

“İstasyon tekniğinde öğretim ardışık olmayan üç grup arasında bölünür. Öğretmenler iki 

grupta öğretim yaparken üçüncü grup bağımsız olarak çalışır” (Friend, Cook, Chamberlain & 

Shamberger, 2010: 12).   

Bağımsız öğretim kavramı bu modelin temelini oluşturur. Bu model, öğretmenlerin 

birden fazla öğrenci grubuna ders vermesine ve onları denetlemesine imkân verdiği için 

“Alternatif Öğretim”den farklıdır. Bu modelde daha küçük öğrenci gruplarıyla çalışılır. Bu 

da öğretmenlerin her bir öğrenci grubuna daha fazla vakit ayırmasına ve daha fazla 

sorumluluk üstlenmesine imkân sağlar (Liu, 2008: 110).  

İstasyon öğretmenliği modeli şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Paralel Öğretim 

Bu modelde, öğretmen sınıfı ikiye ayırır. Her öğretmen aynı içeriği kendi grubuna 

anlatır. Öğretmenler grubu rastgele veya derste tercih edilecek öğrenme stiline hazırlık 

düzeyine göre bölebilir. Bu durum, öğretmene derste farklı stilleri sergileme fırsatı sağlar ve 

öğrenciler farklı öğretim metodolojilerine maruz kalırlar (Maduako & Oyatogun, 2015: 180).  

“Öğretmenler öğrenci katılımını artırmak ve öğretimin farklılaştırılmasını sağlamak 

amacıyla benzer materyalleri kendi gruplarına sunarlar” (Friend, Cook, Chamberlain & 

Shamberger, 2010: 12) 

Paralel öğretim modeli şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Alternatif veya Farklılaştırılmış Ders 

Bu modeli kullanırken, öğretmenlerden biri ana dersi sınıfın çoğunluğuna 

öğretmektedir. İkinci öğretmen küçük bir öğrenci grubuyla birlikte dersi daha kolay veya 

tam tersi daha zorlayıcı malzemelerle gerçekleştirir. Bu modelde sorumluluklar öğretmenler 

arasında dengelenir. Alternatif olarak, bir öğretmen ders anlatırken diğeri de gerektiğinde 

derse katkı sağlayabilir (Maduako & Oyatogun, 2015: 179). 
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Az sayıdaki öğrenci ile çalışmak; öğretimin planlanması, öğretime hazırlık, 

öğretimin gerçekleştirilmesi ve davranış yönetimi gibi konularda öğretmenlere daha fazla 

sorumluluk yüklemektedir. Ancak bu model aynı zamanda öğretmenlere öğretim 

metodolojilerini, teorilerini ve becerilerini sınıf içerisinde uygulamaya koyma imkânı verir. 

Ayrıca bu model eşit seviyede olmayan öğrenci gruplarında uygulandığı takdirde 

diğerlerinden daha geride olan grubun arkadaşlarını yakalamasına yardımcı olur (Liu, 2008: 

109-110).  

Alternatif ders modeli şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Ekip Çalışması 

Bu yaklaşımda öğretmenler dersi aynı anda birlikte yürütürler. Öğretmenler hem 

tartışmaları hem de karşıt görüşleri birlikte temsil ederler. Bu sayede sorunların çözümü 

aşamasında her iki yolu da göstermiş olurlar (Friend, Cook, Chamberlain & Shamberger, 

2010: 12). 

Sınıftaki tüm öğrenciler için ortaklaşa ders planlamaları yaparlar; öğretimi 

gerçekleştirir, değerlendirir ve eşit düzeyde sorumluluk üstlenirler. Yardımcı öğretmenler 

sadece bir asistan değil, aynı zamanda yöneticidir. İki öğretmen birbirlerini etkili bir şekilde 

destekleyebilir, öğretim yöntem ve tekniklerini bir arada daha etkili kullanabilirler (Liu, 

2008: 111). 

Ekip çalışması modeli şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friend ve Bursuck (2009: 92) ise “Yardımcı Öğretmenlik Modeli” yaklaşımlarını şu 

şekillerle ifade etmektedir: 

Şekil 1: Yardımcı Öğretmenlik Modeli Yaklaşımları 



 

384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okullar, eğitim programlarındaki öğrencilerini desteklemek ya da engelli veya özel 

yeteneğe sahip öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı öğretmenlik modelini 

kullanmaktadır. Türkiye’deki bazı özel okullar İngilizce derslerinde “Koç” adı verilen 

yardımcı öğretmenlere öğretim süreçlerinde görev vermektedir. Bu yardımcı öğretmenler 

dersin son 10-15 dakikasında dersi devralmakta, o ders anlatılan konuyu İngilizce olarak 

özetlemekte, varsa konuyla ilgili öğrencilerin sorularını İngilizce olarak kabul etmekte ve bu 

soruları cevaplamaktadır. Yardımcı öğretmenin görevi ders saatiyle sınırlı kalmaksızın ders 

aralarında ve dersin sonunda da devam etmektedir. Örneğin öğrenciler, öğle arasında 

yardımcı öğretmen ile birlikte yemeğe gitmekte ve yemek boyunca yardımcı öğretmen ile 

İngilizce konuşmaktadır. Yardımcı öğretmen öğrencilerin isteklerini ve sorunlarını İngilizce 

olarak dinlemekte, ders öğretmenine gerekli gördüğü takdirde bu istek ve şikâyetleri 

iletmektedir.   

3. Yardımcı Öğretmenlik Modelinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

3.1. Olumlu Yönleri 

Öğretim sırasında bütün öğrencilerin benzer seviyelerde başarı göstermesi ve 

hedeflenen düzeylere ulaşması beklenemez. Öğrenciler arasındaki kişisel farklılıklar 

öğrencilerin öğrenme durumlarına etki eden önemli faktörlerdendir. Yardımcı öğretmenlik 

modellerinde özellikle yardımcı öğretmenler sınıf seviyesinin gerisine düşen öğrencilerle 

özel olarak ilgilenebilir ve bu öğrencileri sınıf içi ve dışı etkinliklerle hedeflenen seviyelere 

yaklaştırabilir.  

Takım öğretimi planlama, vasıflı yönetim, alçakgönüllülük, açık fikirlilik, hayal 

gücü ve yaratıcılık gerektirir. Bu modelde öğretmenler güçlü yönlerini birleştirilir ve zayıf 

yönler giderilir. Tecrübesiz öğretmenler, diğer takım üyeleri tarafından destekleyici bir 

bağlamda gözlemlenebilir, eleştirilebilir ve iyileştirilebilir (Tsai, 2007: 223).  

Gerçekleştirilen çalışmalar yardımcı öğretmenlik modellerinde, tecrübeli öğretmenle 

birlikte nispeten daha genç ve tecrübesiz olan öğretmenin aynı sınıfta yer almasının hem 

öğrenciler hem de genç öğretmen üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. 
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Sıradan hâle gelen klasik öğrenme anlayışları yerine keşfedilen ve üretilen bilginin yer 

alacağı takım öğrenme modellerinde farklı uzmanlık alanlarına sahip öğretmenlerin görev 

yapması öğretimin kalitesini artıracaktır. 

Takım hâlinde çalışmak, sorumluluk alanını daraltır; yaratıcılığı teşvik eder. 

Öğretmenler birbirlerini izlerken yeni bakış açıları ve anlayışlar, teknikler ve değerler 

öğrenirler. Öğrenciler tartışırken konuşmalar başlatır, yeni sorular sorar ve beklenen 

sonuçlara işaret ederler (Maduako & Oyatogun, 2015: 180-181).  

Sınıfta başka bir öğretmenin varlığı öğrenci-öğretmen arasında doğabilecek kişisel 

problemleri azaltır. Sınıf içerisinde beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında karar verme 

kolaylaşır. Karar verme sürecinde sorumluluğu paylaşmak, kendine güveni arttırır (Hoa & 

Anh, 2015: 9-10). Öğretmenler, öğretimin kalitesinin arttığını gördükçe, benlik saygısı ve 

mutluluğu artar. 

3.2. Olumsuz Yönleri 

Takım eğitimi her zaman başarılı olmayabilir. Tek tip yöntemi benimsemiş, katı 

kişilik tipine sahip öğretmenler takım öğretimine soğuk bakmaktadır. Öğretmenden 

öğretmene değişen bakış açıları ve öğretmenler arasındaki kişisel farklılıklar öğretmenlerin 

ortak çalışma yürütmesine etki eder. Yakın arkadaşlar arasında bile zaman zaman çatışma ve 

gerginlikler olabilir (Hoa & Anh, 2015: 8-9). 

Bazen öğretmenler ekipteki diğer öğretmenden hoşlanmayabilirler. Muhtemel 

başarısızlıklarda öğretmenler sorumluluk almak istememektedir (Tsai, 2007: 159). Yeni bir 

anlayışa geçme aşamasında öğretmenler, daha fazla çalışmaları gerekeceğinden ve geçiş 

süreci sancılı olacağından korkar. Yine bazı öğretmenler sınıf üzerindeki mutlak güç olma 

fikrinden vazgeçmek istememektedir. Ayrıca “Çoğu takım öğretmeni sınıf içerisinde 

öğretmenlerin rollerinde kesin bir ayrım olmadığı takdirde, rol paylaşımı kaygısının başarılı 

takım öğretiminin gerçekleştirilmesine engel olabileceğini düşünmektedir” (Hoa & Anh, 

2015: 9). 

Takım öğretimi, klasik modellere göre daha fazla zaman ve enerji ister. Üyeler, 

planlama ve değerlendirme için birbirlerine vakit ayırmalıdır (Hoa & Anh, 2015: 9). 

Öğrenciler ve aileleri öğretim modelindeki değişikliğe direnebilir. Klasik modellerle öğretim 

gören öğrenciler yeni modelde zorlanabilir.  

4. Yardımcı Öğretmenlik Modeli Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Yardımcı öğretim modelinde öğretmenler arasındaki iletişim çok önemlidir. Takım 

çalışması esasına dayanan bu modelde öğretmenler çalışmaya başlamadan önce sınıflarında 

kullanmak üzere ortak bir yol haritası çizmeli, müfredat tasarlamalı, kullanılabilecek yöntem 

ve teknikler ile ders araç ve gereçlerini belirlemelidir. 

Yardımcı öğretmenlik modelinde tecrübeli bir öğretmen ile genç ve tecrübesiz bir 

öğretmen eşleştirilmelidir. İki öğretmen dersi beraber yürütürler. Tecrübeli öğretmen sınıf içi 

uygulamalarda genç öğretmene yol gösterir. Genç öğretmen bu sayede diğer öğretmenin 

tecrübelerinden yararlanmış olur. Bu modelde öğretmenler öğretimle ilgili birbirlerine 

geribildirim vermelidir. 

Özellikle yurt dışındaki Türkçe öğretimi kurslarında öğrenciler sadece sınıf 

ortamında Türkçe ile karşılaşmaktadır. Bu model sayesinde öğrenciler iki farklı hocadan 

Türkçenin telaffuzunu duyacak, ayrıca ders dışı etkinliklerde yardımcı öğretmen ile Türkçe 

pratik yapma imkânı bulacaktır. Bu durum hem öğrencilerin derse olan ilgisini artıracak hem 

de dersi eğlenceli hâle getirecektir. 
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Sonuç 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarında yardımcı öğretmenlik modelinin 

kullanılması öğretime olumlu yönde etki edecektir. Öğretmenler birbirleriyle paslaşarak sınıf 

içerisinde dersi aynı anda anlatabilecekleri gibi, sınıftaki öğrencileri ayırarak da derslerini 

işleyebilirler. Bir öğretmen konuşma pratikleri yaptırırken diğer öğretmen ise yazma 

çalışmaları yaptırabilir. 

Son yıllarda oldukça yaygınlık kazanan yardımcı öğretmenlik modeli özellikle 

Kanada, Amerika ve Japonya gibi ülkelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu model sayesinde 

hem mesleğe yeni başlamış olan genç öğretmenler deneyimli meslektaşlarının yanında 

tecrübe kazanmakta hem de iki öğretmenin aynı anda sınıf içerisinde bulunması ve öğretim 

sürecine katılmaları sayesinde öğrencilerin konuyu öğrenme süreci hızlanmaktadır. Şüphesiz 

bunda öğretmenlerin ders esnasında birbirlerinden ilhan almasının ve aynı anda farklı 

faaliyetlere yönelerek ders süresini daha verimli kullanmasının payı büyüktür.  

Yabancı dil öğretiminde oyunların ders sürecine dâhil edilmesi önemlidir. Ders 

öğretmeni işlenmesi gereken konuyu öğrencilere anlattıktan sonra yardımcı öğretmen 

oyunlarla konunun pekiştirilmesini sağlayabilir. Bu sayede öğrencilerin ilgileri canlı 

tutulacak, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonları yükselecektir.  

Dil öğretim süreçlerinde tiyatro ve drama çalışmalarına yer verilebilir. Sınıf 

içerisinde yardımcı öğretmen olması hâlinde bu tip etkinliklerin gerçekleştirilmesi veya 

organize edilmesi daha kolay olacaktır. Seviyeye uygun iki kişilik kısa oyunlar 

hazırlanabilir. Bu oyunlar sınıf içerisinde oynandıktan sonra öğrencilere oyunun konusuyla 

ilgili hazırlanan etkinlik kâğıtları dağıtılabilir, konuşma çalışması yaptırılabilir. 

Kelime öğretimi çalışmalarında öğretmenler kişisel güçlerini ve yeteneklerini 

birleştirmelidir. Örneğin bir öğretmen tahtayı iyi kullanabilir, güzel çizimler yapabilir. Bir 

diğeri telaffuz çalışmaları yaptırır, şarkı söyler (Barın, 2010). Kelime öğretimi 

çalışmalarında öğretmenler pek çok yola başvurmaktadır. Verilecek kelimenin anlamının 

tahtaya çizilmesi, hayvan isimleri gibi taklit imkânı olan kelimelerin öğretmen tarafından 

taklit edilmesi kelime öğretiminde etkili olacak uygulamalardır. Bu yeteneklere sahip iki 

öğretmenin bir takım olarak sınıfta yer alması kelime öğretimi çalışmalarını 

kolaylaştıracaktır. Örneğin birinci öğretmen nesneyi tahtaya çizip öğrencilerden çizilen 

nesnenin ne olduğunu bilmelerini ister. Öğrenci tahminlerinden sonra öğretmen kelimenin 

anlamını öğrencilere verir. Tam o sırada ikinci öğretmen çizilen hayvanın sesini çıkarır. 

Öğrenciler hiç beklemedikleri bu sesle önce tedirgin olup küçük bir korku yaşayabilirler. 

Fakat daha sonraki derslerde öğretilen hayvanın sesi taklit edildiğinde öğrencinin gözünde 

tahtaya çizilen resim canlanacak ve hemen kelimenin Türkçe karşılığı akıllarına gelecektir. 

Bu da kelimenin akılda kalıcılığını artıracaktır.   

Yabancı dil öğrenirken konuşma becerisinin geliştirilmesi amacıyla pratik yapılması 

çok önemlidir. Öğrenci bir dili ne kadar fazla konuşursa o dile o kadar çok hâkim olacaktır. 

Ancak ders öğretmeninin bu faaliyeti gerçekleştirmek için yeteri kadar zamanı olmayabilir. 

Sınıf içerisinde her bir öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenmenin konuşma gelişimini pozitif 

etkileyeceği göz önüne alınırsa yardımcı öğretmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Yardımcı 

öğretmen sayesinde öğretmenler, gerek ders içinde gerekse ders dışında öğrencilerle daha 

fazla iletişim kurabilme imkânına sahip olacaktır.  

Öğrencinin derse olan ilgisi öğretmen ile doğrudan ilişkilidir. Öğrenci ders esnasında 

öğretmenin varlığını ne kadar fazla hissederse derse olan ilgisi de o derece artar. Sınıf 

içerisinde iki öğretmenin bulunması ve öğretmenlerin öğrenciler ile sürekli temas hâlinde 

olmaları öğrencinin motivasyonunu artırarak dersle daha fazla meşgul olmasını sağlar.  

Sınıfta bulunan yardımcı öğretmen ders esnasında öğretmenin işini kolaylaştırır. 

Örneğin, ders öğretmeni konuyu verdikten sonra ilgili alıştırmaların yapılmasında yardımcı 

öğretmen ön plana çıkabilir. Yardımcı öğretmen sayesinde öğretmen gerekli gördüğü 

durumlarda sınıfı iki gruba bölerek iki farklı çalışma yaptırabilir. Örneğin, farklı ülkelerden 

öğrencilerin bulunduğu bir grupta yardımcı öğretmen Latin harflerine aşina olmayan 

öğrencilerle yazma çalışmalarına ağırlık verilirken ders öğretmeni de diğer grupla konuşma 

çalışması yapabilir. Böylece herhangi bir beceride eksiği bulunan öğrencilere anında 

müdahale edilerek sınıfın uyumu korunmuş olur. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçede İkilemelerin Arapçaya Çevirisinde Karşılaşılan Sorunlar 

ve Çözüm Önerileri (Karşılıklı İnceleme) 

 

Siham ZENGİ* 

 

Öz: Bu çalışmanın konusu, ikileme olayı çevirilerindeki sorunları oluşturmaktadır. 

Bu gibi olayları iki dil arasında örneğin Ural-Altay diline bağlı olan eklemeli dillerden 

Türkçe ile Hami-Sami diline mensup olan çekimli dillerden Arapça arasında çeviri yapmak, 

her hangi iki dil arasında yapmaktan belki de çok daha zordur. Bu zorluklar, Arapça ve 

Türkçenin, farklı karakter ve yapılara sahip olanlarından ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan çalışma olayını vurgulamak, daha çok yararlı ve elverilşli olması için saha 

çalışması tercih edilmiştir. Bunun nedeniyle dördüncü sınıf öğrencilerinden bir grubu seçip 

ikilemelerin çevirisi kendilerine yönlendirilmiştir. Taraflarından yapılan çevirileri inceleyip 

uygun olan çevirilerle karşılaştırılması yapılmıştır. 

Toplumların farklı kültürlere sahip oldukları için bu ikilemeler Türkçeden Arapça 

gibi bir dile çeviri sürecinde sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu nedenden başka 

bazen de kaynak dildeki bir ikilemenin karşılığı erek dilde bulunmayabilir.  Bunun sebebi 

toplumların gelenek, görenek, örf, adet ve yaşam tarzının biribirinden farklı olması, diller 

arasında bulunan uyumsuzlukların ortaya çıkabilmesidir. Uyumsuzlukları ve sorunları 

çözmek için öne bazı öneriler  sürülmelidir. Bunların  başında her iki toplumun arasında 

ilişki ve bağlantı sağlamak gelenek,  görenek, örf ve adetlerini bilmek  kültürünü, tarihini ve 

yaşam tarzlarını öğrenmek  gerekir. 

Anahtar sözcükler: ikileme, Türkçe, Arapça, çeviri, öneriler. 

 

Difficulties of Translating Collocations from Turkish as a Foreign Language into 

Arabic and Suggestions for Solution  

(A Contrastive Study) 

Abstract:  This research deals with translating collocations from Turkish into 

Arabic. To be useful, this study is applied to a group of Fourth year students of Turkish 

Department by giving them samples of words and sentences that include collocations used in 

Turkish and its translation into Arabic. The difficulty of translation lies in that most used 

Turkish collocations have no equivalent in Arabic. This is due to the fact that each language 

has its culture, history , customs and traditions that are different in the other languages. To 

avoid such difficulties, some solutions are suggested: (1) Have knowledge and overview on 

the culture, history, traditions and customs of the Turkish society; (2) have knowledge on the 

meanings of the collocations with a search for their equivalent in Arabic if they occur; (3) 

Increase the exercises that include collocations and (4) identify the collocations that are used 

in the dialogues and give examples . 

Keywords: collocations, Turkish, Arabic, translating, suggestions 
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Giriş 

Anlamı pekiştirmek, Anlatım gücünü artırmak, kavramı zenginleştirmek amacıyla 

kullanılan yargısız anlatım  türü olan ikilemeler Türkçede o kadar yaygın, örnekleri o kadar 

çoktur ki, Türkçenin temellerine ve derinlerine kadar inen çok önemli bir özelliktir. 

(Hatiboğlu, 1981: 9). 

İkilemeler, Türkçede diğer dillere göre oldukça yaygındır ve yüzyıllar boyunca, çok 

kullanılan bir olaydır. Ancak Farsça, Arapça ve Fransızca  gibi dillerde az kullanılan bir 

olaydır. (Hatiboğlu, 1972: 52). 

Bu gibi olayları iki dil arasında örneğin Ural-Altay diline bağlı olan eklemeli 

dillerden Türkçe ile Hami-Sami diline mensup olan çekimli dillerden Arapça arasında çeviri 

yapmak, her hangi iki dil arasında yapmaktan belki de çok daha zordur. Bu zorluklar, Arapça 

ve Türkçenin, farklı karakter ve yapılara sahip olanlarından ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan çalışma olayını vurgulamak, daha çok yararlı ve elverişli olması için saha 

çalışması tercih edilmiştir. Bunun nedeniyle dördüncü sınıf öğrencilerinden bir grubu seçip 

ikilemelerin çevirisini kendilerine yönlendirilmiştir. Taraflarından yapılan çevirileri 

inceleyip uygun olan çevirilerle karşılaştırılması yapılmıştı. 

İkilemeler, yargısız anlatımların kalıplaşmış olanların bir türüdür. (Hatiboğlu, 1972: 

51). Anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek ve anlatım gücünü artırmak için aynı 

sözcüğün tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran 

kelimelerin yan yana kullanılmasına denir. (Eker, 2003: 370) 

İkilemeler yoluyla türlü yönlerden birbiriyle ilgili iki sözcük yan yana getirilir ve 

yeni bir anlatım yolu yaratılır Türk düşüncesindeki anlam bolluğunu ve kavram inceliğini 

karşılar. (Demir, 2013: 592) 

İkilemeler birçok çalışmada sözcük türü, anlamı, görevi ve yapı bakımından ele 

alınıp incelenmiştir. 

Türkçede ikilemeler anlam bakımından ele alınırsa ortaya çıkmasındaki etken 

anlamdır. Yan yana kullanılarak ikileme kuran sözcükler, anlam bakımından birçok yönden 

incelenebilir. (Hatiboğlu, 1972: 91-95). 

Anlam bakımından incelenirse ikilemeler bazı türlerden oluşması göz önünde 

dalgalanır: 

A) İki Sözcüğü Anlamlı Olan İkilemeler: 

Bu tür ikilemeler üç ayrılır: 

a) Anlamı aynı olan sözcüklerden yapılan ikilemeler: 

 İkilemelere Örnek Öğrencilerin Çevirisi Uygun Olan Çeviri 

1. Sorgu sual :  ر إستجواب ، شكوى ، إستفسا  تساؤل ، إستفسار، إستجواب 

Suçlu sorgu suala çekildi.  . أُستجوب المذنب .  إستجواب المجرم 

Sorgu sual bölümüne geçelim .االستفسارات  )االسئلة   لننتقل الى فقرة لنذهب الى قسم االستعالمات

 واالجوبة( .

2. Kılık kıyafet :  ر الخارجي  الزي ، الهندام ، المظه الزي االنيق  

Bu öğrencinin kılık kıyafeti 

yerinde 

الزي الرسمي لهذا الطالب 

 مناسب .

 هذا الطالب حسن الهيأة .

 

Yaşlı adam kılık kıyafetini 

düzeltti. 

 رتب الرجل المسن هندامه . نظم الرجل المسن زيه االنيق

Kılık kıyafet, köpeklere ziyafet. كالب .الزي الرسمي وليمة لل  هيأته مرعبة ومثيرة لالشمئزاز . 

3. Deli divane  متيم ، ولهان مختل عقلياً ، مجنون 

Genç oğlan deli divane oldu.  . ًأصبح الشاب متيماً ولهاناً . أصبح الولد الشاب مختل عقليا 

4. Ses seda   الخبر )ال حس وال خبر( صدى الصوت 

Babandan ses seda çıkmadı. ا خرج صدى صوت من والدك م

. 

جواب ، لم يُبدي ََّّ لم يرد من أبيك أي

ردةَ فعٍل .ََّّ أبوك  أي  

 

Kardeşinin ses sedası kesildi. . إنقطعت أخبار أخيك . قُطع صدى صوت أخيه 

5. Bet beniz   الشاحب ، الذابل والمصفر وجهه  لون الوجه 
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Korkudan bet benizi kalmadı.  في وجهه من الخوف ما بقي لون

. 

إصفر وجهه من الخوف ، أصبح وجهه 

 شاحباً من الخوف .

Korkunç olayın nedeniyle bet 

benizi atılmış. 

اصفر وجهه من الموقف المخيف 

. 

بسبب الحدث المخيف علت وجهه 

 صفرة الموت .

6. Köşe bucak   في كل ركن ، في كل النواحي ركن ، زاوية 

Köşe bucakları aradığıma karşın 

bir şey elde edemedim. 

لم استطع العثور على أي شئ 

على الرغم من البحث كثيراً في 

 كل مكان .

على الرغم من بحثي في كل االماكن لم 

شيء .َّ أجد أي  

b) Anlamı yakın olan sözcüklerden yapılan ikilemeler: 

 İkilemelere Örnek  Öğrencilerin Çevirisi Uygun Olan Çeviri 

1. Delik deşik :  فيه ثقوب عدة ، مثقب ، مخرم خرم ، ثقب 

Çocuk çantasının her yerini delik 

deşik etmişti. 

الطفل حقيبته كلها . َّ ثقب كل جزء من حقيبة الطفل فيها ثقوب .  

Fakirin elbisesi delik deşik olmuş.  . الفقير ممزقة .أضحت مالبس  مالبس الفقير مليئة بالثقوب  

 

2. Eş dost :   صديق حميم ، الصديق الصادق ذو المودة والمعرفة 

Eş dostun yok mu?  اال يوجد لديك صديق للتعاون أو

 المشاركة ؟

 اال يوجد لك صديق حميم ؟

3. Dünya âlem :  الدنيا أي العالم كله جميع الناس ، الجميع ، الكل 

Dünya âlem evlenme haberini 

duydu. 

سمع الجميع ) جميع الناس( خبر 

 الزواج . 

سمع الناس جميعهم ) العالم 

كله( خبر زواجهما . ) أي 

 إنتشر خبر زواجهما ( .

4. Doğru dürüst :    مستقيم  ، سوي ، إبن حالل بصورة صحيحة 

Yazık ki çevremizde doğru dürüst  

insanlar kalmadı. 

يحين ) لالسف ، لم يبقى ناس صح 

 جيدين ( في بيئتنا  

مع االسف لم يبق إنسان سوي 

 في منطقتنا .

5. Saçma sapan : فارغ المعنى ، سخيف  أحمق ، بذيئ 

Saçma sapan sözlerden vaz geç.   . تخلى عن ) اترك( الكالم  تخلى عن الكالم األحمق

الفارغ، الكالم  الذي ال  معنى 

 له.

Saçma sapan işlerden uzak dur. )إبتعد عن الحماقات أي االعمال  إبتعد عن االعمال الحمقاء )البذيئة

 السخيفة ) الهراء ( . 

6. Açık saçık :  بذئ الخليع ، الفاضح ، المبتذل ،   

 الفاحش، العاري

Açık saçık resimleri çöpe at.   إرم الصور المثيرة في القمامة 

 تخلص من الصور البذيئة .

ر الفاضحة في سلة إرم الصو

 المهمالت .

Açık saçık yayınları dağıtma. . ال توزع المنشورات  الخليعة . ال تنشر المنشورات البذيئة 

Hep açık saçık sözlerden 

bahsediyor .  

يتحدث دائماً بكالم بذيء ) أو   الكل يبحث عن الكالم البذئ .

 كالم فاحش (

Sana yakışmaz, açık saçık 

konuşma.  

ال يليق بك الكالم المبتذل . أو  أنت ال تستحق ، ال تتحدث بسخافة . 

 ال تتحدث بكالم مبتذل  . 

Açık saçık giyimleri satın alma.   ال تشتِر المالبس الخالعية )الفاضحة

 . ) 

ال تشتِر المالبس الفاضحة 

 )العارية( . 

7. Derme çatma :  ،مؤقت  غير متناسق ، غير مكتمل  غير المتقن ، الذي ال قيمة له 

Derme çatma binalar size uygun 

değil . 

المباني غير المتناسقة ليست مناسبة 

 لكم . 

االبنية التي بناؤها غير متقن 

 )العشوائيات( ال تناسبكم

8. Derli toplu :   المرتب المنظم أنيق ، مرتب 

Çalışmalarınız derli toplu 

olmalıdır . 

.ينبغي أن يكون عملكم مرتباً )أنيقاً(  يجب أن تكون أعمالكم أو   

 )دراستكم( مرتبة ومنتظمة .

9. Dermek devşirmek :  الجمع ، الحصد والجني إقتطف ، حصد 

Çiftçi olgun meyveleri dermiş 

devşirmiş . 

إقتطف ) حصد( الفالح الفواكه 

 الناضجة . 

اكه جنى أو ) جمع ( الفالح الفو

 الناضجة .
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10. Ağrı sızı :   ألم حاد  ألم  

Hastanın ağrı sızısı günden güne 

artıyor . 

االلم الحاد الذي ينتاب المريض  ألم المريض يزداد يوماً بعد يوم

.   يشتد يوماً بعد يوم  

11. Ak pak :  نظيف جداً، المع نظيف ، نقي ، صافي القلب 

Bu çocuk ak paktır . الطفل نظيف .  هذا  هذا الطفل نظيف جداً . 

Bu adam ak pak bir kişi olmuş . . ًإشتعل الرأس شيباً ) أي غطى  أصبح هذا الرجل شخصاً نقيا

الشيب شعر هذا الرجل ولحيته 

  

Bu deli kanlı ak paktır . . هذا الشاب وسيم ) ساحر ( هذا الشاب صافي القلب 

12. Akıl fikir :   فكر عقل و العقل والفكر ) كل وجوده ،  

 قلبه(

Aklı fikri bende olmuş . . تعلق قلبه بي . أصبح لدي فكر وعقل 

13. Ayan beyan :   . واضح ، ماثل للعيان ، ظاهر واضح للعيان 

Düşüncelerin ayan beyan 

olmalıdır .  

 يجب أن تكون أفكارك واضحة ينبغي أن تكون أفكارك واضحة جداً .

 ومبينة 

14. Mal mülk :   كل ما يملكه ) أو أمالكه ،  إرث

 وثروته (

Malı mülkünü kumarda kaybetti .  . فقد كل مايملكه في لعب القمار خسر إرثه في القمار 

15. Yol yordam :  آداب ، سلوك ، تصرفاته سلوك 

Yazık ki yol yordamdan bilgisi 

yok . 

مة تحث على لألسف ، ال توجد معلو

 األخالق ) السلوك ( .

مع االسف ليست لديه معلومات 

عن آداب السلوك ، )مع االسف 

 اليحسن السلوك ( .

c) Anlamı karşıt olan sözcüklerden yapılan ikilemeler: 

 İkilemelere Örnek Öğrencilerin Çevirisi Uygun Olan Çeviri 

1. İrili ufaklı : . م والضئيل ، ما حجمه صغير الضخ كبيرها وصغيرها

 وكبير

İrili ufaklı portakalları 

seçmelisin . 

يجب عليك إختيار البرتقاالت كبيرها 

 وصغيرها 

يجب انتقاء البرتقال ما حجمه صغير 

 وكبير ) أي انتقاء من البرتقال كله (

2. Büyüklü küçüklü :  كبيرهم وصغيرهم الصغير والكبير 

Festivale büyüklü küçüklü 

çocuklar katılmalıdırlar .   

يجب على االطفال االنضمام للمهرجان 

 كبيرهم وصغيرهم .

يجب ان يشارك الكل )صغيرهم 

وكبيرهم أي الفتيان والشباب ( في هذا 

 االحتفال .

3. Eninde (önünde) sonunda 

veya er geç : 

طال الزمن أو  عاجالً أم آجالً ، مهما في النهاية عاجالً أو أجالً . 

 قصر 

Kendini yorma eninde 

sonunda bu iş olacak . 

ال تتعب نفسك ، عاجالً أو آجالً  ال تتعب نفسك في النهاية سيكون عملك.

 سيتحقق هذا العمل .

Merak etme er geç işin 

olacak . 

. ال تقلق سينجز هذا العمل عاجالً أم أجالً   ال تقلق مهما طال أو قصر الزمن 

 سيتحقق عملك .

4. Eksik fazla : . الزيادة والنقصان  زيادة أو نقصان 

Eksik fazlanın ziyanı yok.   . ال ضرر في الزيادة والنقصان . زاد أو نقص ال يضر 

5. Dost düşman : . العدو والصديق ، الكل ، جميع الناس االصدقاء واالعداء 

Dosta düşmana karşı 

birleşiriz . 

حن متحدون في وجه االصدقاء واالعداء ن

. 

نتحد على الرغم من االعداء 

 واالصدقاء معاً .)أي نتحد رغم الكل(

6. İyi kötü : . الجيد والرديء ، الجيد نوعاً ما، بين  جيد وسيئ

 بين

Bunlar iyi kötü bir 

akrabadırlar . 

 هؤالء أقرباء مصلحون ومسيئون هؤالء اقرباء سيئون وجيدون .

) أي هؤالء أقرباء معتدلون (   

7. Tatlı tatsız : . الحلو والمر حلو ومر 

Tatlı tatsız anıları 

hatırlıyoruz . 

علينا أن نتذكر الذكريات الحلوة والمرة أي 

 بحلوها ومرها .

 نتذكر الذكريات الحلوة منها والمرة

8. Yerli yersiz veya ileri geri 

: 

ذهاباً وإياباً .المحلي وغير المحلي أو  في غير أوانه )محله( أو من غير   

 سبب وجيه

 Konuşmaları yerli yersiz 

konuşmalardır.  

 كالمه في غير محله ، بغير وجه حق. هذه المحادثات محادثات في غير آوانه. . 

Toplantıda ileri geri ي االجتماع .انتقد بسبب كالم التطاول ف أُنتقد بسبب كالمه الذي كان في غير  
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sözlerinden dolayı tenkit 

edildi  

 محله . ) أي أُنتقد بسبب أقاويله ( .

B) Bir sözcüğü Anlamlı Diğer Sözcüğü Anlamsız Olan Sözcüklerden Oluşan 

İkilemeler: 

 İkilemelere Örnekler Öğrencilerin Çevirisi Uygun Olan Çeviri 

1. Eğri büğrü   معوج أو ملتوي .  معوج ، مشوه ، ملتوٍ  

Eğri büğrü sokaklarda 

kaybolduğunu sandı   

أعتقد أنه ضاع  في الشوارع المزدحمة أو 

 الملتوية 

ظن أنه تاه  في الشوارع 

 الملتوية )المتشعبة(

2. Çarpık çurpuk   المشوه والمعوج منحرف 

Çarpık çurpuk kılıçlar el 

vermez  

رفة .ال تعطي السيوف المنح السيوف الملتوية المعوجة غير  

 صالحة

3. Eski püskü    . المهلهل أي العتيق جرداء أو قديمة 

Eski püskü elbiseleri çöpe at   . إرم المالبس البالية القديمة  ارمي المالبس المبهذلة في المهمالت

 )المتهرئة( جداً في القمامة  

4. Ufak tefek  . ر المهم، الطفيفةالتافه ، غي الصغير  

Ufak tefek sorunları yan 

bırak   

اترك القضايا  غير المهمة  اترك المشاكل الصغيرة )الطفيفة ( جانباً .

 التافة جانباً 

Ufak tefek harcamalar 

maşıma etkisi var   

المصاريف غير المهمة تؤثر  النفقات الصغيرة تؤثر على مرتبي .

غيرة في مرتبي ، النفقات الص

 تؤثر في معاشي

Neden ufak tefek işleri 

bırakmıyorsun? 

لماذا ال تهمل االمور الصغيرة  لماذا ال تترك االعمال البسيطة.

 غير المهمة .

5. Yamru yumru  . ) المعوج المشوه من ناحية  المتآكل ) الرث ، القديم

 المظهر الخارجي

Yamru yumru ayakkabıları 

toz içindeydi.  

االحذية المتهرئة )البالية (  االحذية المتآكلة كانت مغطاة بالغبار .

 المتأكلة مغطاة بالغبار

6. Yırtık pırtık.  . ممزق كثيراً  ممزق 

Yırtık pırtık elbiseleri 

giyme. 

ال تلبس المالبس الممزقة  ال ترتدي الثياب الممزقة .

 البالية

Yırtık pırtık elbiseleri alma 

kılık kıyafetli ol  

ال ترتدي المالبس الممزقة ، كن أنيق 

 اللباس . 

ال ترتِد المالبس المهلهلة 

الممزقة ولكن كن حسن الهيأة 

 أنيقاً          

7. Ters pers  . ) معكوسه ، ردئ ، سيئ  بالعكس ) بالمقلوب  

İşlerim ters pers gidiyor.    . اموري ال  اموري سيئة ،  أموري تسير بالعكس

تسير بالشكل الصحيح  أي كما 

 اريد (

8. Estek köstek   . ) رع ، تلُكؤ ، مماطلهََّّب ، تذَّتَهر التحجج ) خلق االعذار  

Görevlerinde estek kösteklik 

etme  

التتلكأ في وظيفتك أي ال  ال تتحجج بعملك ( . 

 تماطل في العمل

9. Evirmek çevirmek:  

 

ينظر اليه بتمعن وبكل جوانبه   مقلوب ، مبعثر .

 ، يتفحص الشئ بتمعن

Veznedar parayı aldı, evirdi 

çevirdi, vezneye bıraktı  

أخذ الصراف )أمين الخزينة( المال وغادر 

 الخزينة تاركها في حالة فوضى .

تسلم امين الصندوق المال ، 

تفحصه بتمعن ووضعه في 

 الصندوق

10. Süklüm püklüm  . شخص فاتر خجول خجول 

Adam süklüm püklüm 

oturuyordu  

كان الرجل يجلس خجوالً  جلس الرجل خجالً . 

 خائفاً 

) أي مكسور الخاطر(   

11. İncik boncuk  . انواع من المعادن واالحجار  مرصع ، مطرز

 الرخيصة ، ِحلية رخيصة 

İncik boncuklu bir kolye 

aldım   

شتريت قالدة مصنوعة من ا اشتريت قالدة مرصعة . 

 معادن وأحجار رخيصة

C) İki Sözcüğü Anlamsız Sözcüklerden Oluşan İkilemeler:   
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 İkilemelere Örnekler Öğrencilerin Çevirisi Uygun Olan Çeviri 

1. Eciş bücüş  . ممسوخ ، مشوه ، قبيح مشوه 

Eciş bücüş bir adam gördüm 

.  

 رأيت رجالً ممسوخاً مشوهاً قبيحاً  رأيت رجالً قبيحاً . 

Binanın her yeri eciş bücüşlü 

olduğunu görüyorum 

أرى البناء منحنياً من جميع 

 جوانبه . 

 أضحت أماكن المبنى جميعها مشوهةً وقذرةً 

2. Kıvır zıvır   . ال قيمة له ، غير المهمة عديمة الفائدة 

Kıvır zıvır eşyaları satın 

alma 

تشتري أشياًء غير ضرورية .  ال ال تشتِر الحاجيات غير المهمة التي ال قيمة  

 لها .

3. Kıvır kıvır  . الشعر المجعد والمفلفل ( مستشزرات مجعد ، مخربط ( 

Çocuğun saçları hep  kıvır 

kıvırdır  

شعر الطفل مجعداً ومفلفالً ) أي  مستشزراً  شعر الطفل مجعد دائماً . 

. ) 

4. Icığını cıcığını (İciğini 

ciciğini) 

 بحث في أدق التفاصيل بشكل دقيق . 

Fabrikanın ıcığını cıcığını 

İncelemiştir  

 بحث في أدق تفاصيل المصنع بحث عن أدق تفاصيل المصنع . 

Konunun ıcığını cıcığını 

araştırmıştır  

وعبحث في أدق تفاصيل الموض بحث عن مصدر الموضوع .   

Kişinin ıcığını cıcığını 

sormuşlar  

 سألوا عن أدق تفاصيل الشخص  تحروا عن أصل الشخص . 

) عن أصلِه وفصلِه (   

5. Çatar patar   . هذيان هذيان 

Sarhoşluktan çatar patar 

konuştu  

تحدث بهذيان ) من دون تفكير( 

 من السكر . 

 لكونه سكراَن تحدث بكالم غير مفهوم .

6. Abur cubur yemek  . االكل  المضر عديم الفائدة الوجبات السريعة 

Abur cubur yemeklerden 

uzak durun.   

.ابتعد عن االطعمة المضرة العديمة الفائدة  إبتعد عن االكالت السريعة .   

Abur cubur yemekleri 

atıştırdı 

ة الفائدة التهم  االطعمة المضرة العديم تناول الطعام بسرعة .  

7. Yalap şalap temizlik   . نظافة غير معتنى بها ،) أي على غير  من دون عناية

 بصيرة (

Kadının yalap şalap yaptığı 

işleri bıktırıcıdır :  

االعمال التي قامت بها المرأة دون 

 عناية مملة . 

عمل المرأة المهملة على غير بصيرة،  

 ممالً 

D) Yansımaların Tekrarlanmasından Oluşan İkilemeler: 

 İkilemelere Örnekler Öğrencilerin Çevirisi Uygun Olan Çeviri 

1. Şakır şakır . ينهمر بغزارة منهمراً ، بغزاره 

 Sabahtan yağmur şakır 

şakır yağıyor  

 منذ الصباح ينهمر المطر بغزارة يهطل المطر بأستمرار منذ الصباح . 

Bu çocuk şakır şakır Türkçe 

konuşuyor  

 هذا الطفل يتحدث التركية بطالقة هذا الطفل يتحدث التركية بطالقة .

Kadın utandığından şakır 

şakır terledi  

 من خجلها صبت المرأة عرقاً  عندما خجلت المرأة تعرقت بغزارة . 

2. Tıkır tıkır    . توقف باطراد ، من دون باطراد ودون توقف  

Zavallı adam sabahtan tıkır 

tıkır çalışıyor     

يعمل الرجل المسكين منذ الصباح 

 بشكل دؤوب .

منذ الصباح يعمل الرجل المسكين باطراد ) 

 أي من دون توقف ( .         

3. Hüngür hüngür   . اجهش بالبكاء يجهش بالبكاء 

Neden bu çocuk hüngür 

hüngür ağlıyor? 

اذا يبكي هذا الطفل بصوت مرتفع لم

 ؟

 لماذا يجهش الطفل بالبكاء؟ 

4.  Fıldır fıldır   . يتحرك بسرعة ومتهيجاً ) بغمضة عين( يتحرك بسرعة 

Bu yaramaz fıldır fıldır 

hareket ediyor  

هذا العفريت يتحرك بسرعة ومتهيجاً هنا  يتحرك هذا المشاغب بشكل سريع .

 وهناك

5. Hapır hupur   . إلتهَم طعامه بصوت مسموع وبشراهة،  التهم بصوت مسموع

 قََضمَ 

Yemeklerini hapır hupur  . إلتهَم طعامه  بصوت مسموع وبشراهة . التهم طعامه بنهم 
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atıştırıyor   

6. Katır kutur   . ًقََضَم الطعام ُمحدثاً صوتاً خشناً  مضغ الطعام مضغا 

Havucu  katır kutur  yedi  . قََضَم الجزر محدثاً صوتاً خشناً  اكل الجزر بصوت غليظ 

7. Şarıl şarıl  . يسيل المطر بغزارة صوت خرير الماء 

Sular şarıl şarıl dağ, 

derelerden akıyor  

تتدفق المياه التي تنهمر من السهول 

 على الجبال .

 تسيُل المياه من الجبال والوديان بغزارة .

8. Şapır şupur  . صوت مضغ اللقمة في الفم ، الغضغضة  االكل المتالحق 

Şapır şupur yemek yiyor  . َمَضَغ طعامه ُمحدثاً صوتاً عالياً يثير  يحدث صوتاً عندما بأكل

 االنزعاج ، الغضغضة 

Şapır şupur birbiriyle 

öpüştüler  

سموعبل احدهم االخر بصوت عاٍل مقَّ قبل بعضهم البعض بصوت .  

9. Tiril tiril  . ًخفيف جداً وشفاف قماش خفيف جدا 

Tiril tiril elbiseler giydi . إرتدى مالبس خفيفة  وشفافة ارتدى مالبس نظيفة 

Giydiği tiril tiril elbiseler 

kendisine yakışıyor 

المالبس النظيفة التي ارتداها تليق به 

 . 

دتها  تليق المالبس الخفيفة الشفافة التي إرت

 بها

Evin pencereleri için tiril 

tiril kumaşlar satın aldı   

اشترى قماشاً خاصاً لشبابيك المنزل 

 . 

إشترت أقمشة ستائر  خفيفة وشفافة لشبابيك 

 البيت
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Sonuç 

Bilindiği gibi, her dilin ya yazı dilinde ya da konuşma dilinde bazı özellikleri vardır. 

Bu özellikler yargısız anlatımların kalıplaşmış olanları ikilemeler ve yargılı anlatımların 

kalıplaşmış olanları atasözleri ve deyimlerde ortaya çıkar. 

İkilemeler, Türk dilinin vazgeçilmez parçalarıdır. Sözcüklerin bir takımı ikileme 

şeklinde kullanıldığında gerçek anlamlarından sıyırılıp farklı bir anlama sahip olurlar. 

Toplumların farklı kültürlere sahip oldukları için bu ikilemeler Türkçeden Arapça gibi bir 

dile çeviri sürecinde problemler yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu nedenden başka bazen de 

kaynak dildeki bir ikilemenin karşılığı erek dilde bulunmayabilir.  Bunun sebebi toplumların 

gelenek, görenek, örf, adet ve yaşam tarzının biribirinden farklı olması, diller arasında 

bulunan uyumsuzlukların ortaya çıkabilmesidir. 

Problemleri yok etmek için ikilemelerin kaynak dilden erek dile çevirisinde şu 

noktalar göz önüne tutularak çözümler yapılır. Noktaların başında:  

1. Türk toplumlarıyla toplumsal ilişki ve bağlantı sağlamak gelenek, görenek, örf, 

adet, kültürü, tarihi ve yaşam tarzlarını öğrenmek. 

2. İkilemelerin çevirisinde her iki dildeki ikilemelerin anlamlarını ve karşılığını çok 

iyi araştırıp bilmek gerekir. 

3. Yabancılara Türkçe öğretiminde ikilemeler hakkında örnek ve alıştırmaları 

çoğaltmak. 

4. Öğretim kitaplarında ikilemelere yer vermek. Hangi yer ve durumlarda, nasıl 

kullanıldığını da öğretmek. 

5. İki sözcüğü anlamlı olan ikilemeler türü, bir sözcüğü anlamlı diğer sözcüğü 

anlamsız olan sözcüklerden oluşan ikilemeler türü, iki sözcüğü anlamsız 

sözcüklerden oluşan ikilemeler ve yansımaların tekrarlanmasından oluşan 

ikilemeler türüne önem verip öğretilmesi gerekir. 

6. Konuşma dilinde sıkca kullanılan Türkçenin zenginliği ve yaratma gücü olan 

ikilemeler üzerinde durup örneklerle öğretmek gerekir. 
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Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’ne Ait Arap Harfli Metinlerde Geçen Alıntı Dil 

Birimlerindeki Dudak Uyumu Süreci Üzerine 

 

Ali Osman YALKIN* 

 

Öz: Türkiye Türkçesinde kendisini kuvvetli biçimde hissettiren dudak uyumu, Türk 

dilinin her döneminde her sahada sözcük bünyesine kuvvetle hâkim değildir (Ergin, 1984: 

72). Genel olarak Eski Türkçe Dönemi’nde belirli oranda var olup Eski Anadolu Türkçesi 

Dönemi’nde bozulmuş olan dudak uyumu sürecinin Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’nde 

iyice hızlanarak dönemin sonlarına doğru tam olarak gerçekleştiği kabul edilir (Develi, 1995: 

60, 62). Süreç, çalışmalarda daha çok ekler düzleminde, bazı çalışmalarda ise eklerin 

yanında Türkçe sözcük tabanları düzleminde ele alınmaktadır. Dönemde halk için yazılan ve 

yer yer konuşma dili özelliklerinin yazıya yansıtıldığı Arap harfli ve harekeli bazı metinlerde 

sürecin alıntı dil birimlerini etkilediği de görülür. 

Bu çalışmada Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’ne ait söz konusu metinlerde geçen 

alıntı dil birimlerindeki dudak uyumu süreci üzerinde durulacaktır. Metinlerde kullanılan 

alıntı sözcükler, bunun yanında Arapça ve Farsça tamlamaların kuruluşunda yer alan ögeler 

ve Farsça u/ü bağlacı gibi alıntı dil birimlerindeki dudak uyumu sürecinin değerlendirilmesi 

ile sürecin metinlerdeki düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Klasik Osmanlı Türkçesi, dudak uyumu, alıntı dil birimleri. 

 

THE LABIAL HARMONY IN THE ADJUCTED LANGUAGE ARABIC WRITTEN 

TEXTS WHİCH BELONGS TO CLASSİC OTTOMAN TURKISH LANGUAGE 

PERIOD 

Abstract: The labial harmony which is felt strongly in a dialect of Anatolian is not 

dominant forces within the word in each field in every period of the Turkish language 

(Ergin, 1984: 72). Generally, it is accepted that the period of labial adaptation, which has 

existed in the Old Turkish Period in a certain way and which was disturbed in the period of 

Old Anatolian Turkic Period, accelerated well during the Classical Ottoman Turkish Period 

(Develi, 1995: 60, 62). The process is studied more regarding the appendix in studies; 

furthermore, in some studies, it is studied appendix with Turkish word bases. It can also be 

seen that the characteristics of the spoken and written language of the period influenced the 

periodical adapted language units in some Arabic and animated texts, which were reflected 

in the article. 

This study will focus on the labial harmonisation process in the adapted language 

units in the texts of the Classical Ottoman Turkic Period. It is also aimed to determine the 

level of the linguistic adaptation process in adjusted language units such as Persian 

conjunction u/ü and the process of labial harmony in Arabic and Persian verbs. 

Key Words:. Classic Ottoman Turkish Language, Labial Harmony, Adjusted Language 

                                                      
* Arş. Gör. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

aliosmanyalkin@windowslive.com. 
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Giriş 

16. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan dudak uyumu, 18. yüzyılda tamamlanma 

noktasına gelmiştir. Ayrıca ses ve biçim bakımından eskiye bağlı biçimler de 18. yüzyılın 

sonlarında yerini yeni biçimlere bırakmıştır. Türk dilinin dönemlendirilmesinde iç unsurlara 

en az dış unsurlar kadar dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kartallıoğlu’na göre Klasik 

Osmanlı Türkçesi Dönemi, 16.-18. yüzyıllar arasını kapsamalıdır (2011, s. 17-18). 

Dudak uyumu süreci, Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi metin çalışmalarında 

çoğunlukla ekler ve Türkçe sözcük tabanları çerçevesinde ele alınmaktadır. Ancak süreç, 

bunların dışında alıntı sözcükler, bazı Arapça ve Farsça ekler, Arapça ve Farsça tamlama 

ögeleri ile Farsça u/ü bağlacı gibi alıntı dil birimlerini de etkilemektedir. Özellikle konuşma 

dilini iyi yansıtan metinlerde süreci izlemek mümkündür.  

Bu çalışma, Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’nde harekeli olarak yazılan, konuşma 

dilini diğerlerine göre daha iyi yansıttığı düşünülen Arap harfli eserlerden elde edilen veriler 

doğrultusunda sayısal verilere göre alıntı dil birimlerindeki dudak uyumu süreci üzerine bir 

değerlendirme amacı taşımaktadır. Arapça ve Farsça tamlama ünlüleri ile Farsça u/ü 

bağlacının dudak uyumu sürecinin belirlenmesinde Kartallıoğlu’nun belirlediği şu oranlar 

esas alınmıştır: %0: uyumsuzluk, %30’a kadar düzensizlik, %30-%80: geçiş, %80 üzeri: 

uyum (2011, s. 102). 

Çalışmanın malzemesi, ilgili özelliklere sahip olan aşağıdaki eserlerin taranması ile 

ortaya çıkarılmıştır: 

KM (1552-1553): Kara, N. (2013). Pervâne bin Abdullah’ın Kitâb-ı Melhame’si 

Üzerinde Tarihî Dil Bilgisi Çalışması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Cumhuriyet 

Üniversitesi, Sivas. 

MSH (1554-1555): Kurnaz, C. (1991). Abdülkerim bin Şeyh Mûsâ, Makâlât-ı Seyyid 

Hârûn. Ankara: TTK. 

MİU (1550’den sonra ?): Özkan, A. (2009). Mehekkü’l-‘İlim ve’l-‘Ulemâ. Isparta: 

Fakülte. 

NAME (1550’den sonra ?): Özkan, A. (2015). Netâyicü’l-A’mâl ve Menâhicü’l-

Ebrâr (Amellerin Neticeleri ve İyilerin Yolları). Konya: Palet. 

AK (16. yüzyıl sonu/17. yüzyıl başı ?): Yıldız, O. (2002). Orta Osmanlıca 

Dönemine Ait Bir Dil Yadigârı Ahvâl-i Kıyâmet. İstanbul: Şûle. 

VN (1683): Duman, M. (2000). Birgili Muhammed Efendi, Vasiyyet-name. İstanbul: R. 

SN (17. yüzyıl): Develi, H. (1995). Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre XVII. 

Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar. Ankara: TDK; Duman, M. 

(1995). Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri. Ankara: TDK. 

Develi ve Duman’ın çalışmaları, eserin ilk üç cildindeki malzemeye dayanmaktadır. 

RG (18. yüzyıl ?): Develi, H. (1998). XVIII. Yüzyıl İstanbul Hayatına Dair Risâle-i 

Garîbe. İstanbul: Kitabevi. 

TTMSM (1743): Yastı, M. (2016). Kitâb-ı Tafsîl-i Tarîki’l-Mukarrebîn ve Sebîli’l-

Müttebi’în (Rodos Nüshası). Konya: Palet; Yalkın, A. O. (2017). Tafsîl-i Tarîk-i Mukarrebîn 

ve Sebîli’l-Müttebi’în (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Isparta. Çalışmamızda, eserin konuşma dili açısından daha çok malzeme içeren Millî 

Kütüphane nüshası esas alınmıştır. 

1. Alıntı Sözcükler 

1.1. Uyumsuzluğun Sürdüğü Alıntı Sözcükler 

1.1.1. Arapça Sözcükler 

Asıl biçimlerinde dudak uyumuna bağlı olmayan Arapça sözcüklerin büyük 

çoğunluğu, taranan metinlerde asıl biçimleri ile geçer. Bu sözcüklerden ÖTT’de kullanılanlar 

da uyum sürecinde değildir: ʿacūze RG 53a/8 (2 yerde); ʿadū NAME 119b/14 (3 yerde), RG 

57b/5; ḥūrı̄̇ AK 50b/1113 (4 yerde), VN 14a/2; ḳānūn VN 25b/7, maḥbūb AK 45b/989, 

merḥūm NAME 103a/8 (4 yerde); mürşid NAME 107a/14, tābūt VN 40b/10; tebessüm MİU 

53a/11, yāḳūt AK 24a/497 (4 yerde), MİU 53a/2 vd. 

ÖTT’de uyuma bağlı olan bazı Arapça sözcüklerin taranan metinlerde uyum 

sürecine henüz girmediği görülür:  

 mümkin MİU 28a/1, NAME 89b/4 (10 yerde), VN 2a/6 (5 yerde) “mümkün” 
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 tehlüke KM 132b/5 “tehlike” 

 zeytūn KM 5b/2 (9 yerde) “zeytin”  

Bunlardan mümkin ve zeytūn sözcükleri, Argenti’de (16. yüzyıl) “mümkün” ve 

“zeytin” biçimlerinde (Adamović, 2014, s. 215, 267), tehlüke sözcüğü ise XVII. Yüzyıl 

Türkçesi Söz Varlığı’nda “tehlike” biçiminde kayıtlıdır. (Tulum, 2011, s. 1733). Bu durum, 

bu sözcükler için söyleyişte var olan uyumun henüz metinlere yansımadığını göstermektedir. 

1.1.2. Farsça Sözcükler 

Asıl biçimlerinde dudak uyumuna bağlı olmayan Farsça sözcüklerin büyük 

çoğunluğu, taranan metinlerde -Arapça sözcüklerde olduğu gibi- asıl biçimleri ile geçer. Bu 

sözcüklerden ÖTT’de kullanılanlar da uyum sürecinde değildir: ārzū AK 61b/1380, NAME 

78a/3, SN-I143a/25 (2 yerde) ~ arzū VN 23b/5 (3 yerde); birūn MİU 45b/8; destūr AK 

29a/615; henūz RG 55a/10; ümı̄̇d AK 47a/1030 (5 yerde), NAME 90a/9 (3 yerde) vd. 

ÖTT’de uyuma bağlı olan bazı Farsça sözcüklerin taranan metinlerde henüz uyum 

sürecinde bulunmadığı görülür:  

 ahor SN II-59b/25 (2 yerde) ~ Aḫor [Ḳapusı] RG 52b/9 (1 yerde) “ahır” 

 cazu SN I-110b/12 ~ cāzū RG 53a/8 “cadı” 

 çār-sū SN I-105b/32 (7 yerde), RG 83a/13 (2 yerde) ~ çarşu SN I-21b/28 (26 

yerde), RG 49a/6 (5 yerde) “çarşı” 

 çünki AK 9b/195 (10 yerde), MİU 2a/7 (22 yerde), NAME 73b/11 (14 yerde) 

“çünkü” 

 terāzū AK 30a/642 (2 yerde), NAME 79a/9, VN 13a/1 (2 yerde) “terazi” 

Bunlardan cazu ve çār-sū sözcükleri Argenti’de (16. yüzyıl) “cadı” ve “çarşı” 

biçimlerinde kayıtlıdır (Adamović, 2014, s. 147-151). Bu sözcükler, XVII. Yüzyıl Türkçesi 

Söz Varlığı’nda ise “cādū, ca ̄du, cadu, cādü, cadü” ve “ça ̄r-sū” ~ “çarşu” biçimlerinde 

kayıtlıdır (Tulum, 2011, s.475, 514-515). 

1.1.3. Batı Dilleri Kökenli Sözcükler 

Taranan KOT metinlerinden SN ve RG’de kullanılan Batı dilleri kökenli sözcüklerin 

bir bölümünde uyumsuzluğun sürdüğü görülür. Bu sözcükler, ÖTT’de de uyuma bağlı 

değildir. estaḳoz RG 52b/4 (< Yun. astakoz) “ıstakoz”, ıstavloz SN II-129a/29 (2 yerde) (< 

Yun. stavros) “istavroz”, ḳalyon SN I-22b17 (43 yerde), RG 56a/1 ~ galyon SN I-22b/14 (33 

yerde) (< İt. galión) “kalyon” vd. 

1.2. Uyum Sürecindeki Alıntı Sözcükler 

1.2.1. Arapça Sözcükler 

Asıl biçiminde uyuma bağlı olmayan bazı sözcüklerin taranan metinlerde gerileyici 

veya ilerleyici ünlü benzeşmeleri sonucu belirli ölçülerde uyum sürecine girdiği görülür. Bu 

sözcükler, ÖTT’de uyuma bağlı olup olmamalarına göre şöyle bölümlendirilebilir: 

ÖTT’de uyuma bağlı olan sözcükler: 

 müşkil “müşkül”: 

EAT’de sözcüğün “müşkül” (Ergin, 2009, s. 218) biçiminde uyuma girebilen 

örneğine rastlanır. Taranan KOT metinlerinden AK’de bir yerde (61b/1388) asıl biçimi ile 

geçen sözcük, KM ve TTMSM’de geçtiği örneklerde uyuma bağlıdır: müşkül KM 28b/5 (2 

yerde), TTMSM 71b/1535. MİU’da on yerde (11a/5 vd.) ve NAME’de altı yerde (74b/3 vd.) 

daha çok asıl biçimi ile kullanılan sözcük, bu metinlerde geçtiği üç örnekte uyuma bağlıdır: 

mişkil MİU 60b/9, NAME 86a/12 ~ müşkül NAME 106a/13. 

 tedārük “tedarik”: 

EAT’de sözcüğün “tedārik” (Demir, 2004, s. 525) biçiminde uyuma girebilen 

örneğine rastlanır. Taranan KOT metinlerinden NAME’de dört yerde asıl biçimi ile geçen 

sözcük (99b/10 vd.), RG’de geçtiği bir örnekte uyuma bağlıdır: tedārik 55b/1. MİU’da ise 

beş yerde (10a/2 vd.) asıl biçimi ile kullanılan sözcük bir örnekte uyuma bağlıdır: tedārik 

1b/5. 

ÖTT’de uyuma bağlı olmayan sözcükler: 

 muḥżır “muhzır”: 

Taranan metinlerden MİU’da bir yerde (62b/7), RG’de iki yerde (55a/6 vd.) asıl 

biçimi ile kullanılan sözcük, VN’de geçtiği iki örnekte uyuma bağlıdır: muḥżur 33a/3 vd. 
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 mühimmāt “mühimmat”: 

Sözcük, taranan metinlerden SN’de geçtiği örnekte bir örnekte uyuma bağlıdır: 

mihimmāt II-41b/15. MİU’da üç yerde (22b/3 vd.) asıl biçimi ile kullanılan sözcük, bir 

örnekte ise uyuma bağlıdır: mihimmāt 4b/12. 

 taṣavvuf “tasavvuf”: 

Taranan metinlerden MİU’da geçtiği kırk yerde (12b/5 vd.) asıl biçimi ile kullanılan 

sözcüğün tek örnekte uyuma bağlı olduğu görülür: taṣavvıf 20b/14. 

1.2.2. Farsça Sözcükler 

Taranan KOT metinlerinde, asıl biçiminde uyumda bulunmayan bazı Farsça 

sözcüklerin daha çok ilerleyici ünlü benzeşmeleri sonucu uyum sürecine girdiği görülür. Bu 

sözcükler, ÖTT’de uyuma bağlıdır. 

 nāzük “nazik”: 

Sözcük, SN’de dört örnekte asıl biçimi ile geçer: nâzük I-127b/14 vd. RG’de ise 

geçtiği iki örnekte uyuma bağlıdır: nāzik[lik] 56a/7 vd. 

 pālūde “pelte”: 

MİU’da üç örnekte uyumsuz biçimi ile geçer: bālūde 14b/11 (1 yerde) ~ pālūde 

15a/1 (2 yerde). Develi, sözcüğün okunuşundan emin olmadığını belirterek sözcüğü “palide 

(?)” biçiminde vermektedir (1998, s. 27). Bu bağlamda sözcüğün RG’de geçtiği bir örnekte 

iki yönlü ünlü benzeşmesi yolu ile uyum sürecinde olabileceği düşünülebilir: palide (?) 

57b/13. 

 ten-şūy “teneşir”: 

SN’de geçtiği bir örnekte uyumsuz biçimi ile kullanılan sözcüğün bir örnekte ise 

uyuma bağlandığı görülür: teneşûy II-63b/14 ~ teneşir II-63b/13. 

Taranan metinlerde geçen bir sözcüğün asıl biçiminde var olan uyumun bozulduğu, sonra 

sözcüğün yeniden uyum sürecine girdiği düşünülebilir: 

 ḫorūs “horoz”: 

Sözcük, RG’de bir örnekte asıl biçimi ile geçer: ḫorus 70a/6. SN ve TTMSM’de 

geçen örneklerde uyumun sonradan bozulduğu görülür: horos SN III-37a/12 (4 yerde) ~ 

ḫoroz TTMSM 48a/1023 (2 yerde). RG ve TTMSM’de birer örnekte ise uyumun yeniden 

sağlandığı birer örnek bulunur: ḫoras RG 70a/5 ~ ḫoraz TTMSM 48a/1024. 

1.2.3. Batı Dilleri Kökenli Sözcük 

 Yun. skombros “uskumru”: 

SN’de geçtiği örneklerde sözcüğün uyum sürecinde olduğu görülür: uskumrı I-

132b/36 (2 yerde) ~ uskumru II-33b/19. 

1.3. Uyuma Bağlanan Alıntı Sözcükler 

1.3.1. Arapça Sözcükler 

Taranan metinlerin birkaçında asıl biçiminde uyuma bağlı olmayan bazı Arapça 

sözcüklerin gerileyici veya ilerleyici ünlü benzeşmeleri sonucu uyuma bağlandığı görülür. 

Bu sözcüklerin ÖTT’de kullanılanları da uyuma bağlıdır. 

 bellūṭ: 

Taranan metinlerden SN’de geçtiği iki örnekte uyuma bağlıdır: belîd II-69b/28, 

Pelidli III-124a/4. 

 cündı̄̇: 

Sözcük, SN’de geçtiği bir örnekte uyuma bağlıdır: cindî II-152a. 

 cehūd: 

EAT’de “cühūd” (Özkan, 1993, s. 280) biçiminde uyuma girebilen örneği bulunan 

sözcük, KOT metinlerinden RG’de de üç yerde aynı biçimde geçer: cühūd 52a/1 vd. 

 debbūs: 

Taranan KOT metinlerinden MİU’da geçtiği tek örnekte uyuma bağlıdır: ṭopuz 

13a/6. 

 tennūr: 

Sözcük, SN’de geçtiği bir örnekte uyuma bağlıdır: tandır II-135a/19. 
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Taranan KOT metinlerinde yukarıdaki Arapça sözcüklerin uyumsuz olan asıl 

biçimleri ile kullanıldığı örneklere rastlanmamıştır. Asıl biçiminde uyumsuz olan sözcüklerin 

uyuma bağlı örnekleri daha çok SN’de görülür. 

 

1.3.2. Farsça Sözcükler 

Taranan metinlerin birkaçında asıl biçiminde uyuma bağlı olmayan bazı Arapça 

sözcüklerin daha çok ilerleyici ünlü benzeşmeleri sonucu uyuma bağlandığı görülür. Bu 

sözcükler, ÖTT’de de uyuma bağlıdır. 

 cāmeşūr “çamaşır”: 

Sözcük, SN ve RG’de geçtiği birer örnekte uyuma bağlıdır: çamaşır SN I-193b/18, 

RG 75a/2. 

 merdümek “mercimek”: 

EAT’de sözcüğün “mercimek” (Yelten, 1998, s. 530; Demir, 2004, s. 482) ve 

“mercemek” (Demir, 2004, s. 482) biçimlerinde uyuma bağlı örnekleri görülebilir. Sözcük, 

KOT metinlerinden KM’de geçtiği iki örnekte uyuma bağlıdır: 32a/2 vd. 

 pāldüm “paldım”: 

Sözcük, SN’de geçtiği bir örnekte uyuma bağlıdır: paldım/paldim I-155a/28. 

Taranan KOT metinlerinde yukarıdaki Arapça sözcüklerin uyumsuz olan asıl 

biçimleri ile kullanıldığı örneklere rastlanmamıştır. Asıl biçiminde uyumsuz olan sözcüklerin 

uyuma bağlı örnekleri, Arapça sözcüklerde olduğu gibi, daha çok SN’de görülür. 

1.4. Uyumun Sonradan Bozulduğu Alıntı Sözcükler 

Taranan metinlerde alıntı sözcüklerdeki uyumun sonradan bozulmasında dudak 

ünsüzlerinin ünlüleri yuvarlaklaştırması, ünlü düzleşmesi, ünlü daralması, ünlü türemesi gibi 

ses olaylarının etkili olduğu söylenebilir. 

1.4.1. Dudak Ünsüzlerinin Etkisine Bağlı Olanlar 

Asıl biçiminde uyuma bağlı olan bazı alıntı sözcüklerde bulunan dudak ünsüzlerinin 

komşuluğundaki ünlüleri yuvarlaklaştırması sonucu uyumun bozulduğu örneklere rastlanır. 

1.4.1.1. Arapça Sözcükler 

Uyumun dudak ünsüzlerinin etkisi ile sonradan bozulduğu Arapça sözcükler, 

ÖTT’de uyuma bağlı olup olmamasına göre şöyle bölümlendirilebilir: 

ÖTT’de uyuma bağlı olan sözcükler: 

 mevlid “mevlit”: 

Sözcük, taranan KOT metinlerinden KM’de bir örnekte, SN’de ise on sekiz örnekte 

/v/ ünsüzünün etkisi ile uyum dışındadır: mevlūd KM 87b/3, mevlüd SN I-177b/17 vd. 

 zefı̄̇r “zifir”: 

RG’de geçtiği iki yerde uyuma bağlı olan sözcük, bir örnekte /f/ ünsüzünün etkisi ile 

uyum dışındadır: zifir 60b/4 vd. ~ zifür 49a/9. 

ÖTT’de uyuma bağlı olmayan sözcükler: 

 ġırbāl “kalbur”: 

Sözcük, SN’de geçtiği yedi örnekte /b/ ünsüzünün etkisi ile uyum dışındadır: kalbur 

I-155b/34 (6 yerde) ~ galbur I-56a/2 (1 yerde). 

 ḥamı̄̇r “hamur”: 

EAT’de sözcüğün “ḫamūr” (Mazıoğlu, 1974, s. 57) biçiminde uyum dışında kalan 

örneği bulunabilir. Sözcük, KOT metinlerinden RG’de geçtiği bir örnekte uyumlu olan asıl 

biçimi ile kullanılır: ḫamı̄̇r 72b/2. SN’de ise beş örnekte asıl biçimi ile kullanılan sözcük, altı 

örnekte /m/ ünsüzünün etkisi ile uyum dışındadır: hamır I-156a/28 vd. ~ hamur I-154b/9 vd. 

 terceme “tercüme”: 

EAT’de sözcüğün “tercüme” (Özkan, 1993, s. 449; Yelten, 1998, s. 578) biçiminde 

uyum dışında kaldığı örnekler görülebilir. Sözcük, KOT metinlerinden MİU’da geçtiği iki, 

NAME’de geçtiği sekiz örnekte /m/ ünsüzünün etkisi ile uyum dışındadır: tercüme MİU 

51b/9 vd., NAME 73b/9 vd. 

 tercemān “tercüman”: 

MİU’da geçtiği tek örnekte /m/ ünsüzünün etkisi ile uyum dışındadır: tercüma ̄n 1b/8. 

1.4.1.2. Farsça Sözcük 
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Taranan metinlerde uyumun dudak ünsüzlerinin etkisi ile sonradan bozulduğu bir 

sözcük belirlenmiştir. Bu sözcük, ÖTT’de uyuma bağlıdır. 

 bāġçevān “bahçıvan” 

Sözcük, RG’de geçtiği bir örnekte /v/ ünsüzünün etkisi ile uyum dışında kalmıştır: 

baḳçuvān 71b/7. 

1.4.1.3. Batı Dilleri Kökenli Sözcükler 

SN’de geçen iki sözcükte, dudak ünsüzünün etkisi ile uyumun sonradan bozulduğu 

görülür: 

 Fr. baril “varil”: 

Sözcük, SN’de geçtiği beş yerde dudak ünsüzünün etkisi ile uyum dışında kalmıştır: 

varul I-167b/13 vd. 

 Yun. paksimadi “peksimet”: 

Sözcük, SN’de geçen iki örnekte asıl biçiminde olduğ gibi uyuma bağlıdır: beksimat 

I-147a/22. Ancak aynı metinde geçen sekiz örnekte, dudak ünsüzünün etkisi ile uyum 

dışındadır: peksumat I-156a/12 (4 yerde) ~ beksumat I-156a/13 (4 yerde). 

1.4.2. Ünlü Türemesine Bağlı Olanlar 

Tek doruklu hece sistemine sahip olan Türkçede sözcük sonunda yer alan ünsüz 

grubunda ilk ünsüzün açıklık derecesinin kendisinden sonraki ünsüzün açıklık derecesinden 

düşük olması durumunda alıntı sözcüklerdeki ünsüz grupları arasında dar bir ünlü türeyerek 

Türkçeye yabancı olan çift doruklu hece, tek doruklu iki heceye dönüşür. Alıntı sözcükler, 

bu yolla Türkçenin ses yapısına uyarlanmış olur (Yıldız, 2000). 

Taranan KOT metinlerinde geçen alıntı sözcüklerde bu yolla türeyen ünlüler, çeşitli 

durumlarda dudak uyumunun bozulmasına neden olur. 

1.4.2.1. Arapça Sözcükler 

Bazı sözcüklerde türeyen ünlü, özellikle dudak ünsüzlerinin etkisi sonucu dar-

yuvarlak olabilir. Söz konusu ünlü, düz bir ünlüden sonra gelirse uyumun bozulmasına yol 

açar: 

 arż “arz”: 

Sözcük, MİU’da bir örnekte asıl biçimi ile geçer: arz ̇ 11b/7. Ancak aynı metinde 

geçen bir örnekte, sözcüğün sonundaki ünsüz grubunun arasında yukarıda belirtilen duruma 

aykırı olarak bir ünlü türemiştir. Türeyen dar-yuvarlak ünlü, düz bir ünlüden sonra geldiği 

için sözcük, bu örnekte uyum dışında kalmıştır: aruż 11b/9. 

 cevr “cevir”: 

Sözcük, KM’de geçtiği yedi örnekte asıl biçimi ile kullanılır: cevr 14a/5 vd. Ancak 

bir örnekte /v/ ünsüzünün etkisine bağlı olarak türeyen dar-yuvarlak ünlü, uyumun 

bozulmasına neden olur: cevür 2b/6.  

 ṭabl “davul”:  

EAT’de sözcüğün “davul ~ ṭavul” (Ergin, 2009, s. 79, 287) biçimlerinde uyum 

dışında kaldığı örnekler görülebilir. Sözcük, KOT metinlerinden SN’de dört örnekte asıl 

biçimi ile geçer: tabl I-156b vd. Metinde sözcüğün ünlü türemesine uğrayan biçimi, bir 

örnekte uyuma bağlıdır: tabıl II-141a/13. Ancak beş örnekte /v/ ünsüzünün etkisi ile uyum 

dışındadır: davul I-152b/24 vd.  

 ṭabl-bāz “davlumbaz”: 
EAT’de sözcüğün “ṭavlunbaz” (Ergin, 2009, s. 287) biçiminde uyum dışında kaldığı 

örneğe rastlanır. KOT metinlerinden MSH’de geçen bir örnekte de aynı durum görülür: 

ṭavulbāz 18a/12. 

Bazı sözcüklerde ise uyumun bozulmasına yuvarlak bir ünlüden sonra türeyen 

ünlünün düz-dar olması yol açabilir: 

 cürm “cürüm”: 

NAME’de geçen bir örnekte sözcük uyum dışında kalmıştır: cürim 112b/3. 

 ḥükm “hüküm”: 

Sözcük, MİU’da on bir yerde, NAME’de iki örnekte uyuma bağlıdır: ḥüküm MİU 

14b/15 vd., NAME 117a/13 vd. Ancak MİU’da geçen bir örnek, türeyen ünlünün düz-dar 

olması nedeniyle uyum dışında kalmıştır: ḥükim 60b/13. 
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1.4.2.2. Farsça Sözcükler 

Bir sözcükte türeyen ünlü, dudak ünsüzlerinin etkisi sonucu dar-yuvarlaktır. Söz 

konusu ünlü, düz bir ünlüden sonra geldiği için uyumun bozulmasına yol açar: 

 kerefs “kereviz” 

Sözcük, SN’de iki örnekte asıl biçimi ile geçer: kerefs I-165b/35 vd. Aynı eserde 

geçen bir örnekte ünsüz grubunun arasında düz-dar ünlünün türemesi ile sözcük yine 

uyumdadır: kereviz II-59b/6. Ancak KM’de geçen bir örnekte /v/ ünsüzünün etkisi ile 

türeyen ünlünün dar-yuvarlak olması, sözcüğün uyum dışında kalmasına yol açmıştır: 

kerevüz 5a/3. 

Bir sözcükte ise uyumun bozulmasına yuvarlak bir ünlüden sonra türeyen ünlünün 

düz-dar olması yol açar: 

 mühr “mühür” 

SN’de üç yerde geçen bir örnekte türeyen ünlünün dar-yuvarlak olmasına bağlı 

olarak sözcük uyuma bağlıdır: mühür I-182b/36 vd. Ancak aynı eserde geçen bir örnekte ise 

türeyen ünlünün düz-dar olması, uyumun bozulmasına neden olmuştur: mühir III-114a/27. 

“Uzun heceli veya son hecesi çift ünsüzlü birleşik ve türemiş sözcüklerde”, uzun 

hecelerin bir buçuk hece değerinde söylenmesi veya çift doruklu hecelerde bu hecelerin 

bölünmesi amacıyla ilk sözcüğün sonunda ünlü türemesi gerçekleşir (Duman, 1995, s. 82). 

Taranan KOT metinlerinden KM, AK ve SN’de bu yolla düz ünlülerden sonra türeyen 

yuvarlak ünlülerin veya yuvarlak ünlülerden sonra türeyen düz-dar ünlüler de dudak 

uyumunun bozulmasına neden olduğu görülür: 

 bostān: 

Sözcük, SN’de geçtiği üç yerde asıl biçimi iledir: bostan II-94b/20 vd. Ancak aynı 

metinde geçtiği iki yerde yuvarlak ünlüden sonra türeyen düz-dar ünlüye bağlı olarak uyum 

dışındadır: bûsitân II-10a/18 vd. 

 pās-bān: 

AK’de geçtiği bir örnekte türeyen yuvarlak ünlü nedeniyle uyum dışında kalmıştır: 

pāsubān 5a/96. 

 rūz-gār: 

KM’de geçtiği bir, SN’de geçtiği iki yerde yuvarlak ünlüden sonra türeyen düz-dar 

ünlü nedeniyle uyum dışındadır: rūzigār KM 125b/6 ~ rûzigâr SN I-200b/16 vd. 

 şād-mān: 

Sözcük, SN’de geçtiği bir örnekte asıl biçimi iledir: şâdmân II-123a/13. Aynı 

metinde geçtiği bir örnekte düz ünlünün türemesi ile sözcük uyuma bağlı kalmıştır: şâdımân 

I-173a/29. Ancak KM ve AK’de geçen birer örnekte türeyen ünlünün yuvarlak olması, 

uyumun bozulmasına neden olmuştur: şāḍumān KM 69b/5 ~ şādüma ̄n AK 44a/955.  

1.4.3. Ünlü Düzleşmesine Bağlı Olanlar 

1.4.3.1. Farsça Sözcük 

Taranan metinlerde geçen bir Farsça sözcükte, yuvarlak bir ünlüden sonra gelen dar-

yuvarlak ünlünün düzleşmesi sonucu sözcüğün uyum dışında kaldığı görülür: 

 dürüst: 

Sözcük, NAME’de geçtiği beş yerde uyuma bağlıdır: dürüst 74a/6 (2 yerde) ~ dürüs 

74a/1 (3 yerde). Ancak aynı metinde geçen bir örnekte ikinci hecedeki dar-yuvarlak ünlünün 

düzleşmesi sonucu sözcükteki uyum bozulmuştur: düris 74a/9. 

1.4.4. Ünlü Daralmasına Bağlı Olanlar 

1.4.4.1. Farsça Sözcük 

Taranan metinlerde geçen bir Farsça sözcükte, yuvarlak bir ünlüden sonra gelen düz-

geniş ünlünün daralmasına bağlı olarak uyumun bozulduğu görülür: 

 rūşenā: 

Sözcük, SN’de geçtiği sekiz yerde uyum dışında kalmıştır: rûşinâ I-92b/16. 

2. Arapça “Nispet i’si” 

Taranan metinlerden RG ve MSH’de “Türk” sözcüğü ile kullanıldığı örneklerde asıl 

biçimi iledir: türki RG 67b/4 ~ Türkı̄̇ MSH 2b/14, 51a/11 (2 yerde). NAME’de de geçtiği 

yedi yerde asıl biçimi ile kullanılır: Türki 92b/2 (2 yerde) ~ Türkı̄̇ 73b/8 (5 yerde). Dil 
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biriminin NAME’de geçtiği üç yerde ise dudak uyumuna bağlandığı görülür: Türkü 73b/9 

vd. 

3. Farsça “istān” Son Eki 

Taranan metinlerden RG’de “gül” sözcüğü ile kullanıldığı bir örnekte asıl biçimi 

iledir: Gülistān 73a/10. Aynı sözcükle bir örnekte kullanıldığı VN’de ise uyuma bağlandığı 

görülür: gülüstān 6a/8. 

4. Farsça Tamlama Ünlüsü 

Farsça tamlamalarda ilk sözcüğün sonu kesre (-i) ile okunur (Timurtaş, 2009, s. 259, 

266). Taranan metinlerde tamlama ünlüsünün yuvarlak bir ünlüden sonra uyuma girebildiği 

örneklere rastlanır. 

 

METİN 
DÜZ YUVARLAK 

UYUM ORANI 
-U -I -U 

KM 1 20 - %0 

MSH - 37* 8 %17,7 

MİU 38 8 21 %72,4 

NAME 30 4 18 %81,9 

AK - 7 - %0 

VN - 11 4 %26,7 

SN 4 26 - %0 

RG - 1 - %0 

TTMSM 1 24 16 %40 

Tablo-1: Farsça Tamlama Ünlüsünün Metinlerdeki Uyum Süreci 

* 26 örnek harekesizdir. Bu örnekler, düz ünlülü olarak kabul edilmiştir: ḥużūr-ı ʿizzet MSH 

26b/6 (2 yerde), rūḥ-ı ḳudsı̄̇ MSH 32a/3 vd. 

Ters Uyumsuzluklar: 

Ters uyumsuzluk, EAT’de yalnızca düz veya yuvarlak biçimi bulunan bir ekin 

Osmanlı Türkçesi Dönemi’nde diğer uyumlu biçimi ortaya çıksa da uyumlu biçime karşın 

uyumsuz olarak kullanılmasıdır (Kartallıoğlu, 2011, s. 101). Eklerde görülen ters 

uyumsuzluk, taranan KOT metinlerinden hareketle alıntı dil birimlerinden Farsça tamlama 

ünlüsü ile Farsça u/ü bağlacına da uyarlanabilir. 

Taranan metinlerden KM, MİU, NAME, SN ve TTMSM’de düz ünlüden sonra ters 

uyumsuzluklar belirlenmiştir. Bu metinlerden MİU ve NAME’de otuzun üzerinde örnekte 

ters uyumsuzluğun bulunması, söz konusu metinlerde dikkati çeken önemli bir özelliktir. 

MİU’da ters uyumsuzluklar en çok ʿilm sözcüğü ile kurulan tamlamalarda görülür: 

ʿilm-ü dünyā, ʿilm-ü kelām, ʿilm-ü tevḥı̄̇d gibi (Özkan, 2009, s. 309-310). Ancak ʿilm  sözcüğü 

ile kurulan tamlamalar, NAME’de tümüyle tamlama ünlüsünün asıl biçimi ile geçer: ʿilm-i 

dı̄̇n, ʿilm-i ḳırāʿat, ʿilm-i nāfiʿ gibi (Özkan, 2015, s. 150). 

Uyumsuzluğun Sürdüğü Metinler: 

KM, AK, SN ve RG’de tamlama ünlüsü, yuvarlak bir ünlüden sonra asıl biçiminde 

olduğu gibi -ı/-i biçimindedir: ḳānūn-ı evvel KM 15a/3, būy-i muḥabbet AK 59b/1332, 

üslup-ı sâbık SN III-170b/2, şütūm-ı muġallaẓa RG 48b/9 vd.  

Uyum Sürecindeki Metinler: 
MSH, MİU, NAME, VN ve TTMSM’de Farsça tamlama ünlüsünün yuvarlak 

ünlülerden sonra yuvarlaklaşarak uyuma girdiği örnekler belirlenmiştir: ḳuṭb-u ʿa ̄lem MSH 

8b/13, ḳurūn-u s̠elās ̠e MİU 20a/11 (2 yerde), rūz-u maḥşer NAME 90b/6, ḥuḳūḳ-u ʿibād VN 

39a/10, ʿörf-ü beled TTMSM 15b/308 (2 yerde) vd. 

Bazı metinlerde ikili kullanımlar da görülebilir: tefekkür-i rūḥa ̄nı̄̇ MSH 7b/11 (1 

yerde) ~ tefekkür-ü ruḥānı ̇̄ MSH 3b/3 (5 yerde), deru ̄n-ı dil NAME 80b/12-13 (1 yerde) ~ 

derūn-u dil NAME 77a/12-13 (3 yerde), vücūd-ı enver TTMSM 59a/1269 (1 yerde) ~ vücūd-

u enver TTMSM 56b/1205 (1 yerde) vd. 

Bu metinler arasında uyum sürecinin en ileri düzeyde olduğu metinler sırasıyla 

NAME ve MİU’dur. 
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Farsça tamlama ünlüsü, yukarıdaki verilere göre KM, AK, SN ve RG’de 

uyumsuzluk, MSH ve VN’de düzensizlik, MİU ve TTMSM’de geçiş, NAME’de uyum 

evresindedir. 

5. Farsça u/ü Bağlacı 

Farsçada birleşik adlar türetmede kullanılan atıf (bağlama, ulama) edatı u/ü 

(Timurtaş, 2009, s. 300)’nün EAT’de esre ile yazılarak uyuma girebildiği örnekler bulunur: 

merd i zen, cân ı dil, hâs ı âm gibi (Özkan, 2009, s. 97). Taranan KOT metinlerinde de u/ü 

bağlacının uyuma girdiği örnekler görülür. 

 

METİN 
YUVARLAK DÜZ 

ORAN 
I U / vU I / yI 

KM - 12 6 %33,3 

MSH - 30 5 %14,3 

MİU - 44* 1 %2,2 

NAME - 49** 1 %2 

AK - 24 - %0 

VN - 8 - %0 

SN 15 46 56 %54,9 

RG - 4 1 %20 

TTMSM - 23 11 %32,3 

Tablo-2: Farsça u/ü Bağlacının Metinlerdeki Uyum Süreci 

* Metinde 15 örnek hem Farsça u/ü hem Arapça ve bağlacı ile kullanılmıştır. 

** Metinde 12 örnek hem Farsça u/ü hem Arapça ve bağlacı ile kullanılmıştır. 

Ters Uyumsuzluklar: 

Taranan metinlerden yalnızca SN’de on beş örnekte yuvarlak ünlüden sonra ters 

uyumsuzluk belirlenmiştir: cûş ı hurûş SN III-147b/24-25, hasûd ı mufsidîn SN II-19a/25-26, 

medyûn ı müstağrak SN II-31a/36 vd. 

Uyumsuzluğun Sürdüğü Metinler: 

AK ve VN’de Farsça u/ü bağlacının düz ünlüden sonra asıl biçiminde kullanılması 

ile dil birimindeki uyumsuzluk sürmektedir: ins ü cin AK 29a/620, żaʿı̄̇f ü miskin AK 

23a/484, ḥıll ü ḥikmet VN 33b/9, s̠enā vü istiftāḥ VN 53b/10 vd. Bu metinlerde dil biriminin 

uyuma girdiği örneğe rastlanmamıştır. 

Diğer metinlerde de uyum dışında bulunan örnekler vardır: fısḳ u fesād KM 120b/6, 

mest ü ḥayrān MSH 3a/12, seyr ü temāşā MİU 34b/8, cirid ü çevgân SN I-119b/23 vd. 

Uyum Sürecindeki Metinler: 

Uyuma bağlı olan örnekler, en çok SN’de görülür. Bu metni, TTMSM, KM ve MSH 

izler: gird i gubâr SN I-31a/35, dı̄̇n i millet TTMSM 50b/1080 (3 yerde), misk i ʿanber MSH 

27a/12 vd. MİU, NAME ve RG’de bağlacın uyuma girdiği birer örnek bulunur: ḥa ̄l i ḫāṭır 

RG 52b/7. 

KM, MİU ve NAME’de ikili biçimler görülür: şerr ü şu ̄r KM 139a/4 (1 yerde) ~ şer 

i şūr KM 12a/5 (3 yerde) ~ şerr i şūr KM 35b/6 (3 yerde); cān u göŋül MİU 6b/7-8 (1’i hem 

u/ü hem ve ile toplam 2 yerde) ~ cān ı göŋül MİU 24a/11-12 (1 yerde); devr ü semā NAME 

99b/6 (8 yerde) ~ devr i semā NAME 99b/8 (1 yerde). 

Develi’nin verdiği bilgilere göre SN’de yazılış bakımından ilgi çekici örnekler 

bulunmaktadır: Bağlaç, geleneksel yazıma bağlı kalınarak vav ile gösterilmiş, ancak 

söyleyişe işaret etmek üzere bir de esre konmuştur: evlâd u (ı) kardaş II-142b/8, tab u (ı) 

tüvan II-133a/17 gibi (1995, s. 53). Develi’ye göre uyumda bulunan bu tip örneklerde 

bağlacın her iki biçimi de bulunduğu için tarafımızca sayımlamaya alınmamıştır. 

Farsça u/ü bağlacı, yukarıdaki verilere göre AK ve VN’de uyumsuzluk, MSH, MİU, 

NAME ve RG’de düzensizlik, KM, SN ve TTMSM’de geçiş evresindedir. 

6. Arapça Tamlama Ünlüsü 

Arapça tamlama kuruluşunda ikinci ögenin başında yer alan harf-i tarif, muzaf olan 

sözcük baʿd, kabl, fevk, taht, beyn gibi zaman ve mekân bildiren isimlerden biri ise sonu a/e 

olarak, muzaftan önce bi, min, ilâ, ‘alâ, ‘an, fî, li gibi bir edat bulunursa sözcük i ile okunur. 
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Diğer durumlarda ise birinci sözcük genellikle u/ü ile okunur (Timurtaş, 2009, s. 224-229). 

EAT’de tamlama kuruluşunda yer alan ünlünün düzleşerek uyuma girebildiği örneklere 

rastlanır: ḫāse’l-ḫās (Mazıoğlu, 1974, s. 57), Beyte’l-Ḥarâm (Yelten, 1998, s. 609) vd. 

Benzer örneklere taranan KOT metinlerinde de rastlanır. Aşağıdaki çizgede sayımlamaya 

kişi ve eser adları da alınmıştır. 

 

 METİN 
DÜZ 

ORAN 
U’l- A’l- I’l- Ø / Ø’l 

KM 10 - 17 - %47,3 

MSH 34* 10 - - %22,7 

MİU 57 5 13 - %24 

NAME 91 5 11 - %15 

AK 37 4 3 - %15,9 

VN 43 2 3 - %10,4 

SN 16 - - 4 %25 

RG 5 - - - %0 

TTMSM 61 11 21 - %34,4 

Tablo-3: Arapça Tamlama Ünlüsünün Metinlerdeki Uyum Süreci 

* Metinde 21 örnek harekesizdir. Bu örnekler, yuvarlak ünlülü olarak kabul edilmiştir. 

Uyumsuzluğun Sürdüğü Metinler: 

Taranan metinlerden yalnızca RG’de Arapça tamlama ünlüsünün uyum sürecine 

girmediği görülür. Ünlü, metinde geçtiği tüm örneklerde yuvarlak ünlülüdür: beytü’l-māl 

50b/5 (2 yerde), ʿabdu’l-baṭn 57b/13 vd. 

Diğer metinlerde de ünlünün uyuma girmediği örnekler bulunur: şemsü’l-ḥamel KM 

53a/3, āḫirü’l-emr MSH 17a/8, necisü’l-ʿayn VN 26b/5, zatülcemb SN II-31a/3, ṭarfetü’l-

ʿayın TTMSM 5a/74 vd. 

Uyum Sürecindeki Metinler: 

RG dışındaki tüm metinlerde tamlama ünlüsünün uyum sürecine girdiği 

belirlenmiştir. Sayımlamalara göre uyum sürecinin en ileri olduğu metinler sırasıyla KM, 

TTMSM ve SN’dir. 

Metinlerde belirlenen örneklerden bazıları şunlardır: ʿaḳāʿı̄̇di’ṣ-ṣalib KM 126b/7, 

sulṭānı’s-sādāt MİU 72b/12-13, emı ̇̄re’l-müʾminı̄̇n AK 38b/821, ḫāriki’l-ʿāde TTMSM 

62a/1329 vd. 

MİU ve NAME’de ikili biçimler de bulunur: āḫirü’l-emir MİU 38a/5 (1 yerde) ~ 

a ̄ḫiri’l-emir MİU 51a/9 (2 yerde), Rabbü’l-ʿizzet NAME 84a/11 (2 yerde) ~ Rabbi’l-ʿizzet 

NAME 79b/1 (1 yerde) vd. 

RG dışındaki tüm metinlerde düzleşerek uyuma girebilen ünlü, SN’de dikkat çekici 

bir yolla uyuma girer. SN’de yalnızca tamlama ünlüsünün düşmesi veya tamlama ünlüsünün 

içinde yer aldığı hecenin düşmesi sonucu uyuma giren örnekler bulunur: evliyâllâh II-8a/36 

(< evliyâ’u’llâh), dâ’l-hadîs I-40a/27 (< dâru’l-hadîs), dâşşifâ I-35b/9 (< dâru’ş-şifâ), 

esrâ’l-hakîka II-140b/13 (< esrâru’l-hakîka). 

Arapça tamlama ünlüsü, yukarıdaki verilere göre RG’de uyumsuzluk, MSH, MİU, 

NAME, AK, VN ve SN’de düzensizlik, KM ve TTMSM’de geçiş evresindedir. 
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Sonuç 

Taranan metinlerden elde edilen verilere göre; 

1. Alıntı sözcüklerin çoğunda asıl biçimlerdeki uyumsuzluklar sürmektedir. Ölçünlü Türkiye 

Türkçesinde uyuma giren bazı Arapça ve Farsça sözcükler, taranan metinlerde henüz uyum 

sürecinde bulunmamaktadır. 

2. Ölçünlü Türkiye Türkçesinde uyuma giren bazı Farsça sözcüklerin taranan metinlerde de 

uyum sürecinde olduğu görülür. Ölçünlü Türkiye Türkçesinde uyuma giren Arapça 

sözcüklerin yanında uyuma girmeyenlerin de taranan metinlerde uyum sürecinde olduğu 

göze çarpmaktadır. 

3. Asıl biçimlerinde uyumda olan bazı alıntı sözcükler, taranan metinlerdeki örneklere göre 

çeşitli ses olayları sonucunda uyum dışında kalmıştır. Hem Arapça hem Farsça sözcüklerde 

dudak ünsüzlerinin ünlüleri yuvarlaklaştırıcı etkisine ve ünlü türemesine bağlı olarak 

uyumun sonradan bozulduğu örnekler görülürken yalnızca Farsça sözcüklerde ünlü 

düzleşmesi ve ünlü daralmasına bağlı uyumsuzluklar da görülmektedir. 

4. Arapça “nispet i’si”nin Netâyicü’l-A’mâl ve Menâhicü’l-Ebrâr’da üç yerde geçtiği Türkü 

örneğinde, Farsça “istān” son ekinin ise Vasiyyet-name’de bir yerde geçtiği gülüstan 

sözcüğünde uyuma bağlandığı söylenebilir. 

5. Farsça tamlama ünlüsünde KM, MİU, NAME, SN ve TTMSM’de ters uyumsuzluklar 

görülmektedir. Bu metinlerden MİU ve NAME’de otuzun üzerinde örnekte ters 

uyumsuzlukların görülmesi dikkati çekmektedir. Verilere göre KM, AK, SN ve RG’de 

uyumsuzluk evresinde bulunan ünlü, yuvarlak ünlüden sonra yuvarlaklaşarak uyuma 

girebildiği MSH ve VN’de düzensizlik, MİU ve TTMSM’de geçiş, NAME’de uyum 

evresindedir. 

6. Farsça u/ü bağlacında yalnızca SN’de on beş örnekte ters uyumsuzluk bulunmaktadır. 

Verilere göre AK ve VN’de uyumsuzluk evresinde bulunan bağlaç, düz ünlüden sonra 

düzleşerek düzleşebildiği MSH, MİU, NAME ve RG’de düzensizlik, KM, SN ve 

TTMSM’de geçiş evresindedir. 

7. Verilere göre RG’de uyumsuzluk evresinde bulunan Arapça tamlama ünlüsü, düz 

ünlüden sonra uyuma girebildiği MSH, MİU, NAME, AK, VN ve SN’de düzensizlik, KM 

ve TTMSM’de geçiş evresindedir. SN’de uyumun ünlü düşmesi veya hece düşmesi sonucu 

sağlandığı görülür. 

Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi metin çalışmalarında daha çok ekler ve Türkçe 

sözcük tabanları düzleminde ele alınan dudak uyumu sürecinin alıntı dil birimlerini de 

kapsayacak biçimde ele alınmasına ihtiyaç vardır. Sürecin özellikle yapılacak çalışmalarda 

alıntı dil birimleri düzleminde de kapsamlı olarak değerlendirilmesi ile alıntı dil 

birimlerindeki dudak uyumu sürecinin dönemdeki gelişim aşamaları daha iyi ortaya 

çıkarılmış olacaktır. 

Kısaltmalar 

EAT: Eski Anadolu Türkçesi 

Fr.: Fransızca 

İt.: İtalyanca 

KOT: Klasik Osmanlı Türkçesi 

ÖTT: Ölçünlü Türkiye Türkçesi 

TDK: Türk Dil Kurumu 

TTK: Türk Tarih Kurumu 

vd.: ve diğerleri 

Yun.: Yunanca 
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Codex Cumanıcus’ta sıfat+kılı Yapısı 

 

Galip GÜNER 

 

Öz: Altın Ordu sahasında ve tarihî Kıpçak Türkçesinin kuzey lehçesiyle kaleme 

alınmış olan Codex Cumanicus kendine özgü yapısı ve içeriğiyle Kumanların/Kıpçakların 

hem kültürü hem de tarihi ve dili açısından eşsiz bir niteliğe sahiptir. Eserin nitelik 

bakımından böylesine değerli olmasında en önemli katkıyı hiç şüphesiz ihtiva ettiği dil 

malzemesi sağlamaktadır. Çeşitlilik arz eden kelime dağarcığıyla bizlere Kuman/Kıpçak 

kültürünün zenginliğini ve özgünlüğünü sunan eser aynı zamanda XIII. yüzyılın standart 

dilinin dışına sıkça çıkan verileriyle de Türk dili tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Türkçenin 

tarihî dönemlerinde yazılmış metinlerinin neredeyse tamamının edebî/standart dille yazılmış 

olmaları, dilin standart dışı kullanımlarının tespitinde güçlükler yaratmakta, tarih içinde 

insanların gündelik dil kullanımları hakkında bilgi sahibi olamamak gibi bir soruna yol 

açmaktadır. İtalyan ve Alman kökenli tüccarlar ve/veya rahiplerin bizzat 

Kumanların/Kıpçakların yaşadıkları coğrafyada, halk ağzından derlemeye dayalı olarak 

kayda geçirilmiş çokça verisi ile Codex Cumanicus, bu farklılığın en güzel örneklerinden 

birini teşkil etmektedir. İşte bu çalışma, Codex Cumanicus’un taranmasıyla elde edilen bazı 

verilerden hareketle Kumanların/Kıpçakların XIII. yüzyıldaki ağız özelliğine dayalı olarak 

ortaya çıktığını düşündüğümüz sıfat+kılı yapısını izah etmek ve bu yapının temelinde yatan 

gramatikal oluşuma açıklık getirmek gayesiyle hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Codex Cumanicus, Tarihî Kıpçak Türkçesi, sıfat+kılı, yapı, zarf. 

 

STRUCTURE OF adjective+kılı AT CODEX CUMANICUS 

Abstract: Codex Cumanicus written in Altın Ordu region and in Kipchaks’ north 

dialect has a unique quality with its own structure and contents for Kumans’/Kipchaks’ both 

culture, history and language. Being so valuable in point of the quality, the language material 

of the vestige surely provides the most significant assistance of the vestige. The vestige not 

only presents the cultural diversity and originality of Kuman/Kipchak with having variety 

vocabulary but also has an exceptional position in Turkish language history with the data 

that frequently digresses from the standard language of XIII century. Nearly all the texts 

written in Turkish historical periods were written in literary/standard language; this causes 

difficulties to identify the nonstandard usage of the language and also causes a problem. The 

problem is not having knowledge about the people’s usage of the daily language. Codex 

Cumanicus, having so much data which was personally saved from the talking of the folks 

who were living in the geography Kumans/Kipchaks were inhabiting by Italian and German 

merchants and/or priests, constitutes one of the best examples of this variety. Moving from 

the data getting from scanning of Codex Cumanicus, this vestige was prepared to explain 

sıfat+kılı structure, we think that this structure was derived from Kumans’/Kipchaks’ mouth 

dialects in XIII century, and to enlighten the grammatical formation underlying in this 

structure root.  

Key Words: Codex Cumanicus, Historical Kipchak Turkish, adjective+kılı, structure, 

adverb 
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I. Giriş 

Türkçenin Latin harfleriyle yazılmış ilk eseri olan ve Türk dili tarihindeki önemi 

hakkında şüphe bulunmayan Codex Cumanicus’un 2015 yılında ilk defa bir bütün hâlinde 

yayımlanmasından sonra (Argunşah-Güner: 2015) eserin içeriği hakkında çokça yeni 

çalışmanın ortaya konulması muhtemeldir. Bu bağlamda Codex Cumanicus’un metninin 

farklı bakış açılarıyla irdelenmesi ve elde edilen sonuçlardan hareketle 

Kumanların/Kıpçakların dili hakkında yeni verilerin tespit edilebilmesi de mümkün 

olacaktır. Elde edilecek sonuçlar başta Eski Türkçe çalışmaları olmak üzere çağdaş Kıpçak 

lehçelerinin bazı dil hususiyetlerinin aydınlatılmasına da hiç şüphesiz ciddi katkılar 

sağlayacaktır. Eserin malzemesinin ağırlıklı olarak XIII. yüzyılda konuşulan Kuman/Kıpçak 

Türkçesine dayanıyor olması da bu doğrultuda son derece mühimdir. Zira Türkçenin tarihî 

metinlerinin önemli bir kısmının edebî dille kayda geçirilmiş olmaları, dilin standart dışı 

kullanımlarının tespitinde güçlükler yaratmaktadır. İşte bu noktada Codex Cumanicus, 

standart dilin dışına çıkan verileriyle bizlere son derece ilgi çekici unsurlar sunma niteliği 

olan bir eserdir. İtalyan ve Alman kökenli tüccarlar ve/veya rahiplerin bizzat 

Kumanların/Kıpçakların yaşadıkları coğrafyada, derlemeye dayalı olarak kayda geçirdikleri 

zengin ve içerik bakımından çeşitlilik arz eden dil malzemesi bu farklılığın en güzel 

örneklerinden birini teşkil etmektedir. 

İşte bu çalışma, Codex Cumanicus’un taranmasıyla elde edilen bazı verilerden 

hareketle Kumanların/Kıpçakların XIII. yüzyıldaki ağız özelliğine dayalı olarak ortaya 

çıktığını düşündüğümüz sıfat+kılı yapısını izah etmek ve bu yapının temelinde yatan 

gramatikal oluşuma açıklık getirmek gayesiyle hazırlanmıştır. 

II. İNCELEME 

II.1. sıfat+kılı Yapısının Codex Cumanicus’ta Kullanımı 

sıfat+kılı yapısının Codex Cumanicus’ta 13 örnekte kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu 

örneklerden 12 tanesi eserin İtalyan, biri ise (> tolu kılı) Alman bölümünde kayda 

geçirilmiştir. İtalyan bölümündeki örnekler 30a/b, 31a/b ve 32a sayfalarında yer almaktadır. 

Bu sayfalardaki kelimeler aslında eserde bir gramer kategorisine ait olarak gösterilmiştir: 

Ista sunt adverbia yani zarflar (30a/3). Bazı örneklerin yanına bazen birinci el tarafından 

bazen de ikinci bir elce eş anlamlı biçimleri yazılmıştır. Örneğin 30a/16’da yakşı kılı 

yapısının hemen yanına éygi, 30b/8’de tatlı kılı’nın yanına ise ikinci elce çévük kelimesi 

kaydedilmiştir:  

agır kılı “ağırbaşlı, ağır” (Lat. grauiter, Far. pīsyār, wā sangīnī: 31a/1) 

bérk kılı “sağlam, kavi” (Lat. firmiter, Far. ḳawī, saḫt: 30b/20, krş. bérklep) 

égri kılı “sahte, yalan” (Lat. false, Far. ba droġ: 30b/18, krş. yalganlap) 

katı kılı “sert, cesurca” (Lat. fortiter, stabir; Far. pisyār bār: 30b/21, krş. katılap) 

könü kılı “doğru, dürüst, samimi yaradılışlı, dindar” (Lat. fideliter, Far. ba dindārī: 

30b/24, krş. könü ḫalık) 

orta kılı “normal olarak, alışıldığı gibi” (Lat. comuniter, Far. ām: 30a/20) 

tatlı kılı “tatlı, hoş, sevimli” (Lat. dulciter, Far. ba şīrīnī: 30b/8, krş. çévük) 

tolu kılı “dolu, tam (olarak); tamamen, tam” (Lat. plene, Far. ba purī: 32a/10) ~ baḫtlı 

canıŋ andan tındı tolu kılı hem sövündi “Bahtlı canın ondan dinlendi, tamamen de sevindi.” 

(70b/4) 

uzun kılı “uzun süre” (Lat. diu, Far. ‘umr dirāz: 30b/10, krş. köpge déyri) 

yakşı kılı “iyi, güzel” (Lat. bene, Far. nēk: 30a/16, krş. éygi) 

yaman kılı “kötü, fena” (Lat. male, Far. bad: 31b/1) 

yımışak kılı “zayıf, zayıfça, cılız” (Lat. debiliter, Far. ba lāġarīwā ża’īfī: 30b/11, krş. 

yımışak, yumşak) 

Bu kullanımlar ve ortaya çıkan anlamları gözden geçirildiğinde sıfat+kılı kuruluşunda 

olan verilerin çoklukla zarf ama aynı zamanda vasıf bildiren anlamlarıyla sıfat görevinde 

kullanılabilme özelliği sergiledikleri de görülmektedir. Yani bu yapıların cümlede hem zarf 

hem de sıfat görevinde kullanılabilme yeterlilikleri vardır. Ancak yapılardan sadece biri 

Codex Cumanicus’ta cümle içinde geçmiş ve burada da zarf görevinde kullanılmıştır: baḫtlı 

canıŋ andan tındı tolu kılı hem sövündi “Bahtlı canın ondan dinlendi, tamamen de sevindi.” 

(70b/4). 
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Veriler gözden geçirildiğinde dikkat çeken bir diğer husus da bérk kılı’nın bérklep, 

égri kılı’nın yalganlap ve katı kılı’nın da katılap gibi ilgi çekici ve farklı bir kullanımla 

karşılandığıdır. Bu kullanımlar çerçevesinde -p zarf-fiil ekinin bugüne kadar Türkçenin tarihî 

gramerlerinde işlenmemiş ve sadece Kıpçak sahasında karşımıza çıkan bir kullanımına da 

değinmek gerekir. -p ve -(I)ptIr/-(U)ptUr eklerinin görevlerine temas edilirken Et-Tuhfetü’z-

Zekiyye’de “İsm-i fâ’ilin iki eki daha vardır: -mış, -miş ve -p ekleridir. Bu iki ekte geçmiş 

zamanın kokusu vardır. Örneğin kelip “gelmiş olan”, ketip “gitmiş olan” (TZ 47a-b) 

ifadelerine yer verilir. El-Kavânînü’l-Külliye’de ise ism-i fâ’il (sıfat-fiil) ekleri için -GAn ve 

-p de gösterilmiştir, -p eki fiilin köküne eklenir. İstenirse -tIr eki de ilave edilebilir denilmiş 

ve sonrasında şu örnekler verilmiştir: kelip /keliptir الجاي (gelen, gelmiş olan), ketiptir  الرايح 

(giden, gitmiş olan)” (KK 31b). Yukarıdaki açıklamaları doğrulayıcı nitelikte örnekler her iki 

eserde de mevcuttur. Şöyle ki Et-Tuhfet-üz-Zekiyye’de ḳaḳsıptır   )قَاْقِصْبترْْ)الزنخ المروح : 

“bozulmuş, kokmuş yağ” (TZ 18a/10), ḳaṭışıptırْمخبط (ْقَاِطِشْبتِْر( “karışık, karışmış olan” (TZ 

34b/12), ḳıṣıptır  )قِِصبْتِر)حاقن  “sıkışmış, sidiği gelmiş olan kimse” (TZ 12b/8), ḳızılıptır محمر

güneşten kızarmış olan” (TZ 33a/9), kösnüyüptür“ )  قزلبترمن الشمش(  ُْكْسنُيُبْتُرْْ ْ  çok“ ) حايل ( 

iştahlı, çiftleşmek isteyen dişi hayvan” (TZ 12b/13), ölşeyiptir ْأُوْلَشايِْبتِر  adımla“ )مفشوخ( 

ölçülmüş olan” (TZ 34b/3), ölşüyüptür ( )أْولُْشويُوْبتُرالمذروع  “kolla ölçülmüş olan” (TZ 34b/5), 

ötüptür ْأُوتُوْبتُورْْ bir yandan bir yana geçen, delinmiş olan” (TZ 34b/5), ovuptur“ )منفوذ(  ْأُوُووْبتُورْْ

ovulmuş olan” (TZ 34b/5), ṭoḳṭaptır“ (مفروك(  ْطُوقْطَاْبتِرْْ ()ثابت   “sabit duran, hareketsiz olan” 

(TZ 11a/5), turaptur ْتُوَراْبتِر sabit duran, hareketsiz olan” (TZ 11a/5), uyup“ )ثابت(  ْأُويُوبْْ مشوب  

-sulu yoğurt, az miktar suyla karışmış yoğurt” (TZ 31b/12) ve El-Kavânînü’l“ ) بالماء(

Külliyye ile Hilyetü’l-İnsân ve Halebetü’l-lisân’da kelip  ”gelen, gelmiş olan“  َكلِبْْْالجاي ()

(31b/7), keliptir ْْ َكلِبْتِْر gelen, gelmiş olan” (KK 31b/7), ketiptir“ ) الجاي(  َْكتِْبتِرْْ  ,giden :) الرايح ( 

gitmiş olan (31b/7), süŋüküpْ ُْسونكوقب  süngü ile yaralanmış olan, süngü ile“ ) جريح الرمح (

yaralı” (s. 105) (Kaymaz: 2013: 17), oḳuḳupْجريح النشاب (ْاقوقب ( “ok ile yaralanmış olan, ok 

ile yaralı” (s.105) (Kaymaz: 2013: 17) örnekleri -p ve -(I)ptIr, -(U)ptUr eklerinin sıfat-fiil 

göreviyle kullanıldığını destekleyici niteliktedirler (Mohammad 2016: 1606-1607). 

Bu bilgiler ışığında Codex Cumanicus’ta geçen bérk kılı ~ bérklep “sağlam, kavi”, 

égri kılı ~ yalganlap “sahte, yalan” ve katı kılı ~ katılap “sert, cesurca” denkliklerinde 

gördüğümüz bérklep, yalganlap ve katılap örneklerindeki -p ekinin de bir sıfat-fiil eki olarak 

değerlendirilebileceği ve bu eki almış örneklerin de cümlede “olan” anlamı taşıyan sıfat 

işleviyle kullanılabilme ihtimalinin bulunduğu söylenebilir. Ancak bu verilerin cümlede 

kullanılmış örneklerinin Codex Cumanicus’ta bulunmayışı bu düşünceyi şimdilik tartışılır 

kılmaktadır ki Gabain de bu örneklerdeki /-p/nin bir zarf-fiil eki olduğu kanaatindedir 

(Gabain 1998: 98). 

II.2. sıfat+kılı Yapısının Kuruluşu Üzerine 

Codex Cumanicus’ta geçen ve sıfat+kılı kuruluşunda olan yapıda yer alan kılı kelimesi 

için Grønbech “so beschaffen [yaradılıştan, yaradılış itibariyle]” anlamı verir. Kelimenin 

yapısını da qyl-yγ (> kıl-ıg)’ın sonundaki /g/nin düşmesiyle açıklar: kıl-ıg+ > kılı (Grønbech 

1942: 206; Aytaç 1992: 102). Belli ki onun bu morfolojik izahı kelimeyi anlamlandırırken de 

belirleyici olmuştur. Yani Grønbech kılıg kelimesini “yaratılış, huy” olarak düşünmüş ve kılı 

biçimini de bu anlamdan hareketle “so beschaffen [yaradılıştan, yaradılış itibariyle]” 

şeklinde değerlendirmiştir. Örneğin agır kılı < agır kılıg “yaradılışça ağır olan, mec. 

ağırbaşlı” (31a/1), bérk kılı < bérk kılıg “yaradılışça sağlam olan, kavi” (30b/20), égri kılı < 

égri kılıg “yaradılışça sahte olan, yalan” (30b/18), katı kılı < katı kılıg “yaradılışça sert, mec. 

cesur olan” (30b/21), könü kılı < könü kılıg “yaradılışça doğru, dürüst, samimi olan, mec. 

dindar” (30b/24) vb. 

Morfolojik olarak onun bu düşüncesi izah edilebilir gibi görünse de kılı kelimesini 

Türkçenin hiçbir döneminde hem isim hem de zarf olarak tespit edememiş olmamız bu 

görüşü tartışmalı kılmaktadır. Kaldı ki Grønbech’in esas aldığı kılıg kelimesi “iş” anlamıyla 

sadece DLT’de geçerken (Ercilasun-Akkoyunlu 2014: 711), kılık, kılıḫ “yaratılış, huy” 

kelimesi gerek Türkçenin tarihî metinlerinde (Clauson 1972: 620b) gerekse de çağdaş 

Kıpçak lehçelerinde sonundaki ünsüzü düşürmeden varlığını sürdürmüş, sürdürmektedir de 

[Kar. Mal. kılık “huy, karakter, mizaç” (Tavkul 2000: 238), Kaz. Tat. ḳılıḳ “huy, mizaç, 

karakter, kişilik” (Öner 2009: 165), Kaz. kılık “huy, karakter” (Koç vd. 2003: 346), Kum. 
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kılık “mizaç, huy, seciye, karakter; davranış” (Pekacar 2011: 260), Kırg. kılık “tabiat, hulk” 

(Yudahin 1998-II: 452)]. Kanaatimizce Grønbech kılıg kelimesini farklı bir ekle türetilmiş 

olmasına karşın kılık [< kıl-(ı)k+] ile bir tutmuş ve “yaratılış, huy” anlamı bulunmamasına 

rağmen kılıg’a da bu anlamı yakıştırmıştır. 

III. Sonuç 

O hâlde sıfatla birlikte kullanılan, daha doğrusu kalıplaşarak sıfata yeni bir anlam 

kazandıran bu yapı nasıl oluşmuştur? Kanaatimizce sıfat+kılı yapısındaki kılı, “yapmak, 

etmek” anlamındaki kıl- fiiline getirilen -ı zarf fiil ekiyle kurulmuştur. Eski Türkçede, 

bilhassa Orhun-Uygur ve Karahanlı Türkçelerinde, daha çok yuvarlak biçimiyle karşımıza 

çıkan /-I, -U/ zarf-fiil ekinin Kıpçak Türkçesine ait eserlerde düz biçimleri de çokça 

kullanılmaya başlamıştır (Bu kullanımlar için bkz. Bayraktar 2004: 149, Güner 2013: 343-

344). Yani kıl- fiiline ekin düz biçiminin getirilmesi Kıpçak Türkçesi için mümkündür. Bu 

kuruluş ile birlikte yapının “… bir şekilde” anlamı kazandığını ve zarf görevinde 

kullanıldığını söyleyebiliriz: tatlı kılı “tatlı bir şekilde, tatlı”, agır kılı “ağır bir şekilde, ağır”, 

yakşı kılı “güzel bir şekilde, güzelce”, katı kılı “sert bir şekilde, sertçe, cesurca”, yımışak kılı 

“zayıf bir şekilde, zayıfça, zayıf” vb.  

Kısaltmalar 
DLT: Dîvânü Lugâti’t-Türk 

Kar. Mal.: Karaçay Malkar Türkçesi 

Kaz.: Kazak Türkçesi 

Kaz. Tat.: Kazan Tatar Türkçesi 

Kırg.: Kırgız Türkçesi 

Kum.: Kumuk Türkçesi 
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Eski Uygur Türkçesinde Oksimoron 

 

Hasan İSİ 

 

Öz: Bu çalışmada, birbiriyle çelişkili ya da zıt kavramların bir arada kullanılarak 

oluşturduğu tamlama biçimindeki ifadeler olan oksimoron sanatı ele alınmıştır. Tezat sanatı 

içerisinde yer alan oksimoron, kavram karşıtlığına dayanan iki zıt ifadenin birleşerek yeni bir 

anlama yol açtığı edebi sanatlardan biridir.  

Oksimoron sanatı genellikle tamlamalar, gramatikal ekler ve anlam değişmeleri yoluyla 

gerçekleşmektedir. Genellikle tamlama biçiminde oluşan bu ifadeler, sıfat ya da isim tamlaması 

şeklinde kendini göstermektedir. Tamlama şeklinde oluşan oksimoronlar, iki ya da üç sözcükten 

oluşur ve bu sözcükler çoğu zaman renk, şekil, işlev bakımından birbiriyle zıtlık uyandıran 

yapılardır. Tamlamayı oluşturan iki zıt kavramın birleşmesi durumuyla tamlama yeni bir anlam 

kazanarak farklılaşma eğilimi içinde olur. Oksimoron, bu yönüyle tezat sanatı içerisinde, yan bir 

dal olarak yeni bir anlamı yansıtan ifadelerin ürünü olarak tanımlanabilir. Tamlamalardan 

oluşan yapılardan farklı olarak, dilin gramatikal yönüyle var olan oksimoron türleri de vardır. 

Bu yapılar, dilin türetme ürünü olan ekler vasıtasıyla gerçekleşmektedir.  

Bu çalışma, Eski Uygur Türkçesi metinlerinden tespit edilen örneklerden hareketle, 

oksimoron sanatının türü ve yapısının ne olduğu üzerine değerlendirmelerden oluşmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Oksimoron, Zıtlık, Eski Uygur Türkçesi, Mizah ve İroni. 

THE OXYMORON IN OLD UIGUR TURKIC 

Abstract: In this work, deals with the oxymoron, which is a form of expression that is 

formed by using contradictory or opposite concepts together. The oxymoron, which is included 

in the rhetoric, is one of the literary arts that has led to a new understanding of the union of two 

different expressions based on the opposition of concepts. 

The oxymoron is usually accomplished through descriptions, grammatical affix, and 

meaning changes. These expressions, which are usually formed in the form of a phrase, show 

themselves in the form of adjectival or noun phrase. The oxymoron, formed in the form of 

phrase, consist of two or three words, which are often contrasting in terms of color, form and 

function. With the merging of two opposing concepts that constitute the proof, assimilation 

tends to differentiate by acquiring a new meaning. Oxymoron can be defined as a product of 

expressions that reflects a new meaning as a side branch in this contradiction art. Unlike the 

structures made up of phrase, there are oxymoron types that exist in the grammatical direction 

of the language.  

In this study, the samples were determined from the Old Uyghur Turkic texts motion 

consists of assessment of what is the type and structure of the oxymoron art. 

Key Words: Oxymoron, Antonmy, Old Uigur Turkic, Humor and Irony.  
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Giriş 

Oksimoron, “birbiriyle zıt ya da çelişkili olan (kara güneş, ihtiyar delikanlı, siyah süt, 

aydınlık geceler, büyük hayallerin küçük adamı, tatlı sıkıntı, ölüden diri doğmak, acıyı bal 

eylemek, erkek Fatma, kuru temizleme, cennet içindeki cehennem ya da cehennem içindeki 

cennet vb.) iki sözcüğün oluşturduğu tamlama biçimindeki ifadelere denir. (Açıkgöz, 2012:65) 

Başta şiir olmak üzere, edebî anlatılar üzerine araştırma yapan uzmanlarca tezat, 

tezatname, birleşik tezat, paradoksal imaj, ikirciklem olarak adlandırılan oksimoron sanatı, Türk 

edebiyatı açısından araştırmaların yeterince yapılmadığı sahalardan biridir. Kavram hakkında 

araştırma yapanların verdikleri adlandırmalar, oksimoron sanatının Türkçe karşılıklarıdır. Tezat 

sanatı içerisinde yer alan oksimoron, sanatlı bir üslubun ürünüdür. Şiir başta olmak üzere 

“roman, hikâye vb.” anlatı türlerinde kalem oynatan çoğu yazara göre, genç şairlerin kullandığı 

ifadeler olarak adlandırılan oksimoron, sanat bakımından bu tür anlatılarda ifade edilmek 

istenen mizahı vurgulaması bakımından önemlidir.  

Oksimoron, edebiyatta, sanatta ve basın dilinde sıklıkla kullanılan sanatlı bir dildir. 

Oksimoron yapılar şiir sanatı içerisinde, hem bireysel eğilimlerin ürünü olan eserlerde hem de 

tasavvufî konuların anlatıldığı, mistik havanın kapladığı dizelerde de görülmektedir. 

Edebiyatta kullanılan oksimoron yapıların yanı sıra, basın dilinde, politikada ve 

reklamcılıkta bu tarz örneklere rastlamak mümkündür. Herhangi bir gazetede korkusuz korkak, 

şefkatli katil, dünyanın en zayıf şişmanı, iyinin kötüsü ya da spor sayfalarında tatlı-sert futbol 

şeklindeki ifadeler, oksimoron niteliği taşıyan yapılar olarak bu sanat içerisinde yer alan 

örneklerdir. 

1.Oksimoron Nedir? 

Menderes Coşkun, oksimoron sanatı için “Batı retoriğinde zıt anlamlı veya anlam 

çerçevesi bakımından birbiriyle çelişkili iki kavramı bir arada ve bir nesne için kullanma 

(Coşkun 2012: 149) şeklinde değerlendirmede bulunur.  

Christopher Kelen, oksimoron sanatı için “bir ifade ya da iki sözcük içerisindeki 

paradoks” (Kelen 2007:30) şeklindeki açıklamasıyla kuru bir göl, dev böcek, doğru yanlış, 

dürüst politikacı (Kelen 2007:30) gibi örnekler vermektedir. 

TDK Büyük Türkçe Sözlük’te, oksimoron sanatı için, “iki zıt anlamlı kelimenin bir arada 

kullanılması“1 şeklinde açıklama söz konusudur. Bu açıklama kısmen eksik bir açıklamadır. 

Eksik olan açıklama, “oksimoron, iki zıt anlamlı kelimenin bir arada tamlama şeklinde 

kullanılması” (Açıkgöz 2012:65) olarak düzeltilebilir. 

Elektronik sözlüklerden Cambridge Dictionary’de oksimoron sanatı için, “iki ayrı ve 

farklı şeyi ifade eden ve birlikte kullanılan ikili/birleşik ifade acı–tatlı, yarı serbest iş kıyafeti”2 

şeklinde açıklama yer almaktadır. Bu açıklama, kelimenin iki ayrı zıt ifadenin birleşimden 

oluştuğunu göstermektedir. Birleşik ifade olarak belirtilen bu kavram, Türkçede sıklıkla 

rastlanılan isim ve sıfat tamlaması gibi terkiplerden oluşan yapılardır.  

Elektronik veritabanlarından Dictionary.com  adlı sözlükte oksimoron sanatı ve bu 

sanatın kökenine dair yorumlar, açıklayıcı örneklerden oluşmaktadır. 

Oxymoron: isim. Çokluk biçimi Oxymora. Kaba kibarlık ya da yavaşça acele etmek 

örneklerinde görüldüğü gibi görünüşte birbiri ile çelişkili ve tutarsız deyişler üreten bir konuşma 

biçimi. Köken olarak oksimoron, 1650-1660 yıllarında Yunancadan Latinceye geçtiği 

varsayılan oxymōron, sivri aptallık biçimlerinden oluşan bir yapıdır. Oksimoron kavramı için 

verilen örnekler, gösterişsiz düğün, istihdamsız gelişme ve en akıllı aptallık şeklindeki 

yapılardır.3  

Bu sözlük, oksimoron sanatına yönelik tarihi bilgiler sunması bakımından dikkat 

çekicidir. Kavramın kökenine dair ifadelerin yer aldığı bu sözlükte kelimenin, Yunancadan 

Latinceye geçtiğini ve sivri aptallık  şeklinde kullanıldığı görülür. 17. yüzyıldan itibaren sözlü 

                                                      
1http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.552ba679e81a03.06

777844    Erişim Tarihi: 13.04.2015. 
2 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/turkish/oxymoronErişim Tarihi: 13.04.2015.  
3 http://dictionary.reference.com/browse/oxymoron?s=t  Erişim Tarihi: 13.04.2015. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.552ba679e81a03.06777844
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.552ba679e81a03.06777844
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/turkish/oxymoron
http://dictionary.reference.com/browse/oxymoron?s=t
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ve yazılı konuşma biçimlerinde kullanılmaya başlanan oksimoron sanatı, birbiriyle çelişkili ve 

zıt ifadelerin bir nesneyi tanımlama amacıyla kurulan tamlama şeklindeki yapılardır.    

Aynı elektronik veritabanı üzerinde yer alan diğer sözlük British Dictionary adlı 

sözlüktür. Bu sözlükte, oksimoron kavramı üzerinde yukarıda bahsettiğimiz sözlüklerden farklı 

olarak oksimoron için yaşayan ölü ve melek yüzlü şeytan4 şeklinde çelişkili sözcükleri içeren 

hiciv ve mizahi etki yaratan bir sanat “5 şeklinde açıklama söz konusudur. Burada dikkat çeken 

nokta, oksimoron sanatının tanımı içerisinde mizahî etki’den bahsedilmesidir.  

Kavramın tanımına yönelik olarak yararlanacağımız son elektronik sözlüğümüz Oxford 

Dictionaries  adlı kaynaktır. Bu sözlükte, oksimoron sanatına yönelik olarak “inançlı inançsız 

ya da yalan doğru şeklinde görünüşte çelişkili sözcüklerden oluşan konuşma biçimi”6 şeklinde 

değerlendirme söz konusudur. Kavramın kökenine dair yorum, 17. yüzyılın ortalarında Yunanca 

oxumōron şeklinde Latinceye geçtiği ve oxumōros: “açıkça aptallık” şeklinin oxus: “keskin  

+mōros: aptallık”7 yapısından geldiği üzerinedir.  

2.Oksimoron Sanatı Hakkında Görüşler 

Richard Lederer8 (Word Ways, 1990), mizah ve oksimoron gibi sözcük oyunları 

hakkında çalışmalarda bulunan öncü isimlerdendir. 1990 yılında yapmış olduğu çalışma, 

oksimoron sanatı üzerine sınıflandırmalardan ve değerlendirmelerden oluşmaktadır. Lederer, bu 

çalışmasıyla oksimoron sanatına yönelik sınıflandırma geliştirerek kategorilere ayırdığı 

başlıklar içerisinde yer alan örnekleri sıralayarak konuya dair sınıflandırma çabası içinde 

bulunur. Bu çaba, Türkiye’de Ahmet Güngör’ün çalışmasında varlığını hissettirmiştir.  

Poetik Dil Teorileri, “genellikle oksimoronu birbiriyle zıtlık teşkil eden iki parçanın 

birleşiminden doğan konuşma biçimi olarak tanımlar. (Shen 1987:108) Shen, “zıt anlamlılık ve 

altanlamlılık” hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra oksimoron sanatının türleri hakkında 

değerlendirmelerde bulunur.  

1.Doğrudan Oksimoron: Birbiri ile zıt anlamlı olan iki terimin birleşmesinden oluşan 

yapılardır. Bu yapılar,+/- şeklinde farklı değişmelerden oluşan ayırıcı özelliklerden ileri gelir. 

Kadınsı erkek ya da yaşayan ölü bu türe örnektir. (Shen 1987:108) 

2. Dolaylı Oksimoron: Birbiri ile zıt anlamlı olmayan iki terimden oluşan yapılardır. 

Bu tür ,“Zıt anlamlılığın alt anlamlılığı” şeklinde düşünülür. Örneğin, sessiz ıslık bu duruma 

örnektir. Sessiz ıslık ifadesi ile oksimoron oluşur. İlk terim olan sessiz’in leksikal zıddı ses 

sözcüğüdür.  Fakat oksimoron’un ikinci terimi olan ıslık, ilk terimin zıt anlamlısı olmayıp üst 

anlama sahip ses sözcüğünün alt anlamlısıdır. (Shen 1987:109) 

Shen, doğrudan oksimoron şeklindeki sınıflandırmasıyla bu yapıları birbirinin zıddı 

olan sözcüklerin birleşiminden doğan zıtlığın ürünü yapılar olarak değerlendirmiştir. Shen, 

doğrudan oksimoron’dan farklı olarak birbiri ile zıt anlamlı olmayıp alt anlamlılığa sahip 

ifadelerden oluşan dolaylı oksimoron yapılarından bahseder. Shen’in belki de dolaylı 

oksimoronu şiirsel oksimoron ile bağdaştırmasının sebebi, alt anlamlılığa sahip yapıların daha 

ilgi çekici ve sanatsal olmasıdır. Birbiri ile zıt kullanımlara sahip ifadelerin geçtiği metinlerde 

yer alan oksimoronlar, ilk bakışta fark edilmesine rağmen sanatsal yönü birbiriyle zıt anlama 

sahip olmayan oksimoronlar kadar sanatsal ve doyurucu değildir.  

Shen, bu iki tür dışında “Metafor” yapısından da bahseder: 

3. Metafor: Bu yapı, +/- şeklinde ayırıcı bir yapıda olmayan sessiz gidiş şeklindeki bir 

ifade ile açıklanabilir.  (Shen 1987:110). 

Oksimorun sanatının oluşumu ve sınırları noktasında Victor F. Petrenko ve Evgeniya A. 

Korotchenko ise şu değerlendirmelerde bulunur:   

                                                      
4 http://dictionary.reference.com/browse/oxymoron?s=t  Erişim Tarihi: 13.04.2015.   
5 http://dictionary.reference.com/browse/oxymoron?s=t  Erişim Tarihi: 13.04.2015.    
6 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oxymoron, Erişim Tarihi: 13.04.2015.    
7 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oxymoron, Erişim Tarihi: 13.04.2015.   
8Lederer, Richard, “Word Ways” http://www.funwithwords.com/oxym_oxymoronolog html, Erişim 

Tarihi: 15.04.2015. 

http://dictionary.reference.com/browse/oxymoron?s=t
http://dictionary.reference.com/browse/oxymoron?s=t
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oxymoron
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oxymoron
http://www.funwithwords.com/oxym_oxymoronolog%20html
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Oksimoron, kavram ya da objenin beklenmedik birleşimine dayalıdır. Mantıksal olarak 

aynı zamanda tutarsız bir nesneyi ele aldığımızda, bilinçlilik mekanizması, tutarlı birlikler içine 

onları birbirine bağlayan çabalar neticesinde olur. Bilinçlilik, tutarsızlığı dışlayan çabalardır. 

(Petrenko ve Korotchenko 2012:550) 

Bu açıklamalar, oksimoron sanatının beklenmedik oluşumlar neticesinde oluştuğunu ve 

bilinç halinin bu tutarsızlıkları dışlama eğiliminde olduğunu gösterir.  

Sovyet Dönemi fıkralarıyla ilgili oksimoron örneği verirsek, Lenin’in doğum gününü 

anmak için çeşitli yarışmalar yapılmış ve girişimler görülmüştür. Bir mobilya fabrikası “ Lenin 

Bizimle” sloganı ile krallara yaraşır yataklar üretti. Bir hamam ve çamaşır firması, “Lenin’in 

ayak izlerini takip edelim” vecizesi ile ses getirdi. Bir saat fabrikası, guguklu saat üretti. Bu 

saatin özelliği, saat 12’de zırhlı bir araçta Lenin’in ince figürü ile bu saat yuvasından çıkarak 

özel bir jest yaratarak ve “coo-coo” şeklinde ötmesiydi. (Petrenko ve Korotchenko 2012:550) 

Görüldüğü üzere, politika dünyasında tanınan bir ismin nesnelerde vücut bularak halk 

arasında yaygınlaşması, oksimoron denilen sanatın ne derece hayatın içinde olduğunu 

göstermesi bakımından önemlidir. Bu örneklerde verilmek istenen mesaj, eleştiri odaklıdır. 

Kutsal ve kutsal olmayan birleşmeler şeklinde sunulan örnekler, oksimoron sanatında var olan 

mizahî etkiyi yansıtması bakımından dikkat çekicidir.   

Girard, oksimoron sanatı için “elbette ki, en kayda değer konuşma biçimi 

oksimorondur. Oksimoron, aşkın ve nefretin üstünde olan zevk ve acı; neşe ve keder gibi iki zıt 

duygunun birleşiminden oluşur.” (Girard 2007: 44) şeklinde tanıma yer verir. Girard, oksimoron 

sanatının tanımını yaptıktan sonra Avrupa’da kavrama yönelik algıları yansıtır. Oksimoron’un 

ve şiirin kısa tarihçesini sunan yazar, bu zıtlıkların şiirin konu alanına giren durumlar 

olduğundan bahseder: 

Bildiğimiz gibi, Modern Avrupa’nın ilk aşk şiirleri, yoğun nefret ve düşmanlık sözleri 

ile tutkulu aşkı anlatan birbiri ile güçlü bir ilişki içinde etkiye sahip eserlerde görülür. 20.yüzyıl 

eleştirmenleri, genelde Oksimoron kavramından rahatsız olmuşlardır ve onu yansıtan asıl 

sebebin iç çelişkiler olduğunu düşünmüşler. Zıtlıklar, sebepsiz olarak görülen tek bir konuşma 

içinde toplanmış ve tutarsız tanımlar olarak adlandırılmıştır. Oksimoronlara sahip edebi bir eser, 

hakiki yüceliğe ulaşmak için mantıksız ve tutarsız bir durum olarak görülmüştür. Eski Hümanist 

Eleştirmenler, oksimoronu Romeo ve Juliet durumunda genç bir şairin zaafı şeklinde rahata 

düşkünlüğünü bir kusur olarak görmüşlerdir.  (Girard 2007: 44-45.) 

Oksimoron sanatına yönelik olarak bahsettiğimiz durumlardan biri de birbiriyle çelişkili 

görünen sözcüklerin birlikte kullanımdan doğan oksimoron yapıların çoğu eleştirmence genç 

şairlerin kullanmış oldukları şiirsel ifadeler olarak görülüp küçümsenmesiydi.  Modern Avrupa 

içinde bile, zıt kavramlardan doğan anlatıları, aydınların sanatsal değer olarak görmemesi 

oksimoron sanatının arka planda kalıp küçünmesine neden olmuştur.  

Romeo ve Juliet durumunda bu olayın neden önemli olarak görülmesinin sebeplerinden 

biri, yazarın oyunlarında gerçek aşkın belirginliğidir. Yaşanılan dönemin gerçekten romantik bir 

ruha sahip olması önemlidir. Onlar, gerçek aşkı insan kalbinin en yüce duygusu olarak kabul 

etti. Çoğu iyimser, Shakspeare’in tiyatrolarında çok az değerliliğin olduğunu tahmin etmesine 

rağmen, Romeo ve Juliet, onların gözünde büyük bir öneme sahiptir. Romeo ve Juliet, sahip 

olunan roller için en iyi aday olarak görülür. Böylece bu oyuna olan heves, şairin 

sorgulanmayan şaheseri ile yansıtılır. Eserdeki ana engel, oyunda oksimoronların aşırı 

bolluğudur. Oksimoronların en yoğun şekilde ortaya çıkışını sağlayan karakter Juliet’tir ve 

Juliet’in olaylara karşı tepkisi eserde oksimoronları oluşturur. (Girard 2007: 45) 

Girard, Romeo ve Juliet bağlamında oksimoron yapıların ortaya çıkışı noktasında 

değerlendirmelerde bulunur. Eserde, güzel zalim ya da melek yüzlü şeytan örnekleri bu 

ifadelerin göstergesidir. Juliet, Romeo için bu ifadeleri kullanır. Bu ifadeleri kullanma sebebi, 

Romeo’nun Tybalt’ı öldürmesi ve Juliet’in aşkına nefretin eklenmesi ile gerçekleşir.  

Modern edebiyatın ilk Aristokrat yazarlarında geniş ölçüde oksimoron kullanımı onların 

iddia ettiği gibi, ciddi eleştirilerin olduğu yüzeysel bir moda değildir. Bu, dünya içinde 

gerçekten erotik aşkların olduğu durumu ile temellenebilir. Böyle bir dünyada, eğitimli halk, aşk 

ve nefret, dargınlık ve barışıklık gibi birlikte zıt kullanılan sözcükleri kullanma biçimi ile daha 
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güçlü tutkulara uyum sağlayabilirler. Bu salon hayatına ve bitmek bilmez şehir yaşamına 

uyumdan ileri gelir. (Girard 2007: 50)  

Girard, oksimoron kavramına yönelik olarak eğitimli kişilerin anlayabileceği bir dil 

şeklinde bir ifadede bulunur. Kendini eğiten ve kendi bireysel kimliğini ortaya koymuş olan 

halk, zıt kavramların bulunduğu ifadelere kolaylıkla uyum sağlayabilir. Oksimoron yapmanın 

moda olduğunu belirten yazar, düz bir dilden ziyade duygu derinliğine sahip anlatımların 

zıtlıkla daha iyi görüleceğini ve bu durumun dönemin şairleri tarafından sıklıkla kullanıldığını 

belirtmektedir. 

Yaşlı bir hemşireden bahseden Girard, oksimoron sanatının eğitimsiz kişilerce zorca 

anlaşıldığını ve çoğu zaman da yanlış anlaşıldığını belirtir: 

Bu basit kadın, oksimoron’un tuhaf mantığını anlayamaz. O, büyük tiradı ortak anlama 

yükler ve onu yanlış anlar. Juliet’in Romeo’ya sıradan övgüsüne eklenen nefret göz önüne 

alındığında, o normal olarak sevginin yerine nefretin geçtiğini düşünür. Juliet, kusursuz şekilde 

hemşirenin yanlışını anlar. Juliet’in hemşireye karşı öfkesi, şiirin karakteristik özelliğidir. 

Eğitilmemiş bir halkın en ince noktada algıladığı yanlışlık oksimoron olarak görülmez. (Girard 

2007: 52)  

Simpson, Shen’in makalesinden bahseder ve Shen’in doğrudan ve dolaylı oksimoron 

şeklinde sınıflandırdığı biçimleri yorumlar: 

Shen, iki tür oksimoron olduğunu savunur. Sessiz ses ifadesi Doğrudan oksimoron iken 

sessiz ıslık ifadesi Dolaylı oksimoron olarak sınıflandırılır. Ayrım, ilki için yani Doğrudan 

oksimoron için eşit şartlara sahip iki zıtlık türünün içerisinde gerçekleşirken; ikincisi yani 

Dolaylı oksimoron için diğerlerindense daha düşük bir noktada zıtlığı barındıran kavramlara 

dayalıdır. Dolaylı tür, ses ve sessiz’in alt anlamlısı olan bir birleşimin ürünüdür. (Simpson 

1997:187) 

Doğrudan ve dolaylı oksimoron arasında ayrımlara başvuran Simpson, kavramla ilgili 

örnekler verir. Sessiz ses ve sessiz ıslık  örnekleri ile kavram arasındaki ayrıma dikkat eder. Bu 

ayrımı grafiklerle gösteren Simpson, aradaki ayrımı başarılı bir şekilde verir. Simpson, 

doğrudan ve dolaylı oksimoron yapıları arasındaki ayrımı göstermesi bakımından bilinen 

örneklerden hareketle, düşünceler geliştirir. Sessiz ve ses şeklindeki iki zıt yapının birleşimi 

doğrudan oksimoron oluştururken; ses şeklinde üst anlam içerisinde yer alan ıslık, bağırma ve 

şarkı gibi ses sözcüğünün alt anlamlısı olan yapıları bir araya getirmenin dolaylı oksimoron 

yapılarını doğurduğu görülür. 

Plett, oksimoron sanatına yönelik olarak “subtraction: anlam kaybı”na değinmektedir. 

Oksimoron oluşturan iki sözcükten birinin sahip olduğu anlamı kaybetmesi olarak bilinen bu 

terim hakkında yazarın değerlendirmeleri şu şekildedir: 

Semantik özelliklerin silinip çıkarılması ya kaybedilmesi asemy ya da anlamsızlığa yol 

açar. Anlam elementlerinin çıkarılması, “ellipsis” ya da “zeugma” şeklindeki sentaktik figürleri 

içermektedir. Bu durum, konuşmanın kesilmesi ya da anlam parçalarının sessizleşmesi şeklinde 

olabilir. Onlar, içi boşaltılan anlamı eklenen anlambirimcik demeti ile alıcının doldurduğu bir 

boşluğu temsil etmektedir. Semantik anlamın silinip kaybolmasının diğer türü, birbirini dışlayan 

anlambirimcik demetleri içerisinde gerçekleşir. Bu olayın örnekleri şunlardır: a.yaşayan ölü b. 

mutlu hata c. uzun cüce  d. a gürültülü sessizlik. Bu durumda semantik zıtlığın dikkat çekici her 

durumu, üretilir. Onların mantıksal biçimi zıtlık içerisindedir. (Plett 2010:217) 

Plett tarafından “anlam kaybı” olarak adlandırılan bu terim verilen örneklerde sahip 

olunan anlam kaybını yansıtmaktadır. Yaşayan ölü, mutlu hata, uzun cüce ve gürültülü sessizlik 

örneklerinde ölü, hata, cüce ve sessizlik sözcüklerinin sahip olduğu anlamın ifadelerin önüne 

gelen sıfat sonucunda kaybedildiği görülmektedir. 

Menderes Coşkun, Türk Edebiyatında oksimoron sanatı hakkında söz söyleyen ilk 

araştırmacılardan biridir. Kavrama yönelik tanımlamaları ve açıklamaları, konu ile ilgili 

araştırmalar yapanlarca kaynak niteliği taşıyan Coşkun, oksimoron sanatı için Birleşik Tezat 

terimini kullanır. 

Batı retoriğinde zıt anlamlı veya anlam çerçevesi bakımından birbiriyle çelişkili iki 

kavramı bir arada ve bir nesne için kullanmaya oksimoron (Oxymoron) denir. Birçok eserde 
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oksimoron, yoğunlaştırılmış ikilem (paradoks) olarak tanımlanmıştır. Oksimorona verilen 

örnekler çoğunlukla tamlama şeklindedir. “tatlı zalim”,“orijinal bir kopya”,“safî hile” gibi. 

Oksimorona karşılık olarak Birleşik Tezat ifadesi benimsenebilir. Divan ve Servet-i Fünun 

şiirinde bu tezat çeşidinin oldukça güzel örnekleri vardır. Mesela Tevfik Fikret, tarih boyunca 

farklı devletlerin hâkimiyeti altına girmiş olan İstanbul için bîve-i bâkir yani bekâr dul ifadesini 

kullanmıştır. (Coşkun 2012:149) 

Oksimoron kavramına yönelik olarak Babacan paradoksal imajlar  şeklinde bir terim 

kullanır. 

Bu bakımdan, incelediğimiz Sebk-i Hindî şairlerinde, onları Klasik ya da başka 

üsluplardan ayırabilecek ciddi manada farklı tezat kullanımlarına rastlamadık. Ancak son 

zamanlarda, Sebk-i Hindî hakkında bir araştırmada, “ paradoksal imajlar” adı verilen ve Sebk-i 

Hindî’nin belirli bir kolunda ayırt edici olabilecek bir husûsiyete dikkat çekilmiştir. Fakat bunu, 

şairlerin aynı beyit içerisinde zıt anlamlı kelimeler ile karıştırmamak kazımdır. Önemli olan 

şairin bu kelimeleri kullanarak yeni fakat çelişkili bir kavrama ulaşması yani paradoksal bir imaj 

yaratmasıdır. (Babacan 2012:372) 

Sebk-i Hindî şiirine özgü olduğunu düşündüğü paradoksal imajlar’dan bahseden İsrafil 

Babacan, tezat sanatının bu kavramdan farklı olduğunu düşünür. Babacan’ın bu görüşü, bizce 

değerli olup kavramın anlatımı noktasında kayda değerdir. Bu açıklamalardan dikkatimizi çeken 

yazarın oksimoron kavramı için paradoksal imaj yeni bir oluşum demesidir. Birbiriyle zıt 

kavramların birleşerek çelişkili bir kavrama ulaşması ve oksimoron oluşturması kayda değerdir. 

Coşkun’dan farklı olarak oksimoron yapıların yeni bir anlatıma yol açması görüşü Türk 

araştırmacılar arasında başarılı bir açıklamadır.  

Namık Açıkgöz, “Batılılar ne diyor?” başlığı ile oksimoron yapıların Batı retoriğindeki 

tanımına yer verir. Oksimoron yapıları ikinci tür zıtlık kategorisinde değerlendiren Açıkgöz, 

sanat hakkında şu değerlendirmelere başvurur: 

Eski Yunancada “oxus” kelimesi “keskin, çarpıcı” ; “moros“ ise “ aptal, saçma, mantık 

dışı” anlamlarda kullanılmıştır. Terim olarak “oxy-moron”, “moron” kelimesinin anlamı 

ağırlıklı olmak üzere bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş ve “ keskin mantık dışılık, keskin 

saçmalık, keskin aptallık” anlamlarında kullanılmıştır. Bu tür kullanım, daha çok ironi amacı 

taşır. Daha sonra “oxy-moron” terimi, anlam genişlemesine uğrayarak “ yalın oxy-moron” ve “ 

trajik oxy-moron” kategorilerine de ayrışmıştır. (Açıkgöz 2012:65) 

Kelimenin Eski Yunanca olduğundan bahseden Açıkgöz, terimin keskin aptallık 

anlamında kullanıldığını, terime anlamsal olarak ağırlık verenin moron kelimesi olduğunu 

belirtir. Bu tür kullanımların zamanla anlam genişlemesi yoluyla yalın ve trajik oxy-moron 

olarak kategorilere ayrıldığını savunan Namık Açıkgöz, bu sanatın temelinde ironinin olduğunu 

savunur.  

Kavramın Batıdaki adlandırmasına yer veren ve açıklamalarda bulunan Açıkgöz, Türk 

edebiyatı açısından kavramın yerini belirten açıklamalarda bulunur: 

Oxy-moron (Oksimoron) terimi, yakın zamanlara kadar, Türkçe belagat kitaplarında yer 

almamıştır. Konuyla ilgili ilk tespit, Menderes Coşkun tarafından yapılmıştır. Terimi, “Tezat” 

başlığı altında ele alan Coşkun, bu tespitinde Oksimoron için “zıt anlamlı veya anlam çerçevesi 

bakımından birbiriyle çelişkili iki kavramı bir arada bir nesne için kullanmak“ şeklinde bir 

açıklamada bulunur. Oksimoron’un genellikle tamlama şeklinde kullanıldığını söyleyerek bazı 

örnekler verir. Oksimoron’un birçok eserde “yoğunlaştırılmış ikilem (paradoks)” olarak ifade 

edildiğini de belirten Çoşkun, terimin Türkçede başlığı olmak üzere “Birleşik Tezat” terimini 

ifade etmektedir. (Açıkgöz 2012:65-66) 

Oksimoron sanatının bilimsel olarak yakın zamanlara kadar araştırılmamış bir konu 

olduğunu belirten Açıkgöz, Coşkun’un yaptığı çalışmanın bir ilk olduğunu belirtir.  

Oksimoron sanatı hakkında Açıkgöz, Eskiler’in görüşlerine ve bu terimi 

adlandırmalarına yer verir: 

Batı dillerinde “oxy-moron” tamlamasıyla ifade edilen bu kavram için “ kelâm-ı zü’l-

vecheyn ve müştemilü’z-zıddeyn” terkiplerinin kullanıldığını söyleyen Latîfî, tezkiresinde 

Ahmed-i Dâî’nin; “gözüm hîç gördüğün var mı be- hakk-ı sûre-i Tâhâ / benüm yârüm gibi fitne 
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benüm yârüm gibi şeydâ “ beyti ile ilgili tespitlerde bulunur. Bu beyitteki “ yar” ve “ fitne” 

kelimeleri, Latîfî’ye göre, bir arada kullanılamaz; daha doğrusu , “ yar” için “ fitne” kelimesi bir 

sıfat olamaz. Halk arasında “ köpek “ anlamında kullanılan böyle kötü anlamlı bir kelimenin, 

övgü için kullanılması yanlıştır. (Açıkgöz 2012:66). 

Oksimoron yapıların Belâgat kitaplarındaki karşılıklarına yer veren Açıkgöz, Latîfî’nin 

konu ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak fark ettiği bu yapılar üzerine düşüncelerine 

yer verir. Latîfî’ye göre, fitne ve yar gibi sözcüklerin yan yana kullanılması ve sevgili 

sözcüğünü nitelemesi doğru bir kullanım değildir. Latîfî konu ile örnekler verdikten sonra 

kelâm-ı zü’l-vecheyn ve müştemilü’z-zıddeyn sanatları hakkında açıklamalar sunar. 

Ahmet Güngör, oksimoron sanatı hakkında detaylı bilgiler vererek konu ile ilgili 

yorumlama ve değerlendirmelerde bulunan yerli araştırmacılar arasında özel bir yere sahiptir. 

Kavramı hem yapısal hem de anlamsal açısından ele alan Güngör, çeşitli yazarların görüşlerine 

yer verip örnekler sunarak konu hakkındaki bilinmezlikleri açıklığa kavuşturmuştur.  

İkirciklem (Oksimoron), sözlü ve yazılı iletişimde (genelde resmi konuşma ve yazışma 

dışında) kullanılan dil unsurlarından birisidir. Zıt kavramları çağrıştıran sözcüklerin bir arada 

kullanılmasıyla alıcı üzerinde şaşkınlık yaratan etkileyici, çarpıcı anlatım sanatıdır. Kimi zaman 

tezat, ironi, paradoks, mecaz vd. edebi sanatlarla karıştırılmakta, kavram ve anlam kargaşasına 

yol açmaktadır. Batı dillerinin yanı sıra Rusçada doktora tezleri ve makaleler yayımlanmıştır. 

Kırgızca ve diğer Türk lehçelerinde de sınırlı sayıda konuyla ilgili bilimsel yazılar mevcuttur. 

Türkiye Türkçesinde ise konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yok denecek kadar azdır. Biçimsel ve 

anlamsal özellikleri; dilbilim, edebiyat, dilbilgisi açısından ele alınmakla birlikte sözcükbilim ve 

sözdizim açısından tartışmalıdır. (Güngör 2014:102) 

Oksimoron yapıların sözlü ve yazılı iletişimde kullanıldığını belirten Güngör, kavramın 

zıt yapıların birleşiminden doğan bir dil unsuru olduğunu, kullanım amacının okuyucu ya da 

dinleyicide şaşırtıcı etkiyi yansıtmayı hedefleyen bir dil yapısı olduğunu savunur. Kavramın 

tezat, ironi ve paradoks  gibi edebi sanatlarla karıştırıldığını belirten Güngör, kavram hakkında 

yapılan çalışmaların azlığından yakınır.   

Çoğu zaman kimi dilciler, ikirciklemin tümce olabileceğini de dile getirmişlerdir. 

(A.V.Şerbakov, Krasnoyarsk)ikirciklemin tümce özelliğinin kabul edilebilirliği, tezat, paradoks, 

ironi temelli tümcelere götüreceğini burada unutmamak gerekir… İkirciklem, yapı ve anlamına 

göre bir yönden birleşik sözcükler, diğer yandan da kalıplaşmış söz öbeklerinin anlamını 

taşırken deyimleşmenin özelliklerini de yansıtır. İkirciklem, dilde ne kadar kullanılırsa o kadar 

sıradanlaşır, sürece dayalı kalıplaşır ve deyimleşme eğilimi gösterir. Fakat tamamıyla deyim 

kategorisinde ele almak doğru değildir. (Güngör 2014:114) 

Oksimoron yapıların sıfat ya da isim tamlamaları şeklinde oluşumuna dair herhangi bir 

şüphe yoktur. Ancak çoğu araştırmacının oksimoron yapıları, “Cümle şeklinde de oluşur.” 

şeklinde değerlendirmesi paradoks kavramının tanımı içerisine giren bir durum olması 

bakımından tartışmalıdır. Oksimoron yapıların deyim şeklinde oluşu, pek az görülen bir durum 

olsa da sudan/dereden kuru çıkmak, ölüden diri doğmak, acıyı bal eylemek şeklindeki örneklerin 

cümle düzeyinde oksimoron oluşturdukları görülmektedir.  

Hasan İsi, Yapı ve Tür Bakımından Oksimoron (2016:5) adlı çalışmasında oksimoron 

sanatını yapı ve tür bakımından sınıflandırıp Modern Türk şiirine ve tarihi metinlere dayalı 

örneklere yer vererek oksimoron sanatının Türk dili ve edebiyatındaki yeri hakkında 

değerlendirmelerde bulunur. 

3. Oksimoron Sanatının Diğer Edebi Sanatlarla İlişkisi 

3.1.Paradoks ve Oksimoron 

Lisbeth Booth, paradoks ve oksimoron kavramları arasında ayrım yapar. Kavramlar 

arasındaki ayrıma ek olarak, paradoks ve oksimoron örnekleri veren Lisbeth Booth, hangi 

durumlar eşliğinde oksimoron ve paradoks arasında farklılıkların olduğunu gösterir. Lisbeth 

Booth’un bu ayrıma yönelik olarak değerlendirmeleri, öncelikle kavramların tanımlarını 

vermeye yöneliktir. Kavramların tanımlarından hareketle, Lisbeth Booth konu ile ilgili 

düşüncelerini sıralar: 
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Edebi terimler ya da sanatlar hakkında bilgiye sahip olmak isteyen çoğu öğrenci, 

oksimoron ve paradoks kavramlarını ayırt etmede zorlanır. Oksimoron, birbiri ile çelişkili iki 

sözcüğün birleşiminden doğan yapılar iken; paradoks, birbiri ile çelişkili görünen fakat doğru 

elementleri içeren bir cümle ya da durumdur. 9 

Her iki kavramı tanımlayan Lisbeth Booth, aradaki ayrıma işaret eder. Oksimoron, 

çelişkili ve tutarsız ifadelerin ürünü olan iki sözcükten oluşurken; paradoks birbiriyle çelişkili 

ancak doğru elementlerle tutarlı yapılara sahip ifadeler topluluğudur. Kavramları tanımlayan 

Lisbeth Booth, bu yapıları terim şeklinde ele alarak yorumlamalarına devam eder.  

Paradoks ve oksimoron arasındaki kayda değer ayrım, tanımlanan ifade ya da terimlerin 

uzunluğuna bağlıdır. Oksimoron, iki sesli ifadeden oluşan kısa bir yapı iken; paradoks uzun 

ifadelerden, paragraflardan hatta tam bir öyküden de oluşabilir. Temelde paradoks, bir doğruyu 

aydınlatmayı sağlayan çelişkilerin arkasındaki uzun fikirler olarak tanımlanırken; oksimoron 

aynı fikri temsil eden iki sesli basit ifadeler için kullanılır. 10 

Her iki ifadenin arasındaki ayrımdan bahseden Lisbeth Booth, bu iki türün kısalık ve 

uzunluk bağlamında bir ayrım içerisinde olduğunu belirtir. Oksimoron kavramların kısa 

yapılardan oluştuğunu belirten Lisbeth Booth, paradoks yapıların bunun aksine uzun ifadeler 

oluşundan bahseder.  

3.2. Alışılmamış Bağdaştırma ve Oksimoron 

Şiir dilinde sapma ve alışılmamış bağdaştırma kavramlarının tanımlarına çeşitli 

araştırmacıların bilgilerine başvurarak yer veren Umut Balcı, alışılmamış bağdaştırma hakkında 

şu görüşlere yer verir: 

Alışılmamış Bağdaştırma ise, “birbirinden uzak çağrışımlı sözcüklerin bağdaştırılması 

“(Geçgel 2005:5) ve böylece farklı sözcükler arasında okuyucunun alışık olmadığı, sıra dışı ve 

düşündürücü kombinasyonların oluşturulmasına dayalı bir şiir dili kullanımıdır. Bağdaştırılan 

sözcüklerin anlamsal açıdan birbirleriyle hiçbir ilişkisi yoktur, tamamen farklı anlamlar taşırlar. 

Alışılmamış bağdaştırmalar aracılığıyla yazar anlamsızlıktan anlam yaratmaya çalışır. (Balcı 

2012: 44) 

Alışılmamış Bağdaştırma, okuyucunun yabancı olduğu, metni eline aldığı ana kadar 

duymadığı ifadeler topluluğudur. Bağdaştırılan sözcüklerin anlamsal açıdan birbiriyle ilişki 

içinde olamayışı bu tarz yapıların oksimoron yapılardan ayrılan yönüdür. Çünkü oksimoron 

yapılar, “aynı ortak paydadan gelme” durumunun ürünüdür. Örneğin, dul bakire şeklindeki bir 

ifadede kavramlar arasındaki zıtlığın ortak paydası “evlilik” kurumudur. Evlilik kurumu 

paydasında dul ve bakire gibi kavramların birleşerek tamlama oluşturması ve anlamsal açıdan 

ilişkinin olamayışı, alışılmamış bağdaştırma kavramı ile oksimoron arasındaki farkı göstermesi 

bakımından önemlidir. Anlamsal açıdan herhangi bir ilişkinin olmadığı alışılmamış bağdaştırma 

örneğinde bu yapıları oluşturan iki terim, birbirinden uzak bir anlama sahip olup yan anlamlara 

sahiptir. Ancak oksimoron yapılarda bir yan anlamdan ziyade ortak bir paydadan gelen ilişkiyi 

oluşturan kavramlar arasında uyum söz konusudur.  

Cemal Süreya’ya ait olan ay sessiz sedasız bir çingene, cırlak güneş ve güvercin 

kuşkusu (Süreya 2008:47) örnekleri alışılmamış bağdaştırma grubuna giren okuyucuda garip bir 

duygu uyandıran ve yadırgama etkisi taşıyan ifadeler olması bakımından dikkat çekicidir. Sessiz 

sedasız bir çingene, cırlak güneş ve güvercin kuşkusu şeklindeki ifadelere bakıldığı zaman bu 

yapıların tutarsız ve çarpıcı birleşimlerin ürünü olması bakımından oksimoron yapılara 

benzediği görülmektedir. Ancak bu örneklere baktığımız zaman, zıtlığın görülmediği tamlamayı 

oluşturan kavramlardan birinin diğeri ile ortak bir ilişki içerisinde olmadığı görülür. Oksimoron 

yapılarda ise örneğin simsiyah kar ifadesi ile zıtlığın siyah ve beyaz arasında, ortak payda olarak 

renk kavramı üzerinde olduğu görülür. 

  

                                                      
9 http://www.ehow.com/info_8634647_difference-between-oxymoron-paradox.html    
10http://www.ehow.com/info_8634647_difference-between-oxymoron-paradox.html    

http://www.ehow.com/info_8634647_difference-between-oxymoron-paradox.html
http://www.ehow.com/info_8634647_difference-between-oxymoron-paradox.html
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4. Eski Uygur Türkçesinde Oksimoron Örnekleri 

4.1.Tür Bakımından Oksimoron 

Doğrudan ve Dolaylı Oksimoron 

Doğrudan oksimoron, siyah-beyaz, sıcak-soğuk, uzak-yakın gibi birbirinin zıddı olan 

yapıların bir arada kullanıldığı ifadelerin genel adıdır. Bu tür içerisinde yer alan ifadeler, siyah 

ben, soğuk güneş, serinleten sıcaklık vb. örneklerdir. Bu ifadeler, genel olarak siyah-beyaz, 

sıcak-soğuk gibi birbiriyle zıt olmalarına şüphe getirilmeyecek örneklerdir. Doğrudan 

oksimoron kategorisi içerisinde yer alan örnekler, şiirsel dil içerisinde sanatsal olarak dolaylı 

oksimoron’a göre daha düşük bir seviyededir. Ancak, mizahın ve ironinin etkisini yoğun olarak 

hissettirdiği okumuş cahiller, cahil filozof gibi örneklerde şiirsel dilin sanatla yoğrulduğu 

görülmektedir.  

Dolaylı oksimoron ise, zıt anlamlılığın alt anlamlılığı olarak tanımlanan üst anlam 

kategorisinde yer alan bir kavramın alt anlamlısı olan ifadelerle kurulan oksimoron yapıların 

genel adıdır. Bu tür içerisinde sessiz ıslık, sessiz iç çekiş gibi örnekler yer almaktadır.  

(151 ) S.8a  12-16.satır : tükel kılğalı udung kim s(e)n kayu üdün b(e)k katıg süzük 

kirtgünç köngülin nom iligi atl(ı)g nom erding bititip bir üdünte ….”  (Kaya 1994:66) 

b(e)k katıg süzük kirtgünç köngülin “pek katı saf gönül”: Bek ve katıg sözcükleri 

semantik olarak sertlik ve katılık bildiren sözcüklerdir. Süzük ve kirtgünç gibi “doğruluk-saflık” 

gibi yapıların bu ifadelerle kullanımı olumsuz pekiştireçler aracılığıyla olumlu bir yapının var 

olmasını sağlayarak oksimoron oluşturmuştur.  

(26) S.14b (24) : yok kurug pratya paramıtıg sözlep  “boş ve faydası olmayan erdem” 

(Kaya 1994: 71). 

Erdem kavramı, iyi ve faydalı olmayı hayatında ilke edinen insanlar için önemli bir 

ifadedir. İyi ve faydalı olmanın sonucu olarak yaşanılan hayatı anlamlandırmaya yönelik kişilik 

özelliklerinden olan erdemin boş ve kuru olarak değerlendirilmesi, metinde çelişki yansıtması 

bakımından oksimoron örneği teşkil etmektedir.  

 (34ç )(17) : ş(a)mnu süüsin utup t(e)rs asığ nomluğlarıg köntürüp köni kirtgünç (Kaya 

1994:76) 

t(e)rs asığ nomluğlarıg: “yanlış fayda” : Asığ “fayda” sözcüğü, esasen, insanları iyiye 

ulaştırmada etkisi olan ve hayatı kolaylaştırmada yardımcı olan kavramlardan birisidir. Fayda 

gibi semantik açıdan olumlu bir sözcüğün olumsuzluk bildiren ters sözcüğüyle kullanılması 

oksimoron oluşturmaktadır.  

75 (II 21a) (4): nızvanılıg emgeklerig tarkarıp… et-öznüng osal sımtag kirlerin arıtp 

arıg süzük burkanlar tözün b(e)lgürtmiş erürler(Kaya 1994:97) 

nızvanılıg emgeklerig ”ihtiraslı acılar”: Nızvanılıg ve emgek kelimelerinin bir arada 

kullanılmalarından doğan bu yapıda, anlamsal olarak çelişkili bir durum söz konusudur. Acı 

çeken bir insanın ihtiras ya da gurur içinde olması bu sözcükler arasında zıtlık oluşturmaktadır.  

268 (IV34b) (23): …küsüske tayanıp al altag paramıtıg netegin bütürürler… kamag 

(Kaya 1994:66) 

al altag paramıtıg ” hileli erdem” : Erdem şeklindeki olumlu bir yapının al ve altag gibi 

olumsuz ifadeler ile kullanımı metinde zıtlık oluşturmaktadır. Bu zıtlığı oluşturan unsurların bir 

araya gelerek oluşturdukları ifadeler, oksimoron sanatı içerisinde yer almaktadır.  

Tensi men. Yarın kiçe altun örgin üze olurupan meŋileyür men.  (Tekin 2013:19). 

Yarın kiçe “sabah akşam” :Sabah- akşam, aydınlık-karanlık, gece-gündüz gibi 

aralarında zıtlık ilişkisi bulunan iki yapının bir arada kullanılarak yeni bir anlamı yansıttığı sanat 

olarak bilinen oksimoron, Irk Bitig adlı eserde yarın kiçe “sabah akşam: her zaman” anlamında 

görülmektedir. Burada sabah ve akşam yapılan oturma eylemi “her zaman” anlamını vererek 

oksimoron oluşturmaktadır. 

(6). Y(a)ruklı karalı ol üdün katıldı. (Özbay 2014: 78). 

y(a)ruklı karalı “aydınlık ve karanlık” : Betül Özbay (2014:132), yaruk kara ifadesi 

için; dualist bir din olan Maniheizmde pek çok kavramın zıtlıklar üzerinden ifade edilmesi ilkesi 

vardır. Işık ve karanlık ise, bu zıtlıklar zincirinin ilk ve en temel ilkesidir. Burada zıtlığın 

aydınlık ve karanlık  arasında bir arada kullanılarak yeni bir anlamı yansıttığı görülmektedir.  
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(155). Özün uzuntonlug urılar “Budist rahip, rahipler” (Özbay 2014: 84).  

Betül Özbay’a göre (2014:138), uzuntonlug “kadın” ve urı “erkek evlat” anlamlarına 

gelen iki ayrı sözcükten bu ifade Huastuanift’in tartışmalı konularından biridir. Clauson 

“kadınlar ve erkek çocuklar” şeklinde çeviri yapar. Röhborn ise bu ifadeyi “Maniheist rahip, 

rahip” anlamıyla verir. Röhborn’un görüşünü eserinin dizinine alan Özbay, bu sözcüğü “rahip” 

olarak çevirmiştir. Burada oksimoron oluşturan nokta, kadın ve erkek arasındaki sözcüklerin bir 

arada kullanılarak yeni bir anlam ifade etmesidir. Bu yönüyle, uzuntonlug urı ifadesi, “rahip 

“anlamında oksimoron oluşturmaktadır.  

007 (6): sönti öngdün kėdin yėr öz tapıngça (Şen 2017:39) 

Siyah-beyaz, aydınlık-karanlık ve gece-gündüz  gibi aralarında zıtlık ilişkisi bulunan iki 

zıt yapının bir arada kullanılarak tamlama şeklinde yeni bir anlamı yansıtan oksimoron sanatı, 

öngdün kėdin yėr “her yer” ifadesinde de görülmektedir. Doğu ve Batı kavramları arasında zıtlık 

ilişkisinin görüldüğü bu tamlama yeni bir anlamı “her yer” anlamını vererek oksimoron 

oluşturmaktadır. 

56 (5): küdügü bütmeyük teg yėrke t(e)ngrike sevinç (Şen 2017: 51). 

yėrke t(e)ngrike “yere ve göğe” ifadesi, burada iki zıt yapının bir arada 

kullanılmasından doğan yeni bir anlamı yansıtmaktadır. Yer ve gök sözcükleri arasında zıtlığın 

tamlama şeklinde görüldüğü bu ifade, “her yer” şeklinde yeni bir anlamı yansıtarak oksimoron 

oluşturmaktadır.  

137 (1): üstünki altınkı tapladı. Örüki kudıkı sevinti “Üstteki ve alttaki onayladı. 

Yüksekteki ve alçaktaki sevindi.) (Şen 2017:73).  

 üstünki altınkı “üstteki ve alttaki” ve örüki kudıkı “yüksekteki ve alçaktaki” sözcükleri 

arasındaki zıtlık ilişkisinin tamlama şeklinde görüldüğü bu ifade, “herkes” şeklinde yeni bir 

anlamı yansıtmaktadır.  

4.2.Yapı Bakımından Oksimoron 

4.2.1.Gramatikal Oksimoron 

Oksimoron yapılar, taradığımız metinlerden hareketle, genellikle sıfat veya isim 

tamlamalarından oluşmaktadır. Oksimoron yapılar bu tamlamalar dışında gramatik yapılar 

yoluyla–özellikle ekler yardımıyla- zıtlık ve tutarsızlığın birleşimi olan ifadeler üretmektedir. 

Oksimoron yapıların genellikle sıfatlardan oluşan yapılar olduğunu bir kenara bırakırsak, bazı 

gramatik ekler yardımıyla +sIz gibi zıtlığı ya da tutarsızlığı yansıtan örneklerinin olduğu 

Türkçenin tarihi ve modern devirlerinde görülmektedir. Bu eklerin oksimoron sanatı içerisinde 

değerlendirilme sebebi, yapıca olumsuzluk bildiren bu yapıların anlamca olumlu yapıdaki 

işlevinden ileri gelmektedir.  

+sIz  

Ek hakkında görüşlerine başvurduğumuz Zeynep Korkmaz (2007: 64-65) ve Hanifi 

Vural-Tuncay Böler (2012: 166) aynı doğrultuda görüş bildirmektedirler. Ekin “bir şeyden 

yoksun bulunma” gibi semantik bir yönü vardır. Zeynep Korkmaz’ın kavram hakkındaki 

görüşleri yer yer farklılaşsa da her iki açıklamada da ekin oksimoron sanatındaki yerine 

değinilmemiştir.  

Ekin oksimoron oluşturan yanına dair örnekler verirsek, örneğin eşsiz  ifadesinde “eşi 

ve benzeri olmayan, biricik” anlamları söz konusudur. Parasız  şeklindeki ifadede ise “paradan 

yoksun bulunma, beş parasız” olma hali görülür. Her iki örneği incelediğimizde, ifadelerin +sIz 

eki ile türetildiği görülür. Aradaki ayrım, eşsiz ifadesinin şekilce olumsuz anlamca olumlu 

olması; parasız ifadesinde “paradan yoksunluk, beş parasız” olma şeklinde olumsuz bir anlamın 

oluşudur.  

206 (IV3b) (21) : …İkinti yazınçsız arığ ç(a)hşap(u)d tutmak üze bodı tigme … (Kaya 

1994:148) 

Yazınçsız arığ: “suçsuz, günahsız”:+sIz ekinin birleşiminden oluşan bu ifade, 

“olumsuzluğun olumluluğu” şeklinde yeni bir semantik yapıya işaret etmektedir. Bu semantik 

yapı, ekin sahip olduğu olumsuzluğun olumlu anlamda kullanılması ile oksimoron 

oluşturmaktadır.  

2151 ( IV 8a )(24): …. Ötrü arığ edgü edlerig tavarlarıg esirkençsiz ….(Kaya 1994:152) 
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Esirkençsiz “cömert, eli bol” :+sIz ekinin birleşiminden oluşan bu ifade, “olumsuzluğun 

olumluluğu” şeklinde yeni bir semantik yapıya işaret etmektedir. Bu semantik yapı, ekin sahip 

olduğu olumsuzluğun olumlu anlamda kullanılması ile oksimoron oluşturmaktadır. 

2181 (IV 9b ) (8): … kentün tuyunmuş kkirsiz arığ akıgsız bilge bilig erür .. (Kaya 

1994:153)  

Kkirsiz arığ akıgsız bilge bilig: “temiz ve saf bilgi“ : Bu ifade, +sIz ekinin 

birleşiminden oluşan oksimoron örneğidir. Sözcüğe eklenen gramatik yapı, “olumsuzluğun 

olumluluğu”nu yansıtarak ekin işlevinde var olan olumsuzluğu olumlu bir yapıya 

dönüştürmüştür. 

3132  (IV.59a) (11):  takı bodıs(a)t(a)vl(a)rka körü kanınçsız körkle kız erdinisi tolp et’-

özin… (Kaya 1994:194) 

Kanınçsız körk : “son derece güzel” : Bu ifade, +sIz ekinin birleşiminden oluşan 

oksimoron örneğidir. Sözcüğe eklenen gramatik yapı, “olumsuzluğun olumluluğu”nu yansıtarak 

ekin işlevinde var olan olumsuzluğu olumlu bir yapıya dönüştürmüştür.  

100 a (2)  : ol üç tip ikileyü artuksuz eksüksüz…  (Özönder 1998:33) 

 Artuksuz eksüksüz “tam ve eksiksiz” : +sIz ekinin birleşiminden oluşan bu ifade, ekin 

sahip olduğu olumsuz anlamdan ziyade olumsuz bir durumdan yoksunluğu bildirmektedir.  

106 b (17) : ol bağ kkirsiz akığlığ nom-nung piraptı-sın…. (Özönder 1998:41) 

Kkirsiz akığlığ nom ”temiz ve saf  öğreti” : +sIz ekinin birleşiminden oluşan bu ifade,  

ekin sahip olduğu olumsuz anlamı vermekten uzak olup “olumsuzluğun olumluluğu” şeklinde 

oksimoron oluşturmaktadır.  

115a (11) : .. okşatısız tip …”benzersiz diyerek” (Özönder 1998:51): +sIz ekinin 

birleşiminden oluşan bu ifadeler, ekin sahip olduğu olumsuz anlamı vermekten ziyade olumlu 

bir anlamı yansıtma üzerinedir. Bu ek, bilindiği gibi “yoksunluk” anlamı vermektedir.  

24/25: … korkınçsız ayınçsız köŋülin “korkusuz gönül” (Demirci 2014: 37). 

korkınçsız ayınçsız köŋülin “korkusuz gönül” : Gramatik Oksimoron kategorisinde +sIz 

ekiyle “bir şeyden yoksun olma” anlamında oksimoron oluşturulmaktadır. Türkiye Türkçesinde 

parasız yatılı, çocuksuz bir anne, eşsiz güzel örneklerinde görülen bu durum, Uygur 

Türkçesinde korkınçsız ayınçsız köŋül şeklindeki örneklerde görülmektedir. Olumsuz gibi 

görünen bu ek, korkınçsız ayınçsız köŋül örneğiyle var olan olumsuzluğu bertaraf ederek 

“olumsuzluğun olumluğu” şeklinde yeni bir anlam ifade eder.   

76-77…bodunu karası birle busuşsuz kadgusuz “ ….kaygısız” (Ayazlı 2012:69). 

busuşsuz kadgusuz “kaygısız”: Kaygı ve keder gibi olumsuz anlamlara gelen bu 

sözcükler, +sIz ekini alarak “bir şeyden yoksun olma” anlamında “kaygıdan ve kederden 

yoksun olma” gibi olumlu bir anlamı yansıtır.  

150… erşisiz karşısız kılgalı ugaylar (Ayazlı 2012: 76). 

erşisiz karşısız kıl- “dost olmak” ifadesi, “kavgasız olmak” anlamında ekin sahip olduğu 

olumsuz anlamı olumlu bir düzeye indirgemektedir. Erşi sözcüğü, Sanksritçe īrsyā “kavga” 

sözcüğünden gelir. Karşı sözcüğü ise, “kavga” (Ayazlı 2012:316) anlamındadır.  

4.2.2.Sıfat ve Zarf Görevinde Oksimoron Oluşturan Sözcükler 

Gramatik oksimoron kategorisinde değerlendireceğimiz diğer bir yapı da sıfat ve zarf 

görevinde kullanılan korkunç  sözcüğüyle kurulan oksimoron yapılarıdır. Sözcük ilk bakışta 

korku ve ürperti veren olumsuz bir anlama sahip olsa da korkunç seviyorum, korkunç dayanışma 

örneklerinde olduğu gibi fiile ve isme sorulan “nasıl?” sorusuna “çok, son derece” şeklindeki 

cevaplarla oksimoron oluşturmaktadır. Verilen cevabın olumlu oluşu, korkunç sözcüğünün 

oksimoron kategorisi içerisinde “olumsuzluğun olumluluğu”nu yansıtmasına yol açmaktadır. 

Irk Bitig’de dikkat çeken yapılardan biri de anlamsal olarak olumsuzluk bildiren anyığ, 

yavlak  sözcüklerinin  zarf görevinde kullanılması ve “son derece, çok” anlamlarını vermesidir. 

Olumsuz bir anlama sahip olan bu kelimenin anyığ edgü “çok iyi” şeklindeki olumlu bir ifade 

ile yan yana kullanılması oksimoron oluşturmaktadır. 

5. anyığ edgü ol “çok iyidir” (Tekin 2013:19) 

18. anyığ edgü ol “ çok iyidir” (Tekin 2013:21) 

55. anyığ edgü ol “ çok iyidir” (Tekin 2013:25) 



 

426 

 

Anyığ : “1.kötü 2. Fena 3. Çok “ (Tekin 2013:50) 

Görüldüğü üzere, kelimenin sahip olduğu son anlam, sözcüğün bilinen olumsuz 

anlamlarından ziyade olumlu anlamlara sahip kelimelerle kullanıldığında bilinen işlevinden 

başka bir işleve ulaştığı görülmektedir. 

5.Aŋıg edgü ol “Bu fal, son derece iyidir.” (Tekin 2013:21): aŋıg “kötü, fena, çok” 

(Tekin 2013:50). 

Türkçenin tarihi metinlerinde “kötü, fena” anlamında olumsuz bir anlama sahip olan 

yavlak, yavuz ve aŋıg gibi kelimeler kendi içerisinde “son derece” şeklinde olumlu bir anlama 

işaret etmektedir. Ahmet Güngör tarafından “olumsuzluğun olumluluğu” olarak tarif edilen 

oksimoron sanatı aŋıg “son derece, kötü, fena, çok” anlamlarıyla kendinden sonraki sözcüğü 

olumlu hale getirerek oksimoron oluşturur. Bu duruma en iyi örnek korkunç güzel “son derece, 

çok güzel” ve manyak goller “harika goller” şeklindeki ifadelerdir.  

351/352: çoğı yalını kaşınçığ kamagka bir yaŋlıg ayaguluk (Ayazlı 2012:90-91). 

Kaşınçığ “aşırı derecede, ziyadesiyle, korkunç biçimde” (Ayazlı 2012:211). Kaşınçığ 

sözcüğü genelde korkınçığ ile birlikte ikileme olarak kullanılır. Diğer durumlarda yani daha çok 

bir zarf vazifesi üstlendiğini “aşırı derecede, korkunç biçimde” anlamına geldiğini görmekteyiz. 

Kaşınçığ körkle “son derece güzel” örneğine de yer veren Ayazlı (2012: 211)’nın belirttiği bu 

örnek, Türkiye Türkçesinde korkunç güzel “son derece güzel” ifadesinde görülmektedir.  
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Sonuç 

Batıda oksimoron, Türk bilim çevrelerinde birleşik tezat, ikirciklem, olumsuzluğun 

olumluğu ya da paradoksal imajlar olarak adlandırılan bu sanatın ele alındığı çalışmamızda, 

oksimoron teşkil edilen örneklerden hareketle, Eski Uygur Türkçesinde de bu sanatın görüldüğü 

örneklerle gözler önüne serilmiştir. Ayrıca, Türkiye Türkçesinde yapı ve tür bakımından 

başlıklara ayrılan oksimoron sanatının Uygur Türkçesinde de tür ve yapı bakımından zengin 

malzemelere sahip oluşu, Türk dilinin zıtlıklarla söz söyleme noktasında gelişkinliğini 

gösterecek kadar yaygın olduğunu göstermiştir.  

Oksimoron yapıların taşımış olduğu zıtlık ilişkisi, yeni bir anlam ve sanatlı dil gibi 

temel ilkeler,  Uygur Türkçesinde de görülmüş bunun neticesinde çeşitli örnekler sunularak 

oksimoron sanatı hakkında çeşitli değerlendirmelerden hareketle, oksimoron sanatının ne 

olduğu belirtilerek kavramın Türk dili ve edebiyatı açısından yeri belirlenmiştir.  

Kısaltmalar 

S.  Sayı. 

TDK  Türk Dil Kurumu. 

vb.  ve benzeri. 
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Divan-ı Hikmet ile Divanü Lügati’t-Türk’ün Sözcük Düzeyinde Karşılaştırılması 

 

Nilüfer YILDIRIM* 

 

Öz: İlk İslami dönem eserlerinden biri olan Divan-ı Hikmet, tekke edebiyatının 

kurucusu olarak kabul edilen büyük Türk mutasavvıfı Ahmet Yesevi’nin hikmet adı verilen 

şiirlerinin toplandığı eserdir. Din, tasavvuf, ibadet, Allah’a kul olma, dünyanın geçiciliği gibi 

çeşitli konuları içeren hikmetler, söylendikleri dönemin zihniyetini yansıttığı gibi o dönemde 

kullanılan dil hakkında bilgi sahibi olmayı da sağlamaktadır. Yesevi’nin müritleri tarafından 

sonradan Divan-ı Hikmet adı altında toplanan eserin Karahanlı Türkçesinin özelliklerini 

gösteren bir kaynak olduğu, Karahanlı Türkçesine ait dil özelliklerini bütünüyle taşıdığı 

söylenemez. Hikmetlerin sonradan yazıya geçirilmesi, eserde Ahmet Yesevi’ye ait olmayan 

hikmetlerin bulunması Divan-ı Hikmet’in Karahanlı Türkçesinin özelliklerini tam olarak 

yansıtmamasının sebepleri olarak düşünülebilir. Ancak Ahmet Yesevi’nin Karahanlı 

Türkçesinin hüküm sürdüğü devirde yaşaması, hikmetlerde Karahanlı Türkçesine ait 

özellikler görülmesine de zemin oluşturmaktadır. 

Türkçenin ilk sözlüğü olan ve 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan 

Divanü Lügati’t-Türk, o dönemde yazılan eserlerdeki kelimelerin ne kadarını içermektedir? 

Bu sorunun cevabı dönemin sözcük dağarcığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır. 

Bu amaçla Divan-ı Hikmet’tin söz varlığı ile Divanü Lügati’t Türk’ün söz varlığı 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonunda Divan-ı Hikmet’te yer alan fakat Divanü Lügati’t 

Türk’te bulunmayan ya da farklı şekil ve anlamlarıyla yer alan kelimelerin varlığı tespit 

edilmiştir. Bildiride Divan-ı Hikmet’te kullanıldığı halde Divanü Lügati’t-Türk’te 

kullanılmayan veya farklı şekilleriyle kullanılan kelimelere yer verilecek, bu kelimeler 

özelliklerine göre gruplandırılarak belli başlıklar altında ele alınıp incelenecektir. Divan-ı 

Hikmet’te yer alıp Divanü Lügati’t-Türk’te farklı anlamlarıyla yer alan sözcükler de 

belirtilecektir. Böylece hikmetlerin söylendiği dönemde tür, nitelik, anlam ve yapı 

bakımından Divanü Lügati’t-Türk’te hangi kelimelerin bulunmadığı ya da farklı anlam ve 

şekillerde kullanıldığı ortaya çıkarılmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divanü Lügati’t-Türk, Divan-ı Hikmet, sözcük, anlam, yapı. 

COMPARISON DİVAN-I HİKMET WİTH DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK ON THE 

BASIS OF WORD 

Abstract: Divan-ı Hikmet, as being one of the first work of İslamic period Turkish 

literature, is the collection of literal work of Ahmet Yesevi who is known as the founder of 

lodge literature. Aphorisms not only contains religion, mysticisim, worship, loyalist 

mortality of life, mentality of the living period but also getting knowledge about the 

language which used in its period. The work, named Divan-ı Hikmet after Yesevi’s 

followers, does not mean that indicates the properties of Karahanlı’s Turkish language and 

Karahanlı’s Turkish grammatical structures completely. Writing aphorisms after scripting 

period, consisting aphorisms which does not belong to Ahmet Yesevi can be tought as the 

reason of this not completely mirroring. Nevertheless, living of Ahmet Yesevi in the period 

of Karahanlı’s Turkish language forms a basis for occuring the properties belong to 

Karahanlı’s Turkish language. 

The first dictionary in Turkish is Divanü Lügati’t-Türk which is written by Kaşgarlı 

Mahmut in 11th century. İn the dictionaries, which is the most important source of language 

consisting vocabulary, include words of general language? Discovering the number of words 

which is used in this period will give information about the vocabulary of this period. Fort 

his reason, words in Divan-ı Hikmet and Divanü Lügati’t-Türk is compored. After this 

comporison, the words which is contained Divan-ı Hikmet but is not contained Divanü 

Lügati’t-Türk or different veriation by meaning and structure are established. İn this paper, 

the words which are contained Divan-ı Hikmet but are not contained Divanü Lügati’t-Türk 

or the words used different variation by meaning and form will be given a place and these 

words will be classified under certian titles by their properties. The words will collect under 
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two titles as noun and verb. These words species will be classified as being root and stem 

and the words as being stem will also be classified according to their particles. The words are 

not contained in Divanü Lügati’t-Türk according to species, quality, meaning and structure 

or used different meaning and form will be shown up. 

Keywords: Divanü Lügati’t-Türk, Divan-ı Hikmet, language, word, meaning, structure.  
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Giriş 

Söz varlığı, bir dilin tarihî dönemlerdeki gelişim seyrini göstermesi bakımından 

önem taşır. Bu sebeple çeşitli dönemlere ait eserlerin söz varlıklarını incelemek dilin 

zenginliğini ve gelişim sürecini göstermesi, yazarın kavram dünyasının sınırlarını çizmesi 

gibi konuları aydınlatması bakımından üzerinde çalışılması gereken önemli bir konudur. 

Türk dilinin ilk eserlerinin söz varlığı unsurlarının belirlenerek ortaya çıkarılması, elde 

edilen verilerden hareketle karşılaştırmalar yapılarak dilin sözcük dünyası, sözcüklerin 

kullanım şekli ve anlamları ile ilgili sonuçlara ulaşılması yararlı olacaktır. Bu düşüncelerden 

hareketle makalede ilk Türk mutasavvıfı olarak kabul edilen Ahmet Yesevi’nin Divan-ı 

Hikmet adlı eseri ile Türk dilinin ilk sözlüğü Divanü Lügati’t-Türk’ün söz varlığı 

karşılaştırılmıştır. 

Türk edebiyatının ilk eserlerinden biri olma özelliği taşıyan Divan-ı Hikmet, sadece 

İslami dönem edebiyatının değil aynı zamanda Türk dilinin de önemli belgesi olarak 

incelenmeye değerdir. Hikmetlerin dili, söz varlığı, içinde barındırdığı deyimler ve atasözleri 

Türk dilinin o dönemki durumunu ve seviyesini göstermesi bakımından dikkate değerdir. 

Fuad Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinde Divan-ı Hikmet’in 

öneminden bahsederken: “Lisani ve edebî mahsullerin pek az bulunduğu bir devre ait olan 

böyle bir eserin gerek lisan, gerek edebiyat tarihi bakımından çok büyük bir kıymeti haiz 

olacağı pek tabiidir.” (Köprülü, 1976, 119) ifadelerini kullanmıştır. 

Leyla Karahan’ın:“Kur’an tercümeleri, Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık ve Yesevi 

Hikmetleri 11. Yüzyıl Karahanlı Türkçesini temsil eden ve bazıları hacimli olmaları 

dolayısıyla zengin bir söz varlığı sunan eserlerdir. Kutadgu Bilig, Atebetü’l Hakayık ve 

Yesevi Hikmetleri ile Divanü Lügati’t Türk’ü karşılaştırarak Divan’da bulunmayan 

kelimeleri tespit etmek ilgi çekici olabilir. Çünkü Divan bir sözlüktür ve dönemin 

eserlerinden daha fazla kelime ihtiva etmesi beklenir. Böyle bir karşılaştırma, Divan’ın söz 

varlığının boyut ve içeriği hakkında fikir verecektir” (Karahan, 2011: 130) ifadeleri 

makalenin ortaya çıkış noktasıdır.  

Bildiri hazırlanırken Hayati Bice’nin Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet adlı eseri esas 

alınmış, 217 hikmet taranmıştır. Tarama sonunda eserdeki Türkçe sözcükler belirlenerek 

Divanü Lügati’t-Türk’ün söz varlığı ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonunda Divan-ı 

Hikmet’te bulunan ancak Divanü Lügati’t-Türk’te bulunmayan sözcükler tespit edilmiş, elde 

edilen sözcükler türlerine ve yapılarına göre sınıflandırılmıştır. Sözcüklerin özelliklerinden 

hareketle çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Divan-ı Hikmet’in söz varlığı içinde Divanü Lügati’t-Türk’te bulunmayan 140 

sözcük yer almaktadır. Bu sözcüklerden 72’si isim, 68’i fiildir. İsimler ve fiiller özelliklerine 

göre şöyle gruplandırılabilir:  

1. İSİMLER 

Divan-ı Hikmet’in söz varlığı içinde olup Divanü Lügati’t-Türk’te geçmeyen 

sözcükler içinde en çok örneği bulunan tür isimlerdir. Divan-ı Hikmet’te, Divanü Lügati’t-

Türk’te bulunmayan ya da aynı anlamı taşımayan 72 isim tespit edilmiştir. Bu isimlerden 

kök halinde bulunanların sayısı 25, yapım eki alarak gövde haline gelenlerin sayısı 47’dir. 

Gövde halindeki 47 isimden fiilden isim yapım eki alanlar 21, isimden isim yapım eki 

alanlar ise 26 örnekte karşımıza çıkmaktadır.  

1.1. Kök Halindeki İsimler 

Divan-ı Hikmet’in söz varlığında Divanü Lügati’t-Türk’te geçmeyen kök halinde 25 

isim bulunmaktadır. Divan-ı Hikmet’te geçen ancak Divanü Lügati’t-Türk’ün söz varlığında 

geçmeyen kök halindeki isim örneklerinin genellikle akrabalık, sayı, yön, meslek, hayvan, 

araç-gereç ve vücut bölümlerinin isimleri olduğu görülmektedir. Bu isimler somut ve gerçek 

anlamlı sözcüklerdir. 
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İsim örneklerinin iki eserdeki kullanım şekillerinin tablosu şu şekildedir:  

 

Kök Halindeki 

İsimler 

Divan-ı Hikmet'teki 

Anlamı 

Divanü Lügati't-Türk'teki Anlamı  

ağa (DH, 179) büyük erkek kardeş  - 

ald (DH, 127) ön, huzur, nezd - 

altı (DH, 68) sayı - 

asru (DH, 185) pek çok, fazla - 

baba (DH, 68) derviş, şeyh - 

barmak (DH, 154) parmak - 

bet (DH, 377) beniz, yüz - 

cılav (DH, 194) yular - 

çap (DH, 144) sol  - 

çiyan (DH, 239) akrep - 

çöl (DH, 397) susuz ve ıssız 

kumluk yer 

- 

çuruk (DH, 396)  gömlek - 

emme (DH, 129) amca - 

gile (DH, 88) yanıp yakılma, 

şikayet 

- 

gödek (DH, 104) çocuk - 

ıs (DH, 104) koku - 

kette (DH, 130) ulu, yüce - 

nohta (DH, 210) gem - 

şunkar (DH, 420) şahin, doğan, bir av 

kuşu 

- 

şutur (DH, 115) deve - 

tilf (DH, 105) kabuk - 

 

üst (DH, 218) bir şeyin görülen 

yüzeyi 

- 

yak (DH, 77) yaka, taraf, yön - 

yanglıg (DH, 159) gibi - 

yarı (DH, 151) yardım - 

 

1.2. Gövde Halindeki İsimler 

Divan-ı Hikmet’te gövde halinde bulunan 47 sözcük Divanü Lügati’t-Türk’ün söz 

varlığı içinde yer almamaktadır. Gövde durumundaki 47 sözcüğün 26’sı isimden isim, 21’i 

fiilden isim yapım eki almıştır. Bu sözcükler aldıkları yapım eklerine göre şöyle 

sınıflandırılabilir:  

1.2.1. İsimden İsim Yapım Eki Alanlar 

Divan-ı Hikmet’te isimden isim yapım eki alarak gövde haline gelen ancak Divanü 

Lügati’t-Türk’te aynı yapıda kullanılmayan 26 isim tespit edilmiştir. Bu isimlerden 21’i kök 

ya da gövde halindeki şekilleriyle Divanü Lügati’t-Türk’te geçerken 5 tanesi hiç 

kullanılmamıştır.  

Hikmetlerde geçen ve Divanü Lügati’t-Türk’te kök halinde bulunan fakat gövde 

şeklinde bulunmayan isimler genellikle -sIz/-sUz, -çI/-çU, -lIg/-lUg, -lIk/-lUk, -gAç, -gIn,     

-mIş ekleriyle türetilmişlerdir.  

İsim köklerine eklenerek olumsuzluk anlamı katan -sIz/-sUz yapım eki alan 8 ismin         

(azuksız, balsız, köksiz, kulaksız, sansız, suvsuzluk, tibsiz, yalınsız) Divanü Lügati’t-Türk’ün 
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söz varlığında olmadığı belirlenmiştir. çI/-çU ekleriyle türetilmiş 2 isim (başçı, yolçı), -lIg/-

lUg, -lIk/-lUk ekleriyle türetilmiş 9 isim (birlig, erklik, karılık, karındaşlıg, menlik, 

suvsuzluk, tiriklik, yıllık, yoklık) , -gAç ekini alan 1 (yalangaç), -gIn ekiyle türetilen 1 

(yalguzgın), -mIş ekini alan 2 isim örneğine (altmış, yetmiş) Kaşgarlı’nın sözlüğünde 

rastlanmamaktadır.  

Bu isimlerin Divan-ı Hikmet’teki şekil ve anlamları ile Divanü Lügati’t-Türk’te 

geçen şekil ve anlamlarını karşılaştıran tablo şöyledir: 

 

İsimden İsim Yapım 

Eki Alanlar    

Divan-ı Hikmet'teki 

Anlamı 

Divanü Lügati't-Türk'teki Şekli-

Anlamı 

altmış (DH, 66) sayı - 

azuksız (DH, 145) yiyeceği olmayan azuk (azık, DLT, C. IV, 57) 

balsız (DH, 411) balı olmayan bal (bal, arı yağı, DLT, C. IV, 64) 

başçı (DH, 151) öncü, rehber, kılavuz baş (baş, DLT, C. IV, 72) 

birlig (DH, 321) birlik bir (bir, DLT, C. IV, 94) 

erklik (DH, 144) kudretli erk (kudret, iktidar, DLT, C. IV, 190) 

kabuğ (DH, 408) vücut - 

karılık (DH, 424) ihtiyarlık karı- (kocamak, yaşlanmak, DLT, C. 

IV, 269) 

karındaşlıg (DH, 99) kardeşlik, hısımlık karın, karındaş (karın, kardaş, DLT, C. 

IV, 270) 

köksiz (DH, 362) kökü olmayan kök (kök, asıl, DLT, C. IV, 356) 

kulaksız (DH, 333) Kulağı olmayan, 

duymayan  

kulak (kulak, DLT, C. IV, 375) 

menlik (DH, 214) benlik men (ben, DLT, C. IV, 409) 

sansız (DH, 209) sayısız san (sayı, DLT, CIV, 486) 

suvsuzluk (173) susuzluk suw (su, DLT, C. IV, 543) 

tansuk (DH, 277) son - 

tibsiz (DH, 106) derinliği fazla olan - 

tiriklik (DH, 324) dirilik tiriğ (diri, canlı, yaşayan, DLT, C. IV, 

625) 

törtülenç (DH, 384) dördüncü tört, törtünç (dört, dördüncü, DLT, C. 

IV, 646) 

yalangaç (DH, 136) çıplak, çıplaklık yalın, yalındak (çıplak, C.IV, 735) 

yalgancı (DH, 153) yalancı yalgan (yalan, DLT, C. IV, 734) 

yalguzgın (DH, 384) yalnızca yalnğus (yalnız, kimsesiz DLT, C: IV, 

736) 

yalınsız (DH, 391) dumansız yalın (alev, DLT, C. IV, 735) 

yetmiş (DH, 196) sayı - 

yıllık (DH, 162) senelik yıl (yıl, sene, DLT, C. IV, 782) 

yoklık (DH, 218) yokluk yok (yok, DLT, C. IV, 797) 

yolçı (DH, 151) yolcu yol (yol, sefer, DLT, C. IV, 798) 

 

1.2.2. Fiilden İsim Yapım Eki Alanlar 

Ahmet Yesevi’nin hikmetlerinde fiilden isim yapı eki alan 21 sözcüğe Divanü 

Lügati’t-Türk’te rastlanmamaktadır. Bu sözcüklerden 14’ünün kök halindeki şekli Divanü 

Lügati’t-Türk’te yer almakta ancak fiilden isim yapım eki alarak türemiş şekilleri 

bulunmamaktadır. Yani kelimelerin fiil halleri Divanü Lügati’t-Türk’te vardır ancak isim 

halleri yoktur. Fiilden isim yapım eki alan 5 örnek (çapkuvçı, çuruk, sonuk, yankuçı, yavuk) 

Divanü Lügati’t-Türk’te geçmemektedir. 
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Hikmetlerde yer aldığı halde Divan’da geçmeyen kelimelerin daha çok -g, -kUn,-

gUCI, -lIk, -gU ekleriyle gövde haline geldiği görülmektedir. Fiilden isim yapım eklerini 

alarak gövde haline gelen isimlerin özelliklerine bakıldığında -gUçI eki alarak meslek ismi 

olanların fazlalığı dikkati çeker. Bunun dışında nitelik isimleri ile soyut ve somut ifadeleri 

karşılayan isimlerin de Divanü Lügati’t-Türk’te olmadığı belirlenmiştir. 

Fiilden isim yapım eki alan sözcüklerin Divan-ı Hikmet ve Divanü Lügati’t-Türk’te 

geçen şekillerinin karşılaştırıldığı tablo şöyledir: 

2. FİİLLER 

Divan-ı Hikmet’in söz varlığı içinde Divanü Lügati’t-Türk’te geçmeyen 68 fiil 

bulunmaktadır. Bu fiillerden kök halinde bulunanların sayısı 12, yapım ekleriyle türetilen 

fiillerin sayısı 56’dır. İş, oluş, hareket bildiren 56 fiilden 15’i isimden fiil, 41’i fiilden fiil 

Fiilden İsim 

Yapım Eki 

Alanlar 

Divan-ı Hikmet'teki 

Anlamı 

Divanü Lügati't-Türk'teki Şekli-Anlamı 

aytguvçı (DH, 

136) 

söyleyici ay- (söylemek, DLT, C.IV, 53); ayıt- 

(söylemek, DLT, C.IV, 55) 

bergüvçi (DH, 

166) 

verici ber- (vermek, DLT, C.IV, 83) 

bildürgüvçi (DH, 

300) 

bildirici bil- (bilmek, DLT, C.IV, 90); bildir- 

(bildirmek, DLT, C. IV, 91) 

bulak (DH, 159) pınar bulak (Türklerden bir oymak; boyu kısa, 

sırtı geniş at (DLT, C. IV, 113)  

buluğ (DH, 360) buluntu bul- (bulmak, DLT, C. IV, 113) 

buyruk (DH, 120) emir buyur- (emretmek, DLT, C. IV, 121) 

çapkuvçı (DH, 

247) 

kuşanıcı - 

çuruk (DH, 396) çürük - 

eşitküvçi (DH, 

300) 

işitici eşit- (duymak, DLT, C. IV, 198) 

karakçı (DH, 388) gözetleyici karak (göz, gözbebeği, gözün renkli yeri, 

DLT, C. IV, 266) 

kılguvçı (DH, 136) kılıcı, yapıcı kıl- (yapmak, etmek, eylemek DLT, C. IV, 

313) 

köydürgü (DH, 

125) 

yakıcı köy- (yanmak, yakmak DLT, C. IV, 368); 

köytür- (yakmak, yaktırmak, DLT, C. IV, 

369) 

mingüvçi (DH, 

247) 

binici mün- (binmek, DLT, C. IV, 416) 

ölmeslik (DH, 

410) 

ölmezlik öl- (ölmek, DLT, C. IV, 456); ölmes 

(ölmez, DLT, C. IV, 456) 

ötgü (DH, 374) geçit öt- (bir şeye geçmek, delmek, DLT, C. IV, 

467)  

satkun (DH, 111) satılık sat- (satmak, DLT, C. IV, 496); satguluk 

(satılık, DLT, C. IV, 496); satığlık (satılık 

DLT, C: IV, 497) 

sonuk (DH, 91) soluk - 

tileklik (DH, 383) dilekli tile- (dilemek, istemek, DLT, C. IV, 622); 

tilek (dilek, DLT, C. IV, 623) 

yankuçı (DH, 175) örtücü - 

yavuk (DH, 212) yakın - 

yuvguçı (DH, 146) yıkayıcı yu- (yıkamak, DLT, C. IV, 806) 
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yapım eki almıştır. Bu sayısal değerler fiilden fiil yapım eki alarak gövde haline gelen 

fiillerin, fiil grubu içinde en çok örneğe sahip olan tür olduğunu göstermektedir.  

Fiiller, kök ve gövde durumunda oluşlarına göre şöyle sınıflandırılabilir: 

2.1. Kök Halindeki Fiiller 

Divan-ı Hikmet’te kök halinde bulunan 12 fiil Divanü Lügati’t-Türk’te yoktur. 

Divanü Lügati’t-Türk’te yer almayan ve kök halinde bulunan 12 fiilin çoğunluğunu kılış 

fiilleri oluşturmaktadır. Kılış fiillerini durum ve oluş  fiilleri izlemektedir.  

Kök halindeki fiilleri gösteren tablo şu şekildedir:  

 

Kök Halindeki Fiiller Divan-ı Hikmet'teki 

Anlamı 

Divanü Lügati't-Türk'teki 

Anlamı 

coş- (DH, 65) heyecanlanmak - 

çab- (DH, 383) sokmak - 

çayka- (DH, 239) yıkamak - 

çeç- (DH, 104) çözmek, ayırmak - 

kara-(DH, 400) bakmak - 

ort- (DH, 144) karışmak - 

öç- (DH, 179) sönmek - 

şaş- (DH, 357) şaşırmak - 

un- (DH, 289) bitmek - 

yab- (DH, 250) örtmek - 

yanç- (DH, 65) ufaltmak, parçalamak, 

ezmek 

- 

yeş- (DH, 72) çözmek - 

 

2.2. Gövde Halindeki Fiiller 

Hikmetlerde geçen ancak Divanü Lügati’t-Türk’te aynı şekliyle yer almayan gövde 

halindeki 56 fiilin aldıkları yapım eklerine göre sınıflandırılmış şekilleri şöyledir:  

2.2.1. İsimden Fiil Yapım Eki Alanlar  

Divan-ı Hikmet’in söz varlığında geçen ve isim kökünden türeyen 15 fiil Divanü 

Lügati’t-Türk’te yer almamaktadır. Bu fiillerin 4’ünün (ağar-,kökert-, munglaş-, sarğat-) 

kök hali Divanü Lügati’t-Türk’te yer alırken gövde haline rastlanmamaktadır. Geri kalan 4 

fiilin kök halleri de Divanü Lügati’t-Türk’ün sözcük dağarcığında bulunmamaktadır.  

Divanü Lügati’t-Türk’te geçmeyen fiiller genellikle +lA-, +Ar- eklerini alarak gövde 

haline gelenlerdir.  

İsimden fiil yapım eki almış fiiller içinde en çok kullanılan tür; öznenin kendi isteği, 

iradesi dışında olan değişiklikleri anlatan, değişimin zaman içerisinde, kendiliğinden, 

istem dışı olduğunu yansıtan oluş fiilleridir. 6 örneğe sahip oluş fiillerini 5 örnekle durum, 4 

örnekle kılış fiilleri takip etmektedir.  

İsimden fiil yapım eki alan fiil örneklerinin Divan-ı Hikmet ve Divanü Lügati’t-

Türk’te yer alan şekil ve anlamlarının karşılaştırıldığı tablo şöyledir:  
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İsimden Fiil Yapım Eki 

Alanlar  

Divan-ı Hikmet'teki 

Anlamı 

Divanü Lügati't-Türk'teki Şekli-

Anlamı 

aççığlan- (DH, 309) öfkelenmek - 

akar- (DH, 75) ağarmak ak (ak, beyaz, DLT, C. IV, 15) 

avla- (DH, 63) eklemek - 

cırkan- (DH, 381) aldanmak - 

çanka- (DH, 378) çatlamak - 

çeyne- (DH, 222) çiğnemek - 

izle- (DH, 98) aramak - 

kengre- (DH, 220) genişlemek - 

kıvan- (DH, 103) güvenmek, bağlanmak - 

kolla-  (DH, 351) yardım etmek - 

kökert-  (DH, 293) yeşertmek kök (gök rengi, mavi, yeşil DLT, 

C.IV, 356) 

munglaş- (DH, 139) dertleşmek mung (sıkıntı, ıstırap, bun, mihnet 

DLT, C. IV, 414) 

sarğat- (DH, 175) sarartmak sarığ (sarı, sarı renk DLT C. IV, 

491); sargar- (sararmak, DLT C. 

IV, 491) 

yarlıka- (DH, 114) bağışlamak - 

yarlıkan- (DH, 295) bağışlanmak - 

 

2.2.2. Fiilden Fiil Yapım Eki Alanlar  

Divan-ı Hikmet’te fiilden fiil yapım eki alan 41 sözcük Divanü Lügati’t-Türk’te aynı 

şekilde geçmemektedir. 41 fiil örneğinin 14’ünün kökü Divanü Lügati’t-Türk’te yer almakta 

ancak yapım eki almış halleri Divan’ın söz varlığı içinde bulunmamaktadır, 27 fiil ise 

Kaşgarlı’nın eserinde geçmemektedir.  

Divanü Lügati’t-Türk’te geçmeyen fiil gövdelerinin -l, -n, -t, -dIr, -dUr, -gIl, -lA, -

sA,      -Iş,-Uş yapım eklerini aldıkları görülmektedir.  

Fiilden fiil yapım eki alan sözcükler grubu içinde en çok kullanılan fiiller 21 örnekle 

bir işin yapıldığını, öznenin faaliyet halinde olduğunu ifade eden ve nesne alabilen kılış 

fiilleridir. Durum fiillerinin 16, oluş fiillerinin ise 4 örneği bulunmaktadır. 

Yukarıda verilen bilgilere ait örneklerin karşılaştırmalı olarak verildiği tablo 

şöyledir:  

 

Fiilden Fiil Yapım 

Eki Alanlar 

Divan-ı Hikmet'teki 

Anlamı 

Divanü Lügati't-Türk'teki Şekli-

Anlamı 

adaş- (DH, 81) yitirmek, yolunu kaybetmek - 

akkuz- (DH, 155) akıtmak ak- (akmak, DLT, C. IV, 15) 

aksaklan- (DH, 306) aksamak, durmak ahsa- (aksamak, topallamak, DLT, 

C. IV, 14); ahsak (aksak, topal, 

DLT, C. IV, 14) 

avuş- (DH, 104) hızlı ve koşar adımla 

yürümek, koşuşturmak 

- 

azğur- (DH, 116) azdırmak, yoldan çıkarmak, 

gaflete düşürmek 

az- (yoldan çıkarmak, DLT, C. IV, 

56) 

eyle- (DH,88) eylemek - 

çapuş- (DH, 131) savaşmak çap- (vurmak, DLT, C. IV, 135) 

çolgan- (DH, 182) dolanmak - 
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çolğala- (DH, 146) sarmalamak - 

çürgül- (DH, 225) kavrulmak - 

harı- (DH, 159) yorulmak - 

kayıt- (DH, 76) geri dönmek, vazgeçmek kay- (meyletmek, caymak, DLT, 

CIV. 284) 

kaynaş- (DH, 223) çok kalabalık ve hareketli bir 

durumda olmak 

- 

kayrıl- (DH, 362) gönderilmek - 

kıçgırga- (DH, 112) haykırmak - 

kısta- (DH, 164) kovmak, kovalamak kıs- (kıstırmak DLT, C. IV, 321) 

kıyna- (DH, 153) incitmek - 

kıynat- (DH, 175) incitmek - 

kirge- (DH, 68) yanmak - 

kirgüz- (DH, 325) girdirmek kir- (girmek, DLT, C. IV, 331) 

körset- (DH, 125) göstermek kör- (görmek, DLT, C. IV, 363); 

körkütmek ()körse- (görmek 

istemek, DLT, C. IV, 364) 

mindür- (DH, 331) bindirmek mün- (binmek, DLT, C. IV, 416) 

orta- (DH, 379) tutuşmak - 

örgil- (DH, 225) dönmek, dolaşmak, 

çevrilmek 

- 

sayla- (DH, 63) okşamak say (kara, taşlık yer, zırh DLT, C. 

IV, 500-501) 

sındır- (DH, 140) kırdırmak sı- (kırmak, bozmak, yenmek, DLT, 

C. IV, 510);   sın- (kırılmak, 

bozulmak, DLT, C. IV, 515) 

sile- (DH, 406) okşamak, taltif etmek - 

soldur- (DH, 226) soldurmak - 

sovut- (DH, 89) soğutmak sogı-(soğumak, DLT, C. IV, 526) 

talaş- (DH, 406) çekişmek, dalaşmak - 

tavla- (DH, 64) döndürmek - 

telmürt- (DH, 65) çırpındırmak - 

termült- (DH, 413) debelenmek - 

uşla- (DH, 153) çekiştirmek, tutmak, 

yakalamak 

- 

uyrul- (DH, 377) yönelmek - 

uzal- (DH, 131) uzamak - 

uzan- (DH, 239) uzanmak - 

yarıt- (DH, 410) ışıldatmak yaru- (ışımak, DLT, C. IV, 48) 

yavuklan- (DH, 306) yakınlaşmak - 

yavuklaş- (DH, 167) yakınlaşmak - 

yedür- (DH, 360) yedirmek ye- (yemek, yiyip telef etmek,  

DLT, C. IV, 767) 

 

 

  



 

 

438 

 

Sonuç 

Makalede Divan-ı Hikmet ile Divanü Lügati’t-Türk’ün söz varlığı karşılaştırılmış, 

Divan-ı Hikmet’te kullanılan ancak Divanü Lügati’t-Türk’te kullanılmayan veya farklı 

şekillerle kullanılmış olan sözcükler tespit edilmiştir.  

Karşılaştırma sonunda elde edilen sonuçlar şöyle sıralanabilir:  

1. Divan-ı Hikmet’in söz varlığında geçen 140 sözcük Divanü Lügati’t-Türk’te 

geçmemektedir. 

2. Divanü Lügati’t-Türk’te bulunmayan sözcüklerin çoğu isim soyludur. 

3. Divanü Lügati’t-Türk’te geçmeyen sözcüklerin büyük çoğunluğu gövde halindedir.  

4. Divanü Lügati’t-Türk’te geçmeyen gövde halindeki sözcüklerin çoğu fiildir.  

5. Divanü Lügati’t-Türk’te bulunmayan isimlerin bir kısmı çeşitli yapım ekleriyle 

türetilmiştir. +çI ekiyle yapılmış bazı meslek isimleri, +lIk ekiyle türetilmiş soyut 

isimler, +sIg ekiyle türetilen nitelik isimleri, +sIz, +sUz ekiyle türetilen ve 

olumsuzluk ifade eden isim örnekleri Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğünde 

geçmemektedir. 

6. Fiil tabanlarına -l, -n edilgenlik ve dönüşlülük eklerinin getirilmesiyle türetilen bazı 

fiil örnekleri Divanü Lügati’t-Türk’te yoktur. 

7. Divan-ı Hikmet’te olduğu halde Divanü Lügati’t-Türk’te yer almayan sözcüklerden 

37’si kök halinde 103’ü gövde halindedir. 

8. Kök halindeki 37 sözcüğün 25’i isim 12’si fiil; gövde halindeki 103 sözcüğün 47’si 

isim, 56’sı fiildir.  

9. Divan-ı Hikmet’te kullanılıp Divanü Lügati’t-Türk’te kullanılmayan 140 sözcüğün 

72’si isim 68’i fiil soyludur.  

10. Divan-ı Hikmet’te geçen ancak Divanü Lügati’t-Türk’ün söz varlığında bulunmayan 

72 ismin 25’i kök, 47’si gövde halindedir.  

11. 47 isim gövdesinin 26’sı isimden isim 21’i fiilden isim yapım eki almıştır. 

12. Gövde halindeki 47 ismin 37’si kök şekilleri itibariyle Divanü Lügati’t-Türk’te 

geçmektedir. 10 ismin kökü ve yapım eki alarak türemiş şekli Kaşgarlı’nın eserinde 

kullanılmamıştır.  

13. Divan-ı Hikmet’in söz varlığı içinde yer aldığı halde Divanü Lügati’t-Türk’te 

kullanılmamış olan isimlerin aile, akrabalık, meslek, hayvan, yön, sayı, araç-gereç 

ve nitelik isimleri olduğu; soyut kavramları ifade eden örnekler içerdiği 

görülmektedir.  

14. Divanü Lügati’t-Türk’te geçmeyen isimlerin somut isim özelliği taşıdığı ve gerçek 

anlamlı sözcükler olduğu görülmektedir. 

15. Divan-ı Hikmet’te geçen ancak Divanü Lügati’t-Türk’ün söz varlığında bulunmayan 

68 fiilin 12’si kök, 56’sı gövde halindedir.  

16. 56 fiil gövdesinin 15’i isimden fiil, 41’i fiilden fiil yapım eki almıştır. 

17. Gövde halindeki 56 fiilin 18’i kök şekilleri itibariyle Divanü Lügati’t-Türk’te 

geçmektedir. 38 fiilin kökü ve yapım eki alarak türemiş şekli ise kullanılmamıştır.  

18. Divan-ı Hikmet’in söz varlığı içinde yer aldığı halde Divanü Lügati’t-Türk’te 

kullanılmamış olan fiillerden en çok örneğe sahip olanı 32 örnekle kılış fiilleridir. 

Kılış fiillerini durum (27) ve oluş (10)  fiilleri takip etmektedir.  

Divan-ı Hikmet’te yer alan ancak Divanü Lügati’t-Türk’te yer almayan sözcüklerin 

Kaşgarlı’nın sözlüğünde kullanılmamış olmasının sebepleri vardır. Kaşgarlı Mahmut, 

Divanü Lügati’t-Türk’ü oluştururken nasıl bir yol izlediğini hangi sözcükleri sözlüğüne 

almadığını,  şöyle anlatmaktadır: “ Lakin benim tuttuğum yol, daha doğrudur; çünkü bu 

yolda kelimeleri bulmak daha kolaydır ve herkes bu yolu daha çok sever. Bunun içindir ki 

sözü kısa tutmak dileğiyle kullanılmayan kelimeleri bıraktım.” (Atalay, 2013: 6-7, 11) Türk 

diline sonradan girmiş olan sözcükleri, bazı kelimelerin sadece köklerini verip türetilmiş 

şekillerine yer vermediğini de sözlerine eklemiştir. Bu ifadeler Kaşgarlı’nın sözlüğünü 

oluştururken her sözcüğü eserine dâhil etmediğini göstermektedir.  
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Eski Anadolu Türkçesinde +{A} Durum Biçimbiriminin İşlevleri 

 

Serdar KARAOĞLU* 

 

Öz: Eski Anadolu Türkçesi, 12. yüzyılın sonlarında Oğuz lehçesi temellinde kurulup 

gelişen ve 15. yüzyılın ortalarına kadar Oğuzların bulundukları coğrafyada yazı dili olarak 

kullanılan Türkçeye denilmektedir. Eski Anadolu Türkçesi Oğuzların ağız özellikleri temel 

alınarak oluşan bir yazı dili olduğu için bu dönemde kaleme alınan eserlerin dili ölçünlü bir 

düzeyde değildir. Bu dönem metinlerinde farklı yapıdaki biçimbirimlerle aynı dilbilgisel 

işlevin karşılandığı örnekler görülebilmektedir. Söz gelimi bu dönem metinlerinde gelecek 

zaman çekimi için –{(y)IsAr}, -{(y)AcAk}, -{(y)A}, -{sA gerek} ve –{dAçI} gibi 

biçimbirimler kullanılmıştır (Gülsevin, 1997: 100). Bu yönüyle konuşma diline oldukça 

yakın olan ve kullanıldığı dönem itibariyle işlevsel sınırlılıkları bulanık olan bu dönem 

eserlerindeki biçimbirimlerin ölçünlü dildeki biçimbirimlere kıyasla işlevsel olarak 

durumunun ne olduğu merak konusudur. Bu çalışmada bundan hareketle adları adlara, adları 

ilgeçlere ve adları eylemlere bağlayarak sözdizimsel ve anlamsal işlevler oluşturan (Boz, 

2013: 8) durum biçimbirimlerinden +{A} durum biçimbiriminin Durum dilbilgisi temelinde 

tümcede hangi anlamsal rollerde kullanıldığını incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda +{A} 

durum biçimbiriminin ad eylem bağlantısında hedef, faydalanan, konu, yer, miktar, zaman, 

uyarıcı, araç, güzergâh ve alıcı rollerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Eski Anadolu Türkçesi, Durum biçimbirimleri, +{A} durum 

biçimbirimi 

 

FUNCTIONS OF + {A} CASE MORPHEME  

IN THE OLD ANATOLIAN TURKISH 

Abstract: The Old Anatolian Turkic language is called Turkısh, which was founded 

and developed on the basis of the Oghuz dialect in the late 12th century and was used as a 

writing language in the geographical region of Oghuzes until the middle of the 15th century. 

Old Anatolian Turkish is a written language based on the dialect features of the Oghuzes, so 

the works received at this time are not standart. In this period texts, examples that meet the 

same grammatical function with the morphological structures in different structures can be 

seen. For example, in the texts of this period, for the future time –{(y)IsAr}, -{(y)AcAk}, -

{(y)A}, -{sA gerek} ve –{dAçI}have been used (Gülsevin, 1997: 100).  In this respect, the 

functions of the formations in this period are wondered. In this study, it has been investigated 

for which semantic roles the + {A} case morpheme was used on the basis of the Case 

grammar. As a result of this review, it has been determined that the + {A} case morpheme 

was used in the destination, beneficiary, theme, location, asset, time, stimulus, instrument, 

path and recipient roles. 

Key words: Old Anatolian Turkish, Case Morphemes, +{A} Case Morpheme 
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1. Giriş 
Eski Anadolu Türkçesi (=EAT) Oğuzların ağız özellikleri temelinde oluşan bir yazı 

dilidir. Bu dönemde kaleme alınan eserlerin dili ölçünlü bir düzeyde değildir. Söz konusu 

dönem metinlerinde farklı yapıdaki biçimbirimlerle aynı dilbilgisel işlevin karşılandığı 

örnekler görülebilmektedir. Söz gelimi bu dönem metinlerinde gelecek zaman çekimi için –

{(y)IsAr}, -{(y)AcAk}, -{(y)A}, -{sA gerek} ve –{dAçI} gibi biçimbirimler kullanılmıştır 

(Gülsevin, 1997: 100). Bu yönüyle konuşma diline oldukça yakın olan ve kullanıldığı dönem 

itibariyle işlevsel sınırlılıkları bulanık olan bu dönem eserlerindeki biçimbirimlerin ölçünlü 

dildeki biçimbirimlere kıyasla işlevsel olarak durumunun ne olduğu merak konusudur. 

Bundan hareketle adları adlara, adları ilgeçlere ve adları eylemlere bağlayarak sözdizimsel 

ve anlamsal işlevler oluşturan (Boz, 2013: 8) durum biçimbirimlerinden +{A} durum 

biçimbiriminin, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde, ad eylem bağlantısında ne gibi 

anlamsal rollerde kullanıldığı incelenmiştir. 

Çalışmada kullanılan veri Kitâbu Evsâf-ı Mesacidi’ş-Şerife =(KEMŞ) ve Risâletü’n-

Nushiyye (=RN) adlı eserlerden elde edilmiştir. Öncelikle bu eserlerde üye yapısında 

+{(y)A} durum biçimbirimi zorunlu olarak yer alan eylemler tespit edilmiştir. Söz konusu 

eylemlerin bağlamsal anlamları ise çevirimiçi olan Güncel Türkçe Sözlük (=GTS) ve 

Kubbealtı Lugatından (=KAL) alınmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Geleneksel dilbilgisi çalışmalarında durum kategorisi biçimbilgisel olgu olarak 

değerlendirilmiştir (Özkan, 2017: 48). Özkan (2017: 48), durum işaretleyicileri ile 

işaretlenmiş adların konumunun çoğunlukla sözdizimi işlevleri göz önünde bulundurularak 

değil, tek başlarına, aldıkları biçimbirimin görevi çerçevesinde incelendiğini; Uzun (2000: 

190), ise Evrensel dilbilgisinde ad öbeklerinin bu tür biçimbilimsel görünümlerini, onların 

öbek yapı konumlarıyla olan etkileşimi sonucu sözdizimsel yapıda ortaya çıkan 

biçimlenmeler olarak görüldüğünü belirtmiştir.  

2.1. Geleneksel Dilbilgisinde Durum Kategorisi  

Ergin, (2008: 226) ‘durum’ için ‘hal’, ‘durum biçimbirim(ler)i’ için de ‘hal eki’ 

terimlerini kullanmıştır. Adların sözdizimi içerisinde diğer sözcüklerle ilişkisi sırasında 

çeşitli hallerde bulunduğunu belirterek ‘ismin halleri ismin diğer kelimelerle münasebeti 

sırasında içinde bulunduğu durumlardır’ der. Adların sözcük grupları ve cümleler içinde 

adlara, ilgeçlerle ve eylemlerle çeşitli ilişkileri olduğunu belirterek ‘isimleri çeşitli 

münasebetler için çeşitli hallere, durumlara sokan bu eklere hal ekleri’ dendiğini söyler. 

Ergin’e göre isimlerin ifade ettikleri ilişkilere göre nominatif hâli (yalın hal), genetif hâli 

(ilgi hâli), akkuzatif hâli (yapma hâli), datif hâli (yaklaşma hâli), lokatif hâli (bulunma hâli), 

ablatif hâli (uzaklaşma hâli), instrumental hâli (vasıta hâli), ekvatif hâli (eşitlik hâli), direktif 

hâli (yön gösterme hâli) olmak üzere dokuz durumu vardır. 

Banguoğlu, (2007: 326-331) durum için ‘hal’ terimini kullanır. Adların söz içinde 

başka kelimelerle olan ilişkilerine göre farklı hallerde bulunduğunu ve bu hallerin adlara 

gelen bazı eklerle belirtildiğini söyler. Banguoğlu, bu tür farklı halleri adın halleri olarak 

adlandırarak iç çekim halleri ve dış çekim halleri şeklinde ikiye ayırır. Banguoğlu’na göre 

kim hali, kimi hali, kime hali, kimde hali, kimden hali, kimin hali biçiminde altı iç çekim; 

kimle hali, kimce hali, kimli hali, kimsiz hali biçiminde dört dış çekim hali vardır.   

Korkmaz, (2014: 112-113) ‘durum’ kavramını kullanarak cümlede adlar ile eylemler 

arasındaki geçici anlam bağlarını kurmak üzere adların girdiği durumları karşılayan eklere ad 

çekim ekleri dendiğini ve bunların yalın durum, ilgi durumu, yükleme durumu, yönelme 

durumu, bulunma durumu, çıkma durumu vasıta durumu ve eşitlik durumu olduğunu söyler. 

Karaağaç, (2012: 329), adların söz öbekleri ve cümleler içinde başka söz, niteleyici 

ve öğelerle değişik ilişkiler içinde bulunduğunu belirterek varlık ile varlık, varlık ile eylem 

ilişkilerinin adlarına ad durum ekleri ve çekim edatları dendiğini söyler. Karaağaç (2012: 

329-353), ‘Ekli ve Edatlı Durum Çekimi’ başlığı altında yalın, ilgi, yapma, yaklaşma, 

bulunma, uzaklaşma, yön, araç, eşitlik, benzerlik, amaç, sınırlama, karşılaştırma olmak 

üzere on üç durumdan bahseder.  

Geleneksel dilbilgisi çalışmalarından farklı bir bakış açısıyla Türkiye Türkçesi 

Biçimbilgisini biçimsel ve anlamsal işlev temelinde ele alan Boz, (2013: 9-21) tümce 
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düzeyinde sözdizimsel işlevi olan biçimbirimlere bu işlevlerinden dolayı dizim 

biçimbirimleri; ad-eylem bağlantısıyla ortaya çıkan anlamsal işlevlerinden dolayı da durum 

biçimbirimleri denildiğini söyler. Araştırmacı, ad-eylem, ad-ad, ad-ilgeç bağlantısında adın 

kazandığı anlamları ‘durum’ ile ilişkilendirmenin doğru olmadığını belirterek durum 

işlevinin temel anlamda ad-eylem bağlantısında ortaya çıktığını, sözdizimsel işlevden 

kaynaklı ad-ilgeç ve ad-yardımcı eylem öbeklerinin de bu kapsamda değerlendirilebilir 

olduğunu belirtir. Ayrıca ad-ad bağlantısıyla ortaya çıkmış söz öbeklerini tümüyle ‘durum’ 

içinde ele almanın doğru olmadığını söyler. Araştırmacı, yalın +{Ø}, yönelme +{(y)A}, 

bulunma +{DA}, ayrılma +{DAn}, birliktelik {(y)lA}, eşitlik +{CA} olmak üzere altı ‘durum’ 

ele alır. 

2.2. Genel Dilbilgisinde Durum Kategorisi 

Geleneksel dilbilgisi çalışmalarında durumun biçimbilgisel bir olgu olduğunu 

belirten Özkan, (2017: 48, 55) genel dilbilgisi çalışmalarında ise durumun hem sözdizimsel 

hem de anlambilimsel yönden ele alındığını ve genel dilbilgisinin duruma şu şekilde 

yaklaştığını söyler: 

Durumun sözdizimsel görünümü dilbilgisel durum, biçimbilgisel 

görünümü biçimbilgisel durum, eylemle kurduğu anlamsal ilişki boyutu ise eğik 

durum (oblique case) olarak nitelendirilir. 

Uzun, (2000: 190-192) sıfır biçimcik ile işaretlenen yalın durum ve bazen sıfır 

biçimcik bazen de biçimbilimsel görünüm ile işaretlenen belirtme durumunu soyut durum, 

her zaman biçimbilimsel görünüm ile işaretlenen yönelme, kalma ve çıkma durumlarını ise 

biçimbilgisel (=biçimbilimsel) durum olarak adlandırır. 

3. Durum Dilbilgisi 

Durum dilbilgisi, Charles J. Fillmore tarafından ortaya konulmuş bir yaklaşımdır. 

Fillmore, cümle çözümlemesinde sözdiziminin ön plana çıkarılıp anlamın ikinci planda 

tutulmasına karşı çıkar (Alan, 2016 : 30).  

Fillmore, “durum belirlemede sözdizimi merkezciliği (the centrality of sentax)” ve 

“gizli kategorilerin önemi (the importance of covert categories)” olmak üzere durum 

dilbilgisini iki temele dayandırır (Malmkjær, 1995: 86’den akt. Alan: 2016: 31).  

Alan, (2016: 31) bunlardan ilkinin durum yükleyen eylemlerle, yani eylemlerin üye 

yapısıyla, ikincisinin ise evrensel olduğu varsayılan mantıksal durumlarla, yani anlamsal 

rollerle, ilgili olduğunu belirtir. 

4. Üye Yapısı 

Üye yapısı, yüklemin ifade ettiği oluş ya da durumlarda yer alan katılımcılardır. 

Tümcelerin ya da öbeklerin kurulabilmesi sözdizimsel yapıda bu katılımcılara bağlıdır. 

Bunlardan bir kısmı baş için zorunluyken bir kısmı sadece bilgi vermek amaçlı yer alır. Buna 

göre de üyeler zorunlu ve seçimlik olarak ikiye ayrılır. Seçimlik üyeler eklentidir (Alan: 

2016: 33). 

(1) Yola döndü.                                          (2)    Sana göre  

     *____döndü.                                                  *____ göre 

Eklenti, tümcenin anlamsal açıdan bulanık olmaması, dilbilgisel açıdan ise kurallı 

olması için tümcede bulunması zorunlu olmayan, sadece bilgi vermek amacıyla yer alan 

seçimlik öğelerdir (Alan: 2016: 34). 

(3) Mavi otobüs                                          (4)  Yatakta uyudu. 

       ____ otobüs                                                 ____ uyudu. 

Baş olan öğeler, yüzey yapıda katılımcılarına durum atadıkları gibi mantıksal yapıda 

da baş olan öğenin sözcük kütüğüyle ilişkili olmak üzere bir takım anlamsal roller yüklerler 

(Alan, 2016: 36). Bu mantıksal yapıdaki anlamlar anlamsal roller olarak ifade edilir.  

5. Anlamsal Roller 

Anlamsal rol, üyelerin mantıksal yapıda birtakım roller yüklenmesidir (Alan, 2016: 

36). Uzun (2000: 100)’a göre üye yapısı anlambilimsel bilgiyi sunmamaktadır. Sadece bir 

eylemin dilbilgisel olabilmesi için kaç üyeye gereksinim duyduğu bilgisini yansıtır.  

Anlamsal roller ise başın, yani eylemin sözlüksel kütüğünde yer alan bilgilerin 

sözdiziminde yer alan üyelere yüklenmesi ile ilgilidir. Bu yönüyle Uzun (2000: 101) kaç üye 
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gerektiğini belirleyen anlambilimsel özellikleri bakımından eylemleri piyes metnine benzetir. 

Piyes metninde katil rolü varsa bir de maktül rolü olmalıdır.  

(5) Ali elini kesti. 

tümcesinde kes- eylemi sözdizimsel yapıda özne (Ali) ve nesne (el) üyelerini gerekli 

kılmaktadır. Eylem bu üyelerle sözdizimsel ilişkisini sıfırbiçimcik ve +{I} durum 

biçimbirimiyle sağlamıştır. Sözdizimsel yapıda ortaya çıkan bu ilişki aynı zamanda kes- 

eyleminin sözlüksel kütüğünün bir yansımasıdır. Yani kes- eyleminin sözlüksel kütüğünde 

yer alan EDEN rolü (agent), yani kesen, beraberinde kes- eyleminden ETKİLENEN rolünü 

gerekli kılar. Dolayısıyla eylemin sözlüksel kütüğünde yer alan anlambilimsel özelliklerin 

yüzey yapıda görünümü anlamsal rollerle ifade edilir.   

Fillmore (1968), başlangıçta altı olan rol sayısını sonra (1971)’de sekize ve daha 

sonra (2003)’te ise edici (agent), araç (instrumental), kaynak (source), hedef (goal), uyarıcı 

(stimulus), etkilenen (patient), deneyimleyen (experiencer), faydalanan (beneficiary) konu 

(theme), güzergah (path) ve bilişsel içerik (cognitive content) olmak üzere rol sayısını on 

bire çıkarır (akt. Alan, 2016: 38). 

6. Eski Anadolu Türkçesinde +{(y)A} Durum Biçimbirimi 

Eski Türkçede +{KA} şeklinde olan biçimbirim EAT’de biçimbirim başlarındaki /g/ 

sesinin yutulması ile +{(y)A} biçimindedir (Timurtaş, 2012: 69). Gülsevin (1997: 41-47) 

+{(y)A} biçimbiriminin “fiilin istikametini gösterir, … için anlamını verir, …+(y)A karşı 

görevinde kullanılır, bir şey üzerinde; bir şey üzerini mânâsında kullanılır” işlevlerinde ve ‘-

mAK+lIG+A’ yapısının ‘-mAK+A’ anlamında ‘… için’ işlevinde olduğunu söyler. Ayrıca 

araştırmacı bazı –{mAK+A} yapıslarında +{(y)A} biçimbiriminin özel bir işlevinin 

olmadığını Zeynep Korkmaz’dan aktarır. Gülsevin, +{(y)A} biçimbiriminin “+{(y)A} dek, 

+{(y)A} değin, +{(y)A} göre, +{(y)A} karşu” edatlarıyla kullanıldığını ve “tamlama hali, 

belirtme hali, bulunma hali, ayrılma hali, vasıta hali, eşitlik hali” işlevlerinde de 

kullanıldığını belirtir. 

EAT’de Ad + A Durum Biçimbirimi + İlgeç yapısını inceleyen Boz, (2012: 155-165) 

+{(y)A} biçimbiriminin +{(y)A} berâber, +{(y)A}daḳ, +{(y)A} dapa, +{(y)A} değin, 

+{(y)A} dek, +{(y)A} deŋlü, +{(y)A} göre, +{(y)A} ḳarşu, +{(y)A} muḳâbil, +{(y)A} nazar, 

+{(y)A} nisbet, +{(y)A} saru, +{(y)A} toġrı, +{(y)A} yaḳın yapısında on dört farklı edat 

öbeğinde sınırlılık (yer ve yön, ölçü ve süre), belirsizlik (yer ve yön, ölçü ve zaman), görelik 

ve karşılık olmak üzere on dört farklı işlevde kullanıldığını belirtir. 

7. +{(y)A} Durum Biçimbirimi Yükleyen Eylemler Ve Anlamsal Roller 

7.1.  Zorunlu Olarak +{(y)A} Durum Biçimbirimi Yükleyen Eylemler ve 

Anlamsal Rollerin Özellikleri 

7.1.1. Sadece +{(y)A} Durum Biçimbirimi Yükleyen Eylemler 

7.1.1.1. Hedef Rolü 

Hedef rolü, “bir hareketin, son noktasıdır. Hareketin yöneldiği tarafı ya da hareketin 

sonlandığı yeri ifade eder.” (Doğan, 2011: 70). 

Aḳmak 
1. (Sıvılar ve ufak taneli maddeler için) Bulunduğu yerden daha alçak bir yere doğru 

gitmek, yukarıdan aşağı doğru düşmek (KAL 1. anlam) 

Ör: yidi ırmaḳ aḳar şehrüŋ ucına / ḫatâdur beŋzedürsem rûm u çîne (KEM, 

15b/306) 

aḳup ṣu alçağa ṣuya ḳatılur / ṣu ṣuya irdi deŋize yitilür (RN, 17a/157) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Bakmak 

1. Yönü bir tarafa doğru olmak, bir cihete yönelmiş bulunmak, nazır olmak (KAL, 

12. anlam) 

Ör: ‘aḳl bir kişidür allaha baḳar / uyarsaŋ ‘aḳla uy ol buḫlı yaḳar (RN, 38b/393) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Çıkmak 
1. Bir yere ulaşmak, varmak (GTS, 20. anlam) 

Ör: mûṣâ çun ṭûra çıḳar baḳar ḳudsını görür / ‘asâsınuŋ nişânı ḳuds-ı mübârekdedür 

(KEM, 20a/372) 



 

 

444 

 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Düşmek 
1. Ulaşmak, erişmek (GTS, 3. anlam) 

Ör: raḥmet yağmurları yağar naṣîbi olanlara düşer / münâcâtlar göge aġar i cânum 

ḳuds-i mübârek (KEM, 21b/389) 

Ör: rûm ile şâmı geçdüm ‘arab illerine düşdüm / şükür kim saŋa ḳavuşdum î cânum 

ḳuds-i mübârek (KEM, 21a/383) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Gelmek 

1. Varmak, ulaşmak, erişmek, vâsıl olmak (KAL, 4. anlam) 

Ör: gelür ‘aḳl öŋine şermende olmış / ki ḳayġu yaşıyıla gözi ṭolmış (RN, 16a/146)  

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Girmek 

1. Dışarıdan içeriye geçmek (GTS, 1. anlam) 

Ör: ḳuyudan çıḳtı vü zindâna girdi / zelihânuŋ hem ol mekrine irdi (KEM, 4a/54) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Gitmek 

1. Bir yere doğru yönelmek (GTS, 1. anlam) 

Ör: mü‘ezzinler ṣalâ ider mü‘minler aḳsâya gider / pâẕişâhum yardum ider ṣaḳlarlar 

ṣavm u ṣalâtı (KEM, 17b/345)  

nider iki cihânı dosta giden / ‘ışḳdur sermâye gel bâzâr iden (RN, 41a/417) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

İnmek 

1. Bulunduğu yerden daha büyük, daha merkezî yere gitmek, varmak (KAL, 3. 

anlam) 

Ör: zamânile inerler şehre bunlar / otururlar bir arada o canlar (KEM, 7b/137) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

İrmek 

1. Ulaşmak, erişmek (Boz, 2012: 349) 

Ör: Ör: çun aġlaşup çıḳuban yola girdük / bi-ḥamdi’llah ki geldük şâma irdük 

(KEM, 15b/303) 

Ki yüz biŋ da‘vî ḳılan aŋa irmez / anuŋ izi tozını kimse görmez (RN, 40b/412) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Ḳatılmak 

1. Eklenmek, dâhil olmak, karışmak 

Ör: aḳup ṣu alçağa ṣuya ḳatılur / ṣu ṣuya irdi deŋize yitilür (RN, 17a/157) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Sığınmak 
1. (Birinin veya bir makâmın) Himâyesine, kolu kanadı altına girmek (KAL, 2. 

anlam) 

Ör:  ilâhî saŋa sıġındum elüm al / seni gerek gerekmez mülk ile mâl (KEM, 

17a/333) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Ṭalmak 
1. Ulaşmak, varmak, girmek (Boz, 2012: 424) 

Ör: deŋize degin ırmaġıdı aduŋ / ḳo andan ötesin deŋize ṭalduŋ (RN, 17a/158) 

budur sermâye ol baḥre ṭalana / arı dirlik gerek gevher bulana (RN, 17b/161) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Varmak 

1. Erişmek, istenilen yere ayak basmak, ulaşmak, vâsıl olmak (GTS, 1. anlam) 

Ör: yüce allah evine hem varam ben / girü saġlıġıla sizi görem ben (KEM, 10a/186)  

ṣabırla vardı ol mi‘râca varan / diriyiken ölür ṣabrı başaran (RN, 30a/297) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Yapışmak: 

1. Sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak (GTS. 5. anlam) 
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Ör: yapışdı ḳoġaya ṭartdılar anı / didi irişdi uş devlet nişanı (RN, 28b/282) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Yitmek 

1. Ulaşmak 

Ör: Resûl ka‘beden çıḳmış gitmiş / gelüben bu didügüm yire yitmiş (KEM, 15a/290) 

o sükker sevme kim mıṣırda biter / neye lâyıḳ ise er aŋa yiter (RN, 45b/470) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

Yitilmek 

1. Ulaşmak,  (Boz, 2012: 456) 

Ör: aḳup ṣu alçağa ṣuya ḳatılur / ṣu ṣuya irdi deŋize yitilür (RN, 17a/157) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

7.1.1.2. Faydalanan Rolü 
Faydalanan rolü, “bir fiilin ifade ettiği süreçten yararlanan ve zarar gören ya da bir 

şeyden mahrum bırakılan varlığı karşılar” (Doğan, 2011: 73). 

Gülmek 
1. Biriyle alay etmek (GTS, 3. anlam) 

Ör: erüŋ baylıġı mâlile degüldür / niçe mâlluya yoḫsul diyü gül dur (RN, 37a/374) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, etkilenen 

İrmek 
1. Zarar vermek (Boz, 2012: 349) 

Ör: saŋa kimse ṣuçı bir ẕerre irmez / saŋa ayruḳ yidügi çeşnî virmez (RN, 50b/522)  

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, etkilenen 

Kalmak 
1. Ait olmak 

Ör: bu dünyâ geçer ḫoẕ ḳalmaz kişiye / ne irgege ḳalur ne ḫoẕ dişiye (KEM, 

16b/325) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, faydalanan 

Kıymak 

1. Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek (GTS, 4. anlam) 

Ör: kim ola bencileyin câna ḳıyar / meğer kim ben olam merdâna ḳıyar (KEM, 

19b/184) 

Üye yapısı ve rolü: Zorunlu sadece +{(y)A, faydalanan 

Oturmak 

1. Çökmek, sirayet etmek 

Ör: bâḳî ‘âlem göründi gözlerine / oturdı ‘ışḳ tözi gözlerine (RN, 39b/401) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, etkilenen 

Üşmek 

1. Hep birden bir yere toplanmak, çevresine yığılmak (KAL, 1. anlam) 

Ör: niçe taḫta binenler yire düşdi / niçe benüm diyene siŋek üşdi (RN, 11a/91)  

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, faydalanan 

7.1.1.3. Konu Rolü 
Durum dil bilgisinde, konu (theme) “bir devinimde, bir oluşta yer alan ama 

etkilenmeyen” varlığa işaret eder (Uzun, 2000: 105). Yani eylemin hareketinden 

etkilenmeyen ancak yer alan varlığı ifade eder. 

Bakmak 

1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek (GTS, 1. anlam) 

Ör: ḳapusına ḥacerü’l-esved yaḳıncak / ki canlar sevinür aŋa baḳıncak (KEM, 

6a/101) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

Beŋzemek 
1. İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, 

andırmak (GTS, 1. anlam) 

Ör: ḳamu ṭoġan günüŋ giceye  beŋzer / neye beŋzedeyin ya neye beŋzer (RN, 

46b/477) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu ~ uyarıcı 
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Birikmek  

1. Dâhil olmak, katılmak 

Ör: Tekebbür eyleme kim sevrikesin / sevürkmişler yolına birikesin (RN, 11b/95) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

2. Birikimi olmak, bir şey sahibi olmak (Boz, 2012: 214) 

Ör: hünerime benüm kim birikiser / yaḫod ecel evine kim giriser (RN, 22a/186) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

Döymek 

1. Katlanmak (Boz, 2012. 300), hoş olmayan bir duruma, güç şartlara dayanmak 

Ör: görür evren degül ḳârûn ṣûreti / döyemez ol ‘aẕâba işi ḳatı (RN, 35b/358) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

İrmek 
1. Rastlamak 

Ör: ḳuyudan çıḳtı vü zindâna girdi / zelihânuŋ hem ol mekrine irdi (KEM, 4a/54) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

Ḳanmak 
1. Bir gereksinimini bir isteğini yeteri kadar karşılamış olmak, doymak (GTS, 3. 

anlam) 

Ör: ‘ömür geçdi daḫı uyanmaġuŋ yoḳ / kîn ġaybet ṣuyına ḳanmaġuŋ yoḳ (RN, 

48b/503)  

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

Ḳıymak 
1. Acımadan vermek, gözden çıkarmak, esirgememek (KAL, 4. anlam) 

Ör: ḳoyıcaḳ yir maluŋ ‘öşrini seçdi / ḳıyamaz virmege cânuna geçdi (RN, 35a/353) 

Üye yapısı ve rolü: Zorunlu sadece +{(y)A, konu 

Sataşmak 
1. İstenmeyen bir duruma uğramak, tutulmak, bulaşmak, duçar ve giriftar olmak 

(KAL. 5. anlam) 

Ör: tekebbür ‘âsîdür işe ṣataşdı / ṭuṭup ṭaġ başını ḳışa ṣataşdı (RN, 17a/154) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

2. Rastlamak, tesadüf etmek (Boz, 2012: 409) 

Ör: tekebbür ‘âsîdür işe ṣataşdı / ṭuṭup ṭaġ başını ḳışa ṣataşdı (RN, 17a/154) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

3. Sorgulamak (Boz, 2012: 409) 

Ör: daḫı bir gün saŋa ṣataşmaduŋ sen / daḫı bir gün ṭaġuŋdan aşmaduŋ sen (RN, 

50b/525) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

Ṭoymak 
1. Bir gereksinimini yeteri kadar karşılamak (GTS, 3. anlam) 

Ör: ṭoyar kişi anuŋ ni‘metlerine / irüp ḳonduḳ bir gün bir ḫân içine (KEM, 

15b/307) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

Yetmek  

1. Yetişecek miktarda veya derecede olmak, elvermek, kâfi gelmek (KAL, 1. anlam) 

Ör: bu beş günlik ‘ömür bu ḫarca yetmez / ṣaġır mı ḳulaġuŋ niçün işitmez (RN, 

14a/125) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, konu 

7.1.1.4. Yer Rolü 

Yer rolü, “Hedef ya da yön belirtmeyen konumsal yerdir.  Fiilin belirttiği olay, 

durum ya da sürecin gerçekleştiği ya da varlığın bulunduğu yeri ifade eder.” (Doğan, 2011: 

71). 

Binmek 
1. Yüksek bir şeyin veya hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak oturmak 

(GTS, 1. anlam) 

Ör: işitdi ‘aḳl anı ḳatı sevindi / beşâret eyledi tîz taḫta bindi (RN, 18b/173) 
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Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, yer 

Ḳonmak 
1. Yolculukta geceyi geçirmek için bir yerde kalmak, konuk olmak (GTS, 2. anlam) 

Ör: ṭoyar kişi anuŋ ni‘metlerine / irüp ḳonduḳ bir gün bir ḫân içine (KEM, 15b/307 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, yer 

7.1.1.5. Miktar Rolü 

“Bazı fiiller ölçülebilir niteliklere sahip bir varlığı gerektirir.” (Doğan, 2011: 75). Bu 

yönüyle miktar rolü “eylemin gerektirdiği nicelik ifade eden üyenin yüklendiği roldür.” 

(Alan, 2016: 261). 

Değmek 
1. Değerinde olmak (GTS 1. anlam) 

 Ör: ḳamu ‘ilm ü ‘amel bir terke değmez / ki terki olmayan bir berge değmez (RN, 

39b/404) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, miktar 

Geçmek  

1. Değerinde olmak  

Ör: medîne içre yitmiş biŋe geçer / ki allah raḥmetini anda saçar (KEM 15a/ 297) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, miktar 

Yazılmak 
1. Değerinde olmak  

Ör: çu bir ṭâ’at ki yüz biŋe yazılur / yazılan ḫoẕ giri ḳanda bozılur (KEM, 15a/296) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, miktar 

7.1.1.6.  Zaman Rolü 

Eylemin belirttiği hareketin ya da durumun zamanını bildiren roldür (Doğan, 2011: 

76). 

Kalmak 

1. İleriye atılmak, ertelenmek (GTS, 11. anlam) 

Ör: ḥisâbı her kimüŋ yarına ḳaldı / ṭut eyle kim balıġı ṭaşa ṣaldı (RN, 42a/427) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, zaman 

7.1.1.7. Uyarıcı Rolü 

“Duygusal ve duyusal fiillerin ifade ettiği olay ya da sürecin kışkırtıcısı ve 

uyarıcısını ifade eder.” (Doğan, 2011: 69). 

Beŋzemek 
1. İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, 

andırmak (GTS, 1. anlam) 

Ör: ḳamu ṭoġan günüŋ giceye  beŋzer / neye beŋzedeyin ya neye beŋzer (RN, 

46b/477) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, uyarıcı ~ konu 

Uymak 

1. Örnek kabul edip davranışlarını ona benzetmek, imtisal etmek (KAL, 6. anlam) 

Ör: ṣaḳın baŋa uyup sen ġâfil olma / benüm sözüm ṭutup îmânsuz olma (RN, 

20b/192) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, uyarıcı 

7.1.1.8. Amaç Rolü 

Amaç rolü, “Fiilin belirttiği hareketin yapılma amacını ifade eder.” (Doğan, 2011: 

71). 

Varmak 
1. Bir şey gayesi ile bir yere gitmek 

Ör: ṭanuḳluġa varursun ḥaḳ evine / bir iş işle ki cânuŋ da sevine (KEM, 9a/167)  

kişi k’ol ḳapuya ḥâcâta vardı / neyise maḳsûdı anı başardı (RN, 44a/452)  

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, amaç 

7.1.1.9. Güzergâh Rolü 

Güzergâh rolü, “Fiilin belirttiği hareketin rotasını ya da güzegâhını ifade eden yönsel 

yer”  (Doğan, 2011: 76) biçiminde tanımlanmaktadır. 

Girmek 
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1. Yola düşmek 

Ör: çun aġlaşup çıḳuban yola girdük / bi-ḥamdi’llah ki geldük şâma irdük (KEM, 

15b/303) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, güzergah 

7.1.1.10. Alıcı Rolü 

Alıcı rolü, “eşya değiştirme” ve “iletişim fiilleriyle” kurulan roldür (Levin, 1993’ten 

akt. Doğan, 2011: 69). 

Bağışlamak 
1. Vermek, ihsan etmek, bahşetmek (KAL, 2. anlam) 

Ör: ḥaḳ çalabum luṭf işleye ḥabîbine bağışlaya / ol ki sevmezdi suçlaya ta biline 

cehâleti (KEM, 18b/353) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu +{(y)A}, alıcı 

7.1.2. +{DAn} ve +{(y)A}Biçimbirimini Yükleyen Eylemler 

7.1.2.1. Hedef Rolü 

Gelmek 

1. Ulaşmak, varmak (GTS, 1. anlam) 

Ör: ḥabîbine emr ḳılur mekkeden aḳṣâya gelür / enbiyâlar ṣaf ṣaf olur anda 

imâmeti (KEM, 17b/343) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{DAn}, +{(y)A}, hedef 

İnmek 

1. Ulaşmak, varmak 

Ör: ki dereden iner şehrüŋ ucına / görincek ḳa‘beyi beŋzüŋ uçına (KEM, 5a/68) 

Üye yapısı ve rolü:  zorunlu sadece +{DAn}, +{(y)A}, hedef 

İrişmek  
1. Bir yere ulaşmak, varmak (GTS, 2. anlam) 

Ör: ṭurunc ü ḫurma vü zeytüŋ iŋen çoḳ / irişmez bu ucundan ol uca oḳ (KEM, 

12a/230 

Üye yapısı ve rolü:  zorunlu sadece +{DAn}, +{(y)A}, hedef 

7.1.3. +{ Ø }1 ve { (y)A } Biçimbirimini Yükleyen Eylemler 

7.1.3.1. Alıcı Rolü 

Buyurmak 
1. Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını kesin olarak söylemek, emretmek 

(GTS, 1 anlam) 

Ör: velîye vü nebîye terk buyurdı / helâldür terk aŋa cân terkin urdı (RN, 40a/405)   

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{Ø}, +{(y)A}, alıcı 

Iṣmarlamak 
1. Birinin veya bir şeyin korunmasını yahut bakılmasını birine bırakmak, emânet 

etmek, tevdi etmek (KAL, 3. anlam) 

Ör: saŋa ıṣmarladum hem ehl-i beytüm / müŋâcât birle oş bunca beytüm (KEM, 

9b/173) 

Üye yapısı ve rolü: sadece zorunlu +{Ø} ve +{(y)A}, alıcı 

7.1.3.2. Faydalanan Rolü 

Düzmek 

1. Ev bark vb. yapmak 

Ör: yusuf peyġamber atasına yaḳın / yatur düzmişler aŋa daḫı bir sin (KEM, 

13b/266)  

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{ Ø } ve +{(y)A}, faydalanan 

Vermek  
1. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek (GTS, 

1. anlam) 

Ör: ḳazancın kendünüŋ kendüye vermez / eli baġludurur ḫayr işe irmez (RN, 

31a/311) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{ Ø } ve +{(y)A}, faydalanan 

                                                      
1 Üye yapısında sıfır biçimbirimle işaretlenen nesneleri ifade etmek için +{Ø} işareti kullanılmıştır. 



 

 

449 

 

7.1.4. +{(y)A} ve {I} Biçimbirimini Yükleyen Eylemler 

7.1.4.1. Zaman Rolü 

Komak 
1.  Ertelemek 

Ör: ki ṭoġru ḥâlini yarına ḳoymaz / bugün yarın dimeg ol ḥâle uymaz (RN, 

52b/546) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{I}, +{(y)A}, zaman 

7.1.4.2. Hedef Rolü 

Salmak 

1. Atmak, bırakmak, koymak 

Ör: o yûsufdur ki ḳardaşları anı / ḳuyuya ṣaldılar ḳurtuldı cânı (KEM, 4a/53) 

ḥisâbı her kimüŋ yarına ḳaldı / ṭut eyle kim balığı ṭaşa ṣaldı (RN, 42a/427)  

Üye yapısı ve rolü: zorunlu sadece +{(y)A}, hedef 

7.2. Nöbetleşme 

7.2.1. +{(y)A} ~ +{Ø} Nöbetleşmesi 

7.2.1.1. Hedef Rolü 

Koymak 

1. (Bir yere) bırakmak, (bir yere) yerleştirmek (KAL, 1. anlam) 

Ör: ḳoyıcaḳ yir maluŋ ‘öşrini seçdi / ḳıyamaz virmege cânuna geçdi (RN, 35a/353) 

Üye yapısı ve rolü:  +{(y)A} ~ +{Ø} nöbetleşmesi, hedef 

7.2.2. +{DAn} ~ +{(y)A}   Nöbetleşmesi 

7.2.2.1. Uyarıcı Rolü 

Esrimek 

1. Herhangi bir sebeple kendinden geçmek, gaşyolmak (GTS, 1. anlam) 

Ör: kişi kim ma‘şûḳaya esrimeye / dâlâlet almış anı ne dimeye (RN, 22a/210) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu +{DAn} ~ +{(y)A} nöbetleşmesi, uyarıcı 

7.2.2.2. Konu Rolü 

Geçmek 

1. Vazgeçmek (KAL, 29. anlam)  

Ör: ḳoyıcaḳ yir mâluŋ ‘öşrini seçdi / ḳıyamaz virmege cânuna geçdi (RN, 35a/353) 

Üye yapısı ve rolü: zorunlu +{DAn} ~ +{(y)A} nöbetleşmesi, konu 

7.2.2.3. Güzergah Rolü 

Yitmek  
1. Ulaşmak, vâsıl olmak 

Ör: mıṣırlu durdı bir gün göçdi gitdi / girü geldügi yola Brdre yitdi (KEM, 15a/299) 

Üye yapısı ve rolü:  +{DAn} ~ +{(y)A} nöbetleşmesi ve zorunlu +{(y)A}, 

güzergah ve hedef 

7.2.3. +{DA} ~ +{(y)A} Nöbetleşmesi 

7.2.3.1. Yer Rolü 

Katlanmak 
1. Dikilmek, durmak 

Ör: benüm ileyüme kim ḳatlanısar / ki ḫışmumdan deŋiz oda yanısar (RN, 19b/182) 

Üye yapısı ve rolü: +{DA} ~ +{(y)A} nöbetleşmesi, yer 

Yatmak  
1. Mezarda gömülü olmak (KAL, 5. anlam) 

Ör: birbiri ḳarşusına yatmış anlar / gücüŋ yitse erinme sen daḫı var (KEM, 13b/261) 

Üye yapısı ve rolü:  +{DA} ~ +{(y)A} nöbetleşmesi ve sadece zorunlu +{(y)A}, yer 

7.2.4. +{(y)lA} ~ +{(y)A} Nöbetleşmesi 

7.2.4.1. Araç Rolü 

Araç rolü, “Bir süreçte eden tarafından kullanılan aracı ifade eder, araç bu yönüyle 

olayın doğrudan fiziksel nedenidir.”(Doğan, 2011: 71). 

Yanmak 
1. Ateş durumuna geçmek, tutuşmak (GTS, 2. anlam) 

Ör: benüm ileyüme kim ḳatlanısar / ki ḫışmumdan deŋiz oda yanısar (RN, 19b/182)  

Üye yapısı ve rolü:  +{(y)lA} ~ +{(y)A} nöbetleşmesi, araç  
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Sonuç 
Bu inceleme sonucunda ad - eylem bağlantısında;  

a. zorunlu olarak +{(y)A} durum biçimbirimi bulunan yapılarda söz konusu 

biçimbirimin hedef, faydalanan, konu, yer, miktar, zaman, uyarıcı, araç, 

güzergâh ve alıcı 

b. zorunlu olarak +{DAn} ve +{(y)A} durum biçimbirimi bulunan yapılarda hedef 

c. zorunlu olarak +{Ø } ve +{(y)A} durum biçimbirimi bulunan yapılarda alıcı ve 

faydalanan 

d. zorunlu olarak +{(y)A} ve +{I}  durum biçimbirimi bulunan yapılarda zaman 

anlamsal rollerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Bunun dışında +{(y)A} durum biçimbirimi +{(y)A} ~ +{Ø} nöbetleşmesinde hedef, 

+{DAn} ~ +{(y)A} nöbetleşmesinde uyarıcı, konu ve güzergâh, +{DA} ~ 

+{(y)A} nöbetleşmesinde yer ve +{(y)lA} ~ +{(y)A} nöbetleşmesinde ise araç 

rolündedir.  
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Tarihî Türk Yazı Dillerinde Gereklilik İfadesi 

 

Şahap BULAK* 

 

Öz: Günümüzde genellikle kişi unsuruna bağlanan belirli eklerle ifade edilse de 

Türkçede kipler, tarihî dönemleri de dikkate alındığında genellikle kişi unsuruna bağlanan 

belirli bir ek, kelime veya kelime ve eklerden oluşan birleşik yapılarla ifade edilir. İfade 

şekilleri bakımından olduğu gibi ortaya çıkışları ve kip hüviyeti kazanma süreçleri 

bakımından da farklılık gösteren kiplerin bir kısmı, günümüzde de kişi unsuruna bağlanan 

belirli bir ekin yanı sıra kelimelerle veya kelime ve eklerden oluşan birleşik yapılarla da 

ifade edilmektedir. Bu kiplerin başında gereklilik kipi gelmektedir. 

Bu çalışmada Türkçenin yazılı kaynaklarla takip edilebildiği ilk dönemden kip 

hüviyeti kazandığı Osmanlı Türkçesi dönemine kadar gereklilik ifadesinde kullanılan yapılar 

incelenmiştir. Bunun için öncelikle, ele geçen yazıt ve metinlerinde gereklilik ifadesine 

rastlanmayan Köktürk Türkçesi dışındaki tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesinde 

kullanılan yapılar tespit edilmiştir. Bu yapılar, oluştukları unsurlar dikkate alınarak tasnif 

edilmiş ve kullanıldıkları tarihî yazı dillerine ait metinlerden alınan örneklerle açıklanmıştır. 

Daha sonra söz konusu yapıları oluşturan unsurların türleri, esas işlevleri ve varsa bağlandığı 

kişi unsurunun niteliği ve taşıdığı zaman işlevinin sebepleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bir 

tarihî yazı dilinde gereklilik ifadesinde kullanılan her bir yapı, diğer tarihî yazı dillerinde 

kullanılan şekilleri ile karşılaştırılarak benzer ve farklı yönleri ortaya konmuştur. Böylece 

tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesinde kullanılan yapılar bütün yönleriyle tanıtılmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, tarihî yazı dilleri, fiil çekimi, kipler, tasarlama kipleri, 

gereklilik kipi. 

 

EXPRESSION OF NECESSITATIVE IN HISTORICAL TURKISH WRITTEN 

LANGUAGES 

Abstract: Today though generally expressed with certain endings annexed to the 

person, moods in Turkish are generally expressed with endings annexed to the person, 

Words or compound structures comprised of Words or endings considering historical 

periods. Some of the moods, which distinguish in terms of forms of expression as well as of 

their emergence and processes of acquisition of mood identity, are expressed with words or 

compound structures comprised of Words and endings apart from an ending annexed to the 

person. Of these moods mood of necessitative is at the top. 

This study has examined structures used during the period from the early times when 

they were traced through written sources to the time of Ottoman Turkish. For this, first of all 

structures used in expression of necessitative within historical written languages apart from 

Gokturk Turkish in which there has been no trace of expression of necessitative in 

inscriptions and texts obtained. These structures were classified and explained with samples 

taken from texts belonging to historical written languages considering the period of their 

formation. Then we focused on types of the elements that formed the relevant structures, 

their main functions and the quality of the person it annexed, if any, and reasons of its 

temporal function.  Besides, each structure used in necessitative of expression of each 

historical written languages, has been compared with forms used in other historical written 

languages to find out similar and different aspects. Therefore, structures in necessitative of 

expression in historical written languages were presented in all its parts. 

Keywords: Turkish, old written languages, verb conjugation, irrealis moods, and 

necessitative mood. 
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Giriş 

Türkiye Türkçesi’nde şekil ve zaman ifade eden duyulan geçmiş zaman, görülen 

geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman olmak üzere beş bildirme kipi;  

sadece şekil ifade eden emir kipi, istek kipi, şart kipi ve gereklilik kipi olmak üzere dört 

tasarlama kipi bulunmaktadır. Bu kipler, günümüzde genellikle belirli kip ve kişi ekleri ile; 

bazen de söz konusu eklerin yanı sıra aynı zamanda kelimelerle veya kelime ve eklerden 

oluşan birleşik yapılarla ifade edilmektedir. Söz konusu bildirme ve tasarlama kipleri, ifade 

şekilleri bakımından olduğu gibi ortaya çıkışları, kip hüviyeti kazanma süreçleri bakımından 

da farklılık göstermektedir. Bu kiplerin iyi anlaşılması, doğru öğrenilmesi ve öğretilmesi için 

başlangıçtan bugüne kadar geçirdikleri süreç incelenmeli, bütün özellikleri belirlenmelidir. 

Tarihî yazı dillerinde belirli (müstakil) bir eki olmayan gereklilik kipi, farklı ek, 

kelime ve yapılarla ifade edilmiştir. Sadece şekil ifade eden ve ana işlevi tasarlanan kılış, 

oluş veya durumun gerçekleşmesinin gerekli olduğunu bildirmek olan gereklilik kipi, 

emirden çok vücubiyet bildirir (Bulak 2017a:357). Köktürk Türkçesi dönemine ait ele geçen 

sınırlı sayıdaki yazılı kaynakta tespit edilemeyen gereklilik ifadesi, diğer tarihî yazı 

dillerinde birbirinden farklı yapılarla, birden çok şekilde ifade edilmiştir. Tasarlama 

kiplerinden olup sadece şekil bildiren gereklilik kipinin ifadesinde kullanılan yapıların 

içerisinde yer alan bazı kip ekleri ve fiilimsiler zaman anlamı taşıdığından tarihî yazı 

dillerinde gereklilik ifadesinde kullanılan yapıların bir kısmı, şeklin yanı sıra zaman da 

bildirir. İfadesinde kullanılan şekiller genellikle kişi unsuruna bağlanmadığı için gereklilik 

kipi, Osmanlı Türkçesi dönemine kadar tam anlamıyla kip hüviyeti kazanamamıştır. Buna 

rağmen tarihî yazı dillerinde gereklilik çok çeşitli şekillerde ifade edilegelmiştir. 

Tarihî yazı dillerinde ifade edilme şekillerine bakıldığında gereklilik ifadesinin 

kendisine özgü, kişi unsuruna bağlanmış belirli bir ek ile ifade edilme yerine değişik ek, 

kelime veya ek ve kelimelerden oluşan birleşik yapılarla ifade edildiği görülür. Bu yapıların 

bir kısmı tek bir tarihî yazı dilinde kullanılırken bir kısmı birden çok tarihî yazı dillinde 

kullanılmıştır. Günümüzde gereklilik kipi, Türkiye Türkçesi’nde her ne kadar kişi unsuruna 

bağlanmış belirli bir ekle ifade edilse de aynı zamanda tarihî yazı dillerinde olduğu gibi 

gereklilik ifade eden kelimelerle oluşturulan yapılarla da ifade edilmeye devam edilmektedir. 

Diğer çağdaş yazı dillerinde de görülen söz konusu yapıların bir kısmı tarihî yazı dillerinde 

kullanılan yapılardan oluşmaktadır. Bu yapılardan bazıları tarihî süreç içinde birtakım şeklî 

değişikliklere uğrarken bazıları ise tarihî yazı dillerindeki şekilleriyle kullanılmaya devam 

edilmektedir. Bu durum, tarihî yazı dillerindeki gereklilik ifadesinin bütün ayrıntılarıyla 

incelenmesinin önemini daha da artırmaktadır. Bu sebeple tarihî yazı dillerindeki gereklilik 

ifadesinin ortaya konması, sadece yazı dillerindeki gereklilik ifadesini aydınlatmakla kalmaz, 

aynı zamanda günümüzdeki gereklilik ifadesine ışık tutar. 

Bu çalışmada Türkçenin yazılı kaynaklarla takip edilebildiği ilk dönemden kip 

hüviyeti kazandığı Osmanlı Türkçesi dönemine kadar gereklilik ifadesinde kullanılan yapılar 

incelenmiştir. Bunun için öncelikle, ele geçen yazıt ve metinlerinde gereklilik ifadesine 

rastlanmayan Köktürk Türkçesi dışındaki tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesinde 

kullanılan yapılar tespit edilmiştir. Bu yapılar, oluştukları unsurlar dikkate alınarak tasnif 

edilmiş ve kullanıldıkları tarihî yazı dillerine ait metinlerden alınan örneklerle açıklanmıştır. 

Daha sonra söz konusu yapıları oluşturan unsurların türleri, esas işlevleri ve varsa bağlandığı 

kişi unsurunun niteliği ve taşıdığı zaman işlevinin sebepleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bir 

tarihî yazı dilinde gereklilik ifadesinde kullanılan her bir yapı, diğer tarihî yazı dillerinde 

kullanılan şekilleri ile karşılaştırılarak benzer ve farklı yönleri ortaya konmuştur. Böylece 

tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesinde kullanılan yapılar bütün yönleriyle tanıtılmaya 

çalışılmıştır. 

2. Tarihî Türk Yazı Dillerinde Gereklilik İfade Şekilleri 
Tarihî Türk yazı dillerinde gereklilik ifadesi için belirli ek veya yapı 

kullanılmadığından gereklilik; yapı bakımından ek, kelime ve birleşik yapılardan oluşan üç 

farklı şekilde ifade edilmiştir. 

2.1. Gerekliliğin Ek İle İfadesi 

Tarihî yazı dillerinde gereklilik ek olarak “-gU(+lUk ol)” ve “-mAlI” ekleriyle ifade 

edilmiştir. 
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2.1.1. “…-gU/gU (ol)/…-GUlUk (ol)” 

Eski Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi ve Çağatay 

Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik ifadesidir. “-gU” sıfat fiil eki; bazen tek başına, bazen 

“ol” teklik 3. kişi zamiri ile beraber, bazen de “+lUk” isimden isim yapma eki ve “ol” 

teklik 3. kişi zamiri ile beraber kullanılmıştır. 

“-gU” sıfat fiil eki, tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesi dışında çeşitli işlevlerde 

kullanılmıştır (Mansuroğlu 1953:347-350; Türk 1995:354). Ahmet Bican Ercilasun, bu ekin 

kendinden sonra gelen “kergek” kelimesinin düşmesiyle gereklilik anlamını tek başına 

üstlendiğini belirtir (Ercilasun, 1984:150). Gerekliliğin aynı dönemde “…-gU kergek” yapısı 

ile de ifade edilmesi, bu fikri destekler. 

Eski Uygur Türkçesi’nde, esasen “-gU” şeklinde gereklilik ifadesinde kullanılan söz 

konusu sıfat fiil eki,  bazen “ol” teklik 3. kişi zamiri ile beraber “-gU ol” şeklinde; bazen de 

“+lUk” isimden isim yapma eki ve “ol” teklik 3. kişi zamiri ile beraber “-GUlUk ol” 

şeklinde kullanılır. Bazen teklik 3. kişi zamiri ile birlikte kullanılsa da kişi unsuru genellikle 

cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: bidi öze ur-ġu ol (TT VII 41v, 4-5), 

kirliligig kirsizig yinçge adırtla-ġu ol (Xuanzang-Biogr. 465-466), ḳartḳa basur-ġu ol (HK 

(I) 180), atın bir y(i)grmi ujik orunlar sayu birer birer ur-ġu ol (TT VII 41v, 19-21),  munta 

basa üç y(a)vlaḳ yoldaḳılar üçün burxanlarḳa yükünç yükün-külük ol (BTT II 154-156). 

turġur-guluk ol (BTT, I, D, 186) gibi. Bu tür gereklilik ifadesinin olumsuz örnekleri de 

mevcuttur: ıd  ton͡guz yoḳ çıġay ḳodıḳı yavız aşunḳa kir-me-gü ol (Totenbuch, 216-217), 

edgüke ayıġka y(i)me tepren-me-gü ol (BTT I B 76) gibi. 

Karahanlı Türkçesi’nde, genellikle “-gU” şeklinde gereklilik ifadesinde kullanılan 

söz konusu sıfat fiil eki, bazen “ol” teklik 3. kişi zamiri ile beraber “…-gU ol” şeklinde 

kullanılır: bayat birdi devlet ay terken ḳutı / anın͡g şükri ḳıl-ġu oḳıp min͡g atı (KB 109), 

katıġlan-ġu ötrü yetürgü tapuġ/ tümen edgülükke açılġay kapuġ (KB-4859), yanut kıl-ma-ġu-

mu ay köngli tirig (KB-5772)  oġul kız atasın sugurka-ġu ol (KB-3388)  özün͡g bolsa hacib orunç al-ma-

ġu (KB-4144) gibi. 

Eski Uygur Türkçesi’ne göre Karahanlı Türkçesi’nde “…-gU ol” şekli daha az 

kullanılır. Karahanlı Türkçesi’nde işlek bir şekilde sıfat fiil eki olarak da kullanılan “-gU” 

eki, gereklilik ifadesinin dışında gelecek zaman ifadesinde de kullanılmıştır (Bulak 

2017a:236-238). Bu durum, Çağatay Türkçesi’nde de görülür. 

Karahanlı Türkçesi’nde gereklilik ifadesinde kullanılan “-gU” eki, basit çekimde 

kişi unsuruna bağlanmadan kullanılır. Kişi unsuru, cümlenin öznesi veya ana yükleminden 

anlaşılır. Ancak hikâye birleşik çekiminde kişi unsuru olarak iyelik eklerini alır: burun  ıd-

gu+m er-di kamug edgülüg (KB-1131) eşit-me-gü+m er-di anın͡g sözlerin (KB-3859) gibi 

(Bulak 2017a:400). Metinlerde olumsuz örnekleri de mevcuttur: ödin͡ge küdezgü işig ivme-gü 

/ kamuġ iş ödinde bolur ay bügü (KB 557), negü tir eşitgil sınamış bügü/ sözüg sözleme-gü 

eşit-gü ögü (KB 1913) gibi. 

Harezm Türkçesi’nde, “…-gU” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, cümlenin öznesi 

veya ana yükleminden anlaşılır: arıt-ġu bu tilni ḳamuġdın oza / kedin bolsa hamd ü senâġa 

sezâ (MM 16/1-2), oruç ayı içre bėrilse revâ / faḳîrlerġa bėr-gü ya ol bî-nevâ (MM 174/1-2), 

namâzdın taş altı taḳı altısı / namaznın içinde erür bil-gü ḥaḳ (MM 66/3-4) gibi. Metinlerde 

olumsuz örnekleri de mevcuttur: bol-ma-ġu (MM 358/3) çıḳ-ma-ġu (MM 79/3) ḳıs-ma-ġu 

(MM 288/3) gibi. 

Çağatay Türkçesi’nde söz konusu gereklilik ifadesi nadir de olsa kullanılır. Bu 

dönemde  “-GU” sıfat fiil eki, “+lUk” isimden isim yapma ekiyle genişletilerek “…-

GUlUk” şeklinde kullanılır (Argunşah 2014:177-178). Çağatay Türkçesi’nde işlek bir 

şekilde sıfat fiil eki olarak da kullanılan “-gU” eki, gereklilik ifadesinin dışında gelecek 

zaman ifadesinde de kullanılmıştır (Bulak 2017a:268-273). Aynı ekin aynı dönemde hem 

bildirme kipi hem de tasarlama kipi ifadesinde kullanılması ilginç bir durum arz eder. Bu 

durum, Karahanlı Türkçesi’nde de görülür. 

2.1.1. “-mAlI” 
Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi’nde kullanılan bir 

gereklilik ifadesidir. “-mA” fiilden isim yapma eki ile “+lI” isimden isim yapma ekinden 

oluşan birleşik bir sıfat fiil ekidir (Ergin 1993:296). Söz konusu yazı dillerinde pek işlek 
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olmasa da bu dönemler, “-mAlI” ekinin gereklilik ifadesinde kullanıldığı ilk dönemler 

olması bakımından önemlidir. 

Kıpçak Türkçesi’nde, “-mAlI” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, cümlenin öznesi veya 

ana yükleminden anlaşılır: ėşit-meli (KZ 150), kėl-meli (AB 164) gibi. Ermeni Harfli Kıpçak 

metinlerinde görülür (Güner 2013:249). Kıpçak Türkçesi’nde ekle ifade edilen tek gereklilik 

kipi ifadesidir. 

Çağatay Türkçesi’nde “-mAlI” şeklinde kullanılır. Söz konusu ek, bu dönemde çok 

nadir olarak gereklilik ifadesinde kullanılmıştır (Argunşah 2014:177-178). 

Eski Anadolu Türkçesi’nde, “-mAlU” şeklinde kullanılır. İlk ortaya çıktığı dönemde 

daha çok sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır (Ergin 1993:296). Söz konusu ek, Osmanlı 

Türkçesi’nden itibaren gereklilik ifadesinde kullanılmaya başlanmış, zamanla işleklik 

kazanıp kişi unsuruna bağlanarak gereklilik kipi eki haline gelmiştir. 

2.2. Gerekliliğin Kelime İle İfadesi 

Tarihî yazı dillerinde gereklilik kelime olarak isim olan “kergek/kerek/kėrek/gerek” 

kelimesi ile ifade edilmiştir. 

2.2.1. “kėrek (turur)” 

Eski Uygur Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi’nde kullanılan bir 

gereklilik ifadesidir. Eski Uygur Türkçesi’nde sadece “kergek” kelimesinden oluşurken 

Çağatay Türkçesi’nde “kergek” kelimesi ve “turur” fiilinden oluşur. Ancak “turur” fiili 

çoğu zaman kullanımdan düşer. Eski Anadolu Türkçesi’nde ise Eski Uygur Türkçesi’nde 

olduğu gibi sadece “gerek” kelimesinden oluşur. Söz konusu kelime, isimdir. Her üç tarihî 

yazı dilinde de kullanımında zaman ayrımı gözetilmez. 

Eski Uygur Türkçesi’nde “kergek” şeklinde ifade edilir. Kişi unsuru, cümlenin 

öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: (anın) bon om erdinig boşġunġalı tutgalı oḳıġalı 

oḳıtġalı bitigeli bititgeli ögretig ḳılġalı k(e)rgek (Suv. 24, 15-17) gibi. 

Çağatay Türkçesi’nde, “kėrek turur” şeklinde kullanılır. Ancak “turur” fiili çoğu 

zaman kullanımdan düşer: tabîbġa öz fennîde hazâḳat kėrek (Mahb. 29/8), vefâ kėrek an͡ga 

ḳılġan sayı cefâ maḥbûb (FK 17b/2) gibi. Kişi unsuru, cümlenin öznesi veya ana 

yükleminden anlaşılır. 

Eski Anadolu Türkçesi’nde “gerek” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, cümlenin 

öznesinden veya ana yükleminden anlaşılır: kanı ol gözleri hûnî ki bize bâde suna / zirâ sâkî 

olanuŋ gözleri mestâne gerek (ADD 140-122/4), baŋa yine tutağuŋdan şerabı nab gerek / 

diriğ olmayısar ger ciğer kebab gerek (KBD 194-492/1) kişi yolda izde inen sak gerek / 

niceme acı gelse söz hak gerek (SN 2362) gibi. 

2.3. Gerekliliğin Birleşik Yapılarla İle İfadesi 

Tarihî yazı dillerinde gereklilik fiilimsi+gereklilik bildiren kelime, çekimli 

fiil+gereklilik bildiren kelime ve isim+gereklilik bildiren kelime olmak üzere üç farklı 

şekilde kurulan birleşik yapılarla ifade edilmiştir. 

2.3.1. Fiilimsi + Gereklilik Bildiren Kelime 

Tarihî yazı dillerinde fiilimsi+gereklilik bildiren kelime şeklinde ifade edilen 

gereklilik, isim fiil+gereklilik bildiren kelime, sıfat fiil+gereklilik bildiren kelime ve zarf 

fiil+gereklilik bildiren kelime olmak üzere üç farklı şekilde ifade edilmiştir. 

2.3.1.1. İsim Fiil+Gereklilik Bildiren Kelime 

Tarihî yazı dillerinde isim fiil+gereklilik bildiren kelime şeklinde ifade edilen 

gereklilik ifadesinde yer alan isim fiil, “-mAk/mAḫ” isim fiil ekiyle kurulmuştur. 

2.3.1.1.1.  “…-mAk/mAḫ kergek/kerek/kėrek/gerek” 

Eski Uygur Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski 

Anadolu Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik ifadesidir. “-mAk/mAḫ” isim fiil (mastar) 

ekini alan herhangi bir fiil ile vücubiyet anlamı taşıyan “kergek/kerek/kėrek/gerek” 

kelimesinden oluşan birleşik bir yapıdır. Tarihî yazı dillerinde yaygın olarak kullanılmıştır. 

Eski Uygur Türkçesi’nde, “…-mAk kergek” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, 

cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: birök övkelig yaġıġ utayın tiser bilge 

biliglig y(i)ti ḳılıçıġ tayan-mak k(e)rgek (BTT I B 77-78), ḳıl-maḳ k(e)rgek erti (X ͮastvanift, 

177, 261-265) tut-maḳ k(e)rgek er-ti (X ͮastvanift, 175, 164-165) gibi. Gelecek zamanlı 

metinlerde kullanılır. 
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Harezm Türkçesi’nde, “…-mAk kerek” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, cümlenin 

öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: eger resulnı sizge ata tesem siz andın ol sizdin 

ḳaçmaḳ kerek erdi (KE 200v/8), yana ġıybat ḳılmaḳdın saḳlanmaḳ kerek anın ͡g üçün kim 

ġıybat ḳılmaḳ uluġ  kerek anın͡g üçün kim ġıybat ḳılmaḳ uluġ  yazuḳlardın turur (NF 384/4) 

gibi. Gelecek zamanlı metinlerde kullanılır. 

Kıpçak Türkçesi’nde, “…-mAk/-mAḫ kerek” şeklinde kullanılır. Ekin sonundaki /k/ 

ünsüzü çoğu zaman k>ḫ değişimiyle /ḫ/ şeklini alır. Kişi unsuru, cümlenin öznesi veya ana 

yükleminden anlaşılır: bar-maḫ kerek (TB 90) bėr-meḫ kerek (TB 107) bildir-mek kerek sėn 

(DM 22b) bol-maḫ kerek (TB 70) cuvap bėr-meḫ kerek (TB 96) dut-maḳ kerek (İN 34v) 

gibi. Bu dönemde en sık kullanılan gereklilik kipi ifadesidir. Gelecek zamanlı metinlerde 

kullanılır. 

Çağatay Türkçesi’nde “…-mAk kėrek” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, cümlenin 

öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: aların ḳutḳarmak fikr ḳılmaḳ kėrek (Z 45a/2), 

körmek kėrek her ne Tėn͡gri salmış olsa alına (L Div. P 100a/14), barmaḳ kėrek sizni pâdşâh 

köterürler (B 118a/9), anın͡g ḫâlâtını tamâm bitilse yana bir başḳa kitâb bitimek kėrek (NM 

1), dė-di ol kön͡gül za’fı vü rencürluġın bolġay, an͡ga ‘ilâc ḳılmaḳ kėrek (NM 24) gibi. Bu 

dönemde en çok kullanılan gereklilik ifadesidir. Gelecek zamanlı metinlerde kullanılır: ya’ni 

özümiz arıtmaḳ kėrek ve yitken dervişlere fütûhnı dervîşler işige sarf ḳılmaḳ kėrek. (NM 55), 

ve hem ol dipdür ki her kim bu yolġa kirer, tört ölümni özige tutmaḳ kėrek (NM 63) gibi. 

Eski Anadolu Türkçesi’nde, “…-mAk/-mAḫ gerek” şeklinde ifade edilir. Ekin 

sonundaki ünsüz çoğu zaman k>ḫ değişimiyle /ḫ/ şeklini alır. Bu durum, Kıpçak 

Türkçesi’nde daha sıklıkla görülür. Kişi unsuru, cümlenin öznesi veya ana yükleminden 

anlaşılır: bir arada bir dem otur-maḫ gerek/hicâbı aradan götür-mek gerek (SN 160), baba 

maŋa bir ḳız alıver kim men yėrümden turmadın ol tur-maḫ gerek, men kara koç atuma 

binmedin ol bin-mek gerek, men karıma varmadın ol maŋa baş getür-mek gerek (DK 81) 

gibi. Söz konusu gereklilik ifadesi genellikle gelecek zamanlı metinlerde kullanılır: baba bu 

sözi sen mânâ de-me-mek gerek idüŋ, çünki dėdüŋ elbetde varsam gerek (DK 175), bir kişi 

vezîr ėdin-mek gerek kim anda iki ḥaslet ola (KVH 25b/10) gibi. 

2.3.1.2. Sıfat Fiil+Gereklilik Bildiren Kelime 

Tarihî yazı dillerinde sıfat fiil+gereklilik bildiren kelime şeklinde ifade edilen 

gereklilik ifadesinde yer alan sıfat fiiller, “-mIş” sıfat fiil eki, “-gU” sıfat fiil eki ve “-Ar” 

sıfat fiil eki olmak üzere üç farklı sıfat fiil ekiyle kurulmuştur. 

2.3.1.2.1. “…-mIş kergek/gerek” 

Eski Uygur Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik 

ifadesidir. “-mIş” sıfat fiil eki alan herhangi bir fiil ile “kergek/gerek” kelimesinden oluşur. 

Söz konusu yapı, içerisinde yer alan ve geçmiş zaman anlamı taşıyan sıfat fiil ekinden dolayı 

geçmiş zaman, şimdiki zaman ve geniş zamanlı metinlerde kullanılır. 

Eski Uygur Türkçesi’nde, “…-mIş kergek” şeklinde kullanılır: tözinte alḳu nomlar 

körkdeş teg közünser yime ol nomlar toġmaz erkenki ödte tile-miş kergek (KTUN XX 257), 

anı teg işke tuşḳa edgü saḳınç saḳınıp utru edgüleş-miş k(e)rgek (U IV D 58-60) gibi. Kişi 

anlamı, “-mIş” sıfat fiil ekini alan fiile getirilen iyelik eki ile sağlanır: men yime amtı nomla-

mış-ım kergek (KTLG 552), tınlıġlarıġ ozġurup ḳutġarıp nirvanka bar-mış-ım kergek 

(KTLG 552). Bu dönemde çok işlek olarak kullanılan söz konusu gereklilik ifadesi, 

genellikle geçmiş zaman, şimdiki zaman ve geniş zamanlı metinlerde kullanılır: men özüm 

ıtta sansız yėr körü yorı-mış kergek (Prens KP LVII), anın tınlıġlar atanmı tapın-mış kergek 

(Kuanşi 212), taḳı ne ayıt-mış kergek (USt. 140), igke yaraşı yürün teg ot bir-miş k(e)rgek 

(BTT I B 163-164) gibi. 

Eski Anadolu Türkçesi’nde “…-mIş gerek” şeklinde kullanılır. Bu dönemde çok 

seyrek olarak kullanılan bir gereklilik ifadesidir. Kişi unsuru, cümlenin öznesinden veya ana 

yükleminden anlaşılır: eli ardın ağzın tut-mış gerek, iki batman buğday vėr-miş gerek, 

namazı dönder-miş gerek (Akkuş 1995:251) gibi. 

2.3.1.2.2. “…-gU kergek/kerek” 

Eski Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi’nde kullanılan bir 

gereklilik ifadesidir. “-gU” sıfat fiil ekini alan herhangi bir fiil ile “kergek/kerek” 
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kelimesinden oluşur. “-gU” ekini alan fiil, bazı yazı dillerinde “kerek” kelimesinden önce; 

bazılarında ise sonra gelir. Söz konusu yapı, içerisinde yer alan ve gelecek zaman anlamı da 

taşıyan “-gU” ekinden dolayı genellikle şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamanlı 

metinlerde kullanılır. 

Eski Uygur Türkçesi’nde, “-gU” ekini alan fiil “kergek” kelimesinden önce 

geldiğinden “…-gU kergek” şeklinde kullanılır. Gereklilik ifadesi taşıyan “-gU” eki, yine 

gereklilik ifade eden “kergek” kelimesi ile beraber kullanılarak gereklilik anlamı bir nevi 

pekiştirilir: bo iki törlüg edgü(lerke tükel)lig bol-ġu k(e)rgek (Suv. 23, 6-7). Genellikle geniş 

zaman ve gelecek zamanlı metinlerde kullanılır. Kişi unsuru, cümlenin öznesi veya ana 

yükleminden anlaşılır. 

Karahanlı Türkçesi’nde, “-gU” ekini alan fiil “kerek” kelimesinden önce 

geldiğinden “…-gU kerek” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, genellikle cümlenin öznesi veya 

ana yükleminden anlaşılır: tapuġçı yan͡gılsa okıt-ġu kerek / negüke yan͡gılmış ayıt-ġu kerek 

(KB 641), ḳapuġdakı birle yaraş-ġu kerek / ḳatılġu kelişgü barış-ġu kerek (KB 4168), ḳalı 

mundaġ erse sewün-gü kerek / ayıtmış sözümni  sen ay-ġu kerek (KB 1910) gibi. 

Harezm Türkçesi’nde “-gU” ekini alan fiil bazen “kerek” kelimesinden önce, bazen 

de sonra gelir: bil-gü kerek (MM 15/4), kerek tur-ġu saḳ (MM 66/1-2) gibi. Bu sebeple söz 

konusu yapı, bazen “…-gU kerek” şeklinde; bazen ise, “kerek …-gU” şeklinde kullanılır. 

Kişi unsuru, cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: şėşip bėlni andın körüş-gü 

kerek / körüşse köküzni sürüş-gü kerek (MM 289/1-2), on ėkki fariza alın͡g bu sebaḳ / bilip 

munı mü’min kerek tur-ġu saḳ (MM 66/1-2), velî kėl ėşitgil ayâ ‘âḳil ėr / nėtegler kerek bil-

gü mü’min işi (MM 15/3-4) gibi. 

2.3.1.2.3. “…-Ar kerek” 

Tarihî yazı dillerinden sadece Kıpçak Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik 

ifadesidir. “-Ar” sıfat fiil ekini alan fiil ve “kerek” kelimesinden oluşur. 

Kıpçak Türkçesi’nde, “…-Ar kerek” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, cümlenin 

öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: kid-er kerek (MG 21b) gibi. Bu dönemde pek işlek 

olmayan söz konusu gereklilik ifadesi, genellikle geniş zamanlı metinlerde kullanılır. Bu 

durum, “-Ar” sıfat fiil ekinin geniş zaman anlamı taşımasından kaynaklanmaktadır. 

2.3.1.3. Zarf Fiil+Gereklilik Bildiren Kelime 

Tarihî yazı dillerinde zarf fiil+gereklilik bildiren kelime şeklinde ifade edilen 

gereklilik ifadesinde yer alan zarf fiil, “-Up” zarf fiil ekiyle kurulmuştur. 

2.3.1.3.1.“…-Up gerek” 

Tarihî yazı dillerinden sadece Eski Anadolu Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik 

ifadesidir. “-Up” zarf fiil ekini alan herhangi bir fiil ile “gerek” kelimesinden oluşur. 

Mehmet Özmen, söz konusu zarf fiil ekinin duyulan geçmiş zaman ifadesinde kullanılan “-

UpdUr” ekinden geldiğini ve “-mIş gerek” yapısının yanında ikinci bir anlatım yolunu 

oluşturduğunu belirtir (Özmen 2010:468-469). 

Eski Anadolu Türkçesi’nde, “…-Up gerek” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, 

cümlenin öznesinden veya ana yükleminden anlaşılır: yoluŋa varlıgğı koyup gerek ki sohbet 

idem / muhib ki ėre habîbine ne hicâb gerek (KBD 492/5), gölgeŋ cihâna çetr-i hümâyûn 

olup gerek / halk üzre sâyebân ėde perr-i hümâsını  (ADD 10-4/18) gibi. 

2.3.2. Çekimli Fiil+Gereklilik Bildiren Kelime 

Tarihî yazı dillerinde çekimli fiil+gereklilik bildiren kelime şeklinde ifade edilen 

gereklilik, bildirme kipleriyle çekimli fiil+gereklilik bildiren kelime ve tasarlama kipleriyle 

çekimli fiil+gereklilik bildiren kelime olmak üzere iki farklı şekilde ifade edilmiştir. 

2.3.2.1. Bildirme Kipleriyle Çekimli Fiil+Gereklilik Bildiren Kelime 

Tarihî yazı dillerinde bildirme kipleriyle çekimli fiil+gereklilik bildiren kelime 

şeklinde ifade edilen gereklilik ifadesinde yer alan fiiller, “-GAy” gelecek zaman eki ve “-

IsAr” gelecek zaman eki olmak üzere iki farklı gelecek zaman ekiyle çekimlenmiştir. 

2.4. “kerek …-GAy+kişi unsuru” 

Tarihî yazı dillerinden sadece Kıpçak Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik 

ifadesidir. “kerek” kelimesi ile kişi unsuruna bağlanmış “-GAy” gelecek zaman eki alan 

herhangi bir fiilden oluşur. 

Kıpçak Türkçesi’nde, “kerek …-GAy+kişi ekleri” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, 
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genellikle “-GAy” gelecek zaman eki alan fiile getirilir: kerek ayt-ḳay (TB 108) kerek bėr-

gey-ler (TB 107) kerek çıḫar-ġay (TB 106) kerek kör-gey-ler (TB 161) gibi. Ermeni Harfli 

Kıpçak metinlerinde görülür (Güner 2013:249). Söz konusu yapı içerisinde yer alan “-GAy” 

gelecek zaman ekinden dolayı gelecek zamanlı metinlerde kullanılır. 

2.5. “gerek …-IsAr” 

Tarihî yazı dillerinden sadece Eski Anadolu Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik 

ifadesidir. İsim olan “gerek” kelimesi ile “-IsAr” gelecek zaman eki alan herhangi bir 

fiilden oluşmuştur. 

Eski Anadolu Türkçesi’nde “gerek …-IsAr” şeklinde kullanılır: apardı şehâ zülfi 

yüzüŋden seherî yėl / her yele gerek uçmayısar bâz ahı noldı (KBD 163-407/11) gibi. Çok 

seyrek olarak kullanılan bir gereklilik ifadesidir (Özmen 2010:468-469). 

2.5.1. Tasarlama Kipleriyle Çekimli Fiil+Gereklilik Bildiren Kelime 

Tarihî yazı dillerinde tasarlama kipleriyle çekimli fiil+gereklilik bildiren kelime 

şeklinde ifade edilen gereklilik ifadesinde yer alan fiiller, “-sA” şart kipi eki ve “-A” istek 

kipi eki olmak üzere iki farklı tasarlama kipi ekiyle çekimlenmiştir. 

2.5.1.1. “…-sA kerek/kėrek/gerek” ~ “kerek/kėrek/gerek …sA” 

Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski 

Anadolu Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik ifadesidir. “-sA” şart kipi ekini alan herhangi 

bir fiil ile “kerek” kelimesinden oluşur. “-sA” şart kipi ekini alan fiil, bazı tarihî yazı 

dillerinde “kerek” kelimesinden önce; bazılarında sonra; bazılarında ise, bazen önce bazen 

sonra gelir. 

Karahanlı Türkçesi’nde, “kerek …-sA” şeklinde kullanılır. “-sA” şart kipi ekini alan 

fiil, “kerek” kelimesinden sonra gelir: neçe me bu begler sözin kizlese  / bu iki kişike kerek sözle -se (KB-

2678), kerek oğlum er-se yakın ya yaguk / kerek barkın er-se keçigli konuk (KB-817),  ukuşlug kerek ked 

ödür-se kişig / biliglig kerek ked bütür-se işig (KB-327) gibi. Bu dönemde tam olarak kişi unsuruna 

bağlanmayan söz konusu gereklilik ifadesinde kişi unsuru genellikle cümlenin öznesi veya 

ana yükleminden anlaşılır. Ancak bazen kişi unsurunun “-sA” şart ekini alan fiile getirildiği 

görülür: kerek kork-sa-lar (KB-2299),  kerek sev-se-ler KB-2299) gibi. 

Harezm Türkçesi’nde, “-sA” şart kipi ekini alan fiil, bazen “kerek” kelimesinden 

önce, bazen ise sonra gelir: bėril-se kerek (MM 210/3), kör-me-se kerek (MM 343/2), kerek 

körmese öz özini bu öz (MM 343/1-2) gibi. Bu sebeple söz konusu yapı, bazen “kerek …-sA” 

şeklinde; bazen ise, “…-sA kerek” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, genellikle cümlenin 

öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: sücûd cûd u iḥsân ḫayır birle köz / kerek körmese öz 

özini bu öz (MM 343/1-2) mürîd muḳtedî tėg kerek tursa râst / ėrür şeyḫ munun͡g tėg 

müridġa imam (MM 272-3-4) gibi. 

Kıpçak Türkçesi’nde “-sA” şart kipi ekini alan fiil, genellikle “kerek” kelimesinden 

önce geldiğinden söz konusu yapı “…-sA kerek” şeklinde kullanılır. Kişi unsuru, genellikle 

cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: âdet bolsa kerek (MG 18b) gibi. 

Çağatay Türkçesi’nde “-sA” şart kipi ekini alan fiil, bazen “kerek” kelimesinden 

önce, bazen ise sonra gelir: körsem kėrek ay u kün bulutsuz (L Div. 148), ėr kėrek ėmgek bile 

tapsa huzur (Mahz. 118b/8) gibi. Bu sebeple söz konusu yapı, bazen “kėrek …-sA” şeklinde; 

bazen ise, “…-sA kėrek” şeklinde kullanılır: Hudâyâ sinin͡g ḳasın͡gda eger minin͡g ḳadrım 

bolsa, ölümüm beyne’l-menzileynde kėrek bolsa ėr-di (NM 117), kėrek ki inkâr ḳılmasan͡g 

(Küll. S 137a/27), kėrektür raḳam tapsa şehnâmeî (Küll. R 396b/16) gibi. 

Eski Anadolu Türkçesi’nde, “-sA” şart kipi ekini alan fiil, genellikle “gerek” 

kelimesinden önce geldiğinden “…-sA+kişi unsuru gerek” şeklinde kullanılır: yėl bigi bir 

subḥ ‘azm-i kûy-i yâr ėt-se-m gerek / ol havâyile dimaġum müşkbâr ėt-se-m gerek (ŞD 

117/6), ya’ni saġ ve sol yanından ver-se-ler gerek (MC 88b/12) gibi. Bu dönemde en sık 

kullanılan gereklilik kipi ifadesidir. 

“…-sA kerek/kėrek/gerek” ~ “kerek/kėrek/gerek …sA” yapısı ile gereklilik ifadesi 

konusunda Eski Anadolu Türkçesi’ni diğer tarihî yazı dillerinden ayıran özellik, söz konusu 

gereklilik ifadesinin kişi unsuruna bağlanmasıdır. Diğer tarihî yazı dillerinde kişi unsuru 

genellikle ana cümlenin yükleminden ya da cümlenin öznesinden anlaşılırken Eski Anadolu 

Türkçesi’nde söz konusu gereklilik ifadesi şart kipi yardımıyla da olsa kişi unsuruna 

bağlanmıştır. Kişi unsuru “-sA” şart ekinden sonra gelir ve çekimde kişi unsuru olarak iyelik 
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kökenli kişi ekleri kullanılır. Ancak çokluk 1. kişi çekiminde kişi unsuru olarak daha çok “-

vUz” zamir kökenli çokluk 1. kişi eki kullanılır: tevbe vü zühd ü salâḥ ile bulımadum felâḥ / 

ḥâzır ol Şeyhî melâmet ihtiyar ėt-se-m gerek (ŞD 117/12), bir ḳaç haslet birle ârâste ol-sa-ŋ 

gerek (Mrzb. 64b/14), yine bâd-ı seherihemdem-i cân ol-sa gerek/ çümki bu pîr-i köhen tâze 

cevan olsa gerek (ŞD 119/6), dėdiler ki topraḳ olup çüridükten soŋra ḥayât bulup 

sînlelerümüzden gėrü mi çıḳa-sa-vuz gerek (TS/Leys. Ar. 167), çü anlar sensüz sohbetler 

ėdüp gül-se-ler gerek (TS/Maarif 45) gibi. 

2.5.1.2. “gerek (kim) …-A” 

Tarihî yazı dillerinden sadece Eski Anadolu Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik 

ifadesidir. “gerek” kelimesi, “kim” bağlama edatı ve “-A” istek kipi ekini alan herhangi 

fiilden oluşur.  Ancak “kim” bağlama edatı her zaman kullanılmaz. “-A” istek kipi ekini 

alan fiil, bazen “gerek” kelimesinden önce, bazen ise sonra gelir. 

Eski Anadolu Türkçesi’nde, “gerek (kim) …-A” şeklinde kullanılır: bu benî âdem 

gerek ḥalin bile / taŋrıya yalvarmak nedür yolın bile (APG 159/5), pes padişah gerek kim 

taŋrı buyruġına uya ve ḳur’ânı imân ėdine (KD 42r), gerek kim beni ḫazrete ḳavuşdurasın 

(MC 11a/3), ḫastayam lebleri tabîbümdür / hâlumi ben soram hakîme gerek (KBD 431-

1110/3), çü tabîbi cânuŋ oldur zikirüm ger em dėr ise / göŋüli rızasıyiçün ol eme ölem 

gerekdür (KBD 366-944/4) gibi. Kişi unsuru, “gerek (kim) …-A” yapısının içerisinde yer 

alan istek kipi eki alan fiile getirilir. Kişi unsuru olarak zamir kökenli kişi ekleri kullanılır: 

ammâ ben bu ılanı gerek bâgubân eliyile öldürem (Mrzb. 22a/8), gerek kim ferrûḫa 

gösderdesiz yüz / ola zâhirde bir ü ma’nîde yüz (Işk. 8526) gibi. 

2.5.2. İsim+Gereklilik Bildiren Kelime 

Tarihî yazı dillerinde isim+gereklilik bildiren kelime şeklinde ifade edilen gereklilik, 

yönelme hâli eki alan isim ve gereklilik ifade eden kelimeden oluşmaktadır. Tarihî yazı 

dillerinde gereklilik ifadesinde kelime ve birleşik yapılarda gereklilik bildiren kelime olarak 

genellikle  “kergek/kerek/kėrek/gerek” kelimesi kullanılırken isim+gereklilik bildiren kelime 

şeklinde ifade edilen gereklilik ifadesinde  “tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” kelimesi kullanılır. 

2.5.2.1. “…+GA tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” 

Tarihî yazı dillerinden sadece Kıpçak Türkçesi’nde kullanılan bir gereklilik 

ifadesidir. “+GA” yönelme hali ekini alan herhangi bir isim ile “tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” 

kelimelerinin birinden oluşur. 

Kıpçak Türkçesi’nde “…+GA tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” şeklinde kullanılır. Kişi 

unsuru, cümlenin öznesi veya ana yükleminden anlaşılır: an͡gar tiyer ant içmege (TB 48), 

tiyişlidir man͡ga yazmaġa (TB 26), tiyişlidir yarġuçıġa (TB 32-33) gibi. Ermeni Harfli 

Kıpçak metinlerinde görülen söz konusu gereklilik ifadesinde özne yönelme hali ekiyle 

“tiyer/tiyesidir/tiyişlidir” kelimelerine bağlanır. Diğer kelimelerle kurulan örneklere göre 

“tiyer” kelimesi ile kurulan örneklere daha az rastlanır (Kasapoğlu Çengel 2012:56). 

Genellikle geniş zaman ve gelecek zamanlı metinlerde kullanılır. 
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Sonuç 

Tarihî Türk yazı dillerinde tespit edilebilen “…-gU/gU (ol)/…-GUlUk (ol)” eki, “-

mAlI” eki, “kėrek (turur)” kelimesi, “…-mAk/mAḫ kergek/kerek/kėrek/gerek” yapısı, “…-

mIş kergek” yapısı, “…-gU kergek/kerek” yapısı,  “…-Ar kerek” yapısı, “…-Up gerek” 

yapısı, “kerek …-GAy+kişi unsuru,” yapısı, “gerek …-IsAr” yapısı, “…-sA 

kerek/kėrek/gerek” ~ “kerek/kėrek/ gerek …sA” yapısı,  “gerek (kim) …-A” yapısı ve 

“…+GA tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” yapısı olmak üzere on üç farklı gereklilik ifadesi 

kullanılmıştır. Bu yapılardan ikisi ekten, biri kelimeden, on tanesi ise çeşitli şekillerde 

kurulan birleşik yapılardan oluşmuştur. 

Tarihî yazı dillerinde gereklilik, ek olarak esasen sıfat fiil ekleri olan “-gU” eki ve 

“mAlI” ekiyle ifade edilmiştir. “-gU” sıfat fiil eki, gereklilik ifadesinde kullanılırken bazen 

“+lUk” isimden isim yapma eki, bazen de “ol” teklik 3. kişi zamiri ile beraber 

kullanılmıştır. Kelime olarak gereklilik, isim olan “kergek/kerek/kėrek/gerek” kelimesiyle 

ifade edilmiştir. Söz konusu kelime, Çağatay Türkçesi’nde nadiren de olsa “turur” fiiliyle 

birlikte gereklilik ifadesinde kullanılmıştır. Birleşik yapı olarak ise, “…-mAk/mAḫ 

kergek/kerek/kėrek/gerek” yapısı, “…-gU kergek/kerek” yapısı, “…-mIş kergek/gerek” 

yapısı, “…-Ar kerek” yapısı ve “…-Up gerek” yapısı fiilimsi ve “kergek/kerek/kėrek/gerek” 

kelimesinden oluşmuştur. Eklerinden anlaşılacağı üzere bunlardan “…-mAk/mAḫ 

kergek/kerek/kėrek/gerek” yapısında yer alan fiilimsi, isim fiil; “…-mIş kergek/gerek” yapısı 

“…-gU kergek/kerek” yapısı ve “…-Ar kerek” yapısında yer alan fiilimsi, sıfat fiil; “…-Up 

gerek” yapısında yer alan fiilimsi ise, zarf fiilden oluşmaktadır. “kerek …-GAy+kişi 

unsuru,” yapısı, “gerek …-IsAr” yapısı, “…-sA kerek/kėrek/gerek” ~ “kerek/kėrek/gerek 

…sA” yapısı ve “gerek (kim) …-A” ~ “gerek …-A” yapısı, çekimli fiil ve 

“kergek/kerek/kėrek/gerek” kelimesinden oluşmuştur. Bunlardan “kerek …-GAy+kişi 

unsuru,” yapısı ve “gerek …-IsAr” yapısında yer alan çekimli fiiller bildirme kipleri ile; 

“…-sA kerek/kėrek/gerek” ~ “kerek/kėrek/gerek …sA” yapısı ve “gerek (kim) …-A” ~ 

“gerek …-A” yapısında yer alan çekimli fiiller tasarlama kipleriyle çekimlenmiştir. “…+GA 

tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” yapısı ise, yönelme hâli eki alan herhangi bir isim ile “ tiyer 

/tiyesidir /tiyişlidir” kelimelerinden birinden oluşmuştur. 

Bütün tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesinde kullanılan herhangi bir ek, kelime 

veya birleşik yapı yoktur. Ancak “…-mAk/mAḫ kergek/kerek/kėrek/gerek” yapısı, “…-sA 

kerek/kėrek/gerek” ~ “kerek/kėrek/gerek …sA” yapısı ve “…-gU/gU (ol)/…-GUlUk (ol)” 

eki ile gereklilik ifadesi gibi bazı ek ve birleşik yapılar çok yaygın olarak kullanılmış, “kerek 

…-GAy+kişi ekleri” yapısı, “…+GA tiyer /tiyesidir /tiyişlidir” yapısı, “gerek (kim) …-A” 

yapısı ve “…-Up gerek” yapısı gibi bazı ek ve birleşik yapılar tek bir tarihî yazı dilinde 

kullanılmıştır. 

Tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesinde kullanılan bazı birleşik yapıların 

içerisinde yer alan kelimelerin dizilişi yazı dilinden yazı diline göre farklılık gösterir. “…-sA 

kerek/kėrek/gerek” yapısı ile gereklilik ifade edilirken Karahanlı Türkçesi’nde “-sA” şart 

kipi ekini alan fiil, “kerek/kėrek/gerek” kelimesinden sonra; Kıpçak Türkçesi ve Eski 

Anadolu Türkçesi’nde “-sA” şart kipi ekini alan fiil, “kerek/kėrek/gerek” kelimesinden önce 

gelir. Harezm Türkçesi ve Çağatay Türkçesi’nde ise, “-sA” şart kipi ekini alan fiil, bazen 

“kerek/kėrek/gerek” kelimesinden önce,  bazen ise sonra gelir. Yine“…-gU kergek/kerek” 

yapısı ile gereklilik ifade edilirken Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesi’nde “-gU” 

ekini alan fiil “kerek” kelimesinden önce gelirken ve Harezm Türkçesi’nde “-gU” ekini alan 

fiil, bazen “kerek” kelimesinden önce,  bazen ise sonra gelir. Bu durum, şiir dilinden 

kaynaklanıyor olabilir. 

Tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesinde kullanılan ek, kelime ve yapılar, 

genellikle kişi unsuruna bağlanmadan kullanılmış, kişi unsuru, cümlenin öznesi veya ana 

yükleminden anlaşılmıştır. Fakat çok az da olsa gereklilik ifadesinde kullanılan bazı yapılar, 

içerisinde yer alan kip ekleri veya fiilimsi ekleri yardımıyla kişi unsuruna bağlanmıştır. Kip 

eklerinin aldığı kişi unsuru, kişi eklerinden; fiilimsi eklerinin aldığı kişi unsuru, iyelik 

eklerinden oluşmuştur. İstikrarlı olmayan bu durum, belirli dönemlerle sınırlı kaldığından 

süreklilik kazanamamıştır. 
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Tarihî yazı dillerinde gereklilik ifadesinde kullanılan yapıların çoğu, şeklin yanı sıra 

zaman anlamı da taşır. Bu zaman anlamı, gelecek zaman, geçmiş zaman, şimdiki zaman, 

geniş zaman gibi değişik zamanları içerir. Bu durum, gereklilik ifadesinde kullanılan 

yapıların içerisinde yer alan fiilimsi ve kip eklerinden kaynaklanmaktadır. 
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Kısaltmalar 

AB Alġış Bitigi 

ADD Ahmed-i Dâ’î Divan 

APG Aşık Paşa, Garib-name 

BN  Bâburnâme 

BTT, I 
Fragmente der uigurischen Version des Jin’gangjing mit 

des Gâthâs des Meister Fu, 

BTT, II Eine Uigurische Totenmesse 

DK Dede Korkut Kitabı 

DM Ed-Dürretü'l-Mudiyye fi'l-Lügati't-Türkiyye 

FK Nevâ’î, Fevâidü’l-Kiber 

HK, I Zur Heilkunde der Uigurien, (I) 

Işk. Işk-nâme 

İN Kitâb fi İlmi'n-Nüşşâb Tercümesi 

KB Kutadgu Bilig Herat nüshası 

KBD Kadı Burhaneddin Divanı 

KD Kul Mes’ûd, Kelile ve Dimne 

KE Kısasü’l Enbiyâ, Burhânü’d-din Rabgûzî 

KT D Kültigin Yazıtı doğu yüzü 

KTLG Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri Fiil- Basit Çekim- 

KTUN Köngül Tözin Uḳıttaçı Nom 

Kuanşi Kuanşi-im Pusar 

Küll. R Nevâ’î Külliyât, Rubailer 

Küll. S Nevâ’î Külliyât 

KVH Kırk Vezir Hikâyeleri 

KZ Kıpçakça Zebur 

L Div. P Lutfî, Dîvân, El yazması, Bibliotheque Nationale 

Mahb. Mahbübü'l-Kûlûb 

MC Ahmed-i Dai, Miftahü'l-Cenne 

MG Münyetü'l-Guzât Tercümesi 

MM Mu’înü’l-Mürîd 

Mrzb. Marzuban-name Tercümesi, Sadruddin Şeyhoğlu 

NF Nehcü’l-Ferâdis 

NM Nesâyimü’l- Maḥabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve 

Prens KP Prens Klayanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası 

SN Hoca Mes'ûd, Süheyl ü Nevbahâr  

Suv. Suvarnaprabhâsa 

ŞD Şeyhî Divanı 
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TB Töre Bitigi 

Totenbuch Ein uigurisches Totenbuch 

TS/Leys. 

Mu. 

Tarama Sözlüğü / Tefsir-i Ebilleys Tercümesi, Musa bin 

Hüseyin 

TS/Maarif Tarama Sözlüğü / Maârifname, Hızır Bey oğlu Sinan Paşa  

TT VI Türkische Turfan-Texte VI 

U VI Uigurica IV 

USt. Uigurische Studien 

X ͮastvanift X ͮastvanift, Studies in Manichaeism 

Xuanzang-

Biogr. 

Xuanzang Leben und Werk, Teil 5. Die alttürkische 

Xuanzang-Biographie VIII 

Z Şerefe’d-din Ali Yezd, Zafer-nâme 

Diğer Kısaltma ve İşaretler 

- Fiil köklerine gelir. 

~ Değişken şekil 

+ İsim köklerine gelir. 

…+… İki kelimenin birlikte bir yapı oluşturduğunu gösterir. 

< Bu şekilden gelir. 

> Bu şekle gider. 

A a, e 

G g/ġ, k/ḳ 

I ı, i 

U u, ü 
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Eski Anadolu Türkçesinde “-{mAK}+İyelik Eki Yok” Yapısının Kiplik İşlevi Üzerine 

 

Erdoğan BOZ* 

 

Öz: Eski Anadolu Türkçesi’nin (EAT) kimi metinlerinde yüklem oluşturan “-

{mAK}+İyelik Eki Yok” yapısının sınırlı sayıda örneği vardır ve üzerinde etraflı bir 

araştırma yapılmamıştır. Özçelik, Dede Korkut Kitabı üzerine yapmış olduğu geniş 

çalışmasında bahse konu yapının DK’de geçen bütün örneklerini çıkartarak bir 

değerlendirme yapmıştır. 

Özçelik, 

“ķalķubanı yėrümden ŧurmaġum yoķ.”  (Drs. 124b.7-10) 

 

ve diğer örnekleri sıralayarak yapının “geniş zaman” anlamı verdiğini belirtir. 

 

Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye’sini hazırlarken birkaç beyitte tesadüf 

ettiğimiz “-{mAK}+İyelik Eki Yok” yapısı, bizim de dikkatimizi çekmiş, üzerinde daha 

fazla çalışılması gerektiği kanaatine varılmış ve sonuçta yapının bir “kiplik işaretleyicisi” 

olabileceği üzerinde durulmuştur.  

 

ON THE MODALİTY FUNCTİON OF THE STRUCTURE  

“-{mAK}+İYELİK EKİ YOK” AT OLD ANATOLİAN TURKİSH 

Abstract: There is limited example of the structure “-{mAK}+İyelik Eki Yok” that 

makes predicate in some texts of Old Anatolian Turkish (EAT) and it’s not studied in depth. 

Özçelik has determined all examples of this structure in DK and he has made a remark in his 

comprehensive study. 

 

Özçelik says that the structure meant simple present tense by arraying  

 

“ķalķubanı yėrümden ŧurmaġum yoķ.”  (Drs. 124b.7-10) and the other examples. 

 

The structure “-{mAK}+İyelik Eki Yok” we encountered in some couplets while 

preparing Risaletü’n-Nushiyye belonging to Yunus Emre, has taken our attention too, it has 

been reached conclusion to study much more about this structure and lastly it has been well 

noted that the structure could be a “pointer of modality”. 

 

1. Yöntem 

“-{mAK}+İyelik Eki Yok” yapısı, EAT’nin 13, 14 ve 15. yüzyıllarına ait 

yayınlanmış birçok metni taranmış ancak bir iki metinde birkaç örnek bulunabilmiştir. Kısa 

metinler bizzat okunarak uzun metinler ise dizinlerinden yararlanılarak taranmıştır.  

Yapının erken dönem Oğuzcasına ait olabileceği düşüncesiyle taramalar için daha 

çok 13 ve 14. yüzyıl metinleri seçilmiş ancak yer yer 15. yüzyıl metinlerine de bakılmıştır. 

Bunlardan başka yine yapının Doğu Oğuzcasının bir kullanımı olabileceği ihtimaliyle geniş 

bir taramaya özen gösterilmiştir (bk. Taranan Eserler).  

Taramanın ardından elde edilen bütün malzeme bir araya getirilmiş, Özçelik’in bu 

yapı üzerine yaptığı tespitlere dikkat çekilmiş ve Özçelik’in yaptığı benzer yapı 

karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Yapının “zaman” işlevi dışında bizim önerdiğimiz 

“kiplik” işlevi çeşitli açılardan tartışılmıştır.  

2. Bulgular ve tartışma 

2.1. Zaman işlevi 

“-{mAK}+İyelik Eki Yok” yapısına ilişkin olarak Özçelik’in (2016:781) DK’de 

tespit ettiği yedi örnek şöyle sıralanabilir. 

i. “Kalkubanu yerümden turmagum yok. 

ii. Arku Beli ala tagı aşmagum yok. 
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iii. Yelisi kar mazılıs atuma binmegüm yok. 

iv. Ag alınlu Bayınduruŋ divanına varmagum yok. 

v. Kazan kimdür, men anuŋ öpmegüm yok.” (Drs. 124b.7-10) 

vi. “Gendü aslum gendü köküm sımagum yok.” (Drs. 18b.8) 

vii. “… komagum yok kırk nâ-merde” (Drs. 140b.11) 

Özçelik, “-{mAK}+İyelik Eki Yok” yapısını öncelikle bir olumsuz fiil çekim kalıbı 

olarak kabul eder. Buradan yola çıkarak yukarıdaki tümcelerin (ii, iii, iv, v, vi, vii ve viii. 

örneklerin)  yüklemlerinin ‘aşmam, binmem, varmam, öpmem, kırmam ve bırakmam’ 

şeklinde aktarılabileceğini söyler (2016:781). 

Özçelik,  

viii. “kılıcıŋdan saparum yok”  (Drs. 140b.11) 

örneğini vererek “-{Ar}+İyelik Eki Yok” biçimindeki yapının oluşturduğu tümceyi  

‘sapmam’ şeklinde aktarır.  

Böylelikle hem “-{mAK}+İyelik Eki Yok” yapısını hem de “-{Ar}+İyelik Eki Yok” 

yapısını “geniş zaman” çekimi ile karşılar.  

Özçelik ayrıca,  

ix. “And içmişem kısır kısrağa bindügüm yok 

x. … karavata vardugum yok.” (Drs. 58b.3) 

 

xi. “And içeyim bu kez boğaz kısrağa bindügüm yok 

xii. … karavata vardugum yok.” (Drs. 58b.13) 

örneklerini vererek “-{DIK}+İyelik Eki Yok” biçimindeki yapının oluşturduğu bu tümceleri 

de ‘binmedim, varmadım’ şeklinde aktarır ve “görülen geçmiş zaman” olumsuz çekimini 

kurduklarını belirtir (2016:781).  

2.2. Kiplik işlevi 

 Özçelik’in “-{mAK}+İyelik Eki Yok” yapısını “zaman” açısından değerlendirip 

“geniş zaman” işlevli bir yapı olarak kabul etmesi yanında bu yapının ayrıca “kiplik” 

açısından değerlendirilmesi gerekir. 

Ele aldığımız yapının “kiplik” işlevine bizim tarayıp bulduğumuz örneklerin izahı ile 

girmek istiyoruz. Taramalarımız (bk. Taranan Eserler) sırasında rastlayabildiğimiz örnekler 

(yukarıda da belirttiğimiz üzere) çok az sayıdadır ve yalnızca Yunus Emre’nin Risaletü’n-

Nushiyye adlı mesnevisinde bulunmaktadır.  

xiii. “‘ömür geçdi dahı uyanmaguŋ yoķ 

xiv. kîn gaybet śuyına ķanmaguŋ yoķ” (RN. 48b.5) 

xv. “iŋen âvârasın dölenmegüŋ yoķ 

xvi. ki kendü kendüŋi aŋmaguŋ yoķ”  (RN. 51a.2) 

Yukarıda ilk beyit (xiv ve xv. örnekler)  

“Ömür geçti henüz uyan-asın/acağın (uyanmaya isteğin) yok; kin ve dedikodu 

suyuna (eylemine) kan-asın/acağın (kanma isteğin) yok.”;  

İkinci beyit (xvi ve xvii. örnekler) de  

“Çok boş vermişsin, dur dur-asın/acağın (durma isteğin) yok; kendi kendini an-

asın/acağın (anma isteğin) yok.” şeklinde aktarılabilir.  

Ayrıca metnin bağlamına dikkat edilirse şair, muhatap aldığı kişi(ler)in hâline 

bakarak onların mevcut durumlarını değiştirme veya eylemlerinden vazgeçme “istek”lerinin 

olmadığını söylemektedir.  

Bu durumda, günümüz Türkçesindeki  “-{AsI}/-{(y)AcAK}+İyelik Eki Yok” 

biçimine denk düşen bu yapı,  Aslan Demir’e göre isteme kipliğinin “sözdizimsel istek 

işaretleyicileri” alt başlığı olan “sözdizimi-leksikoloji-morfoloji bağıntılı “istek” 

işaretleyicileri” kapsamındadır (2008:135-136). 

Torun’a göre bu yapı “Gerçekleştirilmek istenmeyen fiili belirginleştirmeye yönelik 

kullanımdır.” (2013:131).  

Yukarıdaki izahlardan yola çıkarak bu yapının bir “istek” işaretleyicisi olduğunu 

söyleyebiliriz.  
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Özçelik’in 

xviii. “Arku Beli ala tagı (avlayuban) aşmagum yok.”  

tümcesinde (avlayuban) tamirini yaparken yaptığı şu açıklama (“Yukarıdaki dize, Emren’in 

babasına cevap olan soylamasında geçer. Begil, oğluna düşmanın üzerlerine gelmekte 

olduğunu, Bayındır Han’a giderek yardım istemesini söyler. Emren bu isteğe karşı çıkar.” ) 

bizim tespitimizi güçlendirir (2016:782). 

 Taramalarımız esnasında rastladığımız ilginç bir örnek de Süheyl ü Nevbahar’a 

aittir.  

xvii. ne oturmagum var ne  yatmaklıgum 

muhâl ola anı unutmaklıgum (SN. 331.1) 

xviii. örnekte “yok” yerine “var” yüklemleştiricisi kullanılmış ancak yapı “ne… ne…” 

bağlaç öbeği içine yerleştirildiği için yine olumsuzluk ifade etmektedir.  

Bu beyitte dikkat çeken diğer bir nokta da “-{mAK}+İyelik Eki ” yapısı yanında eş 

işlevli “-{mAKlIK}+İyelik Eki” yapısının kullanılıyor olmasıdır. Buradan çıkarılacak 

önemli bir sonuç“-{mAK}+İyelik Eki Yok” yapısının alternatifinin “-{mAKlIK}+İyelik Eki 

Yok” yapısı olabileceğidir. 
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Sonuç 

Kipliği anlamla ilişkilendiren “semantik ve pragmatik” yaklaşıma göre “-

{mAK}+İyelik Eki Yok” yapısı, bir “istek kipliği işaretleyicisi” olarak kabul edilebilir.  

Bu yapının Türkiye Türkçesine “-{AsI}/-{(y)AcAK}+İyelik Eki Yok” yapısıyla 

aktarılabiliyor olması da tespitimizi güçlendirmektedir.  

Bununla birlikte bu yapıdaki kipliğin “istek-niyet” anlamlarıyla iç içe geçmiş 

(Torun, 2013:190) bir kiplik özelliği gösterebileceğini söylemek mümkündür. 
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Behiç Ak’ın “Gülümseten Öyküleri”ndeki Değerlerin Eşdizimli Sözcükler Bağlamında 

Değerlendirilmesi 

 

Aycan ALTUNTAŞ* 

Esra MERT* 

 

Öz: Behiç Ak’ın “Gülümseten Öyküler” dizisinde yer alan kitaplardaki değerlerin 

eşdizimli sözcükler bağlamında incelenmesini amaçlayan bu araştırmanın problem tümcesi 

“incelenen öykü kitaplarındaki eşdizimsel örüntüler ışığında, kitaplarda en çok vurgulanan 

değerler hangileridir?” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın yöntemi doküman incelemesidir. 

Araştırmanın veri kaynağını, Behiç AK’ın “Gülümseten Öyküler” dizisinde yer alan “Pat 

Karikatür Okulu”, “Kedilerin Kaybolma Mevsimi” ve “Akvaryumdaki Tiyatro” isimli öykü 

kitapları oluşturmaktadır. Öykü kitaplarındaki eşdizimsel örüntüler bağlamında değerler 

evrensel değerler ve ulusal değerler ana başlıklarında incelenmiştir. Evrensel değerlerin alt 

başlıkları “çalışkanlık”, “dayanışma”, “duyarlık” “dürüstlük”, “saygı”, “sevgi” ve 

“sorumluluk” olarak belirlenirken; ulusal değerlerin alt başlıkları “aile birliğine önem 

verme”, “millet”, “misafirperverlik”, “örf ve adetler”, “vatanseverlik” olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın veri kaynağı öykü kitapları bu ana ve alt başlıklarda çözümlenmiştir. Toplamda 

198 kez yinelenen “Dürüstlük” en çok vurgulanan evrensel değer olarak belirlenmiştir. En 

çok vurgulanan ulusal değerin 54 eşdizimli sözcükle yinelenen “millet” olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Öykü kitapları, Behiç Ak,  değer eğitimi, eşdizimlilik. 

 

THE EVALUATION OF THE VALUES IN BEHİÇ AK’S “GÜLÜMSETEN 

ÖYKÜLER”  

IN THE CONTEXT OF COLLOCATION 

Abstract: Due to the fact that collocation has important functions in value 

transmission, the aim of the study is the examination of values in storybooks in Behiç Ak’s 

“Gülümseten Öyküler” series in the context of collocation. The method of the research is 

document analysis. The data source consists of “Pat Karikatür Okulu”, “Kedilerin Kaybolma 

Mevsimi” and “Akvaryumdaki Tiyatro” in Behiç Ak’s “Gülümseten Öyküler” series. Values 

were examined as universal values and national values in the context of collocation patterns 

in the storybooks. The subheadlines of universal values were determined as “hardworking”, 

“cooperation”, “sensitivity”, “honesty”, “respect”, “love” and “responsibility”, while the 

subheadlines of national values were determined as “caring for family union”, “nation”, 

“hospitability”, “traditions” and “patriotism”. The storyboks which are the data sources of 

the research were resolved under these headlines and subheadlines. “Honesty” – 198 times 

repeated in total–was determined to be the most emphasized universal value. The most 

emphasized national value is “Nation” by 168 collocations. 

Keywords: Storybooks,  Behiç Ak, Value education, Collocation. 
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1. GİRİŞ 
İnsanların dış dünyayla iletişimi anne karnında başlar. Doğduktan sonra ise yaşadığı 

çevreyle iletişimi devam eder. Yeme, içme gibi doğal güdülerinin yanında duygu ve 

düşüncelerini ifade etme ihtiyacı hisseden birey en temel ve etkili araç olan dili kullanır. 

Aksan (2000, 11) dili, insanların “duygularını, düşüncelerini, isteklerini bütün incelikleriyle 

açığa vurmasına, yaşamını sürdürebilmesine olanak sağlayan” bir araç olarak 

tanımlamaktadır. Güneş (2013) dil için “ öğrenmenin kalbi ve zihnin sınırsız bir becerisi” 

tanımını yapar.  Piaget’e göre dil doğuştan var olan, öğrenme süreciyle geliştirilen ve 

artırılan bir olgudur (Akt. Küçükkaragöz, 2004, 96). Genel olarak dil; duygu, düşünce, istek 

ve hayallerin dile getirilmesini kolaylaştıran, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en temel 

iletişim aracıdır. Birey doğduktan sonra dil yetisini geliştirir ve bu yeti çevreye göre 

biçimlenir. Bu sayede ana dili oluşur. Ana dili, “insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da 

toplum çevresinde ilk öğrendiği dil”dir (Vardar, 1998, 20). Okul hayatıyla birlikte edindiği 

ana dili öğrenmeye başlayan çocuğun belli plan ve program dahilinde dile ilişkin bir takım 

becerileri kazanması beklenir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma gibi öğrenme alanlarını 

destekleyici çalışmalar önem kazanır.  

Yapılan araştırmalar, çocukların öğrenmelerine katkıda bulunan en temel araçlardan 

birinin kitaplar olduğunu göstermektedir (Sever,2008). Bireyin eğitim ve öğretim 

faaliyetlerini destekleyen, çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecini etkileyebilen önemli bir 

etken de belli ölçütler çerçevesinde hazırlanmış çocuk kitaplarıdır. Çünkü bireyin doğru 

yapıtlarla karşılaşması okuma alışkanlığı kazanmasını etkilemekte, bu alışkanlığın erken 

yaşlardan itibaren kazanılması ise bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçişini kolaylaştırmakla 

beraber ona hayatı boyunca zihinsel bir zenginlik katmaktadır (Demircan, 2006). Çocuklar 

için hazırlanan kitapların içerik (konu, tema, karakter, dil ve anlatım, ileti, çevre vb.) ve 

tasarım (boyut, kâğıt, kapak-cilt, sayfa düzeni, harfler, resimler vb.) özelliklerinin çocuğa 

göre olması, bu eserlerin temel eğitim ilkeleri açısından değerlendirilmesi bu yapıtların 

gerçek niteliğini ortaya koyar. Çocuk edebiyatı yapıtı ile sözde edebiyat metnini ayırmak bu 

açıdan önemlidir.  (Sever, 2007: 41-56) 

Kitaplar, bireylere istenen davranışların, özelliklerin kazandırılmasında, değerlerin 

etkili bir şekilde aktarılmasında önemli bir rol oynar. Çocukların eğitiminde de bu araçlara 

sıkça başvurulmaktadır. Alanyazına bakıldığında çocuk kitaplarının gerek içerik özelliklerine 

gerekse dış yapısal özelliklerine yönelik birtakım çalışmalar yapıldığı görülmektedir.      

Demircan (2006), TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki 36 çocuk kitabını 

değerlendirmeye almış, bu kitaplardan 33 tanesinin konu-plan açısından yeterli ölçütleri 

taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Çetinkaya (2007), ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin 

öğrencilere önerdiği 100 tane masal kitabına yönelik içerik analizi yapmış, kitapların 

%63’ünün etik özelliklere yönelik olduğunu belirlemiştir. Taşdemir (2005), 60 tane çocuk 

öykü ve romanını incelemiş, bu kitapların içerik açısından yeterli olduklarını ifade etmiştir. 

Karatay (2007) 100 temel eserden seçtiği 10 yerli ve 10 yabancı çocuk edebiyatı ürününde 

değer aktarımını incelemiş ve hem yerli hem de yabancı eserlerde vurgulanan değerin dini 

değerler olduğunu belirtmiştir.    

Eğitim ve öğretimle birlikte bireyde birtakım davranış değişikliklerinin meydana 

gelmesi beklenirken aynı zamanda bireyin bazı değerleri de kazanması istenir. Eğitim kişinin 

bireysel ve toplumsal değerleri tanımasına ve kazanmasına yardım eder. Değer, bireysel ve 

sosyal anlamda hal, hareket ve davranışlarımızı düzenlediğimiz inanç, ilke ya da kurallardır. 

Bu kavram Latince “valere" kökünden türetilmiş olup “kıymetli olmak, güçlü olmak” 

anlamlarına gelmektedir. İlk olarak Znaniecki tarafından sosyal bilimlere kazandırılmış bir 

kavramdır (Bilgin, 1995). Terim olarak “değer” bizim objeleri, insanları, fikirleri, durumları 

ve hareketleri iyi, kötü, arzu edilen, istenmeyen ve bunun gibi yargılarımızı oluşturan 

standartlarımızı ve prensiplerimizi ifade eder (Akt.Yazıcı, 2006; Halstead ve Taylor, 

2000:169). 

Hökelekli’ye (2011) göre değerler, davranışlarımıza yol gösteren, rehberlik eden 

inançlar ve kurallardır. Davranışlarımızın yerindeliğini, etkiliğini, güzelliğini, ahlakiliğini 

belirlemeye hizmet eden ilke ve ölçütlerdir. Değer, istenen ve arzu edilebilen durum ve 

olaylarla ilgili insan tutumudur. Değerler, ideal davranış şekilleri veya hayat amaçları 
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hakkındaki inançlarımız, davranışlarımıza yön gösteren ölçülerdir. Diğer bir tanımla, değer, 

bir nesneye, varlığa veya faaliyete, bireysel ve toplumsal açıdan tanınan önem ya da üstünlük 

demektir (Aydın, 2010). Akbaş’a (2007) göre değer bireyin çevreyle etkileşim sonucunda 

içselleştirdiği, davranışlarını yönlendiren standartlardır. Değer bireysel ve toplumsal 

boyutlarda ele alınabilir. Karar verme, güdü, tutum, ihtiyaç, inanç gibi kavramlar bireysel 

boyut için ağırlık kazanırken; toplumca en iyi, en doğru ve en faydalı kabul edilen 

davranışlar ise toplumsal anlamda öne çıkan değer kavramlarıdır.  Kuçuradi(1995) ise 

değerin insana özgü, insanı insan yapan ve onu diğer canlılardan ayıran bir nitelik taşıdığını 

ayrıca değerlerin, insanın amaçlarına uygun tarzda kendini gerçekleştirebilecek duruma 

gelmelerine yardımcı olduğunu belirtmiştir.  

Değerleri tam olarak anlamlandırabilmek için özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir. 

Değerlerin özellikleri söyle sıralanabilir:  

1. Değerler inançlardır. Ancak tümüyle nesnel, duygulardan arındırılmış fikir 

niteliği taşımazlar. Etkinlik kazandıklarında duygularla iç içe geçerler.  

2. Değerler, bireyin amaçlarıyla (eşitlik gibi) ve bu amaçlara ulaşmada etkili olan 

davranış biçimleriyle (hak bilirlik, yardımseverlik) ilişkilidirler. 

3. Değerler, özgül eylem ve durumların üzerindedirler. Örneğin, itaatkârlık değeri, 

evde, işte, okulda ve tanımadığımız kişilerle olan ilişkilerimizin tümünde geçerlidir.  

4. Değerler, davranışların, insanların ve olayların seçilmesini ya da değişimini 

yönlendiren standartlar olarak işlev görürler.  

5. Değerler taşıdıkları öneme göre kendi aralarında sıralanırlar. Bu sıralama değer 

önceliklerini belirleyen bir sistem oluşturur. Kültürler ve bireyler sergiledikleri değer 

öncelikleri sistemleriyle betimlenebilirler.  

6. Değerler değişime açık yapılardır. Zaman içinde etkileşim ve ortaya çıkan yeni 

ihtiyaçları karşılamak için değer önceliklerinde değişiklikler olabilir (Akt; Kuşdil ve 

Kağıtçıbaşı, 2000: 60; Schwartz ve Bilsky, 1987).  

Değerler zamanla değişebilir ya da zamanla aynı öneme sahip olmayabilir. 

Akarsu’ya (2006) göre değerler mutlak değişmez değildir ve hiçbir zaman durağan 

olmamıştır. Zamanla toplumda meydana gelebilecek değişiklikler kurumları değiştirdiği gibi 

değere bağlılığı da değiştirebilir. Toplumsal yaşam içinde çeşitli işlevler üstlenen değerler bu 

sebeple bir toplumsal düzenleyici görevi de üstlenirler. Gökçe ve Fichter’a (Akt. Özensel 

2003) göre değerlerin işlevleri şöyle sıralanabilir: 

1. Değerler, bilinçli ve amaçlı davranışın genel ölçütüdür. Sosyal eylemde bulunan 

bir kişinin sosyal olarak kabullenebilen olgu ve istekleri için temel atıf noktası görevini 

görmektedir. 

2. Kültür üzerinde yönlendirici bir etkiye sahip olan değerler belli bir kültürün 

gelişme süreci içinde şekil almaktadır. Bu da genel olarak sembol, moral ve estetik normlar, 

davranış şekilleri olarak belirginleşir. Bu açıdan düşünüldüğünde değerler, kültürün temelini 

oluşturmaktadır. 

3. Değerler, insanlarla özdeşleşmiştir. Yani sosyalleşme sürecinde kişiler tarafından 

öğrenilmekte ve üstlenilmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da kişiliğin bir parçası 

olarak görülmektedir. 

4. Kişilerin sosyal rollerini seçmesine ve gerçekleştirmesine rehberlik ederler. İlgi 

yaratırlar, cesaret verirler. Böylelikle de kişilerde çeşitli rollerin gerekliliklerinin ve 

beklentilerinin, birtakım değerli hedefler doğrultusunda işlemekte olduğunu kavramış 

olurlar. 

5. Değerler, sosyal olarak kabul edilebilir davranışın şemasını çizerler. Böylece 

kişiler de hareket ve düşüncelerini en iyi hangi yolda gösterebileceklerini kavrayabilirler. 

6. Değerlerin sosyal boyutu vardır. Hem zihinsel (arzu ve eylem boyutunu belirten) 

hem de duygusal yönü belirten ifadelerdir. 

7. Sosyal kontrol ve baskının araçlarıdır. Kişileri törelere uymaya yöneltir, doğru 

şeyleri yapmaya yüreklendirir. Onaylanmayan davranışları engeller, yasaklanmış örüntülerin 

neler olduğuna işaret eder ve sosyal ihlallerden kaynaklanan utanma ve suçluluk 

duygularının kolayca anlaşılabilmesini sağlar. 
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8. Dayanışma araçları olarak da işlevleri vardır. Kişiler aynı değeri güden kişilere 

doğru çekimlenirler. 

Geçmişinden kopuk bir toplumun geleceğinden söz edilemez (Kolaç, 2010). Ortak 

değerler sayesinde sosyal dayanışma sağlanır ve birlik, beraberlik ile bu dayanışma sürekli 

hale gelir. Aksan’a (1975) göre değerlerin dile yansıması bir dilin söz varlığının incelenmesi, 

o dili konuşan toplumun maddi ve manevi kültürü üzerinde bize en inandırıcı tanıkları 

getirir. O ulusun yaşayış biçimi, inançları, gelenekleri, toplumda önem verilen kavramlar ve 

tarih boyunca ortaya çıkan çeşitli değişmeler, giderek o toplumun birçok nitelikleri, söz 

varlığında kendini belli eder. 

Değerler; kişiler arası etkileşimden, aileden ve diğer toplumsal etkilerden denenerek 

ve gözlemlenerek öğrenilir. Bu yüzden açık bir şekilde değerlerin metodolojik ve kasıtlı bir 

biçimde öğretilmesi gerekir (Akt. Yazıcı, 2006; Bishop, 1993: 13). Değerler, hem 

davranışlarımıza yön vermesi açısından hem de topluma uyum sağlamamızda bize yol 

gösteren önemli etkenlerdir. Eğitimde kazandırılmak istenen değerler bireye çeşitli yollarla 

verilebilir. Bunlardan biri de yazınsal değeri olan edebi eserlerdir.  Aslan’a (2010: 49) göre, 

edebi eserler; “Bir his, duygu coşmasının, bir vecd, yahut bir sevincin, coşkunun verdiği 

ilhamın eseri olmak dolayısıyla değerler ve maneviyat alanına kategori olarak daha yakındır. 

Bu bakımdan edebi eserler, değerleri anlatma ve hissettirmede pek çok imkân sunmaktadır” 

Değer aktarımında önemli bir rol üstlenen edebi eserlerin yazılış amaçlarından biri de mesaj 

aktarmaktır. Arseven’e (2005) göre çocuk edebiyatı ürünleri genellikle çocuğa doğru 

davranış kalıplarını ve toplumsal yaşam içinde gerekli olan kuralları öğretmek; dürüstlük, 

sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, paylaşma gibi birtakım değerleri kazandırmak; yani çocuğu 

gerçek yaşama hazırlamak amacı taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda kaleme alınan her 

çocuk edebiyatı ürünü farklı iletiler içermekte ve çocuğun dünyasında yer almaktadır. Bu 

nedenle çocuk edebiyatı ürünleri çocuğun bireysel gelişimi ve toplumsal yaşama 

hazırlanması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca çocuk edebiyatı ürünlerinin değer 

aktarımı üzerindeki rolü de oldukça önemlidir. Çocuklar için seçilen ve eğitim amacı taşıyan 

çocuk kitaplarının iyi incelenmesi ve değerlendirilmesi bu açıdan da ayrıca önem 

taşımaktadır. 

Çocuklar için yazılmış kitaplar farklı açılardan araştırmalara konu olmuştur. Her ne 

kadar kurgulanmış da olsa bu kitapları oluşturan metinler sayesinde çocuk gerçek dünyaya 

ilişkin farkındalık kazanır. Yaşadıklarına dair farklı deneyimler görerek değişik bakış açıları 

yakalar. Kitaplar oluşturan metnin belli özelliklerini taşıması bu açıdan da önemlidir. Bu 

sebeple bahsedilen nitelikteki metinlerle daha çok karşılaşması, bilişsel ve zihinsel dünyasını 

geliştirici bir özellik kazanır. 

Güneş’e (2013) göre metin; bilgi, duygu ve düşüncelerin çeşitli biçim, anlatım ve 

noktalama özelliklerine göre yerleştirildiği yapılardır. Dille farklı düzeylerde iletişim kurma 

ve dili somutlaştırma aracıdır. Metin, belirli bir bildirişim bağlamında bir ya da birden çok 

kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen bir dil dizgesi bütünüdür. Metne dilsel 

açıdan bakıldığında ise birbirini izleyen, sıralı ve anlamlı bütünler oluşturan tümceler dizisi 

olduğu görülür. Bu diziliş ise yazar tarafından bizzat bilinçli olarak belli bir sıra ve mantık 

akışı içinde, dilbilgisel ulamlara göre yapılmıştır, rastlantısal değildir. Metin kendine özgü 

bir bütün, tümceler toplamından farklı bir yapıdır. Tümcelerden oluşan değil, tümcelerle 

gerçekleşen anlamlı bir yapıdır. Metin hem ürün hem de süreç olma özelliğini bir arada taşır. 

Yani üreticinin oluşturması ve alıcının anlamlandırması bakımından ürün ve süreçtir. Tümce 

dilsel bir düzenleme içerir ve dilsel bir amacı vardır; ancak metin, bağlama dönük bir 

düzenleme içerir. Metin tümcelerle gerçekleşen bir ürün ve süreç olduğuna göre metinde 

kullanılan tümcelerin metinde gerçekleştirdiği değişik işlevleri vardır. Anlam alanı, 

sözcüksel alan ya da sözcüksel ağ gibi metin içinde oluşturulabilecek sözcük gruplarını 

içeren kavramları taşıyabilir (Günay 2007). 

Metinlerin işlevleri üzerinde yoğunlaşan Beaugrande ile Dressler (1981) metni, 

metnin yapısı ile ilgili ve düzenleyici unsurlarını yerine getiren iletişimle ilgili bir edim 

olarak görür ve bir dil ürününün metin olabilmesi ve sağlıklı bir iletişim sağlayabilmesi için 

metinselliği meydana getiren ölçütleri yedi başlıkta toplarlar: 1. Bağdaşıklık (Cohesion), 2. 

Tutarlılık (Coherence), 3. Amaçlılık (Intentionality), 4. Kabuledilebilirlik (Acceptibility), 5. 
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Bilgilendiricilik (Informativity), 6. Duruma uygun olma (Stiuationality), 7. Metinler arasılık 

(Intertextuality) (Uzun Subaşı, 1995; Coşkun, 2005; Lüleci, 2010).  Keçik ve Uzun 

(2003:11) ise bu ölçütleri şu başlıklar altında değerlendirir: Bağdaşıklık, tutarlılık, 

kabuledilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarası ilişki.  

Metinde bu ölçütlerden herhangi birinin eksik olması, metnin iletişiminin 
sağlıklı olmasını engelleyeceği için iletişim değeri olmayan bir metin ortaya 
çıkarmaktadır.  Metin dilbilim açısından ise iletişim değeri olmayan bir metnin de, 
metin olarak değer taşımayacağı kabul edilmektedir. Bağdaşıklık ve tutarlılık 
özellikle anlam bütünlüğünü oluşturduğundan metin ölçütleri arasında ayrıca önem 
arz etmektedir. Bağdaşıklık, bir yazının metin olmasını sağlayan, metin içi ilişkileri 
kuran dille ilgili özelliklerin tümünü belirtir (Günay,  2007: 71). 

Bağdaşıklık, metindeki dilsel, dilbilgisel uyum, yani bütünlüktür (Keçik ve Uzun,  

2003). Metni oluşturan tümceler arasındaki dilsel ilişkilerin düzenlenişi bağdaşıklıkla 

ilgilidir. Metin, bağdaşık tümce dizilişleridir ve birden çok tümceciğin kendi içindeki bir 

bağıntısı ve ilişkisi ile oluşmuştur. Bu durumda bağıntı, tümcelerin art arda gelmesini ve 

metnin çizgiselliğini belirtir (Günay, 2007). Bağdaşıklık, bir metinde, metin parçaları 

arasındaki dilbilgisel ilişkilerin oluşturulmasını sağlar. Bağdaşıklık, bir metinde gönderimler 

ve diğer dilsel yapılarla gerçekleşir (Özkan, 2004). Coşkun’ a (2005) göre bağdaşıklık, 

söylemde bir öğenin yorumunun, bir başka öğeye bağlı olarak yapıldığı durumları ifade eder. 

Bağdaşıklık, bir metni oluşturan sözceler arasında anlam bağıntısıyla birlikte dilbilgisel 

ilişkilerin bulunması durumunu anlatır. Bu ilişkiler ise, yerine göre gönderimlerle sağlanır 

(Aksan,1999:151). Uzun Subaşı (1995), bağdaşıklık türlerini gönderimsel bağdaşıklık ve 

biçimsel-sözlüksel bağdaşıklık olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Keçik ve Uzun (2003) 

ise bağdaşıklık türlerini şu şekilde tanımlamışlardır:  

1. Dilbilgisel bağdaşıklık: Metindeki öbekler ve tümceler arasında kurulan dilbilgisel 

bağlar, metnin bağdaşıklık sergilemesinde önemli rol oynar. 

2. Sözcüksel bağdaşıklık: Bağdaşıklığın sağlanmasında dilbilgisine ait 

düzenlemelerin yanı sıra, sözvarlığına ait düzenlemeler de önem kazanır. Sözcüksel 

bağdaşıklık ilişkileri aynı sözün tekrarlanmasıyla, aynı kavram alanındaki sözcüklerin bir 

arada kullanılmasıyla, eş anlamlı ya da yakın anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla, aynı 

sözcükten türeyen farklı sözcük türlerinin kullanılmasıyla ya da altanlamlılık ve üstterim 

ilişkisi içeren sözcüklerin kullanılmasıyla kurulabilir. Örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 *Hükümetin enflasyonla mücadelesi sürüyor. Bu yıl alınacak önlemlerle 

  enflasyon inişe geçecek. 

 *Okullar iki hafta sonra açılacak. Öğrenciler yeni bir öğretim yılının 

   heyecanını şimdiden yaşamaya başladılar bile. 

 *Adamın karısı geçen yıl ölmüş. Eşini çok severmiş adamcağız. 

 *Ahmet sınavı başardı. Başarısı tüm ailesini sevince boğdu. 

 *Meyveyi çok yerim. Özellikle elmayı, portakalı… 

Tutarlılık ise genel olarak mantık bağlantıları olarak tanımlanmakla beraber 

bağdaşıklık ile sıkı bir ilişki içindedir. Petöfi’ye göre (1986) bağdaşıklık ‚bir metnin sözel 

yapısına gönderimde bulunurken tutarlılık, bu sözel yapının ögeleriyle ulaşılabilecek kavram 

alanındaki tüm ilişkilere gönderimde bulunmaktadır (Akt. Uzun Subaşı, 1995: 110). 

Tutarlılık, metindeki bilgilerin belli bir bütünlük ve birlik içinde zihinde anlamsal olarak bir 

şema yaratması, canlanması, metinde işlenen konu etrafında adeta kalıplaşarak şekil 

almasıdır (Karatay, 2010: 375). Taşıgüzel’e (2004) göre; tutarlılık, önermeler arasındaki 

mantıksal örgü-desen olarak tanımlanırken aynı zamanda hedef metinlerin yapılandırılışını 

da ortaya koyar. Bu sebeple metinselliğin değişmeyecek olan tek ölçütünün tutarlılık olarak 

kabul edilebilirliği ortaya çıkar. 

Bu çalışmada temel kavram olarak ele alınan eşdizimlilik ise belli bir ilişki içinde 

olması dolayısıyla iki ya da daha çok sayıdaki dil biriminin aynı dizimlerde yer almasıdır. 

Eşdizimlilik, aynı bağlamda kullanılmalarından dolayı birbiriyle ilişkilendirilen sözcüklerin 

ortaya çıkardığı bağlantıları kapsamaktadır (Adalar,2005). Eşdizimlilik, sadece aynı 

bağlamda kullanılmalarından dolayı ilişkilendirilen sözcüklerin yarattığı bağlantıları kapsar. 

Diğer bir deyişle, aynı konuları işleyen metinlerde bir arada kullanılma eğilimi gösteren 
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sözcüklerin, birbiriyle eşdizimsel bir ilişki içinde oldukları ifade edilmektedir. Aslında 

eşdizimsel sözcüklerin arasında kullanıldıkları metnin konusuyla bağdaştırılmalarının 

dışında herhangi bir sistematik ilişki yoktur. Örneğin, vahşetin tartışıldığı bir metinde yok 

etme ve savaş sözcüklerinin bir arada kullanılma sıklığı söz konusu metnin eşdizimsel 

bağdaşıklığına katkıda bulunmaktadır (Akt.Taşıgüzel, 2004; Stotsky 1983:436 ). 

Metnin genelinde bir amaç etrafında bir araya getirilen sözcüklerin bütünlüğü 

eşdizimsellik olarak ifade edilir. Her bir sözcük belli bir sebep dahilinde bu bütünlüğe katılır. 

Metnin tamamında okuyucuya bilgi vermek, değer aktarmak ya da sezdirmek amacıyla aynı 

kavram alanındaki sözcüklerin kullanılmasıdır. Nesselhauf (Akt. Altıkulaçoğlu, 2010) 

eşdizimli sözcüklerin önemini aşağıdaki gibi listelemektedir: 

1. Eşdizimli sözcükler, yaratıcı dil gelişiminin temeli olarak kabul edilmektedir. 

2. Eşdizimli sözcükler, sözlü ve yazılı dilde akıcılık için gerekli görülmektedir. Ruh 

dilbilim, insan beyninin, işlemcilikten çok ezber için daha iyi bir donanıma sahip olduğunu 

ortaya koyar. Önceden oluşturulmuş bileşimlerin çokluğu, dilin işlenmesi için gerekli gücü 

azaltmakta ve böylece, akıcı bir dili mümkün kılmaktadır. 

3. Eşdizimli sözcükler, anlamayı desteklemektedir. Alıcı, bir metinde yer alan her 

sözcükle ilgilenmek zorunda kalmadan, metni anlayabilir. 

4. Eşdizimli sözcükler, belirli bir dilsel gruba aitliği göstermeye hizmet eder. 

Başkaları gibi konuşma ve yazma isteğini gerçekleştirir. 

Eşdizimli sözcükler değer aktarımında önemli işlevlere sahiptir. Bir metinde ya da 

edebi eserde hangi değerlerin vurgulandığı ya da aktarıldığı yazarın söz varlığı incelenerek 

tespit edilebilir. Bu bağlamda metinde hangi değerlerin ne oranda önemli oldukları ya da var 

oldukları eşdizimsel örüntülemelerle sunulabilir. Değer aktarımında eşdizimli sözcüklerin 

önemli işlevleri olduğu düşüncesinden hareketle, bu çalışmada Behiç AK’ın “Gülümseten 

Öyküler”inde yer alan değerlerin eşdizimli sözcükler bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç için “Gülümseten Öyküler Dizisi”nde yer alan “Pat Karikatür Okulu”, “Kedilerin 

Kaybolma Mevsimi” ve “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı öykü kitapları seçilmiştir. Bu 

bağlamda araştırmanın problem tümcesi “İncelenen öykü kitaplarında eşdizimsel 

örüntülemeler ışığında, kitaplarda en çok vurgulanan değerler hangileridir?” olarak 

belirlenmiştir. Araştırmanın problemi ışığında çözümü aranan alt problemler şunlardır: 

1. İncelenen öykü kitaplarında eşdizimsel örüntülemeler ışığında, belirlenen evrensel 

değerlerin kullanım sıklıkları kitaplara göre ne orandadır ve örnek kullanımlar nelerdir? 

2. İncelenen öykü kitaplarında eşdizimsel örüntülemeler ışığında, belirlenen ulusal 

değerlerin kullanım sıklıkları kitaplara göre ne orandadır ve örnek kullanımlar nelerdir? 

1.1. Konuyla İlgili Çalışmalar 

Araştırmanın konusu değer eğitimi ve eşdizimli sözcükler olmak üzere iki boyutta 

ele alınabilir. Alanyazında değer eğitimi ile ilgili çok sayıda çalışmaya rastlamak 

mümkündür (Kolaç ve Karadağ 2012; Şen2008; Belet ve Deveci 2008; Doğan ve Gülüşen 

2011; Özensel 2003; Karatay,2008;Yazıcı,2006). Eşdizimli sözcükler de bazı araştırmalarda 

ele alınan dilbilimsel bir çalışma alanıdır (Adalar 2005; Altıkulaçoğlu 2010). Demir (2012) 

ve Taşıgüzel (2004) ise değer eğitimi ve eşdizimli sözcükler çalışma konularını aynı 

araştırmada ele almışlardır. Demir (2012) “İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders 

kitaplarındaki hikâye metinlerinde yer alan değer unsurlarının eşdizimsel örüntülemeler 

açısından görünümleri” başlıklı makalesinde MEB’in yayımladığı 8. sınıf Türkçe ders 

kitabında yer alan 4 öykü metnindeki değer unsurlarını eşdizimsel örüntülemeler bağlamında 

örneklendirmiştir. Lüle Mert (2013) “İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında 

Yer Alan Öykü Metinlerindeki Değerlerin Eşdizimli Sözcükler Bağlamında İncelenmesi” 

adlı çalışmasında 2011- 2012 eğitim- öğretim yılında Malatya ilindeki 6.7. ve 8. sınıf 

öğrencilerine dağıtılan Türkçe ders kitaplarındaki 8 öykü metni üzerinde çalışmıştır. Bu 

metinlerden ikisi 6.sınıf, ikisi 7.sınıf ve dördü de 8.sınıf kitabına aittir. Metinlerdeki değerleri 

eşdizimli sözcükler bağlamında incelemiştir. Değerleri eşdizimli sözcükler bağlamında 

inceleyen çalışmalara bakıldığında ders kitaplarındaki metinler üzerinde çalışıldığı 

görülmüştür. Çocuk kitapları üzerinde yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.  
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2.YÖNTEM 

Behiç AK’ın öykü kitaplarındaki eşdizimsel olguların betimlenmesi amaçlanan 

araştırmanın yöntemi doküman incelemesidir. Behiç AK’ın öykülerinde yer alan değerler 

doküman incelemesi yöntemiyle saptanmış ve yorumlanmıştır. 

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar. Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili bir biçimde 

kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır. Nitel araştırmada doküman incelemesi tek 

başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de 

kullanılabilir Hangi dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak kullanılabileceği 

araştırma problemi ile yakından ilgilidir. (Yıldırım ve Şimşek, 2013:217).   

2.1.Veri Kaynağı 

Behiç Ak’ın 10-14 yaş grubu öğrencilerine uygun olan öykü kitaplarındaki değerleri 

eşdizimli sözcükler bağlamında incelemeyi amaçlayan bu araştırmanın inceleme nesneleri 

yazarın 3 öykü kitabıdır. 

Tablo1. Araştırmada kullanılan hikâyeler, sayfa sayıları ve yayınevleri 

 Kitap Adı Sayfa Sayısı Yayınevi 

1 Pat Karikatür Okulu 96 Günışığı Kitaplığı 

2 Kedilerin Kaybolma Mevsimi 96 Günışığı Kitaplığı 

3 Akvaryumdaki Tiyatro 114 Günışığı Kitaplığı 

 

Ulusal ve evrensel değerlerin seçilen öykü kitaplarında eşdizimli sözcükler 

bağlamında kullanım sıklıklarının sorgulandığı bu çalışmada, öykü türünün seçilmesindeki 

ana neden çocukların bu türe duyduğu ilgi, merak ve bu türden aldıkları zevktir.  

Feyzioğlu’na (2007) göre, öykü türü çocuk yaştaki okurun ilgisini çekmeyi başaran yazınsal 

türlerin başında gelir. Çünkü öyküler olaya dayalıdır; kişilerle ve onların iç dünyaları, 

yaşamlarıyla ilişkilidir; çocuğa başka dünyaları, yaşamları tanıtır; anlaşılır, akıcı bir dille 

yazılır. Aynı zamanda eğitimin bir parçası olan çocuk kitaplarının sahip olduğu nitelikleri ve 

çocuklara aktardığı değerleri saptamak açısından da öykü türündeki kitaplar tercih edilmiştir. 

2.2.Seçeneklerin (Kategorilerin) ve Alt Seçeneklerin Oluşturulması 

Seçenekler ve alt seçenekler oluşturulurken araştırmacılar öncelikle alan bilgisinden 

ve aynı amaçla yapılan başka çalışmalardan yararlanmıştır (Taşıgüzel 2004; Şen 2008; Belet 

ve Deveci 2008; Doğan ve Gülüşen 2011; Demir 2012; Kolaç ve Karadağ 2012). Bu 

çalışmada, Kolaç ve Karadağ’ın (2012); Şen’in (2008); Belet ve Deveci’nin (2008); Doğan 

ve Gülüşen’in (2011); Lüle Mert’in (2013) araştırmalarındaki değerler incelenmiş ve öykü 

kitaplarındaki değerler bu çalışmalardaki değerlerden seçilen başlıklarda çözümlenmiştir. 

Buna göre öykü kitaplarındaki eşdizimsel örüntülemeler bağlamında değerler evrensel 

değerler ve ulusal değerler ana başlıklarında incelenmiştir. Evrensel değerlerin alt başlıkları 

“çalışkanlık”, “dayanışma”, “duyarlık” “dürüstlük”, “saygı”, “sevgi” ve “sorumluluk” olarak 

belirlenirken; ulusal değerlerin alt başlıkları ise “aile birliğine önem verme”, “millet”, 

“misafirperverlik”, “örf ve adetler”, “vatanseverlik” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın veri 

kaynağı öykü kitapları bu ana ve alt başlıklarda çözümlenmiştir. Araştırmada toplanan 

veriler frekans hesaplamaları kullanılarak sınıflandırılmıştır. 

2.3.Verilerin Çözümlenmesi ve Güvenirlik  

Öykü kitapları bu araştırmanın tüm veri setini oluşturmaktadır. Araştırma, Behiç 

Ak’ın öykülerindeki değerlerin eşdizimli sözcükler bağlamında saptama amacıyla yapıldığı 

için içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi, “araştırmacı tarafından tanımlanmış 

araştırma sorusu açısından önem arz eden anlam içerikleri üzerinde odaklaşan bir arama ve 

tarama stratejisidir” (Gökçe, 2006:17).  

Verilerin analizinde içerik analizi tekniklerinden kategorisel içerik analizi 
kullanılmıştır. Bu tür araştırmalarda araştırmacı, verileri satır satır okur ve 
araştırmanın amacı çerçevesinde önemli olan boyutları saptamaya çalışır. (Şimşek 
ve Yıldırım, 2013:264).  Behiç Ak’ın 3 öykü kitabı incelenmiş ve alan araştırması 
neticesinde belirlenen değerler kapsamında bulunan değerler kategorize edilmiştir. 

Araştırma için kullanılan kodlamanın güvenirliğini ortaya koymak amacıyla 3 öykü 

kitabından rastlantısal olarak seçilen 1 öykü metni, Türkçe eğitimi alanında uzman iki 
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araştırmacı tarafından çözümlenmiş; araştırmacılar arasındaki tutarlığın güvenilir olduğu 

(%93) görülmüştür (Tavşancıl ve Aslan 2001). Bunun için aşağıdaki formül kullanılmıştır: 

 

  Uzlaşma sayısı 

         Güvenirlik = 

Uzlaşma + Uzlaşmama sayısı 

 

3. BULGULAR 

1. Behiç Ak’ın öykü kitaplarında eşdizimsel örüntülemeler ışığında, belirlenen 

evrensel değerlerin kullanım sıklıkları metinlere göre ne orandadır ve örnek kullanımlar 

nelerdir? 

 

Tablo 2: Kitaplara göre eşdizimsel örüntülemeler ışığında, belirlenen evrensel değerlerin 

kullanım sıklıkları 
 

 

EVRENSEL DEĞERLER 

 

KİTAPLAR Çalışkanlık Dayanışma Duyarlık Dürüstlük Saygı Sevgi Sorumluluk 

Pat Karikatür Okulu 

(PKO)(f) 112 43 71 50 19 13 39 

Kedilerin Kaybolma 

Mevsimi 

(KKM)(f) 
19 41 39 95 7 25 10 

Akvaryumdaki 

Tiyatro 

(AT)(f) 
66 30 63 53 8 20 19 

 

İncelenen 3 öykü kitabının eşdizimsel örüntülemeler ışığında belirlenen değerleri 

çağrıştıracak sözcüklerin sıklıkları Çizelge 1’de verilmiştir.  “Çalışkanlık”, “Dayanışma” 

“Duyarlık”, “Saygı” ve “Sorumluluk” değerlerinin  “Pat Karikatür Okulu” adlı kitapta; 

“Dürüstlük” ve “Sevgi” değerinin ise “Kedilerin Kaybolma Mevsimi” adlı kitapta daha sık 

vurgulandığı görülmüştür.   

Öykü kitaplarına genel olarak bakıldığında en fazla vurgulanan değer “Dürüstlük” 

iken en az yer verilen değer “Saygı” olarak saptanmıştır. Öykü kitapları ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde ise “Pat Karikatür Okulu” adlı kitapta en fazla “Çalışkanlık” değeri, en 

az “Sevgi” değeri; “Kedilerin Kaybolma Mevsimi” adlı kitapta en fazla “Dürüstlük” değeri, 

en az “Saygı” değeri; “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı kitapta ise en fazla “Çalışkanlık” değeri, 

en az “Saygı” değeri ifade edilmiştir. 

Araştırmada, incelenen değeri ifade eden sözcük ya da sözcük öbekleri sayılmıştır. 

Aşağıda incelenen 3 öykü kitabından evrensel değerleri örnekleyen cümlelere yer verilmiştir. 

Örneklerde koyu olarak gösterilen sözcükler “çalışkanlık” değerine işaret eden ve metin 

içinde birbiriyle ilişkili sözcüklerdir. 

Google (gugıl) arama motoruna “18 Haziran” yazdı. Gelen sonuçları uzun uzun 

inceledi.(KKM.36) 

Kayıp Kediler Derneği’nde toplantı üzerine toplantı yapıldı. …..sorusunun cevabı 

defalarca arandı…(KKM.45) 

Tuhaf, leğeni ve süpürgeyi kucaklayıp, nalburdan çıktı. Leğeni tıngırdatarak yola 

koyuldu. Kaşla göz arasında, yalnızca “la” sesinden oluşan bir şarkı bestelemişti. 

(PKO.12) 

Patates,”ben çizdim, ben yazdım…” Bir süredir üstünde çalıştığım 

romanım.(PKO.31) 

Tuhaf kağıdı yarılamıştı bile…. Karadelik, hiç durmadan çalakalem bir şeyler 

yazıyordu… Patates ise hızla, karikatürler çizmeye başlamıştı. Önce kurşunkalemle 

çiziyor, sonra mürekkebiyle çiniliyordu. (PKO.37) 

 Çocuklar yazdıkça yazıyorlar, çizdikçe çiziyorlardı.(PKO.87) 
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Sırtındaki kazaktan ayağındaki çoraba, her şeyini kendisi örüyordu…. Kısa 

sürede Türkçe konuşmayı öğrenmişti...(AT.10)  

Cebinden çıkardığı buruşuk kâğıtlara bir şeyler yazıp duruyordu. …Çocuklar 

peşinden koşuyor, yerdeki buruşuk kâğıtları topluyor, üstündeki kargacık burgacık yazıları 

okumaya çalışıyorlardı. Yazılardan anlam çıkarmaya çabalıyorlardı. (AT.33) 

Aşağıda “dayanışma” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde koyu 

olarak gösterilen sözcükler “dayanışma” değerine işaret eden ve metin içinde birbiriyle 

ilişkili sözcüklerdir. 

Hep beraber, “Hoş geldin, Bay Hoşgeldin!” diye bağırdılar.(PKO.16) 

Karadelik, bütün hikayeleri topluyor; Pat ve Tuf, içlerinden en güzellerini seçiyor, 

Dodo yanlışlarını düzeltiyor, baskıya hazırlıyor ve sonra da internet sitesine 

yerleştiriyordu. (PKO.87) 

Artık sadece kendi kedilerini değil, birbirlerinin kedilerini de arıyorlardı. 

(KKM.32) 

Sonunda bir dernek kurmaya karar verdiler. Eski bir depoyu kiraladılar. 

Duvarlarını boyadılar. İçini temizleyip pırıl pırıl yaptılar. Kapısına da gururla kocaman bir 

tabela astılar: KAYIP KEDİLER DERNEĞİ. (KKM.33) 

“Bence de” diye destekledi Aylin. (KKM.38) 

Maketi köy meydanında sergilediler. Yanına da bir yardım sandığı koydular. 

Herkese gönlünden geçtiği kadar yardım etmesini söylediler. Kısa sürede hatırı sayılır 

miktarda para toplamışlardı. Masrafların bir kısmını bu yolla sağladılar. (AT.95) 

Aşağıda “duyarlık” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde koyu 

olarak gösterilen sözcükler “duyarlık” değerine işaret eden ve metin içinde birbiriyle ilişkili 

sözcüklerdir. 

Burnun biraz büyük ama bu yüzden seninle alay etmelerine izin vermemelisin… 

(PKO.25) 

Patates gülerek, “Beni kırmak istemiyorsun, biliyorum.” Dedi Patates. “Ama, dert 

etme.” (PKO.30) 

Faydalı olmak ya da faydasız bir ot gibi solmak ya da boş boş oturup otları 

yolmak… Yoksa faydalı olup tatmin duygularıyla dolmak mı önemli hayatta? (PKO.34) 

Bu durumları beni çok üzerdi. …. Bu köyün temiz kalpli insanları bu mutsuzluğu 

hiç hak etmiyor doğrusu, diye düşünürdüm. (PKO.43) 

Ben de kendimi, onları mutlu etmeyi başardığım için çok mutlu hissettim. 

Hayatımda ilk defa faydalı bir iş yapmıştım. (PKO.52) 

Arkadaşları Sevgi’nin üzüntülü halini görünce ona acıdılar. Titrek’i bulmak için 

seferber oldular. (KKM.16) 

Küçük Sevgi, Nazan Hanım’ın iri ellerini avucunun içine alıp, onu teselli etti….. 

“Üzülmeyin. İçimde güçlü bir his var. Her şey yoluna girecek.”dedi. (KKM.20) 

Yönetmenin tüyleri diken diken olmuştu.(AT.40) 

Emine, “Ama ben yine de insanların balıkları akvaryumlara hapsetmesine sinir 

oluyorum.” (AT.47) 

Aşağıda “dürüstlük” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde koyu 

olarak gösterilen sözcükler “dürüstlük” değerine işaret eden ve metin içinde birbiriyle ilişkili 

sözcüklerdir. 

Ama baştan söyleyeyim, bana ya da başkalarına isim takılmasından hiç 

hoşlanmam.(PKO.26) 

Bir gün nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Sıra arkadaşına, “Sana Patates diye 

seslenemem. Bu benim sınırlarımı çok zorluyor.” Dedi. (PKO.30) 

“Evet” dedi İbo. “En büyük sırrım dün gece televizyonda açıklandı. İtiraf 

ediyorum…”(KKM.57) 

Oysa, ben bir çöp tenekesinde doğmuştum…. Kedi utanmadan sıkılmadan 

anlatmayı sürdürdü. (KKM.78) 

Aslında senin düşüncelerinden etkilendim. (AT.90) 
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Aşağıda “saygı” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde koyu olarak 

gösterilen sözcükler “saygı” değerine işaret eden ve metin içinde birbiriyle ilişkili 

sözcüklerdir. 

“Bana asıl ismini söyler misin lütfen?”diye sordu Hoşgeldin….. “Memnun oldum, 

ben Aydın.”dedi… (PKO.25) 

Patates, burnunun demokratik yolla seçilmesini istiyordu…. Oysa Patates, Doğrucu 

Davut’un fikrini çok önemsiyordu. (PKO.70) 

Lütfen, kendinizi suçlamayınız.(KKM.25) 

İşte ben buna şapka çıkarırım.(KKM.53) 

Küçük Zeynep’e göre, yönetmen büyük bir filozoftu. (AT.30) 

Yönetmen “kutsal senaryo”yu pat diye Zühtü’ye teslim edivermişti.(AT.31) 

Aşağıda “sevgi” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde koyu olarak 

gösterilen sözcükler “sevgi” değerine işaret eden ve metin içinde birbiriyle ilişkili 

sözcüklerdir. 

Patates, iri burunlu, mavi gözlü, ince bir çocuktu. Hoşgeldin’in daha ilk bakışta 

kanı kaynamıştı ona. (PKO.23) 

Edebiyat dersi öğretmeni, Bay Kafiye’ydi. Çocuklar ona, şiir düşkünü olduğu için 

“Kafiye” ismini takmışlardı. (PKO.33) 

Patates, sevinçle kahkahalar atarak ona sarıldı.(PKO.68) 

Onun gibi yetenekli bir sanatçının şevkini kırmak istemiyorum, dedi. Dersimizin 

amacı, edebiyat sevgisini geliştirmek. (PKO.64) 

Sevgi bağımlısıydı Titrek. Ona yapışık yaşardı. Dibinden hiç ayrılmazdı. 

(KKM.11) 

Son derece dışa dönüktü, insan canlısıydı. Kapı gıcırtısıyla bile dans etme 

yeteneğine sahip, sevimli Nazan Hanım’ın sevmeyeni yoktu.(KKM.18) 

Ama gel gör ki, benim yüreğimi fethetmişti bir kere! Gönül işte! Bu arsız kediyi 

nasıl sevdim, bir bilsen! (KKM.21) 

Köylüler balıkları çocukları gibi seviyor, hatta bazılarını yanlarında ayırmak 

istemiyorlardı. (AT.9) 

Balığını kendi ismini verecek kadar seven bir çocuk, onun için neler yapmaz? 

(AT.17) 

Emekli mühendisler, sanatçılar ve doğaseverler, Balıklı Köy’lü oldular. (AT.20) 

Aşağıda “sorumluluk” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde koyu 

olarak gösterilen sözcükler “sorumluluk” değerine işaret eden ve metin içinde birbiriyle 

ilişkili sözcüklerdir. 

Hoşgeldin, ders başlamadan on dakika önce geldi. Ütülü sarı pantolon ve pırıl 

pırıl sarı bir ceket giymişti. Düzgün taranmış, parlak, kahverengi saçları vardı. (PKO.16) 

Kendisini dünyada olup biten her şeyden sorumlu hissederdi. (KKM.9) 

Rolünü ezberlemekten başka bir amacı yoktu. (AT.72) 

2. İncelenen öykü metinlerindeki eşdizimsel örüntülemeler ışığında belirlenen ulusal 

değerlerin kullanım sıklıkları metinlere göre ne orandadır ve örnek kullanımlar nelerdir? 

 

Tablo 3: Kitaplara göre eşdizimsel örüntülemeler ışığında, belirlenen ulusal değerlerin 

kullanım sıklıkları 
ULUSAL DEĞERLER 

KİTAPLAR Aile Birliğine Önem Verme Millet Misafirperverlik Örf ve Adetler Vatanseverlik 

Pat Karikatür Okulu 

(PKO)(f) 25 1 10 0 0 

Kedilerin Kaybolma 

Mevsimi 

(KKM)(f) 
8 5 3 0 0 

Akvaryumdaki 

Tiyatro 

(AT)(f) 
12 48 5 7 6 
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Yukarıdaki tabloda incelenen 3 öykü kitabında ulusal değerlerin kullanım sıklıkları 

verilmiştir. “Aile Birliğine Önem Verme” ve “Misafirperverlik” en fazla “Pat Karikatür 

Okulu” adlı kitapta; “Millet”, “Örf ve Adetler” ve “Vatanseverlik” değeri en çok 

“Akvaryumdaki Tiyatro” adlı kitapta vurgulanmıştır.  “Örf ve adetler” ve “Vatanseverlik”  

alt başlıklarının “Pat Karikatür Okulu” ve “Kedilerin Kaybolma Mevsimi” adlı kitaplarda 

bulunmadığı görülmüştür. Öykü kitaplarına genel olarak bakıldığında en sık vurgulanan 

değerin “Millet”, en az bulunan değerin ise “Vatanseverlik” olduğu belirlenmiştir. Ulusal 

değerlerin en sık rastlandığı kitap ise “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı öykü kitabıdır. 

Kitaplarda ulusal değerlerin evrensel değerlere oranla kullanım sıklıklarının daha az olduğu 

görülmüştür.  

Aşağıda “aile birliğine önem verme” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. 

Örneklerde koyu olarak gösterilen sözcükler “aile birliğine önem verme” değerine işaret 

eden ve metin içinde birbiriyle ilişkili sözcüklerdir. 

Babasının ölümünü yazıp çizdi… “Babanın öldüğünü bilmiyordum.” dedi...  Bir 

başka gün ise, “Benim Annem”adlı bir hikaye yazarak annesini anlattı. (PKO.57) 

…Nurten Hanım’ın yanına giriyordum. Genellikle piyanoda kocası için bestelediği 

parçayı çalıyordu o sırada. (KKM.82) 

Akşam evdekilere heyecanla konuyu açtı. Babası Salih Bey saçsız, tombul bir 

köylüydü. Oğlu Mahmut’un Kentaur rolünü oynayacağını duyunca çok şaşırdı. (AT.66) 

Aşağıda “millet” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde koyu olarak 

gösterilen sözcükler “millet” değerine işaret eden ve metin içinde birbiriyle ilişkili 

sözcüklerdir. 

Babasıyla karşılaşmasını, İsviçrelilerin Türklerden farklılıklarını anlatışına 

bayıldılar. (PKO.78) 

Dedesinin dedesinin dedesinin dedesinin dedesi Padişah İkinci Mahmut’un 

kedisiymiş. Yani resmen saraylı. (KKM.26) 

Uzun zamandan beri kendisini Türkiyeli olarak hissediyordu. Bir grup arkadaşıyla 

yerel kültürün hayranı olmuşlardı. Türkçe konuşabiliyor, saz ya da ud çalabiliyordu…. 

“Türking”adlı bir folklor grubu bile kurmuştu…. Bölgenin danslarıyla yetinmeyip, 

kemençe çalmayı ve Karadeniz horonunu da öğrenmişlerdi. Kendi müzikleri ile 

Karadeniz müziği arasında benzerlikler vardı. (AT.55) 

Aşağıda “misafirperverlik” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde 

koyu olarak gösterilen sözcükler “misafirperverlik” değerine işaret eden ve metin içinde 

birbiriyle ilişkili sözcüklerdir. 

Yarın bizim sınıfa yeni bir öğrenci geliyor. Ona “hoş geldin töreni” yapacağız. 

(PKO.13) 

Hep beraber “Hoş geldin, Bay Hoşgeldin!” diye bağırdılar…. Çünkü bu 

karşılamayı hazırlayan, bendeniz Tuhaf.(PKO.16) 

O gece filmi birlikte izlemeye karar verdiler. Bir buket çiçekle Sevgilere misafirliğe 

geldiler. (KKM.62) 

“Acaba artık gitsem mi?” diye düşündüğü bir gün, kapısında bir hediye sepeti 

bulmuştu…. İçinden çıkan notta da şunlar yazılıydı: Sevgili Martin,…(AT.12) 

Aşağıda “örf ve adetler” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde koyu 

olarak gösterilen sözcükler “örf ve adetler” değerine işaret eden ve metin içinde birbiriyle 

ilişkili sözcüklerdir. 

Dalları budandıkça ağaçların hafızalarını kaybettiğine inanıyorlar… Bu yüzden 

köyün okulunun penceresinden girmiş ağaç dalını bile kesmemişler. (AT.18)  

Aşağıda “vatanseverlik” değerinin kullanım örnekleri sunulmuştur. Örneklerde koyu 

olarak gösterilen sözcükler “vatanseverlik” değerine işaret eden ve metin içinde birbiriyle 

ilişkili sözcüklerdir. 

“Harika!” dedi. “İngilizler gelmişler, Toroslar’ın bir köyüne yerleşmişler. 

Beatles’tan parçalar çalmak yerine bu yörenin ve Karadeniz’in danslarını 

yapıyorlar.(AT.56) 

Ülkenin her yerinden Balıklı Köy’e otobüsler kalkıyor. Oyunları izlemeye sadece 

Türkiye’nin değil dünyanın dört bir yanından seyirciler geliyor. 
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Tartışma ve Sonuç 

Sever (2008: 199) çocuklar için oluşturulan metinlere ilişkin şu belirlemeyi sunar: 

“... yaşama, insana, doğaya, hayvanlara sevgi ile yaklaşan; kendisi ve çevresiyle barışık, 

hoşgörülü, demokratik kültürü içselleştirmiş insanlar yetiştirmede çocuk edebiyatına önemli 

sorumluluklar düştüğü bilinmelidir”. Çocuk Edebiyatı, hedef kitlesi belli bir edebiyattır. 

Yetişkin olmayan ve eğitilmesi gereken toplumun genç bireylerinin düşünce dünyasına 

seslenebilecek sözlü, yazılı ve görsel ürünlerden meydana gelir. Çocuk, kendisi için 

yaratılmış eserlerde, yaşadığı ortamın bir benzerini bulur. Yazılan veya anlatılanla 

yaşadıkları arasında bağlantı kurma ve karşılaştırmalar yapma fırsatını yakalar. 

(Karatay,2008) Nitelikli çocuk kitapları; çocuğun gelişiminde, insanı ve yaşamı tanımasında 

önemli bir yere sahiptir (Aslan 2007). Kolaç (2010: 196) ise değer eğitiminin önemini şu 

belirlemelerle sunar: “Değer eğitimi ile bireylerin mutluluğuna, toplumun huzuruna, 

toplumlararası ilişkilerde barışa dayalı iyi bir geleceğin sunulmasına katkı sağlanacaktır” 

Değerler, davranışlara kaynaklık eden ve onları yargılamaya yarayan anlayışlardır. Değerler, 

ayrıca bireylerin neyi önemli gördüklerini tanımlayarak istekleri, tercihleri, arzu edilen ve 

edilmeyen durumları gösterir (Erden, 2003: 56). 

Çocuk edebiyatı ürünleri, bireyin farklı alanlarda eğitiminin başladığı çocukluk 

döneminde önemli bir eğitim aracıdır. Değer eğitiminin gerçekleştirilmesinde de önemli rol 

oynamaktadır. Bu sebeple çocuk edebiyatı ürünlerinin ulusal ve evrensel değerleri 

destekleyici, kültür aktarımında işlevsel ve çocuğu yaşadığı çevreyle, gerçek hayatla 

bütünleştirici nitelikte olması önemli ve gereklidir. 

Araştırmada incelenen 3 öykü kitabında evrensel değerlerin tümünü çağrıştıracak 

sözcüğe rastlanmıştır. Kitapların tamamında en çok vurgulanan değer 198 kez yinelenen 

“Dürüstlük” değeridir. En çok yinelendiği kitap ise 95 sözcükle “Kedilerin Kaybolma 

Mevsimi” adlı kitaptır.  Dürüst, “doğru” kimse anlamına gelir. Dürüstlük içtenlik, doğruluk, 

açıklık, doğrudanlık gibi kişilik özelliklerine sahip olmaya işaret eder. Yalan, hile, 

düzenbazlık gibi olumsuz eylemleri değil, doğruluk ve gerçekçilik gibi olumlu eylemleri 

içerir. Güvenilirlik, içtenlik, kibarlık, insaflılık ve adalet gibi erdemleri de beraberinde 

getirir.  Çileli ve Tezer’in (1998), Rokeach Değerler Envanteri’nden yararlanarak Türk 

üniversite öğrencilerinin yaşam yönelimleri ve değer yönelimlerini ele aldıkları araştırmada, 

285 üniversite öğrencisinin genel dağılımı içinde en önemli araçsal değerler “özgürlük”, 

“dürüstlük”, “cesaretli olmak” ve “affedicilik” (bağışlayıcılık) olarak yer almakta. Araçsal 

değerler, yaşamın temel amaçlarına ulaşmada benimsenen davranış tarzları olarak ifade 

edilebilir. Çalışkur’un (2008) üniversite öğrencilerinin yaşam değerleriyle kişilik özellikleri 

arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmasında araçsal değerler ele alındığında “dürüstlük”, 

“mantıklı olmak” ve “sorumluluk sahibi olmak” ilk 3 sırada tercih edilen değerlerdir; Çileli 

ve Tezer’in araştırmasıyla karşılaştırıldığında sadece “dürüstlük” değerinin önce tercih 

edilen değerler arasında sıralamasının değişmediği diğer iki öncelikli değerin ise değiştiği 

görülmektedir. Bu çalışmalardan hareketle de “Dürüstlük” değerinin yaşam boyu insan 

hayatında önemli bir yer tutması bundan dolayı da bu değerin daha küçük yaşlarda farklı 

yollarla kazandırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çocuk kitaplarının değer 

aktarımındaki işlevi düşünüldüğünde incelenen kitaplarda “dürüstlük” değerine vurgu 

yapılması- bilinçli bir davranış ise-  bu değerin incelemedeki diğer tüm değerleri kapsaması 

ve bu değeri edinen bireyin daha bilinçli, yaşam amacına dönük eylemler sergileyen, adaletli, 

ahlaklı ve toplumla uyum içinde olması göz önünde tutulduğunda önemlidir.  

“Çalışkanlık” 197 sözcükle vurgulanan ikinci değerdir. En çok vurgulandığı kitap ise 

112 sözcükle “Pat Karikatür Okulu” adlı kitaptır. Kitapların tamamında 173 sözcükle 

yinelenen “Duyarlık” değerinin üçüncü sırada olduğu ve en fazla “Pat Karikatür Okulu” adlı 

kitapta 71 kez yinelendiği belirlenmiştir. “Dayanışma” evrensel değerine bakıldığında ise 

114 kez yinelendiği ve 43 sözcükle “Pat Karikatür Okulu” adlı kitapta daha fazla yer aldığı 

görülmüştür. “Sorumluluk” değeri 68 sözcükle beşinci sırada yer alırken, en fazla sözcük 

“Pat Karikatür Okulu” adlı kitapta yer almıştır. Altıncı sırada “Sevgi” değeri 58 sözcükle 

vurgulanmış ve 25 sözcüğün “Kedilerin Kaybolma Mevsimi” adlı kitapta yer aldığı 

belirlenmiştir. “Saygı” değeri ise 34 sözcükle en az yer verilen değer olarak belirlenmiştir. 

“Pat Karikatür Okulu” adlı kitapta 19 sözcükle bu değerin en çok yer aldığı kitaptır. 
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İncelenen değerlerin kitaplarda yer alması bakımından ele alındığında ise “Pat Karikatür 

Okulu” adlı kitabın toplam 347 sözcükle en fazla değer içeren kitap olduğu belirlenmiştir. 

“Akvaryumdaki Tiyatro” adlı kitap 259 sözcükle ikinci sırada ve 236 sözcükle “Pat 

Karikatür Okulu” adlı kitap üçüncü sırada değerlere vurgu yapan sözcük barındırmaktadır. 

İncelenen kitapların hepsinde ulusal değerlere ilişkin eşdizimli sözcüklere 

rastlanmamıştır. 54 sözcükle “Millet” değeri en fazla vurgulanan değerdir. “Millet” değerine 

ilişkin en fazla sözcük barındıran kitap ise 48 sözcükle “Akvaryumdaki Tiyatro” dur. “Aile 

Birliğine Önem Verme” değeri 45 sözcükle yinelenmiştir. “Pat Karikatür Okulu” adlı kitap 

25 sözcükle birinci sıradadır.  “Misafirperverlik” değeri toplamda 18 kez yinelenmiş ve bu 

değere en fazla yer veren kitabın 10 sözcükle “Pat Karikatür Okulu” olduğu görülmüştür.  

“Örf ve Adetler” ve “Vatanseverlik” değerlerini işaret eden sözcüklere sadece 

“Akvaryumdaki Tiyatro” adlı kitapta rastlanmış, “Pat Karikatür Okulu” ve “Kedilerin 

Kaybolma Mevsimi” adlı kitaplarda bu değerlere ait sözcüklere rastlanamamıştır. İncelenen 

3 kitap ulusal değerleri vurgulaması bakımından ele alındığında en fazla ulusal değerleri 

vurgulayan kitabın 78 sözcükle “Akvaryumdaki Tiyatro” olduğu belirlenmiştir. 36 sözcükle 

“Pat Karikatür Okulu” adlı kitabın ikinci sırada ve 16 sözcükle “Kedilerin Kaybolma 

Mevsimi” adlı kitabın üçüncü sırada olduğu görülmüştür. 

Üzerinde çalışılan kitaplarda değerlere dönük eşdizimli sözcük kullanımlarının 

sıklıklarına bakıldığında evrensel değerlere daha fazla yer verildiği, ulusal değerlerin ise 

daha az vurgulandığı görülmüştür. Ayrıca ulusal değerlerin orantılı bir dağılım göstermediği, 

bazılarında “Örf ve Adetler” ile “Vatanseverlik” değerlerine hiç yer verilmediği 

belirlenmiştir. Karadüz’e (2008) göre; çocukların içinde bulundukları toplumu bir arada 

tutan ve geleceğe taşıyan bu değerleri edinmeleri büyük ölçüde eğitimle olanaklıdır. Bu 

noktada, çocuk yazını, kendisine seçtiği kitlenin çocuklar olması ve dil bilinci, 

yardımseverlik, çalışkan olma, sevgi ve saygı, güvenilir olma, dayanışma, dostluk, hoşgörü 

ve sayısını daha da artırabileceğimiz birçok değerin bu kitleye göre düzenlenerek verilmesi 

bakımından büyük önem taşımaktadır.   

Değer ve inanç sisteminin yapılandırıldığı soyut işlemler dönemi değer aktarımında 

kritik bir dönemdir (Demircan, 2006). Çünkü çocuklar o dönemde okudukları kitaplar 

aracılığı ile çevresiyle ilişki kurarlar ve kurgulardan hareketle gerçek hayata hazırlanırlar. Bu 

nedenle bu dönemde belirtilen değerlerin kazandırılması oldukça önemlidir. Bir değer 

eğitimi aracı olarak da kullanılan çocuk kitaplarının ulusal ve evrensel değerler bağlamında 

daha fazla zenginleştirilmesi gerekmektedir. Çocukların doğru kitaplarla tanıştırılması ayrıca 

bu kitapların evrensel ve ulusal değerleri kazandırmaya hizmet eder nitelikte olmasına özen 

gösterilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışma 3 çocuk kitabı ile sınırlı tutulmuştur. Özellikle değer ve inanç sisteminin 

oluştuğu dönemde çocuklara okutulacak kitapların belli niteliklerinin incelenmesi adına 

yapılacak başka çalışmalara kaynaklık edebilir. Gerek eğitimciler gerekse ebeveynler 

açısından çocuklara dönük değer kazandırabilen yazınsal ürünler tercih etmelerini 

sağlayabilir. Bu konuda yapılmış ve yapılacak başka çalışmalarla çocuk edebiyatı alanındaki 

yazarların daha nitelikli yapıtlar oluşturmalarını sağlarken okutulması tavsiye edilen 

kitapların belirlenmesinde kaynaklık edebilir.   
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Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisansüstü Öğrencilerinin Dil Eğitiminin Temel 

Kavramlarıyla İlgili Yeterlilik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma 
 

Banu ULUSU* 

Talat AYTAN* 
 

Öz: Sözcükler ve kavramlar dil eğitiminin birbirinden ayrılmaz parçalarıdır. 

Yeterlilik, bir iş alanına has görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, ustalık 

ve davranışa sahip olma durumudur. Lisansüstü öğrenciler ise bu beceri, bilgi ve davranışa 

sahip olarak sistemden çıkarlar. Dil eğitimi görevini üstlenecek olan birey mesleki 

yeterliliğini kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe eğitimi ana bilim dalı lisansüstü 

öğrencilerinin, dil eğitiminin temel kavramları ile ilgili yeterlilik düzeylerini incelemek ve 

çeşitli değişkenler açısından değerlendirmektir. Yeterlilik düzeyleri incelenirken yaş, 

cinsiyet, mezun olunan bölüm, tezli-tezsiz öğrenim durumu, mesleki kıdem ve öğrencilerin 

bitirmiş olduğu lisans programları ile ilgili görüşleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu 

araştırmanın evreni, Türkçe eğitimi alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencileridir. 

Örneklemini ise,  2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin 

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 20 lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. 

Bilginer Onan tarafından kaleme alınan “Dil Eğitiminin Temel Kavramları” adlı kitap 

çalışma grubundaki bütün öğrencilere okutulmuş, dönem sonunda öğrencilerin adı geçen 

eserde hakkında bilgi sahip olmadıkları kavramları birkaç cümle ile açımlamaları istenmiştir. 

Çalışmadan hareketle yaş, tezli- tezsiz öğrenim görme, mesleki kıdem ve mezun olunan 

bölüm değişkenlerinin dil eğitiminin temel kavramlarına hâkim olma düzeyini etkilemediği; 

cinsiyet ve mezun olunan bölüm ve mezun olunan lisans programı ile ilgili görüş 

değişkenlerinin dil eğitiminin temel kavramlarına hâkim olma düzeyini etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Türkçe Eğitimi,  Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Lisansüstü 

Öğrenciler. 

 

Abstract: Words and concepts are inseparable parts of language education. 

Proficiency is the ability to have the professional knowledge, mastery and behavior 

necessary to perform tasks specific to a business area. If the student is a graduate student, 

s/he has the skill, knowledge and behavior. The individual who will undertake the task of 

language education uses her/his professional competence. The purpose of this study is to 

examine the competence level of the graduate students with a master's degree in Turkish 

education related to the basic concepts of language education and to evaluate them in terms 

of various variables. When the proficiency levels were examined, the variables such as age, 

gender, graduated department, thesis-non-thesis education status, professional seniority, and 

students’ opinions about their majors were considered. The universe of this research is the 

graduate students who are studying in the field of Turkish education. The sample is 

composed of 20 graduate students studying in Turkish Education Department of a state 

university in Istanbul in the academic year 2016-2017. The book "Fundamental Concepts of 

Language Education" ,written by Bilginer Onan, was taught to all students in the study group 

and at the end of the semester students were asked to describe the concepts they did not 

know about the mentioned work in a few sentences. As a result, it has been reached that 

mentioned variables such as age, thesis-non-thesis education, professional seniority and 

graduated department do not have an impact on the level of mastery of the basic concepts of 

language education. On the other hand, it has been concluded that the variables gender, 

graduated department, and students’ opinions about their majors influence the level of 

mastery of the basic concepts of language education. 

Key Words: Turkish Education, Basic concepts of language education, Graduate students.

                                                      
* Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 7ulusubanu@gmail.com  

*Yrd. Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, talataytan@gmail.com 

mailto:7ulusubanu@gmail.com
mailto:talataytan@gmail.com


 

 

489 

 

1. Giriş 

Günümüzde eğitim öğretim etkinliklerinde kavramlar sıklıkla kullanılmaktadır. 

Bunun için herhangi bir alanda öğretim programları hazırlanırken temel kavramlar etkili 

olarak ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Temel kavramlar iyi derecede anlaşıldığında 

ileride konuların öğrenilmesi de daha kolay olmaktadır.  

Temizkan (2011), kavramın insan zihninde anlamlanan farklı obje ve olguların 

değişebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi formu olduğunu,  ortak özelliklerine göre 

sınıflandırılarak diğerlerinden ayrılan olay, olgu, fikir, varlık veya obje sayısının en az iki ya 

da daha fazla olması gerektiğini, bu sınıflama sayesinde zihinde bir düşünce birimi 

oluştuğunu,  bu düşünce birimlerini ifade eden sözcüklerin her birinin kavram olduğunu 

ifade etmiş, kavramların; düşüncelerin ve onların ortak özelliklerinin, soyut taşıyıcıları 

olduğuna dikkat çekmiştir. 

Kavramlar düşüncenin oluşmasında ana çekirdek olarak düşünüldüğünde, tam ve 

doğru bir kavram öğretimi hem öğrenmeyi hem de hatırlamayı kolaylaştıracağı gibi bireyin 

akademik başarısını artırabilir. Ayrıca kavram edinimi sırasında bireylerin kavramları 

anlama ve algılama düzeyleri de farklılık gösterebilir. Öğretim boyutunu üstlenen öğretmen 

uygulamada bunlara dikkat etmelidir. Buna göre öğretmen, alanının kavramları hususunda 

yetkin olmalıdır.  

Öğrenme, öğretme ve düşünme süreçlerinin temelinde kavramlar vardır. Derslerin 

temel kavramlarının doğru ve eksiksiz öğretilip öğrenilmesi, öğretim programlarının hedef 

ve kazanımlarına ulaşmada bir ön koşuldur. Bu bakımdan öncelikle öğretmenlerin ve 

öğretmen adaylarının alanları ile ilgili kavramlara yeterince vâkıf olması gerekir. Özel alan 

yeterlilikleri içinde yer alan kavramlardaki eksiklik ya da yanlışlıklar, öğrenme ve öğretme 

çıktılarını olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla eğitim açısından kavram öğrenme ve öğretme 

sürecinin önemi yadsınamaz (Çevik Ceran, 2015). 

Bütün öğrenme ve düşünme süreçlerinin temelinde kavramlar vardır. Ayrıca çok 

sayıda nesne, olgu ve olayları, kategorilere yerleştirmemize yardımcı olur. Bu yüzden 

kavramlar, bilgi yaratma sisteminin önemli bir parçasıdır. İnsanlar, deneyimleri ve 

öğrendikleri sayesinde eşyaları ve olayları ortak özelliklerine göre sınıflandırmakta ve 

diğerlerinden ayırt etmektedir. 

Onan’ a göre (2013) teknolojideki hızlı değişime uyum sağlama süreci dil öğretimini 

de etkilemiş, dil eğitim sistemine de sirayet etmiştir. Yapılandırıcı yaklaşımla birlikte dil ve 

zihin kavramlarının eş zamanlı olarak geliştirildiği, disiplinler arası çalışmaların verilerinden 

beslenen bir dil eğitim anlayışı kabul edilmiştir. Bunun sonucunda, dil öğretiminin kavram 

alanı genişlemiş ve çeşitlilik arz eden bir kavram dünyası oluşmaya başlamıştır. Bu durum 

akademik çalışmalara ve öğretmen yetiştirme sürecine de doğrudan tesir etmektedir.  

Hem birey hem de toplum hayatı için çok önemli bir yere sahip olan dil eğitiminin 

işlevsel bir şekilde yerine getirilmesi için bu alanda yer alan temel kavramların öğrenilmesi 

gerekir. Sözcükler ve kavramlar dil eğitiminin birbirinden ayrılmaz parçalarıdır.  

Yeterlilik, bir iş alanına has görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, 

ustalık ve davranışa sahip olma durumudur. Lisansüstü öğrenciler ise bu beceri, bilgi ve 

davranışa sahip olarak sistemden çıkarlar. Dil eğitimi görevini üstlenecek olan birey mesleki 

yeterliliğini kullanmaktadır. (TDK, 2016)1 Yeterliliği, ‘bir işi yapma gücünü sağlayan özel 

bilgi’) olarak tanımlanmaktadır. 

Eğitim, insanda gizil olarak mevcut yetenekleri belirli amaçlarla çeşitli yöntemlerle 

geliştirme çabasıdır. Eğitim insanı üretken yapmayı, mutlu ve başarılı kılmayı, onun sosyal 

çevreye uyumunu sağlamayı hedefler. Eğitim öğretim etkinliklerinin büyük ölçüde dile 

dayalı olarak sürdürüldüğü ve araştırmalar ışığında okul başarısının ana dili kullanımındaki 

yeterliliğe sahiptir. 

Eğitim etkinlikleri göz önünde tutulduğunda başvurulan en önemli aracın “dil 

kullanımı” olduğu görülür. Bu şekilde dilin öğretmen ve öğrenci arasında önemli bir iletişim 

aracı olduğu açıktır. Durum böylece yetişmekte olan kuşakların her bakımdan en üst 

seviyeye ulaştırılmasında ana dili eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre bu eğitim 

                                                      
110.01.2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr adresinden erişilmiştir.  

http://www.tdk.gov.tr/
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sürecinin başında olan öğretmenin ana dili kavramlarına hâkimiyeti önemli olmaktadır (Calp, 

2010). 

Dil öğretimi eğitim bakımından çok önemlidir. Çünkü derslerde sürdürülen 

iletişimin önemli bir kısmı dile dayanır. Sözlü iletişim ve yazılı iletişim etkinliklerindeki 

etkileşimler dille sağlanmaktadır. Eğitim programları yoluyla öğrencilere kazandırılacak 

bilgi ve beceri alanları çok çeşitlidir. Bunlardan biri de dil eğitimidir. Dil eğitiminin sağlıklı 

temellere oturtulması, çocuğun dil gelişimine ilişkin temel özelliklerin bilinmesine bağlıdır 

(Calp, 2010: 36).  

Dil eğitiminin temel kavramlarının ilgili olduğu alanlar; ana dili eğitimi, yabancı dil 

öğretimi, dil bilimi, eğitim, öğretim ilke ve yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, öğrenme 

psikolojisi, iki dillilik, iletişim, metin bilgisi, beyin, bellek, dil hastalıkları, okuma eğitimi, 

konuşma eğitimi, yazma eğitimi, dinleme eğitimi, ilk okuma yazma öğretimi alanlarıdır.  

İlk ve orta öğretimin temel derslerinden biri olan Türkçe dersine ait kavramların 

öğrenciler tarafından tam ve doğru algılanması, diğer derslerdeki başarıyı da 

etkileyeceğinden Türkçe öğretmenleri ve öğretmeni adaylarının temel kavramlar ve bu 

kavramların öğretimi ile ilgili donanımlı olmaları büyük önem taşımaktadır ( Çevik Ceran, 

2015:4). 

Temizyürek ve Aksoy’a göre (2016), Türkçe öğretmeni öğretmenlik mesleği içinde 

Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında uzmanlaşmış kişidir. Türkçe dersi Türk çocukları 

için bir ana dili dersi olduğu için bu dersin öğretmenine diğer ders öğretmenlerine oranla 

daha fazla sorumluluk düşmektedir. Çünkü Türkçe dersinin kazanımları tek başına Türkçe 

dersinin sınırlarında kalmaz. Türkçe derslerindeki kazanımlara ulaşma düzeyinin diğer 

derslerdeki başarıyı da etkilediği çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur. 

Alanyazında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı lisansüstü öğrencilerinin dil eğitiminin 

temel kavramlarına vakıf olma düzeyini bir araştırma problemi olarak ele alan bir çalışma 

bulunmadığından Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri ile ilgili çalışmalara değinmekte 

fayda vardır. Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri; Türkçe öğretimi sürecinde 

öğretiminin planlanmasını ve düzenlenmesini, öğrencide hedeflenen dil becerilerinin 

(okuma, konuşma, yazma, dinleme ve dil bilgisi) gelişimini, bu becerilerin gelişim 

düzeylerinin takibini, ölçümünü, değerlendirilmesini, başarının ve gelişimin devamlılığı için 

okul-aile iş birliğinin düzenli işleyişini, ana dili öğretmeni Türkçe öğretmenlerinin Türkçe ve 

eğitim alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesini, güncel gelişmeleri izlemesini, gerekli 

bilgileri edinmesini amaç edinmektedir (MEB, 2008). 

Güney vd. (2010), ilköğretimde önemli bir yere sahip Türkçe derslerindeki 

verimliliğin artırılması, ana dili öğretmenlerinin sahip olması gereken temel niteliklerin 

belirlenmesi, öğretmenlerin kendi çalışmalarını değerlendirebilmeleri, bu değerlendirmeler 

ışığında Türkçe derslerine yön verebilmeleri amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu’nun 

06.05.2008 tarih ve 00360 sayılı yazısı ile yürürlüğe giren Türkçe Öğretmeni Özel Alan 

Yeterlikleri’nin  önemli bir atılım olduğunu öne sürmektedir. Türkçe Öğretmeni Özel Alan 

Yeterlikleri’nde ilgili alan öğretmenlerinin barındırması gereken bilgi, beceri ve tutumlar yer 

almaktadır. Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri; yeterlik alanları, kapsam, yeterlikler 

ve performans göstergelerinden oluşmaktadır. Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri 5 

yeterlik alanı, 25 alt yeterlik ve 165 performans göstergesinden oluşmaktadır.  

Ateş’e göre (2015), örgün eğitim içinde Türkçe eğitimiyle ilgili birçok sorun, 

öğretim sürecini yönlendiren öğretmenlerden kaynaklanmaktadır. Doğru ve sağlıklı bir ana 

dili eğitimi için Türkçe öğretmeni yetiştirmedeki süreç her yönüyle irdelenmelidir. Türkçe 

öğretmenlerinin yeterlikleri konusu da bu noktada son derece büyük bir önem taşımaktadır. 

1.1. Problem Cümlesi 

Araştırmanın problem cümlesi, “ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 

lisansüstü öğrencilerinin, dil eğitiminin temel kavramları ile ilgili yeterlilik düzeylerinde 

çeşitli değişkenlerin ( yaş, cinsiyet, mezun olunan bölüm, mezun olduktan sonra geçen süre) 

etkisi var mıdır?” olarak belirlenmiştir. 
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1.2. Çalışmanın amacı 

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı lisansüstü öğrencilerinin, dil eğitiminin temel 

kavramları ile ilgili yeterlilik düzeylerini incelemek ve çeşitli değişkenler açısından 

değerlendirmektir.  

2. Yöntem 

Bu araştırma nitel araştırma deseni ile kurgulanmıştır. Nitel araştırma gözlem, 

görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algılandığı ve 

olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 

sürecin izlendiği araştırmadır. Bir başka deyişle nitel araştırma, kuram oluşturmayı temel 

alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı 

ön plana alan yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).   

2.1. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni, Türkçe Eğitimi alanında öğrenim gören lisansüstü 

öğrencileridir. Araştırmanın örneklemini ise 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki 

bir devlet üniversitesinin Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 20 lisansüstü 

öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan lisansüstü öğrencilerinin demografik/kişisel 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1. Lisansüstü öğrencilerinin demografik özelliklerine İlişkin frekans ve yüzde dağılımı 

(N=20) 

Değişken Grup f % 

Cinsiyet Bayan 15 75,0 

Bay 5 25,0 

    

Yaş (ortalama/standart sapma)  26,75±5,42 

    

Mezun olunan bölüm Türkçe Öğretmenliği B. 10 50,0 

Türk Dili ve Edebiyatı B. 6 30,0 

Diğer 4 20,0 

    

Lisans mezuniyet yılı 1996 yılı 1 5,0 

2012 yılı 2 10,0 

2013 yılı 1 5,0 

2014 yılı 2 10,0 

2015 yılı 7 35,0 

2016 yılı 7 35,0 

    

Lisan mezuniyetinden itibaren geçen süre 3,1±4,4 

(ortalama/standart sapma)    

    

Mezun olunan lisans eğitimi hakkında 

görüş 

Yetersiz 2 10,0 

Orta 7 35,0 

İyi 8 40,0 

Çok iyi 3 15,0 

    

Program Tezli 10 50,0 

Tezsiz 10 50,0 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %75,0’ (15) bayandır ve öğrencilerin yaşları 22 ile 45 

arasında değişmekte olup ortalama yaş 26,75±5,42 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin 

%50,0’si (10) Türkçe Öğretmenliği Bölümünden, %30,0’u (6) Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümünden ve kalan %20,0’si (4) diğer bir lisans bölümünden mezundur. Öğrencilerin 

mezuniyet yılları 1996 ile 2016 arasında değişmekte olup mezuniyetten itibaren geçen 

ortalama süre 3,1±4,4 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerden mezun oldukları lisans 
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programının yeterliliğini değerlendirmeleri istendiğinde, %10,0’u (2) mezun oldukları lisans 

programını ‘yetersiz’, %35,0’i (7) ‘orta’, %40,0’ı (8) ‘iyi’ ve kalan %15,0’i (3) ‘çok iyi’ 

demişlerdir. Son olarak, araştırmaya katılan öğrencilerin %50,0’si (10) tezli ve %50,0’si 

tezsiz yüksek lisans programına kayıtlıdır. 

Öğrencilerin, dil eğitiminin temel kavramlarına ilişkin bilgi düzeylerini incelemek 

üzere ortalama puanları ve standart sapmaları (ss) hesaplanmıştır. Öğrencilerin, dil 

eğitiminin temel kavramlarına ilişkin bilgi düzeylerinde cinsiyet, daha önce mezun olunan 

lisans programı ve kayıtlı oldukları lisansüstü programa göre anlamlı farklılaşmalar olup 

olmadığını araştırmak üzere, normallik dağılımı varsayımı sağlanamadığından 

ilişkisiz/bağımsız gruplar Mann-Whitney U testi yapılmıştır. 

Öğrencilerin, dil eğitiminin temel kavramlarına ilişkin bilgi düzeylerinde mezun 

olunan lisans programına göre anlamlı farklılaşmalar olup olmadığını araştırmak üzere, 

normallik dağılımı varsayımı sağlanamadığından Kruskal-Wallis testi uygulanmış, anlamlı 

fark bulunduğu durumda hangi gruplar arasında anlamlı fark bulunduğunu araştırmak üzere 

ise post-hoc Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Öğrencilerin, dil eğitiminin temel 

kavramlarına ilişkin bilgi düzeyleri ile yaş ve lisans programından mezun olduklarından 

itibaren geçen süre arasındaki ilişkileri araştırmak üzere ise Pearson momentler çarpımı 

korelasyonu katsayıları hesaplanmıştır. 

‘Mezun olunan lisans programları hakkında görüş’ değişkeni analizlere uygunluk 

açısından yeniden gruplanmıştır. ‘Mezuniyet yılı’ değişkeni yerine ise analizlerde mezuniyet 

sonrası geçen süre hesaplanarak analize tabi tutulmuştur. Bütün istatistiksel hesaplamalarda 

anlamlılık düzeyi  . 05 olarak kabul edilmiştir. Anlamlılık değeri, . 05’ten küçük (p<.05) 

bulunduğunda bağımsız değişkelerin grupları arasındaki farklılıklar ve ilişkiler “anlamlı” 

olarak kabul edilmiş ve sonuçlar buna göre değerlendirilmiştir. 

2.2. Veri Toplama 

Araştırmada, öğrencilere uygulama öncesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 

16 sorudan oluşan Öğrenci tanıma formu 2 google form marifetiyle iletilmiş, araştırma 

grubundaki bütün öğrenciler bu formu eksiksiz olarak doldurmuştur. Araştırmada, Bilginer 

Onan tarafından kaleme alınan “Dil Eğitiminin Temel Kavramları” adlı kitap öğrencilere 

okutulmuştur. Öğrencilerin her biri bilmediği kavramları bir word belgesi üzerinde 

düzenlemiş ve araştırmacılara teslim etmiştir. Bu dokümanlar da araştırmacılar tarafından 

analiz edilmiştir. 

2.3.Verilerin Analizi 

Çalışmaya katılan lisansüstü öğrencilerinden elde edilen verilerin analizinde SPSS 

23.0 paket programı kullanılmıştır. Ayrıca Office MS Excel 2016 kullanılmıştır. 

Araştırmaya ilişkin veriler iki aşamada toplanmıştır. Birinci aşamada, çalışma 

grubuna öğrenci tanıma anketi uygulanmıştır. İkinci aşamada ise Bilginer Onan tarafından 

kaleme alınan “Dil Eğitiminin Temel Kavramları” adlı kitaptan açımladıkları kavramlar bir 

havuzda toplanmıştır Araştırma sonucunda,  20 öğrencinin bilmediği kavramlardan 

müteşekkil havuzda tekrar edenler de dâhil olmak üzere 1466 kavram toplanmıştır. Bu 

kavramların analizi sonucunda tekil olarak 255 kavrama ulaşılmıştır. 

3. Bulgular ve Yorum 

Araştırmaya katılan lisansüstü öğrencilerinin dil eğitiminin temel kavramlarına yönelik 

yeterlilik düzeylerini belirlemek üzere Onan (2013),  tarafından kaleme alınan “Dil 

Eğitiminin Temel Kavramları” adlı kitap kullanılmış ve öğrencilerin toplam 443 kavram 

üzerinden yeterlilik düzeyleri hesaplanmıştır. Öğrencilerin vâkıf oldukları dil eğitiminin 

temel kavramlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur. 
Tablo 2. Öğrencilerin dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olmaları düzeylerine ilişkin betimsel 

istatistikler 

Puan N En Az En Çok X  ss 

Bilinen kavram (sayı olarak) 20 301 399 369,5 21,3 

Bilinen kavram (yüzde oranı olarak) 20 67,9 90,1 83,4 4,8 

 

                                                      
2 Aytan_ulusu öğrenci tanıma formu_2017  
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Lisansüstü öğrencilerinin dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma düzeyleri 

toplam 443 kavram üzerinden belirlenmiştir. Tablo 2’de de görüleceği üzere, öğrenciler en 

az 301 ve en çok 399 temel kavramı bilmekte olup ortalama bilinen dil kavramı 369,5±21,3 

olarak hesaplanmıştır. Lisansüstü öğrencilerinin dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf 

olma düzeylerine oransal olarak bakıldığında (443 kavram %100,0 olmak üzere) öğrencilerin 

temel kavramları bilme oranlarının %67,9 ile %90,1 arasında değiştiği ve ortalama oranın 

%83,4±4,8 olduğu görülmektedir. Bu oran (ve sayı), araştırmaya katılan öğrencilerin dil 

eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma düzeylerinin düşük olmamakla birlikte çok da 

yüksek olmadığı şeklinde ifade edilebilir. 

Lisansüstü öğrencilerinin dil eğitiminin temel kavramları hakkında açımladıkları 

kavramlar sonucunda1466 kavrama ulaşılmıştır. Bu kavramlar bir havuz içinde toplanmıştır. 

Daha sonra sıklıkları analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda 255 kavrama ulaşılmıştır. 

Aşağıdaki tablo da bu 255 kavram alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Birinci sütün da 

kelimeler ikinci sütün da bağlı oldukları alanlar yer almaktadır. Kavramların bağlı oldukları 

alanlar belirlenirken yazarların (Demirel, 2012 ve Cevizci, 2010) hazırladığı eğitim 

sözlüklerinden faydalanılmıştır. Ayrıca Onan, 2013 tarafından kaleme alınan Dil eğitiminin 

temel kavramları kitabından da kavram açıklamaları incelenmiştir. 

Tablo 3. Lisansüstü Öğrencilerin Bilmedikleri Kavramlar ve Bu Kavramların Ait Olduğu 

Disiplinler 

 

1.   Açık bilgi Ana dili öğretimi 

2.   Açık oturum Konuşma eğitimi, iletişim 

3.    Aforizma İletişim 

4.    Ağırlık Ana dili eğitimi 

5.    Akıcı okuma Okuma eğitimi 

6.    Akıcı yazma Yazma eğitimi 

7.    Aksan Ana dili eğitimi 

8.    Aksiyon Metin bilgisi 

9.    Akustik ses bilimi Dil bilim 

10.   Aleksi Dil hastalığı 

11.   Alettrisma Okuma-yazma eğitimi 

12.   Algı genişliği Okuma eğitimi 

13.   Alofon Dil bilim 

14.   Alt anlamlılık Metin bilgisi 

15.   Altı şapkalı düşünme tekniği Öğretim ilke ve yöntemleri 

16.   Amaçlılık Metin bilgisi 

17.   Amigdala Beyin, bellek 

18.   Ana dili Ana dili eğitimi 

19.   Ana dili öğretimi Ana dili eğitimi 

20.   Ana duygu Metin bilgisi, Edebiyat 

21.   Anısal(epizodik) bellek Beyin, bellek, Eğitim Psikolojisi 

22.   Anlam analizi tekniği Öğretim ilke ve yöntemleri 

23.   Anlam haritası Özel öğretim yöntemleri 

24.   Anlama ve anlamlama Beyin, bellek, Eğitim Psikolojisi 

25.   Anlamsal bellek Beyin, Bellek, Eğitim psikolojisi 

26.   Anlamsal alan Metin bilgisi 
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27.   Anlatı Metin bilgisi 

28.   Anlatma becerileri Türkçe eğitimi, İletişim 

29.   Ara disiplin Eğitim bilimleri, program geliştirme 

30.   Argo Dil bilim, Edebiyat 

31.   Artikülasyon bozukluğu Dil hastalığı 

32.   Asperger sendromu Eğitim psikolojisi 

33.   Atlama Dil hastalığı, konuşma bozukluğu 

34.   Ayrıştırıcı dinleme Dinleme eğitimi 

35.   Bağdaşıklık Metin bilgisi 

36.   Bağdaştırma Dil bilim 

37.   Bağımlı biçimbirim Dil bilim 

38.   Bağımsız biçimbirim Dil bilim 

39.   Bağlam Ana dili eğitimi 

40.   Balık kılçığı tekniği Öğretim ilke ve yöntemleri 

41.   Beden dili İletişim 

42.   Bellek Beyin, Eğitim psikolojisi 

43.   Benmerkezci düşünme Eğitim psikolojisi 

44.   Betimleyici yazma Yazma eğitimi 

45.   Beyin temelli öğrenme Öğretim ilke ve yöntemleri 

46.   BIO stratejisi Dinleme eğitimi 

47.   Bildirişim İletişim 

48.   Bilgi basamağı sorusu Eğitim bilimleri, program geliştirme 

49.   Bilgi için dinleme Dinleme eğitimi 

50.   Bilgiyi işleme modeli Eğitim psikolojisi 

51.   Bilişsel alan basamakları Eğitim bilimleri, program geliştirme 

52.   Bilişsel dil yaklaşımı Ana dili eğitimi 

53.  Bloom yöntemi/tam öğrenme modeli Öğretim ilke ve yöntemleri 

54.   Boğumlama/eklemleme Konuşma eğitimi, iletişim 

55.   Broca alanı Beyin, Bellek 

56.   Bükümlülük Konuşma eğitimi 

57.   Bürün olayları/Parçalarüstü birimler Konuşma eğitimi 

58.   Bütünden parçaya yaklaşım Okuma eğitimi 

59.   Bütünsel beyin modeli Öğretim ilke ve yöntemleri 

60.   Cluster tekniği Yazma eğitimi 

61.   Cümle çözümleme Okuma-yazma eğitimi 

62.   Çağrışımsal alan/tasarımlar Anlam bilim 

63.   Çoklu zekâ kuramı Öğretim ilke ve yöntemleri 

64.   Çözümleme ve Birleşim Metin bilgisi 

65.   Davranış değişikliği Eğitim bilimleri 

66.   Davranışçı yaklaşım Eğitim bilimleri 

67.   Değiştirim Metin bilgisi 
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68.   Deklaratif bellek/Açık bellek Beyin, bellek 

69.   Deklaratif olmayan bellek Öğrenme psikolojisi, Eğitim psikoloji 

70.   Demagoji Konuşma eğitimi 

71.   Dendrit Beyin, Öğrenme psikolojisi 

72.   Dengeleme Eğitim bilimleri 

73.   Dereceli Puanlama Anahtarı  Ölçme ve değerlendirme 

74.   Derin yapı ve Yüzey yapı Dil bilim 

75.   Derinlik Ana dili eğitimi 

76.   Deyim aktarması Ana dili eğitimi 

77.   Dil Ana dili eğitimi 

78.   Dil alanı/Kavram alanı Ana dili eğitimi 

79.   Dil dolaşması Konuşma eğitimi 

80.   Dil edinimi Ana dili eğitimi 

81.   Dil farkındalığı Ana dili eğitimi 

82.   Dil yapısı/dil sistemi Türkçe eğitimi 

83.   Dil yetisi Türkçe eğitimi 

84.   Dil bilimi Dil bilim 

85.   Dinleyiş ses bilimi Dil bilim 

86.   Disemi Dil hastalığı 

87.   Disleksi Öğrenme bozukluğu 

88.   Dizartri Konuşma Eğitimi 

89.   Doğrudan kelime öğretimi Özel öğretim yöntemleri 

90.   Dolaylı yaşantı Edebiyat 

91.   Dolgu ses Konuşma becerisi 

92.   Dramatizasyon yöntemi Özel öğretim yöntemleri 

93.    Durak/kavşak Konuşma eğitimi, iletişim 

94.   Duruma uygun olma Metin bilgisi 

95.   Duygusal kayıt Eğitim psikolojisi 

96.   Düzenli bilgi Eğitim psikolojisi 

97.   Düzensiz bilgi Eğitim psikolojisi 

98.   Edim Dil bilim 

99.   Edinç Dil bilim 

100. Eğitimsel Dilbilim Dil bilim 

101. Eksiltili ifade Metin bilgisi 

102. Eleştirel dinleme Dinleme eğitimi 

103. Eleştirel okuma Okuma eğitimi 

104. Eleştirel yazma Yazma eğitimi 

105. El yazısında hız Ana dili eğitimi 

106. Empati İletişim 

107. Epistemoloji (Bilgi felsefesi) Eğitim psikolojisi 

108. Estetik dinleme Dinleme eğitimi 
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109. Eş yazımlılık Türkçe eğitimi 

110. Etkinlik Türkçe eğitimi 

111. Ezgi/Ezgileme Konuşma eğitimi 

112. Fıkra/Köşe yazısı Metin bilgisi 

113. Fizyolojik ses bilimi Dil bilim 

114. Fonem Dil bilim 

115. Fonosemi ve Fonostem Dil bilim 

116. Fonetik ve Fonoloji Dil bilim 

117. Fonksiyonel okuryazarlık Okuma eğitimi 

118. Forum/kütle tartışması Konuşma eğitimi 

119. Gaf Konuşma eğitimi, iletişim 

120. Genişmeli ses bilim Dil bilim 

121. Genişlik Ana dili eğitimi 

122. Gereç Eğitim bilimleri 

123. Geştaltçı öğrenme Öğretim ilke ve yöntemleri 

124. Gevşeklik Dil hastalığı 

125. Gizli okumaz yazmazlık Okuma-yazma eğitimi 

126. Göz ses genişliği Okuma eğitimi 

127. Gözlemci bakış açısına sahip 

anlatıcı 

Yazma eğitimi 

128. Grafolekt Dil bilim 

129. Grup olarak yazma Yazma eğitimi 

130. Gruplama yöntemi Özel öğretim yöntemleri 

131. Güdümlü konuşma Konuşma eğitimi 

132. Güdümlü yazma Yazma eğitimi 

133. Hazırlıklı konuşma Konuşma eğitimi 

134. Hazırlıksız konuşma Konuşma eğitimi 

135. Hermenotik (hermeneutik) Dil bilim 

136. Hikâye haritası tekniği Okuma eğitimi 

137. Hiper metin/medya/ortam Metin bilgisi 

138. Hiperleksi Okuma-yazma eğitimi 

139. Hipokampüs Beyin, Bellek 

140. Holofraz Dil bilim 

141. Islıklama Dil hastalığı 

142. İki dillilik Dil eğitimi 

143. İlişkilendirici yöntem Okuma-yazma eğitimi, Kelime öğretimi 

144.İlk okuma yazma öğretim yöntemleri Okuma-yazma eğitimi 

145. İlke Öğretim ilke ve yöntemleri 

146. İnteraktif yaklaşım Dil eğitimi 

147. İşitilebilirlik Konuşma eğitimi 

148. İşitsel sözel dil zekâsı Eğitim bilimleri 

149. Jargon Edebiyat 
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150. Kabul edilebilirlik Metin bilgisi 

151. Karşılaştırmalı kuram Dil eğitimi 

152. Karşılaştırmalı yazma Yazma eğitimi 

153. Katılımlı dinleme Dinleme eğitimi 

154. Katılımlı konuşma Konuşma eğitimi 

155. Katılımsız dinleme Dinleme eğitimi 

156. Kavram Edebiyat 

157. Kelime ailesi Ana dili eğitimi 

158. Kelime ayırt etme Okuma-yazma eğitimi 

159. Kelime bağdaşıklığı Metin bilgisi 

160. Kelime hazinesi Kelime öğretimi 

161. Kelime kalitesi Kelime öğretimi 

162. Kelime sağırlığı/körlüğü Öğrenme bozuklukları, Dil hastalıkları 

163. Kelime sıklığı Ana dili eğitimi 

164. Kelime tanıma Okuma-yazma eğitimi 

165. Kelime yaygınlığı Kelime öğretimi 

166. Kılınış ve görünüş Dil bilim 

167. Kiplik Dil bilim 

168. Kod İletişim 

169. Kod açma/yorumlama İletişim 

170. Kodlama İletişim 

171. Kolokyum Konuşma eğitimi 

172. Kronem farkı Dil bilim 

173. Kuantum öğrenme Öğretim ilke ve yöntemleri 

174. Kültürel iki dillilik Ana dili eğitimi 

175. Masal parodisi Çocuk edebiyatı 

176. Metin adacığı Metin bilgisi 

177. Metin yapıları Metin bilgisi 

178. Metin dil bilim Metin bilgisi 

179. Monolog Konuşma eğitimi 

180. Multifonksiyonel okuryazarlık Okuma-yazma eğitimi 

181. Nitel araştırma Bilimsel araştırma yöntemleri 

182. Nöron Beyin, Bellek, Eğitim psikolojisi 

183. Okuma yazma hakkı Okuma-yazma eğitimi 

184. Okuma eğitiminin fiziksel unsurları Okuma eğitimi 

185. Okuma stratejileri Okuma eğitimi 

186. Okuma tiyatrosu Okuma eğitimi 

187. Okumaz-yazmazlık Okuma-yazma eğitimi 

188. Okuryazarlık düzeyleri Okuma-yazma eğitimi 

189. Öğrenme alanı Türkçe eğitimi 

190. Ölçme Ölçme ve değerlendirme 

191. Önerme ağı Beyin, bellek, Eğitim Psikolojisi 
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192. Önvarsayım ve Sezdirim Beyin, Bellek, Eğitim psikolojisi 

193. Örnekseme Beyin, Bellek, Eğitim psikolojisi 

194. Örtük bilgi Beyin, Bellek, Eğitim psikolojisi 

195. Örtük program Eğitim bilimleri 

196. Örtülü anlam Kelime öğretimi 

197. Özdeşlik Kuramı Dil eğitimi 

198. Öz değerlendirme Ölçme ve değerlendirme 

199. Öz düzenleme Ölçme ve değerlendirme 

200. Pantomim Konuşma eğitimi 

201. Parmak yöntemi Kelime öğretimi 

202. Patua Dil bilim 

203. Pelteklik Dil hastalığı, konuşma bozukluğu 

204. PISA sınavları Ölçme ve değerlendirme 

205. Piramit Kelime öğretimi 

206. Polyglotte Ana dili eğitimi 

207. Praksi ve Apraksi Dil hastalığı, konuşma bozukluğu 

208. Proje tabanlı öğrenme Öğretim ilke ve yöntemleri 

209. Proxemiks İletişim 

210. Resimli ses yöntemi Okuma-yazma eğitimi 

211. Retorik/belagat/hitabet Edebiyat 

212. Scrol stratejisi Türkçe eğitimi 

213. Sempozyum Konuşma eğitimi 

214. Sentez Öğretim ilke ve yöntemleri 

215. Ses bilinci Ana dili eğitimi 

216. Sesçil yazım Türkçe eğitimi 

217. Sesten okuma yöntemi Okuma-yazma eğitimi 

218. Sesten öğretim yöntemi Okuma-yazma eğitimi 

219. Sezgisel düşünme Öğretim ilke ve yöntemleri 

220. Sınama yanılma Özel öğretim yöntemleri 

221. Sinaps Beyin, Bellek, Eğitim psikolojisi 

222. Sinestezi/ duyular arası aktarım Dil eğitimi 

223. Sosyolekt Dil bilim 

224. Söylem Dil bilim 

225. Söyleyiş ses bilimi Dil bilim 

226. Söz korosu Konuşma eğitimi 

227. Sözce Dil bilim 

228. Sözcelem Dil bilim 

229. Sözcüksel alan Metin bilgisi 

230. Sunuş yoluyla sözcük öğretimi Öğretim ilke ve yöntemleri 

231. Süre Öğretim ilke ve yöntemleri 

232. Şema Öğretim ilke ve yöntemleri 

233. Tam okuma Okuma eğitimi 
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234. Tartışmacı metin Metin bilgisi 

235. Tartışmacı metin elementleri Metin bilgisi 

236. Teknik Özel öğretim yöntemleri 

237. Temel okuryazarlık Okuma-yazma eğitimi 

238. Tez (ana düşünce) Edebiyat 

239. Ton Konuşma eğitimi 

240. Tonem farkı Dil bilim 

241. Uzak bağdaştırma Metin bilgisi 

242. Ven şeması Kelime öğretimi 

243. Wernicke alanı Beyin, Bellek, Eğitim psikolojisi 

244.Yanlış analiz envanteri Ölçme ve değerlendirme 

245. Yansıtıcı düşünme Türkçe eğitimi 

246. Yarı okuryazarlık Okuma-yazma eğitimi 

247. Yarı sesli okuma Okuma eğitimi 

248. Yazı bilinci Yazma eğitimi 

249. Yazılı dil becerileri Okuma-yazma eğitimi 

250. Yazılı dil ve yazı dili Ana dili eğitimi 

251. Yazma tutukluğu Yazma eğitimi 

252.Yönlendirme kuralları Ana dili eğitimi 

253. Yöntem/Metot Ana dili eğitimi 

254. Zihin haritası Özel öğretim yöntemleri 

255. Zihinsel sözlük Kelime öğretimi 

 

Tablo 4. Öğrencilerin dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma düzeylerinin cinsiyete 

göre karşılaştırılmasına ilişkin Mann-Whitney U testi sonuçları (N=20) 

Puan Cinsiyet n Sıra Ort. Sıralar Top.   Z p 

Bilinen kavram 

sayısı 

Bayan 15 11,33 170,00  -2,09 0,044* 

Bay 5 8,00 40,00       

Fark *p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Lisansüstü öğrencilerinin, dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma 

düzeylerinin/puanlarının cinsiyetlerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklı olduğu ve bu 

farkın bayan öğrenciler lehine olduğu bulunmuştur (Z=-2,09 ve p<.05). Gruplara ilişkin sıra 

ortalaması puanları incelendiğinde, bayan lisansüstü öğrencilerinin temel kavramları bilme 

düzeylerinin (puanlarının) erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir (Sıra 

Ortalaması Bayan=11,33 ve Sıra Ortalaması Bay=8,00). 

Tablo 5. Öğrencilerin yaşı ile dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma düzeyleri 

arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon analizi sonuçları 

Değişken   Bilinen kavram sayısı 

Yaş r -0,042 

p  0,860 

N 20 

*İlişki p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Araştırmaya katılan lisansüstü öğrencilerinin yaşı ile dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf 

olma (bilgi) düzeyleri arasındaki ilişki araştırmak üzere ise Pearson’s momentler çarpımı 

korelasyonu katsayısına bakılmış ve iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

bulunmuştur (p>.05) (Tablo 5). 
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Tablo 6. Öğrencilerin dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma düzeylerinin mezun 

oldukları bölüme göre karşılaştırılmasına ilişkin Kruskal-Wallis H testi sonuçları (N=20) 

Puan Mezun olunan bölüm 
Betimsel İst. 

 
Kruskal-Wallis 

n Sıra Ort.   X² sd p 

Bilinen 

kavram 

sayısı 

Türkçe Öğretmenliği Bölümü 10 9,75  5,89 2 0,023* 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 6 12,69     

Diğer 4 9,48         

Fark *p<.05 düzeyinde anlamlıdır 

 

Lisansüstü öğrencilerinin, mezun oldukları bölüme bağlı olarak dil eğitiminin temel 

kavramlarına vâkıf olma (bilgi) düzeyleri/puanları arasında anlamlı farklılaşmalar olup 

olmadığı Kruskal Wallis H testi ile incelenmiş ve mezun olunan bölüm değişkeninin 

farklılaşmaya neden olduğu bulunmuştur [X2 (2)=5,89 ve p<.05] (Tablo 6).  

Tablo 7. Dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma düzeylerinin hangi bölüm mezunları 

arasında farklılaştığını bulmak üzere yapılan Mann-Whitney U testi sonuçları (N=20) 

Mezun Olunan Bölüm 
Türkçe Öğretmenliği 

B. 

Türk Dili ve 

Edebiyatı B. 
Diğer 

Türkçe Öğretmenliği Bölümü - 0,017* p>.05 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
 

- 0,014* 

Diğer     - 

*Fark p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Hangi bölüm mezunu öğrenciler arasında anlamlı fark olduğu belirlemeye yönelik 

post-hoc Mann-Whitney U testi (puanların ikili karşılaştırmaları için) yapılmış ve sonuçları 

Tablo 7’de özetlenmiştir. Buna göre; Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu öğrencilerin dil 

eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma (bilgi) düzeyleri/puanları ile Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü mezunlarının puanları arasında anlamlı fark olup bu fark Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü mezunu öğrenciler lehinedir (Sıra Ortalaması Türkçe Öğretmenliği 

Bölümü=9,75; Sıra Ortalaması Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü=12,69). 

Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu öğrencilerin dil eğitiminin temel kavramlarına 

vâkıf olma (bilgi) düzeyleri/puanları ile diğer lisans programlarından mezun öğrencilerin 

puanları arasında anlamlı fark yoktur (p>.05). 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu öğrencilerin dil eğitiminin temel 

kavramlarına vâkıf olma (bilgi) düzeyleri/puanları ile diğer lisans programlarından mezun 

olan öğrencilerin puanları arasında anlamlı fark olup bu fark Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

mezunu öğrenciler lehinedir. (Sıra Ortalaması Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü=12,69; Sıra 

Ortalaması Diğer=9,48) Bunu şu şekilde açıklamalar gerekir: Yukarıdaki kavramlar tablosu 

incelendiğinde ve dil eğitiminin temel kavramlarına bakıldığında çoğunlukla bu kavramların 

dil bilim ve edebiyat alanlarından olması sebebiyle sonuç,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

mezunu öğrenciler lehine olmuştur. 

Tablo 8. Öğrencilerin mezun olmalarından itibaren geçen süre ile dil eğitiminin temel 

kavramlarına vâkıf olma düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon analizi 

sonuçları 

Değişken   Bilinen kavram sayısı 

Lisan mezuniyetinden itibaren geçen süre r 0,027 

p  0,910 

N 20 

*İlişki p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Araştırmaya katılan lisansüstü öğrencilerinin, lisans programlarından mezun 

olmalarından itibaren geçen süre ile dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma (bilgi) 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere ise Pearson’s momentler çarpımı korelasyonu 
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katsayısına bakılmış ve iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>.05) 

(Tablo 8). 

Tablo 9. Öğrencilerin dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma düzeylerinin mezun 

oldukları lisans programı hakkındaki görüşlerine göre karşılaştırılmasına ilişkin Mann-

Whitney U testi sonuçları (N=20) 

Puan 
Lisans programı 

hakkında görüş 
n 

Sıra 

Ort. 

Sıralar 

Top. 
  Z p 

Bilinen kavram 

sayısı 

Orta ve altı 9 9,00 81,00  -2,03 0,047* 

İyi ve üstü 11 11,73 129,00    

Fark *p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Lisansüstü öğrencilerinin, dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma 

düzeylerinin/puanlarının mezun oldukları lisans programı hakkındaki görüşlerine bağlı 

olarak anlamlı bir şekilde farklı olduğu ve bu farkın mezun oldukları programı ‘iyi ve üstü’ 

olarak değerlendiren öğrenciler lehine olduğu bulunmuştur (Z=-2,03 ve p<.05). Gruplara 

ilişkin sıra ortalaması puanları incelendiğinde, mezun oldukları programı ‘iyi ve üstü’ olarak 

değerlendiren lisansüstü öğrencilerinin temel kavramları bilme düzeylerinin (puanlarının) 

diğer öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir (Sıra Ortalaması Orta ve altı=9,00 ve Sıra 

Ortalaması İyi ve üstü=11,73). 

Tablo 10. Öğrencilerin dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma düzeylerinin kayıtlı 

oldukları lisansüstü programına göre karşılaştırılmasına yönelik Mann-Whitney U testi 

sonuçları (N=20) 

Puan Program n 
Sıra 

Ort. 

Sıralar 

Top. 
  Z p 

Bilinen kavram sayısı Tezli 10 10,35 103,50  -0,11 0,909 

Tezsiz 10 10,65 106,50    

Fark *p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Lisansüstü öğrencilerinin, dil eğitiminin temel kavramlarına vâkıf olma 

düzeylerinin/puanlarının kayıtlı oldukları lisansüstü programına bağlı olarak anlamlı bir 

şekilde farklılaşmadığı bulunmuştur (p>.05). Gruplara ilişkin sıra ortalaması puanları 

incelendiğinde de tezli ve tezsiz programlara kayıtlı öğrencilerin temel kavramları bilme 

düzeylerinin (puanlarının) birbirine çok yakın/benzer olduğu görülmektedir (Sıra Ortalaması 

Tezli=10,35 ve Sıra Ortalaması Tezsiz=10,65). 
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Sonuç 

Türkçe öğretimi dört temel dil becerisi ile dilbilgisi öğrenme alanından oluşmaktadır. 

Dinleme ve okuma anlama becerisinin alt becerileri; konuşma ve yazma ise anlatma 

becerisinin alt becerileridir. Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak 

Öğretimi, Türk Soylulara Türkçe Öğretimi, İkidillilere Türkçe Öğretimi, Kelime Öğretimi, 

Dilbilim, Klasik Dilbilgisi ve Çocuk Edebiyatı alt disiplinlerinde yapılan kuramsal ve 

uygulamalı çalışmalar ağırlıklı olarak anlama ve anlatma becerileri üzerinden 

yürütülmektedir. Etkili bir Türkçe eğitimi, sağlam bir ana dili eğitiminin üstüne Türk ve 

dünya edebiyatının mümtaz eserlerini okuyup özümsemiş, pedagoji bilgisiyle donanmış ve 

ayrıca “teknolojik iyimserlik” ve “adanmışlık” düzeyi yüksek araştırmacılar ve öğretmenler 

eliyle hayata geçirilebilir. Bu bağlamda Türkçe eğitimi sahasında kalem faaliyeti 

yürütenlerin son derece geniş bir yelpazede yer alan farklı bilimsel alanlarla iştigal etmesi 

gerektiği hakikati göz ardı edilmemelidir. Bu açıdan öncelikle akademik olarak Türkçe 

eğitimi vadisinde varlık göstermeye çalışan lisansüstü öğrencilerinin istikbalin bilimsel 

otoriteleri olacağı düşüncesinden hareketle kavram dünyalarının geniş olması büyük 

ehemmiyet arz etmektedir. 

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı lisansüstü öğrencilerinin dil eğitiminin temel 

kavramlarına hâkim olma düzeylerini irdeleyen bu araştırmanın sonuçlarına göre, araştırma 

grubundaki lisansüstü öğrencileri en fazla 399(%90,01), en az 301 (%67,9) kavram 

bilmektedir. Araştırma grubundaki lisansüstü öğrenciler, ortalama olarak kavramların 

%83,4’ine vakıftır.  

Cinsiyete göre değerlendirildiğinde, kadın öğrencilerin kavramları bilme düzeyi daha 

yüksek çıkmıştır. Lisansüstü öğrencilerin yaş düzeyinde anlamlı fark çıkmamıştır. Araştırma 

grubunun, lisans programlarından mezun olduktan sonra geçen süre ile temel kavramları 

bilme düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Gruplara ilişkin sıra ortalaması puanları incelendiğinde, mezun oldukları programı 

‘iyi ve üstü’ olarak değerlendiren lisansüstü öğrencilerinin temel kavramları bilme 

düzeylerinin (puanlarının) diğer öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç 

lisans programlarında verilen eğitimin önemini göstermesi açısından dikkate değerdir.  

Kayıtlı oldukları programın türüyle (Tezli-Tezsiz), dil eğitimin temel kavramlarına 

hâkim olma düzeyleri birbirine çok yakındır. Bu sonuç lisansüstü programlara yapılan 

alımlarda alan bilgisinden ziyade ALES ve yabancı dil puanlarının belirleyici olduğunu 

göstermektedir. 

Mezun olunan bölüm değişkenine göre değerlendirildiğinde “Dil Eğitiminin Temel 

Kavramları” kitabındaki kavramların çoğunlukla edebiyat ve dil bilim alanına ait olmasının, 

sonucun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu öğrencilerinin lehine olmasını sağladığı 

çıkarımına ulaşılmıştır.  

Çalışmadan hareketle yaş, tezli- tezsiz öğrenim görme, mesleki kıdem ve mezun 

olunan bölüm değişkenlerinin dil eğitiminin temel kavramlarına hâkim olma düzeyini 

etkilemediği; cinsiyet ve mezun olunan bölüm ve mezun olunan lisans programı ile ilgili 

görüş değişkenlerinin dil eğitiminin temel kavramlarına hâkim olma düzeyini etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bu alanda yapılan ilk çalışma olması hasebiyle önemlidir; 

ancak araştırmanın örneklemini, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 20 

lisansüstü öğrencisinin oluşturması bir sınırlılıktır, genele teşmil edilebilecek sonuçlara 

ulaşmak için daha geniş katılımlı araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Problem çözme, araştırma, karar verme, iletişim kurma, bilgi teknolojilerini 

kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi temel becerilerin kazandırılması dinleme, 

okuma, konuşma ve yazma temel dil becerilerinin gelişmesiyle doğrudan ilişkilidir. Geniş bir 

söz varlığı ile kuşanan bireylerin yetişmesi ve yukarıda bahsi geçen temel becerilerin ve 

temel dil becerilerin üst düzeye çıkarılması ikinci bin yılını idrak eden insanlık sahnesinde 

söz sahibi olma adına büyük önem taşımaktadır. Son tahlilde, bu hedeflerin hayatiyet 

bulması akademiden başlayarak ilk ve ortaöğretime hüviyet kazandıran etkili bir Türkçe 

eğitimi ile mümkündür.  
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Behiç Ak’ın “Gülümseten Öyküler” Serisinin “Konu-İleti-Karakter” Bağlamında 

İncelenmesi 

 

Esra LÜLE MERT* 

 

Öz: Okuma kültürü edinen, sorgulayıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneğine 

sahip, sağlıklı bir kişiliği olan bireyler yetiştirmek çocuk edebiyatı ürünlerinin 

işlevlerindendir. Otoriter, tek bakış açılı ve didaktik kitaplar, çocuğun eleştirel düşünme 

becerisini engelleyecektir. Bu yüzden kitaplar, çoklu bakış açısına sahip, anti otoriter, 

yazarın çocukla el ele tutuşup dünyayı birlikte keşfettikleri bir tarzda yazılmalıdır. 

Çocukların okudukları eserlerden edindikleri değer yargıları, yaşamları boyunca onlara 

rehberlik edecek nitelikte olmalı ve çocuğu hayata hazırlama özelliği taşımalıdır. Bunun için 

kitapta doğru davranış kalıpları kullanılmış olmalıdır. Çocuk edebiyatı türlerinin çocuğa 

iyilik ve duyarlılık, yardımseverlik, dayanışma ve paylaşma, iyimserlik, toplumsal temel 

ilkeleri benimseme, görgü kuralları, sorumluluk, işbirliği, başarısızlığı kabullenme gibi 

değerleri öğretme; anne baba, kardeş, arkadaş, doğa ve hayvan sevgisini kazandırma; 

çalışmanın önemini kavratma, çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkarma, algılama ve yorumlama 

yeteneğini geliştirme gibi fonksiyonları olmalıdır. Çocukların nitelikli kitaplarla tanışması 

için eğitimcilerin, anne ve babaların nitelikli kitaplardan haberdar olmaları gerekir. Çocuk 

edebiyatına yapıtlar kazandıran sanatçılardan biri de Behiç Ak’tır. Hazırlanacak bu çalışma, 

Behiç Ak gibi çocuk edebiyatının her türlü kullanım olanaklarını iyi bilen bir yazarın, sunuş 

güzelliklerini yapıtlarına yansıtabilen usta bir çocuk edebiyatçısının, çocuk kitaplarını 

edebiyat ilkeleri açısından incelemeye yöneliktir. Bu araştırma, üretilmiş bir yapı üzerinde 

tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modeline dayalı bu çalışmanın veri 

kaynağı, Behiç AK’ın yazdığı “Gülümseten Öyküler” serisinde yer alan “Akvaryumdaki 

Tiyatro” adlı kitaptır. Veri toplama aracı ise Canlı’nın (2016) geliştirdiği yönergedir. Bu 

yönerge 10 yaş düzeyine yönelik yazılan kitapların “konu- ileti- karakter” bağlamında 

incelenmesini ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Kitap, “içerik çözümlemesi” 

yöntemiyle incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk okur, Behiç Ak, Gülümseten Öyküler, çocuğa görelik ilkesi. 

 

Abstract:Educating individuals with reading culture, inquisitive, critical and 

creative thinking, healthy personality is the function of children's literature products. 

Authoritative, one-sided and didactic books will prevent the child from having critical 

thinking skills. That is why books should be written in a way that has multiple viewpoints, 

anti-authoritarianism, authorship of the author and the world together. The value judgments 

children receive from their readings must be of a quality that guides them through their 

lifetime and should carry the child's ability to prepare a chastity. For this, correct behavior 

patterns must be used in the book. Teaching children to values such as kindness and 

sensitivity, benevolence, solidarity and sharing, optimism, social basic principles, etiquette, 

responsibility, cooperation, acceptance of failure; parents, siblings, friends, nature and 

animal love; to understand the importance of working, to reveal the creativity of the child, to 

develop the ability of perception and interpretation. In order for children to meet qualified 

books, educators, parents should be informed about qualified books. One of the artists who 

made works for children's literature is Behiç Ak. This study to be prepared aims at 

examining children's books in terms of literary principles of a master child writer who can 

reflect the beauty of presentation to his works by a writer who knows all kinds of 

possibilities of children's literature like Behiç Ak. This research is a descriptive study in the 

screening model on a constructed structure. The data source of this study based on the 

scanning model is the book titled "The Theater in the Aquarium", which is included in the 

"Cheerful Stories" series written by Behiç AK. The data collection tool is the guideline 

developed by Canli (2016). This directive aims to examine and evaluate books written for 10 

                                                      
* Doç. Dr., İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, esralule@gmail.com. 
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age level in the context of "subject-character". The book has been examined by "content 

analysis" method. 

Keywords: Child reader, Behiç Ak,  cheerful stories, the principle of relativity child.  
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Giriş 

Okur olarak çocuk duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimine uygun olan eserlere ihtiyaç 

duyar. Bu nedenle kendi gerçekliğine uygun edebiyat türüne yönelir. Çocuk edebiyatı da, 

yetişkinler için üretilen edebiyat türleri gibi her şeyden önce bir edebiyattır; ancak hedef 

kitlesi çok daha özel ve farklıdır. Bu yüzden çocuk edebiyatının üzerinde titizlilikle 

durulması gerekir (Dilidüzgün, 2004). Oğuzkan (1979: 12) çocuk edebiyatını, “usta yazarlar 

tarafından özellikle çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat nitelikleri taşıyan eserlere 

verilen genel ad” olarak tanımlamaktadır. Şirin’e (1998: 22) göre çocuk edebiyatı “öznesi 

çocuk olan edebiyat” tır. Her iki tanımın da odak noktası “çocuk”tur. Bu tanımlardan yola 

çıkarak insanın kendini ve toplumu anlama sürecinde başat rol oynayan yazınsal yaratıların 

içinde çocuk edebiyatı, sanatçı-yapıt-toplum ilişkisinin başlangıç noktası olarak kabul 

edilebilir. Sever (2007) çocuk edebiyatı tanımını edebiyat ve sanatı ilişkilendirerek yapar: 

“Edebiyat, insanın evrimsel gelişiminin istemlerini önce resmin, gittikçe de sözcüklerin 

diliyle yanıtlayan bir sanattır. Bu bağlamda çocuk edebiyatını: dil gelişimlerine ve anlama 

düzeylerine uygun, gereksinmelerini de önceleyen bir yaklaşımla, çocuklara yaşam ve insan 

gerçekliğini sanatsal nitelikli dilsel ve görsel iletilerle sunan, onların duygu ve düşünce 

dünyalarında etkilenimler uyandıran yapıtların genel adıdır”. Oğuzkan’ın (1979) ve Sever’in 

(2007) tanımına odaklanıldığında çocuk edebiyatı ile edebiyatın “sanat”ta buluştukları 

görülür. Püsküllüoğlu (2008: 36) çocuk edebiyatını çocuklar için yazılmış yazınsal ürünlerin 

genel adı, olarak tanımlamaktadır. Demiray’a (1979: 285) göre “açık açık ukalaca ahlak 

öğretilerinde bulunmayan ya da kupkuru bir öğreticilik savında olmayan yazın”, çocuğu 

yaşama hazırlayan en güçlü kaynaktır. Sever’e (2010: 19) göre nitelikli çocuk edebiyatı 

ürünlerinde, sözcükler ve çizgiler, ustaların elinde çocuğun yaşamını bütünleyen bir araca 

dönüşür. Sever, çocuk edebiyatının kapsamını “sözcükler” ile sınırlamamakta “resmi, 

çizgiyi” de işe koşmaktadır. Böylece çocuk edebiyatı ürününün bir bütün olarak “sanat” 

yapıtı olma zorunluluğunu da vurgulamaktadır. Çocuk edebiyatının ne olduğunu ve 

sınırlarını Işıtan ve Gönen (2006) de “çocuğa görelik” bağlamında tartışmıştır. 

Belirlemelerde ve tanımlarda da görüldüğü gibi çocuk edebiyatına ilişkin anahtar sözcükler, 

‘çocuğa görelik’ ve ‘sanatsallığın edebiyattaki karşılığı olan yazınsallık’ olarak sıralanabilir. 

Bu tanımlardan yola çıkılarak çocuk edebiyatı, çocuğun, imgesel dünyasına ve gelişimsel 

özelliklerine uygun dilsel ve çizgisel sanat yaratıları olarak tanımlanabilir. 

Edebiyat ve çocuk edebiyatı tanımları yapılırken işlevleri de tartışılmıştır. Demiray’a 

(1979) göre “okulöncesinde çevresindekilerin yardımıyla çocuğun eline geçen kitap bir 

oyuncaktan farksızdır. Çocuğun oyuncağı yerine koyduğu ilk kitaplar” çocuğun 

toplumsallaşma ve öğrenme sürecinde önemli bir araçtır. Sever’e (2009; 15) göre demokratik 

toplumun gereksinim duyduğu “düşünen, duyarlı bireyler” yetiştirebilmek için; çocukların, 1 

yaşından başlayarak görsel ve dilsel uyaranlarla buluşturulması gerekir. Sözü edilen 

demokratik toplum ereğine ulaşmada başka bilim insanları da önerilerde bulunmaktadırlar ve 

edebiyatın bir işlevine vurgu yapmaktadırlar. Kepenekci ve Aslan’a (2013) göre, okulöncesi 

dönem çocuklarına önerilen yazınsal kitaplar, çocuğun sahip olduğu hakları sezinletecek 

içerikte olmalı; çocuğun kendi hakları konusunda farkındalığını artırmalıdır. Yazarlar, Çocuk 

Hakları Sözleşmesi (1989) ile çocuklara tanınan hakların farkında olarak çocuk hakları ve 

özellikle çocukların katılım hakları konusuna duyarlı yapıtlar üretmeye özen göstermelidir. 

Bireysel düzlemde sağlıklı ve gelişmiş bir kişiliğin en önemli kaynaklarından biri olan 

okuma (okuma alışkanlığı), toplumsal düzlemde ise demokratik yapının ve uygarlığın 

temellerini oluşturan bir öğedir. Çocuk edebiyatı yapıtları, çocuğun sanatsal duyarlık 

geliştirmesini sağlayan önemli bir değişkendir. Bu nedenle çocuğun sanat eğitiminde önemli 

rol oynarlar. Çocuk edebiyatının çocuğun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimindeki etkisi 

birçok alan uzmanı tarafından vurgulanmıştır (Binyazar, 2007; Dilidüzgün, 2004; Gültekin, 

2000; Kantemir, 1979; Kavcar, 1972; Neydim, 2006; Sever, 2010). 

Okumanın bireyde başlayıp topluma değin ulaşan duyarlık gelişimine katkısını Kaya 

(2007: 83)  şöyle açıklar: “Okuduğu roman ve öykülerdeki farklı yaşam durumlarının tanığı 

olan çocuk yaşam deneyimini zenginleştirir; yapıt aracılığıyla bir eylemin, bir sözün 

başkalarının duygularını, yaşamlarını nasıl etkilendiğini görür. Metindeki kahramanlarla 

özdeşim kurar; kendini onların yerine koyarak duygularına ortak olur. Başkalarının acısına, 
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sevincine katılmayı öğrenir. Şiir okuyarak sezme becerisi geliştirir, duyarlık kazanır.” 

Dilidüzgün’e (2004: 26-27) göre çocuk yazını çocuğun kitaba ilgisini uyandırarak ve çocuğa 

okuma eğitimi vererek onun yetişkin yazınına geçişinde bir basamak niteliği taşır. 

Dolayısıyla çocuk yazını, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırma, okuduğunu anlamanın 

yolunu açma gibi bir işleve sahiptir. “Çocuk yazınsal metinle buluşunca ne olur” sorusunun 

yanıtlarından biri Sever’in (2010: 165) “Yazınsal nitelikli bir çocuk kitabı her şeyden önce 

çocuğa duyarlık kazandıran, dilin sözvarlığını tanıtan bir araçtır” belirlemesiyle 

oluşturulabilir. Sever’e (2000: 32) göre “Yazarın kurmaca gerçekliği; çocuğun, gencin 

kanıksadığı kurmaca gerçeklikten uzaklaşmasına katkı sağlar, yazar bilinen gerçekliğin 

dışında yaşam durumları kurgular, bunlara merak uyandırır”. Bu belirlemelerden yola 

çıkılarak Sever’in (2009: 16) “çocukların özgürce sorma ve bilme gereksinimlerini 

yanıtlayan en etkili araçların edebiyat yapıtları olduğu” savına ulaşılabilir. Öte yandan 

sanatın/edebiyatın ve çocuk edebiyatının bir işlevi de Aslan’ın (2007) “Sanatın, dolayısıyla 

sözle yapılan bir sanat olan yazının, insanoğlunun düşünce ve duygu evrenini zenginleştirme 

gibi çeşitli işlevleri bulunmaktadır” belirlemesiyle açıklanabilir. 

Yazınsal olanla olmayanı ayırabilen, duyusal beğenisi gelişmiş, yazınsal metnin 

anlam katmanlarında gezinip yazarın bıraktığı boşlukları doldurabilen, okuduğu metnin 

anlam evrenini oluşturmadaki sorumluluğunu bilen bir anlamda yazar olan kimse. Bu işlevi 

yerine getirebilecek nitelikte “edebiyat” yapıtının değerlendirmesine dönük Moran’ın (2008: 

333) şu uyarısı, çocuk edebiyatı yapıtlarını değerlendirirken de göz önünde 

bulundurulmalıdır: “Bugün edebiyat tartışmalarında estetik ve estetik-dışı ölçütler çatışması 

süregelmektedir. Edebiyat eserlerinin çoğunda bu iki çeşit değer de yer alır. Gelgelelim eseri 

değerlendirmek için elimizde hazır bir cetvel, bir terazi yok. Hayatla sarmaş dolaş edebiyat 

eserlerinin sadece yapısını dikkate almak ve hayat değerlerine gözümüzü kapamak kısır bir 

yöntemle yetinmek olur. Ne ki yan etkilere önem verenler eserin yapısı üzerinde biçimciler 

kadar titizlikle durmadıkça onların da ölçütleri bir sanat eserinin hakkını vermekle yetersiz 

kalacaktır.” 

Sonuç olarak edebiyat ve çocuk edebiyatı sanat değeri taşıması gereken alanlardır. 

Öte yandan çocuğun gereksinmelerini göz önünde bulundurma çocuk edebiyatının öznel 

zorunluluğudur. 

Günümüzde çocuk edebiyatı, edebiyatın ötesine geçmiştir. Çocuk edebiyatının 

ötesinde "çocuk yayıncılığı" olarak adlandırmak belki daha doğru olacaktır. Çocuğa yönelik 

yayınlar çok çeşitli araçlarla onlara sunulmaktadır. Bunlar başta çeşitli türlerde çocuk 

edebiyatı ürünleri (masal, hikâye, bilmece, roman, çizgi roman vb), çocuk dergileri, 

televizyon yayınları (çocuk programları, çizgi filmler vb) ve internetteki çocuk sayfaları ile 

bilgisayar oyunları biçiminde kendini göstermektedir. Okuma kültürü edinen, sorgulayıcı, 

eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneğine sahip, sağlıklı bir kişiliği olan bireyler yetiştirmek 

çocuk edebiyatı ürünlerinin işlevlerindendir. Bu nedenle çocuk ve edebiyat ilişkisi 

bağlamında çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler 

şöyle sıralanabilir: Çocuk, yaşadığı dünyadan, toplumdan ayrı düşünülemeyeceğine göre 

çocuk edebiyatı, yaşamdan yola çıkmalı, yaşamda var olan her şey estetik, mizah ve fantezi 

ile birlikte yaşamda olduğu gibi olayların akışı içinde verilmelidir (Cengiz, 2000: 49); 

Çocuğun anadilini kullanma ve öğrenme becerisini geliştirmede okuma etkili olduğundan, 

çocuk kitaplarında dil akıcı, tümce ve paragraf uzunlukları, kullanılan sözcükler çocuğun 

gelişimine ve sözcük dağarcığına uygun olmalıdır  (Cengiz, 2000: 49). Sever’e (1990: 125) 

göre çocuk edebiyatı ürünlerinde çocukta dil beğenisini geliştiren bir yaklaşımla, kulağa hoş 

gelen ahenkli bir söyleyiş, üslubu canlı kılabilmek için de beş duyuya seslenen bir dil 

kullanılması gerekir; Otoriter, tek bakış açılı ve didaktik kitaplar, çocuğun eleştirel düşünme 

becerisini engelleyecektir. Bu yüzden kitaplar, çoklu bakış açısına sahip, anti otoriter, 

yazarın çocukla el ele tutuşup dünyayı birlikte keşfettikleri bir tarzda yazılmalıdır 

(Dilidüzgün, 1996); Çocuk kitaplarında kahramanlar, fiziksel ve ruhsal özellikleri ile 

abartıya kaçılmadan iyi geliştirilmiş olmalı, başkahraman devingen bir karakterde okurun 

özdeşim kurabileceği özelliklere sahip olmalıdır. Başkahramanın karşılaştığı sorunlar, 

okurun da karşılaşabileceği sorunlardan olmalıdır. Başkahraman sorunlarını çözmek için 

çözüm yolları arayan, yaşama bağlı, söz ve eylemleriyle kitapta somutlaşabilmiş olmalıdır 
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(Sever, 2002: 12); Çocuk kitapları, çocuğun kendine önem verildiğini hissetmesini 

sağlayacak dış yapı özelliklerine sahip olmalıdır. Kitaplardaki resimler, metin ile iç içe, 

metni açıklayan ve tamamlayan niteliğinin yanında estetik bir değer taşımalı, çocuğun 

algılama ve beğeni düzeyine uygun olmalı, kahramanların başat özelliklerini, ruhsal 

durumlarını, geçirdikleri fiziksel değişimleri yansıtabildiği gibi, olayın geçtiği çevrenin 

özelliklerine de uygun olmalıdır (Sever, 2004: 192); Okuma ediminin ilk aşamasında okur, 

kitapta canlandırılan kurmaca dünyayı gerçek sanarak kitaptaki kahramanla özdeşim kurar. 

Özellikle ilköğretimin ilk yıllarındaki çocuk, okuma ediminin ilk aşamasındadır. 

Anlatılanları gerçek sanma eğilimindedir. Bu nedenle çocuk kitaplarında verilmek istenen 

iletilerin içeriği çok önemlidir. Çocuk kitapları çocuğa belli bir ideolojinin görüşlerini 

dayatan nitelikte olmamalıdır (İpşiroğlu, 1993: 48). Yazarın paylaşmak istedikleri çocuğun 

yaşamında anlam bulabilmelidir. Demokratik yaşamın ve iletişimin hem bireysel hem de 

toplumsal sorunları çözmedeki önemi çocuğa sezdirilmelidir. Yeni yaşantılar sunan çocuk 

eserleri, bu yaşantılardan çıkarımlar yapma sorumluluğunu çocuğa bırakmalıdır (Sever, 

2003: 192). 

Okulöncesi dönemde dinleme becerisi düzeyinde olan çocuk, okula başlamasıyla 

okuma yazma becerisi düzeyine çıkar ve zamanla okuma alışkanlığı edinme düzeyine gelir. 

Çocuk, eleştirel okuma becerisini kazanana kadar özdeşim kurarak okuyan bir okur 

olduğundan karşılaştığı kitapların niteliği çok önemlidir. Çocuğun okuduğu her kitap, 

çocuğun dünyasında yeni bir pencere açmalıdır. Dolayısıyla her kitap çocuğu duygusal ve 

düşünsel boyutta geliştirmelidir. Çocuk, özdeşim kurarak okuduğu için çocuk ile kitap 

arasında sıkı bir ilişki kurulmalıdır. Çocuk kitapla içli dışlı olmazsa okumanın tadına 

varamaz. Çocuğun okuma becerisinin özdeşim kurma düzeyinde kalması, kitapta 

anlatılanlara körü körüne inanmasına neden olur. Çocuğun eleştirel bir bakış açısına sahip 

olması, çok yönlü düşünebilmesi, düş gücünün gelişmesi, okuma duyarlığının artması ve 

bilinçli bir okur olması nitelikli kitaplarla karşılaşması ile mümkün olur (İpşiroğlu, 1993: 

49). İlköğretimin ilk yıllarında çocuğun dünyasında düş ile gerçek iç içedir. Bu nedenle 

çocuğu korkutacak, tiksindirecek, güvenini sarsacak kitaplardan özellikle kaçınılması 

gerekir. Önyargıları, şoven duyguları, cins ayrımını destekleyen; kesin yargıların, değişmez 

değerlerin savunulduğu kitaplar, çocukta kitap okuma alışkanlığı ve eleştirel okuma 

becerisinin alt yapısını oluşturmayı engelleyecektir (İpşiroğlu, 1994). Günümüzde çocuk 

edebiyatı alanında birçok kitap, okurun karşısına çıkmaktadır. Çocuk edebiyatı alanındaki 

eserlerin sayısının artması, kitap alıcısının seçme şansının artmasını gündeme getirmektedir. 

Bunun yanı sıra çocukların zihinsel ve duygusal gelişiminden sorumlu olan yetişkinlerin 

çocuklara rehberlik ederken daha dikkatli olmaları gerektirmektedir (Oğuzkan, 1997: 12). 

Çocuk kitaplarında, sanatçılar tarafından sanatın insanı değiştiren, geliştiren ve yenileyen 

anlayışının yansıtılması, yaşamın sanatçının duyarlılığı ile yeniden biçimlendirilip çocuğa 

sunulması, çocuğun farklı durumlarla ve kişilerle karşılaşmasını sağlar. Bu karşılaşma, 

çocuğun kendini ve başkalarını tanımasına imkân sağlar. Çocukların Milli Eğitim Temel 

Yasası’nda da belirtilen dengeli, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde, insan haklarına 

saygılı, çevresine karşı duyarlı, sorgulayan ve yaratıcı bir kişilik geliştirmesinde, nitelikli 

çocuk kitaplarının sağlayacağı katkı önemlidir (Sever, 2003: 28). Nitelikli çocuk kitapları 

çocuğun kendini ve çevresini bilinçli olarak algılamasına, bağımsız bir birey olmasına, 

düşünme yetisini, anlama ve anlatma becerisini geliştirmesine yardımcı olacaktır. 

Dolayısıyla çocuğun nitelikli kitaplarla karşılaşması gerekir. Okuma becerisinin 

geliştirilmesinde de çocuk edebiyatının tartışılmaz yeri ve önemi vardır. Çocuk edebiyatının 

en temel işlevlerinden biri çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmaktır. Keyif 

duyarak okuduğu kitaplar neticesinde çocukta okuma, zamanla bir alışkanlığa dönüşecektir. 

Aynı zamanda çocukların dil bilinci ve sevgisi kazanmasında, kelime dağarcığını 

zenginleştirmede büyük payı bulunmaktadır. Bilhassa sözlü edebiyat geleneğimize ait 

türlerden tekerlemeler ve bilmeceler hem çocuğun dil gelişimini hem de kelime dağarcığını 

zenginleştirmek açısından oldukça önemlidir. Çocuk kitaplarının okuma eğitimi dışında 

çocuğun duygu ve düşünce dünyasının gelişimi ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi 

kazanması üzerinde de birçok katkısı vardır. Çocukların okudukları eserlerden edindikleri 

değer yargıları, yaşamları boyunca onlara rehberlik edecek nitelikte olmalı ve çocuğu hayata 
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hazırlama özelliği taşımalıdır. Bunun için kitapta doğru davranış kalıpları kullanılmış 

olmalıdır. Çocuk edebiyatı türlerinin çocuğa iyilik ve duyarlılık, yardımseverlik, dayanışma 

ve paylaşma, iyimserlik, toplumsal temel ilkeleri benimseme, görgü kuralları, sorumluluk, 

işbirliği, başarısızlığı kabullenme gibi değerleri öğretme; anne baba, kardeş, arkadaş, doğa ve 

hayvan sevgisini kazandırma; çalışmanın önemini kavratma, çocuğun yaratıcılığını ortaya 

çıkarma, algılama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi fonksiyonları olmalıdır. Ürünler, 

evrensel değerlerin yanı sıra çocuğun içinde bulunduğu topluma ait kültürel değerleri de 

içermelidir. Çocuğun kendi kültürüne ait unsurlarını tanımasını sağlamak maksadıyla 

çocukların yerli yazarların eserlerine ve halk edebiyatı ürünlerine yöneltilmesine önem 

verilmelidir. Değer kazandırmaya yönelik unsurların nitelikleri ve bu unsurların çocuğa 

hangi düzeyde sunulduğu da önemlidir. Anlatanın seviyesinin çocuğun seviyesiyle eş 

değerde olmasına önem verildiği gibi eğitici öğelerin de çocuğun gelişim seviyesine 

uygunluğuna dikkat edilmelidir. Çocuk edebiyatı ürünleri; hem dil hem anlatım hem de 

seçilen konular açısından çocuğa görelik ilkesinden hareket edilerek ortaya çıkarılan eserler 

olmalıdır. Nitelikli çocuk kitabı çocuğun yazılı ve görsel kültürle iletişimini sağlayan estetik 

bir araçtır. Kitaplar, okulöncesi dönemden başlayarak çocukları renk ve çizginin estetik 

diliyle tanıştıran; onlara anadilin anlatım güzelliğini duyumsatan, yaşam ve insan 

gerçekliğinden kesitler sunan araçlardır. Başka bir söyleyişle nitelikli çocuk kitabı erken 

çocukluk döneminden başlayarak çocukları sanatçı duyarlılığı ile tanıştıran görsel ve dilsel 

uyaranlardır (Sever, 2013). Çocuk kitapları arasında, belli bir bakış açısıyla kendi doğrularını 

öğretmeye çalışan, edebi estetikten uzak eserlere rastlanmaktadır. Nitelikli olmayan kitaplar 

çocuğun dünyasını olumsuz etkilemenin yanı sıra çocuğu okumaktan da uzaklaştırabilir. Bir 

kitap incelenirken o kitaba nitelikli kitap denilmesi için ne tür ölçütlere sahip olması 

gerektiğinin bilinmesi anne, baba ve eğitimcilerin sağlıklı seçimler yapmalarını 

sağlayacaktır. 

Çocuk edebiyatının temel ögelerinden konu- ileti- karakter başlıkları şöyle 

özetlenebilir: 

Konu 
Konu, yazıyı oluşturan öğelerin başında gelse de birincil değildir, edebiyatın 

değerini belirleyen konusu değil, konunun nasıl ele alındığı, nasıl işlendiğidir (Özdemir, 

1994: 17). Konuyu oluşturan temel öğeler olay ve çatışmadır. “Olay insanoğlunun 

kendisiyle, doğal ve toplumsal çevresiyle olan ilişkilerinin yarattığı durumların 

tümüdür”(Özdemir,1994: 229). Olay boyunca okurun merak duygusunu canlı tutan, bir 

gerilim oluşturan çatışmalar, çocuk kitaplarında kişi–kişi çatışması, kişinin kendisiyle olan 

çatışması, kişi–doğa çatışması, kişi–toplum çatışması olarak dört gruba ayrılır (Sever, 2003: 

119). Çocuk kitaplarında ele alınan konular, çocuklarda kendine, çevresine, ülkesine ve 

dünyaya güven duygusunu geliştirmeli, sağlam ve geçerli inançları yerleştirmelidir. Ayrıca 

çocukların ulusal değerleri benimsemesine, demokratik düşünce sistemine saygı duymasına 

katkı sağlamalıdır (Sever, 1995: 14). Çocuk edebiyatında konu, çocuğun dünyasından ve 

çocuğun düzeyine uygun olmalıdır. Bu yüzden konu belirlenirken çocuğun dilsel, bilişsel, 

duyuşsal ve sosyal gelişimi göz önünde bulundurulmalıdır. 

İleti 

"Bir yönüyle yazarın konuya yüklediği anlamdır. Yazarı yazmaya iten etkendir. 

Başka bir deyişle okuyucusuna vermek istediği ana düşünce, ana duygudur" (Özdemir, 1994:  

22). Edebi metinlerde ileti, önerme biçiminde ya da kesin bir yargıya dönüştürülmüş olarak 

verilmez. İleti, metnin dokusuna sindirildiği için metinlerdeki ileti örtüktür ve yazarla okurun 

paylaştığı, okurun kendi yaşantısına kattığı, bir durumun, bir sorunun aydınlatılmasına 

yöneliktir (Özdemir, 2002: 115). Bu bağlamda yönlendirilmeye açık bir okuma edimi içinde 

olan çocuğa verilmek istenen ileti, örtük ve çocuğun kendi yaşantısında karşılık bulacak 

nitelikte olmalıdır. 

Karakter 
"Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti 

ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, özyapı, ıra, seciye" (Dil Derneği, 

1998: 736). Karakter kavramının yanı sıra edebiyat da kahraman ve tip kavramlarının tanımı 

bunlar arasındaki ayrımın belirlenmesine yardımcı olacaktır. Kahraman "roman, öykü, 
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tiyatro ve benzeri edebiyat türlerinde en önemli kişi, başkişi" (Dil Derneği, 2001: 708) olarak 

tanımlanmaktadır. "Tip, yalın bir tanımla benzerlerinin ortak yönlerini toplayan, onları 

simgeleyen kişilere denir. İnsana özgü niteliklerden birini anlatma ve yansıtmada araç olarak 

seçilen, bu niteliği büyüteç altına konarak doruk noktasına çıkarılan kişidir tip" 

(Özdemir,1994: 109). Sever (2003: 96) çocuk kitaplarındaki karakterleri kapalı, açık, 

devingen ve durağan karakterler olarak gruplamıştır. Kapalı (Geliştirilmemiş) karakter: Bu 

tür karakterler okur tarafından genel olarak tanınır. Kitapta karakterin ayrıntıları ile tanıtımı 

yapılmadığı için okurun, insanları ve yaşamı tanımasına katkısı çok azdır; ancak açık 

karakterlerin okur tarafından anlaşılmasına ya ana karaktere zıt bir özelliğe sahip olarak ya 

da açık karakterin yaptıklarını onaylayan bir kişilik sergileyerek yardımcı olur (Sever, 2003: 

96). Açık (Geliştirilmiş) karakter: Okur tarafından birçok yönüyle tanınabilecek kadar 

ayrıntılı bir şekilde geliştirilmiş karakterdir. Devingen karakter: Öykü boyunca kişilikleri 

değişime uğrayan karakterlerdir. Bir karakterin değişime uğraması, değişim inandırıcı 

olduğu takdirde okur için ilgi çekici bir özelliktir. Durağan karakter: Öykü boyunca 

kişiliğinde önemsenecek kadar değişiklik olmayan karakterdir. Çocuğun özdeşim kuracağı 

karakterin açık ve devingen bir karakter olması gerekir. Bu yüzden nitelikli bir çocuk 

kitabında başkişi açık ve devingen bir karakterin özelliklerine sahip olmalıdır. 

Çocukların nitelikli kitaplarla tanışması için eğitimcilerin, anne ve babaların nitelikli 

kitaplardan haberdar olmaları gerekir. Çocuk edebiyatına yapıtlar kazandıran sanatçılardan 

biri de Behiç Ak’tır. Hazırlanacak bu çalışma, Behiç Ak gibi çocuk edebiyatının her türlü 

kullanım olanaklarını iyi bilen bir yazarın, sunuş güzelliklerini yapıtlarına yansıtabilen usta 

bir çocuk edebiyatçısının, çocuk kitaplarını edebiyat ilkeleri açısından incelemeye yöneliktir. 

Çalışmanın problem tümcesi “Behiç Ak’ın ‘Gülümseten Öyküler’ serisindeki kitaplar 

karakter- ileti- konu bağlamında çağdaş çocuk edebiyatı ilkelerine uygun mudur?” biçiminde 

belirlenmiştir. Bu bağlamda yanıtı aranan alt sorular ise; 

1. Behiç Ak’ın ‘Akvaryumdaki Tiyatro’ kitabı karakter bağlamında çağdaş çocuk 

edebiyatı ilkelerine uygun mudur? 

2. Behiç Ak’ın ‘Akvaryumdaki Tiyatro’ kitabı ileti bağlamında çağdaş çocuk 

edebiyatı ilkelerine uygun mudur? 

3. Behiç Ak’ın ‘Akvaryumdaki Tiyatro’ kitabı konu bağlamında çağdaş çocuk 

edebiyatı ilkelerine uygun mudur? 

Yöntem 
Bu araştırma, üretilmiş bir yapı üzerinde tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. 

Tarama modeline dayalı bu çalışmanın veri kaynağı, Behiç AK’ın yazdığı “Gülümseten 

Öyküler” serisinde yer alan “Akvaryumdaki Tiyatro” adlı kitaptır. Söz konusu seride 10 

kitap yer almaktadır. İncelenecek 1 kitap rastlantısal seçilmiştir.  

I: Akvaryumdaki Tiyatro 

Veri toplama aracı ise Canlı’nın (2016) geliştirdiği yönergedir. Bu yönerge 10 yaş 

düzeyine yönelik yazılan kitapların “konu- ileti- karakter” bağlamında incelenmesini ve 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Veri toplama aracının güvenirliğini ortaya koymak 

amacıyla incelenecek kitaptan iki farklı öykü rastlantısal olarak seçilip, iki araştırmacı 

tarafından Canlı’nın (2016) geliştirdiği yönergeye göre çözümlenmiştir; araştırmacılar 

arasındaki tutarlığın güvenilir olduğu (%89) görülmüştür (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Bunun 

için aşağıdaki formül kullanılmıştır: 

 

                               Uzlaşma sayısı 

Güvenirlik =          

    Uzlaşma + Uzlaşmama sayısı 

 

Kitap, “içerik çözümlemesi” yöntemiyle incelenmiştir.  İçerik çözümlemesi, 

birbirine benzeyen verileri belli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları anlaşılabilir bir düzene sokarak yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 227).  

Bulgular 
Birinci alt problem: Behiç Ak’ın ‘Akvaryumdaki Tiyatro’ kitabı karakter 

bağlamında çağdaş çocuk edebiyatı ilkelerine uygun mudur? 
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İncelenecek Kitaplar I. 

A
. 

D
ilsel 

G
elişim

i 

D
estek

ley
en

 

 

1. Bu dönemde de açık ve devingen özellikteki karakterlerin düşsel dünyası, 

araştıran sürekli soru soran çocuk bakış açısı çocuk okuru karaktere/ 

başkahramana yakınlaştıracaktır. Metinde yer alan durağan özellikteki 

karakterlerin de davranış özellikleri bağlamında neden bu karakter özelliğinde 

olduğu iyi bir biçimde kurgulanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Çocuk okur bu 

karakterin neden durağan özellikte olduğunu ve inandırıcılığını 

duyumsayabilmelidir. 

X 

B
. B

ilişsel G
elişim

i 

D
estek

ley
en

 

 

1.Anlatısal ve bilgilendirici metinlerde bu dönem çocuklarının düşünebileceği –

sorabileceği türden sorular metnin temel soruları/ sorunları durumuna getirilerek 

kahramanın belleğinde belire bir soruya yanıt bulma çabası, kendini 

kanıtlaması/ gerçekleştirmesi için de sık sık düş kurması, araştırması, 

sorgulaması çocuk okurun dilsel ve bilişsel becerilerini devindirmesine olanak 

sağlayacaktır. 

X 

2.Bu dönemde de çocuklar çevresini keşfetmeyi sever; çocukların evreni 

dünyayı, insanları kafa yorarak ya da büyüklere sordukları sorularla 

anlamlandırma çabası, kısaca sorma-bilme (öğrenme) özellikleri karakterlere 

yansıtılabilmelidir. 

X 

C
.K

işilik
 G

elişim
in

i 

D
estek

ley
en

 

 

1.Karakterlerin güldüren, eğlendiren, kendini iyi ifade eden, zekice davranan, 

zorluklar karşısında yılmayan, serüvenlere atılan açık ve devingen karakterler 

olması önemlidir ve bu tür metinler yeğlenebilir. Ancak tüm karakterlerin ya da 

tüm başkahramanların böyle olması gerekmez. Çünkü çocuklar kusursuz bir 

biçimde bu denli olumlu özelliklerle donatılmış karakterleri inandırıcı 

bulmayabilir; öte yandan kendilerine ilişkin güven duygularında da eksikliklere 

neden olabilir. Çocukların mükemmel ve kusursuz olmalarından çok devingen, 

yeniliğe ve değişikliğe açık olması önemlidir. Bu tür karakter özelliklerinin 

sunulması, bu dönem çocuğunun ergenlik döneminde duyumsanan olumsuz 

duyguları aşmasında ve yalnız olmadığını duyumsamasında önemlidir. 

X 

D
. T

o
p

lu
m

sa
l G

elişim
i 

D
estek

ley
en

 

 

1.Akran olan karakterlerin arasındaki ilişkilerin yansıtılışı, çocuğun 

arkadaşlarıyla olan ilişkilerini de etkiler, örnek olur. Özellikle okuyan, 

okuduklarını paylaşan, birlikte serüvenler yaşayan, ergenlik dönemine ilişkin 

sorunlarını, duygularını ve düşüncelerini paylaşan, gezi ve etkinlikler 

düzenleyen karakterler ergenliğe geçiş sürecinde olan çocuk okurun karakterler 

özdeşim kurmasını sağlayabilir.  

X 

2.Karakterlerin özellikte de başkahramanın; diğer kültürleri anlama, onlara 

saygı duyma ve önyargılı olmama gibi özelliklere sahip olması önemlidir. 

Metnin bütünsel yapısı içinde bu özelliklere sahip olmayan; kapalı ve durağan 

nitelikteki karakterler olumlanmamalıdır. 

X 

 

Kitaptaki Zühtü, Martin, Mahmut, Yusuf Değirmen ve Emma Gordon açık 

karakterlerdir. Çocukların aileleri ve film yapımcısıdır.  

Devingen karakterler Zühtü önemli bir değişim yaşar. Başlarda sadece kendini 

düşünürken hikâyenin sonunda tüm köy için çabalar. Emine ve Mahmut önce tiyatroya karşı 

çıkarlar, sonrasında ise rol alırlar ve zevkle oynarlar.  

Durağan karakterler Ted, Emma Gordon, Polis memuru. 

A.1.I.  

Eserdeki karakterlerin geneli açık karakterdir;  duygusal ve fiziksel özellikleri 

ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Martin bu örneklerdendir: “Martin altmış küsür yaşında, iyi 

keman çalan, emekli bir öğretmendi. Avrupa’daki yaşamından çok sıkılmıştı. Marka delisi 

bir dünyada yaşamak istemiyordu. Sırtındaki kazaktan ayağındaki çoraba her şeyini kendisi 

örüyordu. Pantolonları, gömlekleri çarşı malı değildi. Dile karşı yetenekliydi. Kısa sürede 

türkçe konuşmayı öğrenmişti.” (11) 

Durağan karakterler ve devingen karakterler de olay kurgusunda yer almıştır.  
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“Zeynep beşinci sınıf öğrencisiydi. Göl sularının yükselmesinin nedenini bulmayı 

kendine iş edinmişti…” (I. S.23) 

“Emine …………… bunu anlamak için bir proje bile çizdim…” (48) 

“Camdan bir havuz tasarladım, dedi Emine. Bir kişinin girebileceği kadar. İçine 

giren kendini akvaryumdaki balık gibi hissedecek. Balıkların gözünden dışarısını görecek. 

Bu deneyimi yaşayanlar akvaryumdaki balığın sıkıntısını hissedecek ve hiç vakit 

kaybetmeden balıklarını göle geri bırakacak…” (48) 

“Tüm balıkları akvaryumdan kurtarma projesi…” (49) 

“Balık akvaryumun içinde sıkıntıdan patlıyor olabilir miydi?” (49) 

“Zühtü, çok iyi bir tasarım yapacağız. Hem balıkları akvaryumlara tıkmadan özgürce 

seyredebileceğiz, hem de balıklar gölün dışına çıkmadan bizi seyredebilecekler. Bir 

akvaryumda yaşamanın dayanılmaz endişesini hissetmeyecekler…” (89) 

“Zühtü, göl yükseldikçe cam duvarlar suyun bahçeye girmesini engelleyecek, diye 

devam etti. Cam duvar sayesinde biz de bahçeden suyun içini seyredebileceğiz. Dev bir 

akvaryumumuz olacak ama evdekiler gibi balıkları hapseden türden değil. Gölü bir 

akvaryuma dönüştüreceğiz.” (91) 

B.1.I.  

“Zeynep beşinci sınıf öğrencisiydi. Göl sularının yükselmesinin nedenini bulmayı 

kendine iş edinmişti…” (I. S.23) 

“Küçük Mahmut hurafelere kolay kolay inanmazdı…” (23) 

B.2.I. 

“Emine, acaba balıklar kendilerini hapishanelerinde nasıl hissediyorlar? Bizi oradan 

nasıl görüyorlar? Bunu anlamak için bir proje bile çizdim.” (48) 

“Tüm balıkları akvaryumdan kurtarma projesi…” (49) 

“Günlerce düşündükten sonra nihayet bir çözüme ulaştı.” (50) 

“Yönetmen rolleri dağıtıyordu. Tanrı olmak böyle bir şeydi herhalde, dedi.” (59) 

C.1.I.  

“Köylüler ona buzdolabı Ted derdi. Mahmut Ted ile her konuştuğunda birçok şey 

öğreniyordu. En iyi öğrendiği ise susmak ve uzun uzun düşünmekti. Heyecanla sorulan her 

soruyu soğutmakta Ted’in üstüne yoktu.” (25) 

“Yönetmen sinirli ve huzursuzdu. Yanına yaklaşılmıyordu…” (32) 

D.1.I. 

“Zühtü tasarım okudu. Akvaryumdaki Tiyatro tasarımıyla ödüller aldı.” (103) 

“Emine güzel sanatlar okudu, mezun oldu.” (102) 

 

  



 

 

513 

 

İkinci alt problem: Behiç Ak’ın ‘Akvaryumdaki Tiyatro’ kitabı ileti bağlamında 

çağdaş çocuk edebiyatı ilkelerine uygun mudur? 

İNCELENECEK KİTAPLAR I. 

A
. 

D
ilsel 

G
elişim

i 

D
estek

ley
en

 

 

1.Çocuğun (özellikle kızların) bu dönemde bedenindeki değişimleri, fiziksel 

özelliklerini ve kendi ruhsal, düşüncel değişimini anlamaya, kabullenmeye ve 

keşfetmeye çalıştığı bir dönemdir. Kendisini bulma yönünde onunla aynı 

dönemi paylaşan karakterlerin sorunlarının paylaşıldığı metinler yeğlenebilir. 

_____ 

2.Kendilerini ifade etmeye (yazılı ve sözlü) ve sağlıklı iletişim yolları 

kurmaya dönük yüreklendirecek ve destekleyecek metinlerle buluşmaları 

sağlanmalıdır.  

X 

B
. 

B
ilişsel 

G
elişim

i 

D
estek

ley
en

 

 

1.Soyut işlem döneminin özelliklerinin görülmeye başlanmasıyla 

benzetmelerin, soyut konu ve kavramların, imgesel anlatımların kullanıldığı 

yazınsal yapıtları daha iyi anlamaya başlarlar. Sevgi, dostluk, aşk, arkadaşlık, 

adalet, haksızlık gibi konularda artık çocuğun okuma evreninde daha yoğun 

biçimlerde yer alabilir. Bu konuların metinlerde işlenişi ve sunumu; temel 

anlamı önceleyen bir kavram örüntüsü yerine metinlerarası ilişkilerin 

kurulduğu, yan anlam, devimsel anlam gibi anlamsal boyutlarla oluşturulmuş 

bir kavram örüntüsüyle oluşturulmuş olabilir. 

X 

C
. 

K
işilik

 

G
elişim

in
i 

D
estek

ley
en

 

 

1.Bu dönemde ergenliğe adım atan çocukların duyumsadıkları kaygıları, 

duygu ve düşünceleri paylaşan, dile getiren konular yeğlenebilir. 

 

--------- 

2.Düşlerin insanı sağaltan gücüne, zorluklarla mücadele etmenin, emek 

vermenin değerine ilişkin konular çocukla buluşturulabilir. 

 

X 

3.Cinsellik ve karşı cinsle yakınlaşmaya ilişkin konuların sevgi ve aşk 

bağlamında yalın bir biçimde ele alındığı metinler yeğlenebilir.  

______ 

D
. 

T
o
p

lu
m

sa
l G

elişim
i D

estek
le

y
en

 

1.Alanında başarılı oyuncu, yazar, şair, ressam, müzisyen, modacı, sporcu, iş 

adamı gibi ürünlerin yaşam öyküleri çocuklarla buluşturulabilir. Ancak 

metinlerin yavan bir dil ve anlatımdan uzak, anadilinin yetkin bir bicinde 

kullanılmış olması önemlidir. 

______ 

2.Mesleklerin tanıtıldığı, bir mesleğe ilişkin yeterliliklerin anlatıldığı 

bilgilendirici metinlerde yeğlenebilir. 

 

X 

3.Hem şehir hem kırsal yaşamı konu edinen, farklı yaşam ortamlarının 

varlığını çocuğa duyumsatan, oradaki yaşamların, insanların özelliklerini 

işleyen metinler gündeme getirilebilir. 

 

X 

4.Canlıların bir arada yaşama durumunu, toplumsallaşmayı, toplumsallaşan 

bireyin doğayla olan ilişkisini irdeleyen, eleştirel bir yaklaşımla ele alan, 

insanların bulundukları ortamları nasıl kendilerince yeniden düzenlediklerini, 

ne tür düzenlemeler ve kurallar oluşturduklarını, bunların neden var 

olduğunu, insanların doğaya nasıl müdahale ettiklerini işleyen metinler 

seçilebilir. 

X 

 

A.1.I.  

Böyle bir iletiye rastlanmamıştır. 

A.2.I. 

Eserin dili yalındır. “oralı olmamak (23); yüreğe su serpmek (24); sus pus olmak 

(59)” kullanılan deyimlerdir. Çok sayıda ikilemeye, sıfata rastlamak mümkündür.  

“Eğer bu film çekilirse herkes köyü öğrenir. Balıklı kısa zamanda turistik bir köy 

haline dönüşür. Oysa köyün en önemli özelliği fazla bilinmemesi. Balıklı’nın meşhur olması 

her şeyi bitirir. Oteller, toplu konutlar, havuzlu evler yapılır. Ağaçlar acımasızca kesilir, balta 

girmemiş ormanlardan otobanlar geçer. Göle kanalizasyon akıtılır. Tarlalarda domates, biber 
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yerine villa yetiştirilir. Yapay ve zehirli maddelerle boyanmış naylon kıyafetler giyilir. 

Marka manyaklığı burayı da ele geçirir.” (38) 

 

B.1.I. 

Öyküde doğal yaşamın güzelliği vurgulanmıştır. Öyle ki doğal yaşama öyle 

saygılıdırlar ki ağaçlar küsmesinler diye dallarını budamayıp özgürce büyümelerini 

sağlamışlar. (19) 

Mevcut sorunları göz ardı etmezler. Onlara çözüm ararlar ve bulurlar. Çözüm arama 

sürecine çocuk, yetişin tüm kahramanlar dahildir.  

Özgürlük kavramının göreceliği de öyküde tartışılır. Balıkların akvaryumdaki bakış 

açılarına değinilir. Sonuçta da balıkları bu tutsaklıktan kurtaracak çareler aranır… (47) 

Metinlerarası ilişki ise “Elbette dedi Martin. Eski roma ve Yunan efsanelerinden 

bildiği bütün yaratıkları saydı. Yarı insan yarı at Kentaur’lardan ve tek boynuzlu at 

Unicorn’dan bahsetti. Üç kafalı köpek Kerberos’un ve tek gözlü  dev Kiklop’un marifetlerini 

saymakla bitiremedi. Ejderha kuyruklu, kanatlı yılan Basilisk’i övdü. Kafasından yılanlar 

çıkan Medusa’yı, yarı keçi yarı insan Pan’ı, kanatlı at Pegasus’u da ekledi.” (52- 53) 

C.1.I.  

Böyle bir iletiye rastlanmamıştır. 

C.2.I.  

Düşlerin gücüne, zorluklarla mücadele etmenin, emek vermenin değerine ilişkin olay 

örgüsüne yer verilmiştir.  

“Bir grup arkadaşıyla yerel kültürün hayranı olmuştu. Türkçe konuşabiliyor, saz, ud 

çalabiliyordu. Hatta yöre dansları grubuna Türking adını vermişlerdi.” (55) 

“Madem ki filmini çekemiyoruz. Neden tiyatrosunu yapmıyoruz?” (86) 

“Çok iyibir tasarım yapacağız. Hem balıklara akvaryumlara tıkmadan 

izleyebileceğiz, hem de balıklar gölün dışına çıkmadan bizi seyredebilecekler. Ayrıca gölün 

sularından da korunacağız.” (89) 

C.3.I. / D.1.I. 

Böyle bir iletiye rastlanmamıştır. 

D.2.I. 

Emma Gordon, ünlü bir tasarımcıdır, Martin bir öğretmendir, Yusuf Değirmen film 

yönetmenidir, Mahmut Bey polis memurudur. Bu kahramanların meslekî bilgi ve 

deneyimleri ayrıntılarıyla verilmese de tanıtılırken meslekleri de verilen bilgiler arasındadır.  

D.3.I. / D.4.I. 

Balıklı Köyü olayların geçtiği mekândır. Köyü Martin mektupta arkadaşlarına 

anlatır:  

“Burası öyle bir köy ki iletişim, telefon, faks veya internet yoluyla değil, gözle, 

sözle, dokunmayla sağlanıyor. Kimse gereksiz konuşmuyor. Susmak da bir anlatım biçimi. 

Çayırlarda dostluk yetişiyor. Unutkanlık yağan karla geliyor. Havalar ısınınca da karla 

birlikte eriyip gidiyor. Balıklar kedi köpek gibi seviliyor. Mümkün olsa tasma takıp 

dolaştıracaklar. Balıkları hastalanınca onlar da hastalanıyor… Her balığın farklı kişiliği 

olduğunu öğrendim burada… Ağaçların özgürce gelişmesine izin verdiklerini öğrenince çok 

şaşırdım. Dalları budandıkça ağaçların hafızalarını kaybettiğine inanıyorlar.  Bu yüzden 

köyün okulunun penceresinden girmiş ağaç dalını bile kesmemişler… Ağacın ismi de 

Yeşilim! Ağaçlara da insan gibi davranıorlar. Köyün yaşlı çınarına şapkasını çıkarıp selam 

veren bir köylü gördüğümde şaşırmıyorum artık…” (17- 18- 19) 
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Üçüncü alt problem: Behiç Ak’ın ‘Akvaryumdaki Tiyatro’ kitabı konu bağlamında 

çağdaş çocuk edebiyatı ilkelerine uygun mudur? 

 

İNCELENECEK KİTAPLAR I. 

A
. 

D
ilsel G

elişim
i 

D
estek

ley
en

 

1. Metinlerin iletileri aracılığıyla ‘’okumanın’’, ‘’araştırıp-sorgulamanın’’, 

‘’yazarak ya da konuşarak duygu ve düşünceleri paylaşmanın’’, yaşamı ve 

insanı anlama sürecinde önemli etkinliklerin olduğu duyumsatılmalıdır. 

 

X 

2. Seçilen metinlerin çocuğu diğer dilsel becerileri kullanmaya dönük bir çabaya 

yönlendirmelidir. Yeni bir metni okuma ya da herhangi bir dilsel üretimde/ 

yaratımda bulunma isteği uyandırmalıdır. 

 

X 

3. İletiler, örtük bir biçimde sezinleterek duyumsatılmalıdır. Özellikle anlatı 

metinlerinde iletiler doğrudan ve tek bir yargı biçiminde çocuğa 

sunulmamalıdır.  

X 

B
. 

B
ilişsel G

elişim
i D

estek
ley

en
 

 

1. Metnin içeriğinde, çocuğa neyi yapıp yapmayacağını söylemekten çok sözü 

edilen davranışları neden ya da niçin yapıp yapmaması gerektiğine ilişkin insan 

ve yaşam durumları kurgulanarak bu gerçekleri çocuğun bulması/ duyumsaması 

sağlanmalıdır. 

 

X 

2. Çocuk okur, kahramanın yaşadıklarına, yetişkinleri algılayışına, yetişkinlerin 

kahramanı algılayış biçiminin yansıtılışına, kahramanın ailesiyle kurmaya 

çalıştığı iletişime ve inişli-çıkışlı duygularına, karşılaştığı zorluklar karşında 

gösterdiği çabaya, hemcinsleriyle ve karşı cinsle kurduğu arkadaşlarına tanıklık 

etmeyi ister. Tüm bu tanıklıkların sonucunda çocuğun metni okurken gülmesi, 

düşünmesi ve metni inandırıcı bulması istene ama çok zor ulaşılan bir 

durumdur. Bu özelliklerden bir ya da birkaçına sahip metnin iletileri de örtük bir 

biçimde çocuğa duyumsatılmalıdır. 

X 

C
. 

K
işilik

 

G
elişim

in
i 

D
estek

ley
en

 

1. Ergenlik döneminin geçici bir dönem olduğunu ve bu sorunların aşmada 

birçok çözüm yolunun ve etkinliğin bulunduğunu sezinleten iletiler yeğlenebilir. 

Bu süreçte yalnız olmadığını ve umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini 

duyumsatan metinlerle buluşturulabilir. 

___

_ 

2. Yaşamda bireyin kendini gerçekleştirebilme yollarını keşfetmesinde ve 

demokratik kültürün kazanılmasında; okuma sürecinin ve okuma alışkanlığı 

kazanmış olmanın önemi belirtilebilir. 

X 

D
. 

T
o

p
lu

m
sa

l 

G
elişim

i 

D
estek

ley
en

 

1. Toplumsal düzenin sürdürülmesi adına yasa ve kuralların yerinin, sınırının ve 

gerekliliğinin ne olduğu duyumsatılmalıdır. 

X 

2. Toplumdaki farklılıklara, azınlıklara saygı, çocuk ve insan haklarının 

önemine ilişkin iletiler çocukla paylaşılabilir. 

X 

3. Diğer kültürleri anlama, onlara saygı duyma ve önyargılı olmama gibi 

özelliklerin olumlandığı metinler de yeğlenebilir. 

X 

 

A.1.I. 

Balıklı Köyü sakinleri yönetmen ile birlikte senaryo yazarlar. Kendi düşüncelerini 

senaryoya eklerler.  

“Zühtü göl sularının köyü kaplamaması için bir çözüm arayıp duruyordu.” (87) 

“Bence bu gölde canavar manavar yok! Canavar biz insanlarız. Bir yerlerde gölleri 

kuruturken başka yerlerde sularını taşırıyoruz.” (24) 

Emine de balıkları tutsaklıktan kurtarmak için projeler çiziyor, tasarımlar yapıyor.  

A.2.I. 

Eserde merak, mizah, dış dünyanın sunumu ögeleri başarılıdır. Dil ve anlatımı açık 

ve anlaşılırdır. Resimleri estetiktir. +10 yaş çocuklarını yeni okumalara heveslendirecek 

niteliktedir.  
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A.3.I. 

İletiler örtüktür. Doğrudan öğreten ifadelere yer verilmemiştir. Öğretici dilden ve 

olay örgüsünden, ders veren kahramanlardan uzak durulmuştur. 

B.1.I 

Zühtü eserde bencil bir çocukken sonraları diğer insanların da değerli olduğunu, 

istekleri olduğunu anlar. Bu durum olay örgüsü içinde verilir. Ders verir nitelikte değildir. 

“Emine şaşırdı. Onun bildiği Zühtü balığı Zühtü’den asla vazgeçmezdi.” (89) 

B.2.I 

Metin mizah ögelerini barındırır.  

“… Tamamlanmamış filmler festivalinde Altın Makarna kazandı. Son Cannes film 

festivalinde kırmızı halıda yürüdüğünü iddia etti. Ama kimse onu görmemişti. Üzerinde 

kırmızı takım elbise olduğu için görülmediğini iddia etti.” (29) 

C.1.I 

Böyle bir iletiye rastlanmamıştır. 

C.2.I. 

Zühtü bir devinim yaşar ve başlangıçta bencil bir kişiliğe sahipken arkadaşlarıyla 

paylaşmayı öğrenir. Bu paylaşım düşünce paylaşımıdır. Dışarı kapalıyken Emine’nin 

söyledikleri ile balıkların akvaryumdaki özgürlüklerini sorgular ve balıkları bu tutsaklıktan 

kurtarmak için çözümler aramaya başlar. 

D.1.I. 

Gerçekten de köylüler defalarca valiliğe dilekçe verip konunun araştırılmasını 

istemişlerdi. Valilik de sonunda gerekeni yapmış bunun için bir polis atamıştı… (24) 

D.2.I. 

Martin İngiltere’ye gitmeyi düşünürken kapısında bir hediye sepeti bulur. Sepette 

hediyeler ve bir de not vardır: “Sevgili Martin, sepeti Muhtar Selim Bey ördü. Hamam kesesi 

Yıldız Hanım’ın el emeği göz nuru. Erişte de öyle. Pestili ve pekmezi köyümüzün imamı 

Muammer Bey kendi üzümlerinden yaptı. Dutları İse Postacı Rıza Bey kuruttu. Sabun ve 

zeytinyağı resim öğretmenimiz Aslı Hanım’a ait. Bahçesindeki, kendi eliyle topladığı 

zeytinlerden. Yoğurt ise Muhtar Semih Bey’in koyunu Yünlü’den.” (12) 

D.3.I. 

“İngiltere’den sıkılmış arkadaşlarına sonunda Ted de katıldı. Birkaç yıl içinde köy 

nüfusunun üçte biri İngiliz olmuştu.” (20) 

“Bir grup arkadaşıyla yerel kültürün hayranı olmuştu. Türkçe konuşabiliyor, saz, ud 

çalabiliyordu. Hatta yöre dansları grubuna Türking adını vermişlerdi. Bölgenin danslarıyla 

yetinmeyip kemençe çalmayı ve Karadeniz horonunu da öğrenmişlerdi. Kendi müzikleriyle 

Karadeniz müziği arasında benzerlikler vardı.” (55) 

“İngilizler Torosların bir köyüne yerleşmişler. Beatles’tan parçalar çalmak yerine bu 

yörenin ve Karadeniz’in danslarını yapıyorlar.” (56) 
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Sonuç 
Çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 

Behiç Ak’ın ‘Akvaryumdaki Tiyatro’ kitabı karakter bağlamında çağdaş çocuk 

edebiyatı ilkelerine uygun mudur? 

Behiç Ak’ın ‘Akvaryumdaki Tiyatro’ kitabı ileti bağlamında çağdaş çocuk edebiyatı 

ilkelerine uygun mudur? 

Behiç Ak’ın ‘Akvaryumdaki Tiyatro’ kitabı konu bağlamında çağdaş çocuk 

edebiyatı ilkelerine uygun mudur? 

İncelenen kitap çocuk edebiyatı ilkeleri dikkate alınarak kurgulanmıştır. Yalnızca 

ergenlik dönemine ilişkin duygu durumlarına kitabın kurgusunda yer verilmemiştir; çünkü 

kitap +10 yaş için yazılmıştır. Kahramanları da 10 yaşlarındaki çocuklardır. Bu bağlamda 

mantıksal çerçevede bu durumu bir eksiklik olarak nitelendirmek doğru olmaz. İncelenen 

kitap ileti, karakter, konu bağlamında çocuk edebiyatı ilkelerine bağlı kalınarak, sanatçı 

duyarlılığıyla yazılmıştır. +10 yaş çocuklarının rahatlıkla okuyabileceği, 

anlamlandırabileceği, özdeşim kurabileceği özelliktedir. 
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SQ4R Stratejisine Göre İşlenen Metne Yönelik Sınıf Öğretmeni ve İlkokul 

Öğrencilerinin Görüşleri 

 

Feridun MERTER* 

Dilek KIRNIK 

 

Öz:Öğrenciler öğrenme stratejilerini kullanarak hem kendi öğrenme sürecini aktif 

denetleyebilir, hem de öğrenmeye karşı motive olabilir. Öğrenme stratejilerinin bir boyutu 

olan SQ4R stratejisi, öğrencilerin dikkatini okuduğu metne yoğunlaştırır, bilginin 

anlamlandırılmasını ve uzun süreli belleğe geçişini sağlar, depolanan bilginin hatırlanmasını 

kolaylaştırır (Senemoğlu, 2012: 558)., 

Öğrenciler SQ4R stratejisinin uygulama adımlarında ön bilgilerini harekete 

geçirerek metindeki bilgileri örgütlemektedir (Epçaçan, 2009: 216). Bu nedenle her öğrenci 

okuduğu metinde farklı düzeyde ve içerikte görüşlere sahip olabilir. Bu çalışma, SQ4R 

stratejisinin basamaklarının uygulanması sonucunda sınıf öğretmeni ve öğrencilerin görüşleri 

arasındaki farklılıkları tespit etmek amacındadır. Katılımcıların bakış açısını belirlemek için 

nitel araştırmaya göre yapılan çalışmada içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın 

katılımcıları 2013-2014 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta okuyan 15 öğrenci ve sınıf 

öğretmenidir. Bu araştırmada SQ4R stratejisini kullanan öğretmenin ve öğrencilerin 

edindikleri fikirleri, öğretmen ve öğrencilerin metne bağlı oluşturdukları soruları ve 

cevapları, öğretmen tarafından hazırlanan metni anlama sorularına öğrencilerin verdikleri 

cevapları ve öğrencilerin düzeltmek istedikleri cevapları incelenmiştir. SQ4R stratejisinin 

uygulanması sonrasında öğretmen ve öğrencilerin fikirlerinin birbirleriyle uyuşmadığı 

(%67), SQ4R stratejisine göre işlenen metni öğrencilerin anladıkları (%66,6), doğru soru 

soramayan öğrencilerin metni yeterince anlayamadığı ve öğrencilerin metnin ana fikrini 

bulmada zorlandıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda SQ4R stratejisinin öğrencilere 

öğretilmesi, uygulama adımlarının ders kitaplarında yer alması ve SQ4R stratejisinin farklı 

değişkenler (baskın zeka alanı, öğrenme stilleri, sınıf düzeyi, vb) açısından değerlendirilmesi 

önerilmiştir.  

Anahtar sözcükler: SQ4R stratejisi,  okuduğunu anlama, öğretmen ve öğrenci görüşleri 

 

THE OPINIONS OF THE FORM TEACHER AND THE ELEMENTARY SCHOOL 

STUDENTS ORIENTED TO THE TEXT WHICH IS BEING STUDIED WITH 

RESPECT TO SQ4R STRATEGY 

Abstract: The students can both actively supervise their own learning process and 

motivate themselves with regards to learning by using learning strategies. The SQ4R 

strategy, which is one of the dimensions of learning strategies, aims the attention of the 

students to the text which is being read, provides knowledge interpretation and its shifting to 

long-term memory, ease the remembrance of the knowledge (Senemoğlu, 2012: 588). 

By setting into motion their preliminary information within SQ4R strategy’s 

implementation steps, the students organize the information within the text (Epçaçan, 2009: 

216). Therefore, each student can have opinions in different levels and contents with regards 

to the text they read. This study aims to identify the differences between the form teacher 

and the students as a result of the implementation of SQ4R strategy’s steps. Content analysis 

has been used in the study which was carried out with regards to the qualitative research 

aiming to identify the perspective of the participants. The participants of the study are 15 

students which are studying in the 4th grade and the form teacher, during the 2013-2014 

academic year. The following were examined in this study; the opinions gained by the 

teacher and the students which are using the SQ4R strategy, the questions and the answers of 

the teacher and the students with respect to the text that they read, the answers that the 

students gave to the questions which reveals if text was understood that were prepared by the 

teacher and the answers which the students wanted to correct. Is it observed that; the 
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opinions of the teacher and the students don’t match (67%) after the implementation of 

SQ4R strategy, students understand the text which is being issued with regards to the SQ4R 

strategy (66,6%), the students who didn’t ask the right questions couldn’t understand the text 

and the students had difficulty in finding the main theme of the text. As a result of the study, 

it is recommended that; the SQ4R strategy has to be thought to the students, the 

implementation steps have to be included in the textbooks and the SQ4R strategy has to be 

evaluated within the scope of various variables (dominant intelligence area, learning styles, 

class level, etc.). 

Keywords: SQ4R strategy, reading comprehension, opinions of the teacher and the students 
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GİRİŞ 

Okuma, eğitim hayatının temel etkinliklerinden biridir. Öğrenciler, öğrendiklerinin 

büyük bir bölümünü ya ilk kez okuyarak öğrenirler ya da daha önceden dinleyerek izleyerek 

karşılaştığı durumları bir kez daha okuyarak bilgilerini pekiştirir veya genişletirler.  

Akyol’a (2013:33) göre okuma, yazar ve okuyucu arasında aktif ve etkili iletişimi 

gerekli kılan dinamik bir anlam kurma sürecidir. Okuma zihinsel bir süreç olduğu için 

dışarıdan gözlemlenemez bu nedenle öğrencilerin okuduğunu yapılandırması için bazı 

kolaylaştırıcı yollar yani öğrenme stratejileri kullanmaları sağlanmalıdır. Öğrenme 

stratejilerinin örgütleme boyutunda yer alan SQ4R stratejisi, öğrencilere eğlenceli ve verimli 

bir okuma anlama süreci kazandırabilir çünkü SQ4R stratejisine göre öğrenci önce bir metne 

göz gezdirir ve kendi kendine soru sorar. Oluşturduğu bu sorulara yanıt arayarak metni okur. 

Okuduğu metinle ilgili daha önceden öğretmen tarafından oluşturulan sorulara metne 

bakmadan cevap verir. Emin olamadığı cevaplarını metni tekrar inceleyerek kontrol eder. 

SQ4R stratejisinin uygulama basamakları öğrenciyi meraklandırdığı için öğrencinin dikkati 

metne yoğunlaşır. Bu nedenle SQ4R, hem zevkli hem de etkili bir öğrenme stratejisidir.  

SQ4R Stratejisi 

SQ4R stratejisi özü itibari ile merak ederek okuma ve anlamlandırma sürecidir. 

Öğrenci daha önce okumadığı bir metni sadece gözden geçirerek oluşturduğu sorularla 

merak eder ve kendi oluşturduğu sorulara cevap bulma çabasına girer. Böylece etkili bir 

okuma anlama süreci oluşur. Öğrenciler, hem kendi oluşturduğu hem de öğretmenin 

oluşturduğu sorulara verdikleri cevapları kontrol etmek için metni gözden geçirir.  

SQ4R, her bir bölümü daha iyi anlamak isteyen, bilgileri birbirine zincir gibi 

bağlamak isteyen bir okuyucu için okuma/öğrenme aktivitesinde uygulanan bir sistem, 

öğrenme materyalini öğrenme ve anlama oranını büyük oranda arttıracak sezgisel bir çalışma 

yöntemidir  (SQ4R Metode-www.mahasiswajenius, 2014; SQ4R- www.brighthubeducation, 

2014).  

SQ4R çalışma metodu, 1930’lu yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Araştırmacılar 

hâlâ bu çalışma metodunu geliştirmek için çalışıyor. Amaç, metindeki başlıklara bakarak 

temel fikri bulmaya yardım etmek, tahminler yaparak kişiyi cesaretlendirmeye teşvik etmek, 

metni sorgulamak ve gözden geçirmektir. SQ4R’nin tüm etkinlikleri geliştiğinde bu 

davranışlar normal bir alışkanlık olur ve kapalı (zor ve karmaşık) olan metinlerin öğrenciler 

tarafından anlaşılması ve ifade edilmesi gelişecektir (SQ4R -www.brighthubeducation. 

com/study-and-learning-tips, 2014). 

SQ4R stratejisi adını, stratejinin basamaklarındaki ilk harflerden alır. SQ4R 

stratejisinin basamakları şunlardır (Senemoğlu, 2012:557-558): 

1. Survey (İnceleme) 

2. Question (Soru Sorma) 

3. Read(Okuma) 

4. Reflect (Yansıtma) 

5. Recite (Bakmadan Cevaplama) 

6. Review (Gözden Geçirme) 

SQ4R stratejisi aşağıdaki uygulama basamaklarına göre kullanılır (Epçaçan, 2009: 

216): 

1. İnceleme: Bu aşamada okuyucu dikkatini toplamak için okuma metnini ana hatlarıyla 

inceler. Okuyucu metin hakkında bir fikir edinir. 

2. Soru Sorma: Soru sorma aşamasında okuyucu, metni anlamak için sorular hazırlar. 

Okuyucu bir yandan soruları oluştururken bir yandan bu sorulara cevap bulmaya çalışır. 

Konu içeriğini anlamak için konu başlığını soruya dönüştürülebilir. 

3. Okuma: Bu aşamada, okuyucu metindeki bilgileri anlamaya çalışır. Hazırladığı sorulara 

cevap bulmak için okur. Cevap bulma süreci okuyucuya heyecan verebilir.  Okuma 

sürecinde metnin ana ve yardımcı düşünceleri bulunmaya çalışılır. Metin içindeki bilgilerin 

birbirleriyle ilişkileri de bulunabilir. 

4. Yansıtma: Yansıtma aşamasında, okuyucu metni düşünür, zihninde canlandırır. 

Okuyucuların fikirlerinin netleşmesinde ve odaklandıkları metni anlamasında son noktadır. 

Öğrenciler okuduklarını yansıtarak, okuma metni hakkındaki daha önceki öğrendiklerine ve 
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şu an öğrendiklerine eleştirel gözle bakmış olurlar. Yansıtma bölümünü doğru yapan 

okuyucu, bilgileri daha uzun süre hatırda tutabilir. Çünkü okuyucu henüz öğrendiği bilgiyi 

daha önceki öğrendiği bilgi ile karşılaştırıp bağlantı kurar. 

5. Bakmadan Cevaplama: Bu aşamada, metin ile ilgili sorulan sorulara kitaba bağlı 

kalmadan cevap verilmeye çalışılır. Bu bölümün en önemli özelliği okuyucunun metne 

bakmadan kendi kurduğu cümlelerle sorulara cevap vermesidir.  

6. Gözden Geçirme: Gözden geçirme aşamasında, okuyucu metne tekrar döner ve metin 

içindeki bilgileri gözden geçirir. Böylece her bir ana temanın açıklamasını ve alt başlıkların 

sıralamasını yapar. 

SQ4R Stratejisi Basamaklarının Kullanım Amaçları 

 
 
 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. SQ4R / Metinleri Çalışmak ve Okumak İçin Altı Adım 

(http://www.niagaracollege.ca/content/Portals/3/NiagaraCollege/pdfs/cswd/sq4r_flowchart.p

df)
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http://www.niagaracollege.ca/content/Portals/3/NiagaraCollege/pdfs/cswd/sq4r_flowchart.pdf
http://www.niagaracollege.ca/content/Portals/3/NiagaraCollege/pdfs/cswd/sq4r_flowchart.pdf
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Şekil 1’de SQ4R stratejisini basamaklarında neler yapılacağı ve bunları yaparken 

amacın ne olması gerektiği belirtilmiştir. Öğrenciler inceleme yaparken başlığa, girişe, alt 

başlıklara, görsellere ve özete bakarak metinde olan temel fikirlere genel bakış elde etmeyi 

amaçlar. Soru sorarken, başlıkla ilgili kim, ne, ne zaman, niçin, nasıl, nereye sorularına, 

amaç sorularına ve metin ile ilgili sorulara bakarak okuma amacını belirlemeye çalışır. 

Okuma yaparken, aktif şekilde ve bir planlama yaparak, sorulara cevap vererek, metnin ana 

fikrini belirleyerek, metnin ayrıntıları bularak metni kavrama amacındadır. Bakmadan 

cevaplarken, cevaplardaki gerçekleri düzenleyerek, zihinden söyleyerek, metni anlamak 

amacındadır. Yansıtma yaparken, anahtar fikirleri vurgulayarak, özetleme yaparak, metni 

vurgulamak için işaretleme yaparak, metnin ana hatlarını belirleyerek, metinle ilgili kısa 

notlar almak amacındadır. Gözden geçirirken, çalışma notlarına ve soruların cevaplarına 

bakarak, zihinsel ipuçları kullanarak ve tekrar ederek metindeki bilgileri zihninde tutmak 

amacındadır. 

SQ4R stratejisi, öğrencileri metne yoğunlaştırdığı için anlama düzeyini geliştirir. 

Öğrenilen bilgileri daha önceki öğrenmelerle ilişkilendirdiği için bilgilerin kalıcı belleğe 

kodlanmasını ve hatırlamanın kolaylaşmasını sağlar. Öğrenciler sürekli soru ürettikleri için 

soru sorma becerileri gelişir. Metin hakkında fikir sahibi olmaya çalışırken düşünme 

güçlerini aktif kullandıklarından hayal dünyaları da gelişir. Öğrenciler metin ile ilgili 

sorularına bir cevap aradıkları için okuma işi eğlenceli bir etkinliğe dönüşür ve okuma isteği 

artar. Bu yararlarının yanında birçok farklı yararı bulunmaktadır. Bunlar (SQ4R Metode-

www.mahasiswajenius. blogspot.com.tr, 2014 ); 

 Bu teknik, öze odaklanmak için, okuduklarını daha iyi anlamak isteyenlere 

önerilebilir çünkü bu teknik mekanik anlamda tatmin edicidir. 

 Bu teknikle öğrenilen herhangi bir bilginin, bir kişinin uzun süreli 

belleğinde daha uzun süre saklanması beklenmektedir. 

 Öğrenciler okuma öncesinde soru ürettikleri için hayal dünyaları gelişir. 

 Yansıtıcı düşünme yeteneğini geliştirir. 

 Öğrencilerin ana fikri bulmasını kolaylaştırır. 

 Sorgulayarak okuma becerileri gelişir bu da eleştirel düşünmeyi sağlar. 

 Öğrenmede SQ4R stratejisi kullanımı öğrencilerin okuma yeteneğini 

geliştirir. 

 Metin ile ilgili gerçekleri öğrenmek daha az zaman alır. 

 Önceden belirlediğiniz sorularla metni taradığınız için okuma daha akıcı 

olur ve daha eğlenceli hâle dönüşür. 

 Bu metod, çoğu öğrencinin önceki kullandıklarından çok farklı bir 

yöntemdir. Araştırmalar, bu strateji ile bilgilerin parçalarının ya da 

birimlerinin kaybolmadığını ve daha önceki tüm stratejilerden daha iyi 

olduğunu gösterir (Studying Effectively-www.chiron.valdosta.edu, 2014). 

Birçok yararı bulunan ve öğrenmede bireyselliği vurgulayan SQ4R stratejisinin 

basamaklarının uygulanması sonucunda sınıf öğretmeni ve öğrenci görüşleri arasındaki 

farklılıkları inceleyerek, mevcut durumu aydınlatmak ve ileride yapılacak çalışmalara ışık 

tutmak önemli görülmüştür. Bu amaç doğrultusunda “SQ4R stratejisi basamaklarının 

uygulanması sonucunda sınıf öğretmeni ve öğrenci görüşleri arasında farklılık var mıdır?” 

problemi araştırılmış ve  aşağıdaki  alt problemlere yanıt aranmıştır: 

Alt Problemler: 

1. SQ4R stratejisinin ilk basamağı olan metnin incelenmesi sonrasında öğretmenin 

fikirleri ile öğrencilerin fikirleri uyuşuyor mu? 

2. SQ4R stratejisinin ikinci basamağı olan soru hazırlama sonrasında öğretmenin 

hazırladığı sorular ile öğrencilerin hazırladığı sorular uyuşuyor mu? 

3. Öğrenciler soru sorma kurallarına uygun soru sorabiliyor mu? 

4. Öğrenciler sordukları sorulara uygun cevap verebiliyor mu? 

5. Öğrenciler SQ4R stratejisine uygun okuma anlama çalışması yapılan bir metne 

bağlı yeni fikirler geliştirebiliyor mu? 
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6. Öğrenciler SQ4R stratejisine uygun okuma anlama çalışması yapılan bir metni 

anlayabiliyor mu? 

7. Öğrencilerin metni anlama durumu ile soru sorma kurallarına göre doğru soru 

sorma durumu arasında bir ilişki var mı? 

8. Öğrenciler SQ4R stratejisine uygun okuma anlama çalışması yapılan bir metne 

bağlı sorulan sorulara doğru cevap verebiliyor mu? 

9. Öğrenciler SQ4R stratejisine uygun okuma anlama çalışması yapılan bir metin ile 

ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplarda, emin olmadığı yerde metne geri dönüp 

düzeltme yapabiliyor mu? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin 

görüşlerini belirlemek için olguları ve olayları kendine özgü ortamlar ve koşullar içinde 

ayrıntılı ve derinlemesine incelemek için bu yöntem seçilmiştir.  

Araştırmanın Çalışma Grubu  

Çalışmanın katılımcıları 2013-2014 eğitim öğretim yılı 4. sınıfta okuyan 15 

öğrencidir. Çalışma grubu, ölçüt örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmacı, çalışma 

grubu seçiminde ilkokul düzeyinde öğrencilerin soru oluşturma durumlarını  göz önüne 

almıştır. Uygulama sınıfı 19 kişidir. Sınıfta öğrenim gören 4 erkek öğrenci çalışmaya 

katılmak istememiştir. Bu nedenle araştırma, gönüllülük ilkesi gereği 15 kız öğrenci ile 

yapılmıştır.  

Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri 

Katılımcılar 
Baba eğitim 

durumu 

Anne eğitim 

durumu 

Kitap 

okuma 

sayıları 

(Bir 

Ayda) 

Aile 

tipleri 

Kardeş 

sayıları 

Okul 

Öncesi 

Eğitim 

Alma 

Durumu 

Karnede 

Türkçe 

Dersi 

Notu 

K1 Üniversite Lise 10 Çekirdek 1+1 E 5 

K2 Üniversite Üniversite 12 Çekirdek 1+1 E 5 

K3 Ortaokul Ortaokul 30 Çekirdek 2+1 E 5 

K4 Ortaokul Ortaokul 8 Çekirdek 3+1 H 4 

K5 Üniversite Yüksekokul 9 Çekirdek 1+1 E 5 

K6 İlkokul İlkokul 15 Çekirdek 2+1 H 4 

K7 Yüksekokul Ortaokul 25 Çekirdek 1+1 H 5 

K8 Lise Lise 6 Çekirdek 2+1 E 4 

K9 Üniversite Üniversite 4 Çekirdek 2+1 E 5 

K10 Lise Lise 3 Çekirdek 2+1 E 5 

K11 Lise Üniversite 10 Çekirdek 1+1 E 5 

K12 Lise Üniversite 7 Çekirdek 0+1 E 5 

K13 Üniversite Üniversite 10 Çekirdek 1+1 E 5 

K14 Lise Ortaokul 15 Çekirdek 2+1 E 4 

K15 Ortaokul Lise 13 Çekirdek 2+1 E 4 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin hepsinin cinsiyeti kızdır. Katılımcıların baba eğitim 

durumlarına bakıldığında 5 öğrencinin babası üniversite mezunu, 1 öğrencinin babası 

yüksekokul mezunu, 5 öğrencinin babası lise mezunu, 3 öğrencinin babası ortaokul mezunu 

ve 1 öğrencinin babası ilkokul mezunudur. Katılımcıların anne eğitim durumları 



 

 

526 

 

incelendiğinde 5 öğrencinin annesi üniversite mezunu, 1 öğrencinin annesi yüksekokul 

mezunu, 4 öğrencinin annesi lise mezunu, 4 öğrencinin annesi ortaokul mezunu ve 1 

öğrencinin annesi ilkokul mezunudur. E-okul kayıtlarına göre bir ayda, 9 öğrencinin 0-10 

kitap sayısı aralığında kitap okuduğu, 4 öğrencinin 11-20 kitap sayısı aralığında kitap 

okuduğu ve 2 öğrencinin 21-30 kitap sayısı aralığında kitap okuduğu görülmüştür. 

Öğrencilerin hepsi çekirdek aile tipindedir. 1 öğrencinin kardeşi olmazken, 6 öğrencinin 1 

kardeşi bulunmakta, 7 öğrencinin 2 kardeşi bulunmakta ve 1 öğrencin 3 kardeşi 

bulunmaktadır. Araştırmaya katılan 12 öğrenci okulöncesi eğitimi alırken, 3 öğrenci 

okulöncesi eğitim almamıştır. Öğrencilerin e-okul kayıtlarına göre 5 öğrencinin 2013-2014 

eğitim öğretim yılı Türkçe dersi ara dönem ortalaması 4 iken, 10 öğrencinin 2013-2014 

eğitim öğretim yılı Türkçe dersi ara dönem ortalaması 5’dir. 

Araştırmanın Uygulanması 

Araştırmacı aynı zamanda sınıf öğretmeni olarak çalışmaları yürütmüştür. Ders içi 

uygulama sınıfını sürekli gözlemlemiş gerektiği yerde notlar tutmuştur. Çalışmalar boyunca 

uygulama sınıfının öğretmeni ve aileleri ile görüşmüştür. Araştırma sürecinde stratejinin 

uygulanmasına yönelik öğrencilerin kendi algılarını belirlemek için sürekli görüşmeler 

yapılmıştır. Uygulama 3 hafta sürmüştür. Öğrencilerin kolay algılaması için öyküleyici 

metinler tercih edilmiştir. Bir metin stratejinin anlatılması için örnek metin olarak 

kullanılmak üzere uygulama sürecinde toplam 4 metin kullanılmıştır. Metinlerin 

uygulanabilirliği açısından sınıfın öğretmeni ve bir Türkçe öğretmeninin görüşü alınmıştır. 

Uygulama aşamaları şöyledir: 

1. Öğrencilerle tanışma ve süreç hakkında bilgi verme 

2. Örnek metin üzerinde SQ4R stratejisinin tanıtılması 

3. I. Metin Uygulaması “Ay Avcıları” 

4. II. Metin Uygulaması “Garip Balıkçı” 

5. III. Metin Uygulaması “Küçük Limon” 

6. Öğrencilere bilgi vererek çalışmayı sonlandırma 

Çalışma grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından önce SQ4R stratejisinin 

uygulama basamakları anlatılmıştır. Örnek bir çalışma yapılarak öğrencilere kuramsal 

bilgilerini uygulama fırsatı verilmiştir. 

Araştırmacı tarafından geliştirilen okuma metinleri öğrencilere dağıtılmıştır. 

Araştırmacı öğrencilerden önce metni incelemesini, metinle ilgili kendilerine soru sormasını, 

metni okuyarak kendi sordukları sorulara cevap aramasını, metinle ilgili geliştirdiği yeni 

fikirleri belirlemesini, araştırmacı tarafından hazırlanan sorulara cevap vermesini ve istediği 

ölçüde cevaplayamadığı soruları metne geri dönerek cevaplamasını istemiştir. Öğrencilere 

dağıtılan çalışma kağıtları toplanarak incelenmiştir. 

Verilerin Analizi  

Elde edilen veriler sadece bir metnin dökümanları için "içerik analizi" tekniği 

uygulanarak değerlendirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek'e (2013: 259) göre içerik analizinin 

amacı verileri tanımlamak, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaktır. 

Nitel araştırma verilerin analizi, Yıldırım ve Şimşek'in (2013: 260) belirtiği gibi dört 

aşamada yapılmıştır: verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temarın 

organize edilmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması. İçerik analizinde temelde 

yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 

getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır. 

Çalışmanın güvenirliğini sağlamak için analiz başka bir araştırmacı tarafından da 

incelenmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırma sorularına yanıt alabilmek amacıyla gerçekleştirilen 

analizlerin sonuçlarına yer verilmiştir. 
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1. SQ4R Stratejisinin İnceleme Basamağında Öğretmen ve Öğrenci Fikirlerine İlişkin 

Bulgular 

Tablo 2. İncelenen Metin Sonrası Öğretmen ve Öğrencilerin Edindikleri Fikirlerin Uyumu 

 Tam 

Uyuşuyor 

Kısmen 

Uyuşuyor 

Uyuşmuyor 

Toplam 3 2 10 

Yüzde %20 %13 %67 

Tablo 2’de metnin incelenmesi sonrasında öğrencilerin ve öğretmenin edindikleri 

fikirlerin uyumu gösterilmektedir. Bu tabloya göre öğretmenin fikirleri ile 3 öğrencinin 

fikirleri tam uyuşurken, 2 öğrencinin fikirleri kısmen uyuşmakta ve 10 öğrencinin fikirleri 

uyuşmamaktadır. Bu durumun öğrencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklandığı 

söylenebilir. Literatürde, öğrenci görüşleri ile öğretmen görüşlerinin uyuşmadığı bulgusu ile 

ilgili çalışma bulunmaktadır. Cerit (2008) öğretmen kavramına ilişkin öğrenci, öğretmen ve 

yöneticilerin sahip oldukları algıları, metaforlar kullanılarak analiz etmiş ve öğrenciler ile 

öğretmen ve yöneticilerin konuyla ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu 

tespit etmiştir. 

2. SQ4R stratejisinin Soru Sorma basamağında Öğretmen ve Öğrenci Sorularına 

İlişkin Bulgular 

Tablo 3. Öğretmenin Sorduğu Sorular İle Öğrencilerin Sorduğu Soruların Uyumu 

   Tam 

Uyuşuyor 

Kısmen 

Uyuşuyor 

Uyuşmuyor 

Toplam  20 8 29 

Yüzde  %35 %14 %51 

Tablo 3’te metnin incelenmesi sonrasında metin ile ilgili öğretmenin kendisine 

sorduğu sorular ile öğrencilerin kendilerine sorduğu soruların uyumu gösterilmektedir. 

Öğretmenin kendi hazırladığı soruları ile öğrencilerin hazırladığı 20 soru tam uyuşurken, 8 

soru kısmen uyuşmakta ve 29 soru uyuşmamaktadır. Öğrenciler, dikkat ve algılarına göre 

metne bağlı soru üretmektedir. Her öğrencinin yaşanmışlıkları ve beklentileri farklı olduğu 

için dikkat ve algısı da farklıdır. Bu nedenle hazırlanan soruların birbirinden farklı olduğu 

söylenebilir. 

3. Öğrencilerin Hazırladıkları Soruların Kurallara Uyma Durumlarına İlişkin 

Bulgular 

Tablo 4. Öğrencilerin Hazırladığı Soruların Soru Sorma Kurallarına Olan Uygunluğu 

 

 C

evaplar 

K

 1 

K

 2 

K

 3 

K

 4 

K

 5 

K

 6 

K

 7 

K

 8 

K

 9 

K

 10 

K

 11 

K

 12 

K

 13 

K

 14 

K

 15 

1 E + + + + + + + +  +  +    

H         +  +  + +  

K               + 

2 E + + + + + + + +  + + + +   

H         +     +  

K               + 

  



 

 

528 

 

Tablo-4 devamı 

 C

evaplar 
K

 1 

K

 2 

K

 3 

K

 4 

K

 5 

K

 6 

K

 7 

K

 8 

K

 9 

K

 10 

K

 11 

K

 12 

K

 13 

K

 14 

K

 15 

3 E + + + +  + + + + + + + +   

H     +         +  

K               + 

4 E + +          +    

H    + +   +   +     

K                

5 E + +   +           

H            +    

K                

6 E                

H     +           

K                

                 

 

Tablo 4’te öğrencilerin metne bağlı olarak hazırladığı soruların soru sorma 

kurallarına göre uygun olup olmadığı gösterilmektedir. Öğrencilerin hazırladığı soru 

cümleleri incelendiğinde, öğrencilerin hazırladığı 40 sorunun soru sorma kurallarına uygun 

olduğu, 14 sorunun kurallara uygun olmadığı ve 3 sorunun kısmen uygun olduğu 

görülmektedir. Soru sorma kurallarına uygun olmayan sorular incelendiğinde, öğrencilerin 

özne yüklem uyumu ve soru cümlesinde kelimelere uygun tamlama ekleme konusunda hata 

yaptıkları gözlenmiştir. 

4. Öğrencilerin Kendi Hazırladıkları Sorulara Verdikleri Cevapların Uyumuna ilişkin 

Bulgular 

Tablo 5. Öğrencilerin Kendi Hazırladıkları Sorulara Verdikleri Cevapların Uyumu 

  Tam 

Uyuşuyor 

Kısmen 

Uyuşuyor 

Uyuşmuyor 

Toplam  44 5 8 

Yüzde  %77 %9 %14 

 

Tablo 5’de öğrencilerin kendi hazırladıkları sorulara verdikleri cevapların uyumu 

gösterilmektedir. Tablo 5’e göre öğrencilerin kendi sordukları sorulara verdikleri 44 cevap 

uyumlu iken 5 cevap kısmen uyumlu ve 8 cevap uyumsuzdur. Öğrencilerin metin ile ilgili 

hazırladıkları sorulara çoğunlukla uygun cevap vermeleri, öğrencilerin metinle ilgili isabetli 

sorular hazırlamalarından ve metni anlayarak uygun cevap vermelerinden kaynaklandığı 

söylenebilir. 

5. Öğrencilerin SQ4R Stratejisini Uygulama Sonrasında Metne Bağlı Yeni Fikirler 

Geliştirme Durumlarına İlişkin Bulgular 

Tablo 6. Okunan Metin Sonrası Öğrencilerin Uygun Yeni Fikirler Geliştirme Durumu 

 Evet Hayır Kısmen 

Toplam 10 4 1 

Yüzde %67 %27 %6 

Tablo 6’da metni okuyan öğrencilerin yeni fikirler geliştirip geliştirmediği 

gösterilmektedir. Tabloya göre metni okuyan 10 öğrenci yeni fikirler geliştirirken 4 öğrenci 

yeni fikir geliştirememiş ve 1 öğrenci kısmen yeni bir fikir geliştirmiştir. SQ4R stratejisi 
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öğrencilerin meraklanarak okumasını sağladığı için güdümlü bir okuma sürecini geliştirir. 

Bu amaçlı süreç bir anlamlı sonuçla bitirilmelidir. Bu anlamda SQ4R stratejisi, öğrencilerin 

yeni fikirler geliştirmesini sağladığı söylenebilir. 

6. Öğrencilerin SQ4R Stratejisini Uygulanması Sonucunda Metni Anlama Düzeylerine 

İlişkin Bulgular  

Tablo 7. Öğrencilerin Metni Anlama Düzeyi 

 Genel Anlama Ayrıntılı Anlama İlgisiz Anlama 

K. 1  +  

K. 2  +  

K. 3  +  

K. 4 +   

K. 5  +  

K. 6 +   

K. 7 +   

K. 8   + 

K. 9   + 

K. 10   + 

K. 11 +   

K. 12 +   

K. 13  +  

K. 14   + 

K. 15   + 

Toplam 5 5 5 

Yüzde %33,3 %33,3 %33,3 

 

Tablo 7’de öğrencilerin okuduğu metni anlayıp anlamadığı gösterilmektedir. 

Öğrencilerin metni anlama düzeyleri Akyol (2006) Okuduğunu Anlama Becerileri Başarı 

Testine göre belirlenmiştir.  Bu teste göre basit anlama düzeyi genel anlama olarak, derin 

anlama düzeyi ayrıntılı anlama olarak ve cevap vermemesi ya da yanlış cevap vermesi 

durumunda ilgisiz anlama olarak belirlenmiştir.  SQ4R stratejisine bağlı olarak okuma 

anlama çalışması yapılan bu metinde 5 öğrenci genel anlarken, 5 öğrenci ayrıntılı anlamış ve 

5 öğrenci ilgisiz anlamıştır.  

Öğrencilerin okuduğunu anlaması için öğrencilerin geçmiş bilgileri ve ilgileri gibi 

kişisel özelliklerinin yanında kelimenin anlamını bilme, bilgiyi anlama ve kavrama, zihinde 

yapılandırma, bilgiler arasında ilişki kurma ve değerlendirme yapma gibi bilişsel çalışmaları 

yapması gerekir. SQ4R stratejisini uygulayan öğrenci metin hakkında soru sorup metni 

tahmin ederken, soruları bakmadan cevaplarken hem zihinde canlandırmayı kullanır hem de 

var olan bilgiler ile yeni öğrendiği bilgiler arasında bağlantı kurar. Bu çalışmada öğrencilerin 

%33.3’ü genel anlarken %33.3’ü ayrıntılı anlamıştır. Bu durumda SQ4R stratejisinin 

öğrencilerin anlamasına olumlu etki ettiği söylenebilir. 

7. Öğrencilerin Metni Anlama Durumu İle Soru Sorma Kurallarına Göre Doğru Soru 

Sorma Durumu Arasındaki İlişkiye İlişkin Bulgular  
Öğrencilerin anlama durumu ile soru sorma kurallarına göre doğru soru sorma 

durumu ilişkilendirildiğinde Tablo 4 verilerine göre K.1, K.2 ve K.3’ün oluşturduğu bütün 

soruların soru sorma kurallarına göre doğru olduğu ve Tablo 7’ye göre K.1, K.2 ve K.3’ün 

ayrıntılı olarak metni anladığı görülmektedir. Yine Tablo 4 verilerine göre   K.14 ve K.15’in 

oluşturduğu bütün soruların soru sorma kurallarına göre doğru olmadığı ve Tablo 7’a göre 

K.14 ve K.15’in metni anlayamadığı görülmektedir. Bu veriler ışığında doğru soru 

soramayan öğrencilerin metni doğru anlayamadığı görülmektedir. Öğrenci ne kadar isabetli 

soru sorarsa, metni anlamada o kadar başarılı olabileceği söylenebilir. Bu bulgu literatürdeki 

bazı çalışmalarla örtüşmektedir. Yeşil ve Korkmaz (2013) öğrenci ve öğretmen sorularına 

dayalı öğretim ile bu iki uygulamanın bütünleştirilmesini içeren karma uygulamanın 

öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağladığını bulmuştur. Her kim tarafından olursa 

olsun soru sormaya dayalı bir öğrenme yolunun öğrencileri başarıya götürdüğünü 
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belirlemişlerdir. Emir, Hüner ve Üzerli (2012) Sokratik sorgulama yöntemine dayalı 

programın öğrencilerin akademik başarılarını geliştirdiği sonucuna ulaşmışlardır. Yantır 

(2011) metin türlerine ilişkin okuma stratejileri kullanıldığında okuduğunu anlama 

başarısının artacağını bulmuştur. Temizkan (2008) bilişsel okuma stratejilerinin öğrencilerin 

okuduğunu anlama seviyeleri üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmada 

okuma stratejilerinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama 

düzeylerinde anlamlı düzeyde farklılık tespit etmiştir. Babadoğan ve Gürkan (2002) 

sorgulayıcı öğretim stratejisine göre düzenlenen ve yürütülen bir öğretim süreci ile anlatım 

yöntemine dayalı bir öğretim sürecinin öğrenci başarısına etkisini karşılaştırmış ve 

yorumlama becerilerinde sorgulayıcı öğretim stratejilerini kullanan grubun lehine anlamlı bir 

fark bulmuştur. Kısacası öğrenciler sorguladığı ölçüde bir metni anlayabilir ve 

yorumlayabilir. 

8. Öğretmen Tarafından Hazırlanan Sorulara Yönelik Öğrencilerin Verdikleri 

Cevaplara İlişkin Bulgular 

Tablo 8. Öğretmenin Hazırladığı Sorulara Öğrencilerin Verdikleri Cevapların Dağılımı 

 Sorular 

Cevaplar 1 2 3 4 5 6 7 8 

E 13 10 11 13 14 14 6 15 

H 2 4 4 1 1 1 6 0 

K 0 1 0 1 0 0 3 0 

 

Tablo 8’de öğretmenin hazırladığı sorulara öğrencilerin verdikleri cevapların doğru 

olup olmadığı gösterilmektedir. Tablo 8’e göre 1. soruyu 13 öğrencinin doğru bildiği ve 2 

öğrencinin yanlış bildiği,  2. soruyu 10 öğrencinin doğru, 1 öğrencinin kısmen doğru bildiği 

ve 4 öğrencinin yanlış bildiği, 3. soruyu 11 öğrencinin doğru bildiği ve 4 öğrencinin yanlış 

bildiği,  4. soruyu 13 öğrencinin doğru, 1 öğrencinin kısmen doğru bildiği ve 1 öğrencinin 

yanlış bildiği, 5. soruyu 14 öğrencinin doğru bildiği ve 1 öğrencinin yanlış bildiği, 6. soruyu 

14 öğrencinin doğru bildiği ve 1 öğrencinin yanlış bildiği, 7. soruyu 6 öğrencinin doğru, 3 

öğrencinin kısmen doğru bildiği ve 6 öğrencinin yanlış bildiği ve 8. soruyu 15 öğrencinin 

doğru bildiği görülmektedir. Öğrenciler tüm sorulara genel olarak doğru cevap verdikleri 

görülmektedir. Bu durumda SQ4R stratejisine göre okuma anlama çalışması yapılan metnin 

öğrenciler tarafından iyi anlaşıldığı ve öğrencilerin metin ile ilgili soruları doğru 

cevaplandırdığı söylenebilir. 

Arı (2014) araştırmasında beşinci sınıf öğrencilerinin okumada farklı stratejiler 

kullanmasının anlamayı etkilediğini bulmuştur. YO-DE  (yönlendirilmiş okuma ve düşünme 

etkinliği) stratejisi eğitimi alan ve son testte bu stratejiyi kullanan öğrencilerin okuduğunu 

anlama test puanları, ASOAT (araştırma, soru sorma, okuma, anlatma, tekrar gözden 

geçirme)  stratejisi eğitimi alan ve son testte bu stratejiyi kullanan öğrencilerin okuduğunu 

anlama test puanlarından ve kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama son test 

puanlarından daha yüksektir. Tok ve Kaya (2007) ilkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde, 

bazı öğrenme stratejilerini, geleneksel öğretmen merkezli yöntemle karşılaştırarak bunların 

okuduğunu anlama ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisini belirlemek amacıyla on test-

son test kontrol gruplu deneme modelinde araştırma yapmış ve okuduğunu anlama başarı 

testi puanları açısından deney grubu lehine anlamlı fark görmüştür. Çalışma gruplarının 

tutum puanları arasında herhangi bir fark bulamamıştır. 

9. Öğrencilerin Geri Dönüp Düzeltmek İstedikleri Sorulara İlişkin Bulgular 
Tablo 9. Öğrencilerin Geri Dönüp Düzeltmek İstedikleri Soruların Dağılımı 

 1.Soru 2.Soru 3.Soru 4.Soru 5.Soru 6.Soru Ana 

fikir 

8.Soru 

Toplam    1 1 1 4 1 

Yüzde         
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Tablo 9’da öğrencilerin cevaplarından emin olmadıklarında geriye dönüp düzeltmek 

istedikleri sorular gösterilmektedir. SQ4R stratejisinin son basamağı olan gözden geçirme 

basamağı öğrencilerin emin olmadıkları cevaplarını düzeltmelerini ya da eksik kalan 

cevaplarını tamamlamalarını sağlar. Böylece hem öğrenciler eksik kalan cevaplarını 

tamamlayarak başarılarını arttırabilir hem öğrencilerin yanlış ve eksik öğrenmelerinin önüne 

geçilebilir hem de öğrencilerin kendilerine olan güvenleri artabilir. Öğrencilerin en çok 7. 

soruyu geri dönüp düzeltmek istedikleri görülmektedir. 7. soru metnin ana fikrini bulma 

sorusudur.  Alandaki araştırmalar incelendiğinde (Kırnık (2017) ve Çetinkaya, Ateş ve 

Yıldırım (2013)) öğrencilerin genel olarak ana fikir bulmada zorlandığı görülmektedir. Bu 

açıdan bu uygulamaya katılan öğrencilerin de aynı konuda zorlandığı gözlenmiştir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Sonuç 

 SQ4R stratejisinin ilk basamağı olan metnin incelenmesi sonrasında öğretmenin 

fikirleri ile öğrencilerin fikirleri çoğunlukla birbirine uyuşmamaktadır. 

 SQ4R stratejisine göre metnin incelenmesi sonrasında öğretmenin hazırladığı 

sorular ile öğrencilerin hazırladığı sorular çoğunlukla birbiriyle uyuşmamaktadır. 

 SQ4R stratejisine göre incelenen metne yönelik öğrencilerin hazırladığı 

sorularda, soru sorma kurallarına uygun olmayan sorular olmasına rağmen 

çoğunlukla soru sorma kurallarına uygun sorular olduğu görülmüştür. 

 SQ4R stratejisine uygun olarak öğrencilerin kendi hazırladıkları sorulara kendi 

verdikleri cevapların çoğunlukla uyumlu olduğu görülmüştür. 

 SQ4R stratejine göre okuma anlama çalışması yapılan metne bağlı olarak metni 

okuyan öğrencilerin çoğunlukla yeni fikirler geliştirdiği görülmüştür. 

 Öğrencilerin, SQ4R stratejisine göre işlenen metni, çoğunlukla anladıkları 

görülmüştür. Öğrencilerin metni anlama durumu ile soru sorma kurallarına göre 

doğru soru sorma durumu ilişkilendirildiğinde doğru soru soramayan öğrencilerin 

metni yeterince anlamadığı görülmüştür. 

 SQ4R stratejisinin son basamağı olan gözden geçirme basamağında öğrencilerin 

emin olmadıkları ya da eksik kalan cevaplarını düzelttikleri tespit edilmiştir. Bu 

basamakta öğrenciler metnin ana fikrini bulma sorusuna yöneldikleri 

görülmüştür. Öğrencilerin metnin ana fikrini bulma sorusunda zorlandığı 

gözlenmiştir. 

Öneriler 

1. SQ4R stratejisi belli disiplinlerin temel kavram ve ilkeleri öğretilirken 

öğrencilere öğretilmeli ve ders kitaplarında yer almalıdır. 

2. SQ4R stratejisinin ilk basamağı olan metnin incelenmesi sonrasında öğretmenin 

fikirleri ile öğrencilerin fikirleri çoğunlukla birbirine uyuşmadığı göz önüne 

alınarak öğrencilerin bireyselliği desteklenmelidir. Her öğrencinin aynı tip olması 

beklenmemelidir. 

3. SQ4R stratejisine göre incelenen metne yönelik öğrencilerin soruduğu sorularda, 

soru sorma kurallarına uygun olmayan soruların varlığı göz önüne alındığında 

öğrencilere soru sorma kuralları yeterince öğretilmeli ve örnek uygulama 

yapmaları için fırsat verilmelidir. 

4. Metni anlama çalışmasının bir parçası olan metnin ana fikrini bulma etkinliği sık 

sık yapılarak öğrencilerin metni ayrıntılı olarak anlaması sağlanmalıdır. 

5. SQ4R stratejisi ile farklı değişkenler (baskın zeka alanı, öğrenme stilleri, sınıf 

düzeyi, sosyoekonomik düzey, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne 

mesleği, baba mesleği, vb) arasındaki ilişkiler irdelenebilir.  

6. Çalışmamız sadece kız öğrencilerle yapıldığı için cinsiyet değişkenine göre bir 

bulgu ifade edilmemiştir. Diğer araştırmacılar SQ4R stratejisinin kullanımında 

cinsiyet değişkenin etki düzeyini araştırabilir. 

7. SQ4R stratejisinin kullanımının eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, yaratıcı 

düşünme gibi düşünme süreçleri ve çeşitleri ile ilişkisi de araştırılabilir. 

8. SQ4R stratejisi kullanımının öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler üzerindeki 

etkileri araştırılabilir. 
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Behiç Ak’in “Bebek Annem” Adli Romanindaki Değerler Eğitimi Üzerine Bir 

Değerlendirme 

 

Gülşah METE* 

 

Öz: Değer; bizim objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri iyi, kötü, arzu 

edilen, istenmeyen ve bunun gibi yargılarımızı oluşturan standartlarımızı ve prensiplerimizi 

ifade eder. Değer eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, 

düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için bilinçli ve 

planlı öğretim ortamlarının oluşturulmasıdır. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması 

sürecinde her sınıf düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüştür. Değerler temalara ilişkin metinler 

yoluyla aktarılacaktır. Programda  temalarla ilişkilendirilen şu değerlere yer verilmiştir: 

Dürüstlük, yardımlaşma, merhamet, paylaşma, sevgi, cömertlik, sorumluluk, öz güven, sabır. 

Programda verilen temalarda işlenecek metinlerin bu değerleri taşıması gerekir. Ders kitabı 

yazarları kitaba değerleri taşıyan metinleri seçmek zorundadır. Bundan dolayı yazarlara metin 

bulmada yardımcı olacak çalışmaların olması önemlidir. Araştırma, Behiç Ak’ın “Bebek 

Annem” adlı romanındaki eğitsel değerlerin tematik dağılımlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, tarama modeli benimsenmiştir. Elde 

edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Yazar romanda "birey ve toplum", 

"zaman ve mekan" ve "güzel sanatlar" gibi eğitsel temaları işlemiştir. “Arkadaşlık, dayanışma, 

okul yaşamı, sorumluluk, anne-kız, taşınma, drama, sosyalleşme, toplukonut ve hobi” alt 

temalara yer vermiştir. Veriler ışığında Behiç Ak’ın eserinin sevgi, sorumluluk, yardımseverlik, 

dürüstlük, aile birliğine önem verme vb değerlerinin aktarımında ve Türkçe öğretimi sürecinde 

yararlanılması gereken kaynaklar arasında olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar sözcükler: değer, tema, roman. 

 

Abstract: Value is used to refer to principles, fundamental convicdions, ideals, 

standards or life stances which act as general guides to behaviour or as points of reference in 

decision-making or the evaluation beliefs or action and which are closely connected to personal 

integrity and personal identify. During the implementation of the Turkish Curriculum, 8 themes 

are envisaged at each grade level. Values will be transferred through texts related to themes. The 

program has the following values associated with themes: Honesty, solidarity, compassion, 

sharing, love, generosity, responsibility, self-confidence, patience. The texts to be processed in 

the templates provided in the program must carry these values. Writers of course books must 

choose the texts bearing the values of the book. It is therefore important that the authors work to 

help in finding text. This study aims to identify the thematic distribution of educational values in 

Behiç Ak’s “Bebek Annem” novel. In this study, qualitative research techniques are used and 

descriptive method is adopted. The author has edited educational themes such as "individual and 

society", "time and space" and "fine arts". He has worked "the friendship, solidarity, school life, 

responsibility, mother-girl, relocation, drama, socialization, community and hobby" as sub-

theme. In the lights of data, it has also been concluded that the work of Behiç Ak is among the 

sources that are to be made use of in Turkish teaching process and in transferring the values as 

love, responsibility, honesty, and caring for family union to the next generations. 

Key words: value, theme, noval. 
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Değer ve Değer Eğitimi 

Bireyler toplumsal kurallar, gelenekler ve görenekler yoluyla “iyi-kötü”yü ve “doğru-

yanlış”ı ayırmayı ve kendi ahlâk ilkeleri doğrultusunda bir ölçü edinmeyi öğrenirler (Beill, 2003: 

14). Edinilen bu ölçü değer adı verilen kanaatler ve inançlar bütününü oluşturur. Terim olarak 

değer  bizim objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri iyi, kötü, arzu edilen, 

istenmeyen ve bunun gibi yargılarımızı oluşturan standartlarımızı ve prensiplerimizi ifade eder 

(Halstead & Taylor, 2000:169). Bir şeyin sahip olduğu kıymet yani niteliğe değer dediğimiz 

gibi; arzu edilen, kişilerin hayatlarına kılavuzluk eden, bizim yanımızda önem dereceleri olan 

hedeflerimize de değer diyoruz. Davranışlarımıza ve hayatımıza yön veren değerlerin, diğer 

fiziksel varlıklar gibi somut bir mevcudiyeti yoktur. Değerler ancak eylemle birlikte ortaya çıkar. 

Biz, adalet ve dostluk değerlerini somut olarak, adil ve dost insanlarda görebiliriz. 

Ahlakın değişmeyen değerleri vardır.  En önemli toplumsal değerlerin başında saygı, 

sevgi, sorumluluk gelir. Bütün zaman ve mekânlarda geçerli olan değerlerden bazıları şunlardır: 

Adalet, alçakgönüllülük, anlayış, arkadaşlık, bağışlayıcılık, bağlılık, barış, cesaret, cömertlik, 

doğruluk, dostluk, düşünceli olma, empati, güvenilirlik, hoşgörü, istikrarlı olma, işbirliği, itaat, 

iyilikseverlik, kanaatkârlık, liderlik, merhamet, nezaket, özgüven, paylaşma, sabır, sadakat, 

saygı, sevgi, sorumluluk, şükran, tutumluluk, vefa, yardımseverlik, namusluluk (iffet), 

manevilik, yaşama sevinci, disiplin, söz ve davranışlarda tutarlılık gibi değerler önde gelen 

değerlerdir (Aydın, 2010). 

Değer eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş 

ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için bilinçli ve planlı 

öğretim ortamlarının oluşturulmasıdır (Akbaş, 2008). Öğrencilere iyi bir insan ve iyi bir 

vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı 

amaçlayan eğitim, bu yönüyle değerlerle şekillenmiş bir etkinliktir. Bu bağlamda okullardaki 

değer eğitiminin amaçlarından biri öğrencilerin sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik 

geliştirmelerini sağlamaktır. Bunun için bireyin çok yönlü gelişmesi önem taşımaktadır. Ayrıca 

insanın tutum ve davranışlarını biçimlendirmede önemli bir role sahip olan değerler, öğrencinin 

sağlıklı ve dengeli gelişimine katkı sağlamaktadır. Türk millî eğitim sisteminin temel hedefleri 

arasında öğrencileri sağlıklı, mutlu bir şekilde hayata hazırlamak, iyi insan ve iyi vatandaş 

olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla donatmak yer 

almaktadır. Bu bağlamda değerlerin eğitim süreci içerisinde kazandırılması ve yeni nesillere 

aktarılması hedeflere ulaşmada ve kültürel devamlılık açısından da son derece önem 

taşımaktadır. Günümüz demokratik toplumlarında, akademik başarı kadar, insan ilişkilerini 

düzenleyen pek çok değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Millî, manevi ve evrensel 

değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler 

yetiştirmede aile, toplum, medyanın yanı sıra öğretim programlarının da önemli bir etkisi 

bulunmaktadır. Öğretim programlarında derslerin doğasına uygun olarak kazanımlar içinde yer 

alan değer ifadeleri, öğrencilere hissettirilerek ve yaşantısal hâle getirilerek örtük bir biçimde 

kazandırılmaya çalışılmalıdır. 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde her sınıf düzeyinde 8 tema 

işlenmesi öngörülmüştür. Bu temalardan; “Erdemler”, “Millî Kültürümüz”, “Millî Mücadele ve 

Atatürk” temalarının her sınıf düzeyinde işlenmesi zorunludur. Zorunlu temalar dışında verilen 

diğer temalar seçmeli olup kitap yazarlarınca belirlenecektir. Değerler temalara ilişkin metinler 

yoluyla aktarılacaktır. Programda  temalarla ilişkilendirilen şu değerlere yer verilmiştir: 

Dürüstlük, yardımlaşma, merhamet, paylaşma, sevgi, cömertlik, sorumluluk, öz güven, sabır 

(MEB, 2017). Programda verilen temalarda işlenecek metinlerin bu değerleri taşıması gerekir. 

Ders kitabı yazarları değerleri taşıyan metinleri seçmek zorundadır. Bundan dolayı yazarlara 

metin bulmada yardımcı olacak çalışmaların olması önemlidir. Behiç Ak’ın “Bebek Annem” adlı 

romanındaki eğitsel değerlerin tematik dağılımlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın 

Türkçe Öğretimi için önemli olacağı düşünülmektedir. 
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Behiç Ak’ın Hayatı ve Edebî Kişiliği 

Behiç Ak, 1956 yılında Samsun'da doğmuştur. 1982 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde 

başlayan çizerliğinin yanı sıra tiyatro yazarlığı ve belgesel film alanında da çalışmaları olmuştur. 

Pek çok oyunuyla ödül almış ve bu oyunlar sahnelenmiştir. Mesleği mimarlık olan yazarın 

tiyatro, karikatür ve öykü yazarlığının yanı sıra bir yönü daha vardır: Çocuk kitabı yazarlığı. 

Yazarın bu alanda da pek çok kitabı bulunmaktadır: Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı, Gökdelene 

Giren Bulut, Büyükanne ve Miyop Ejderha, Uyurgezer Fil, Rüzgârın Üzerindeki Şehir, Kedi 

Adası, Bizim Tombiş Taştan Hiç Anlamıyor, Ben Ne Zaman Doğdum, Benim Bir Karışım 

(Kaptan, 2006; Özdemir, 2007).   

Çocuklar için yazdığı ilk kitaplar, okul öncesi çocuk kitaplarıdır. Yazara göre okuma 

yazma bilmeyen çocuklar için kitap yazmak demek, bir bakıma büyükler için kitap yazmak 

demektir çünkü bu tarz kitapların önce çocuklarla büyükler arasında paylaşıldığını 

düşünmektedir. Çocuğa kitabı büyük okuduğu zaman çocukla büyük arasında bir köprü oluşur. 

Kitabı büyük okuduğu için öncelikle onun sıkılmaması gerektiğini belirten yazar,  okul öncesi 

kitaplarında çocukla büyük arasında ortak bir payda oluşturmanın önemli olduğunu 

belirtmektedir . 

Yazar, ilkokul dönemine yönelik çocuk kitaplarında durumun daha farklı olduğunu ifade 

etmektedir. Bu aşamada, çocuğun yaratıcılığını geliştirmek ve çocuğu bir birey olarak ele almak 

önemlidir. Çocuk da kendini özgür bir birey olarak görmeli, kitaptaki çocuk karakterleri 

üzerinden giderek kendini fark etmeli ve karakterlerle arasında özdeşlik kurabilmelidir. Yazara 

göre çocuk kitaplarında şiddet ve yıpratıcı ögelerin olmaması, doğayla ve toplumla bütünleşme 

duygularının olması gerekir. Çocukları büyükler gibi ele alıp eleştirel ve ahlaki bir şekilde 

yaklaşmamak gerekmektedir.  Çocuğu da büyük bir birey gibi birçok boyutunun olduğunu 

düşünerek ele almak önemlidir. Çocuğun kahramanla özdeşleşmesini temel alan yazar, 

kahramanların genelde tipten çok karakter ve kişilik sergilemesine önem verdiğini 

belirtmektedir. Yazılarında çocuk veya büyük olsun, onları birer karakter hâline dönüştürmeye 

çalışır. Buna gerekçe olarak da tipolojik sınırların karakteri öldürmesini ve sınırlandırmayı 

ortaya çıkarmasını göstermektedir. 

Yazar, çocuk kitaplarındaki konuları, içinden gelen herhangi bir şeyle ortaya çıkardığını 

belirtmektedir. Örneğin, Kedilerin Kaybolma Mevsimi adlı kitabı, sürekli kaybolan kendi 

kedisinden yola çıkarak yazdığını ifade etmektedir. Yazılarında doğal hayat, çocuklar ve 

insanların gündelik ve mahalle hayatını işlemektedir. Yazar, gerçekliğe dayanan bir konuya 

farklı boyutlar katarak bir kurgu oluşturduğunu vurgulamaktadır (Canbay, 2010).  

Araştırmanın Amacı 

Araştırma, Behiç Ak’ın “Bebek Annem” adlı romanındaki eğitsel değerlerin tematik 

dağılımlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada romanın değer eğitimi açısından taşıdığı 

niteliklerin neler olduğu, çocuğun değer evrenine katkıları sorgulanmaya çalışılmıştır. 

Problem Cümlesi 

Behiç Ak tarafından yazılan "Bebek Annem" adlı romanın değer eğitimi açısından 

taşıdığı nitelikler nelerdir? 

Alt problemler 
• Romanda işlenen eğitsel temalar nelerdir? 

• Romanda işlenen alt temalar ve değerler (değer eğitimi açısından olumlu tutumlar) 

nelerdir? 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışma nitel bir araştırma olarak kurgulanmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme 

ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 

doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu 

araştırmada, tarama modeli benimsenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle 

çözümlenmiştir. 



 

 

538 

 

Araştırmada daha önceden belirlenmiş bir kavramsal çerçeveye göre elde edilen veriler 

okunmuş ve düzenlenmiştir. Son aşamada düzenlenen veriler tanımlanmış ve gerekli yerlerde 

doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 

Bulgular 

Araştırmada bulunan ana temalar aşağıda verilmiştir: 

• Birey ve Toplum 

• Zaman ve Mekan 

• Güzel Sanatlar 

Araştırmada bulunan alt temalar aşağıda verilmiştir: 

• Arkadaşlık 

• Dayanışma 

• Okul Yaşamı 

• Sorumluluk 

• Anne-Kız 

• Taşınma 

• Drama 

• Sosyalleşme 

• Toplukonut 

• Hobi 

Alt temalara yönelik veriler içerdikleri değer ve yeterlilikler ile aşağıda 

sıralanmıştır. Bunlar romandan alınan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 

 Arkadaşlık 
• “...Tek başına iki kişilik sırada oturmaktan sıkılıyor, sırasını anlaştığı bir 

arkadaşıyla paylaşmak istiyordu...” (Arkadaş sevgisi ve paylaşma duygusu) 

• “...İçi sıkıldı. Arkadaşına yardım isteğiyle yanıp tutuşuyor ama bunu nasıl 

becereceğini bilemiyordu...” (İyilik ve yardımseverlik) 

• “...Sınıfta yoksun, dedi. Sıra arkadaşımın bir türlü yanımda oturmamasını kabul 

edemiyorum. Ne yapıp edip seni sınıfa döndürmek istiyorum.” (İçtenlik, bireye 

duyarlık, okul yaşamının değeri) 
• “...Şule aklına koyduğu her şeyi yapabilen biriyle ilk defa tanışmış olduğunu fark etti.  

O da sıra arkadaşına el salladı...” (İsteklilik, girişkenlik, çalışmanın ve üretmenin 

değeri) 
• “...Bence annem senin yardımların sayesinde iyileşiyor, dedi...”(Bireye ve çevreye 

duyarlık, arkadaş sevgisi, yardımlaşma) 

 Dayanışma 
• “...Neredeyse hiç eşyamız yoktur, dedin. Evine davet etmeyi düşündüğün bunca 

insanı nasıl ağarlıyacaksın o zaman?.. Komşular sağ olsun...” (İyilik ve 

yardımseverlik, komşuluğun değeri, misafirperverlik) 
• “...Komşular imdada yetişti. Salonu dayayıp döşediler, bardakları da onlar 

getirmişti...” (Komşuluğun değeri ve yardımlaşma) 

• “...Zavallı küçük Şule, komşularının desteğiyle annesine yardım etmeye çalıştı ama 

baş edemedi...” (Aile sevgisi, özverinin ve komşuluğun değeri, yardımseverlik) 

• “...Küçük bir toplantı yapıp asılacak yerlere karar verdiler ve afişleri aralarında 

bölüştüler...” (Bireye duyarlık, arkadaş sevgisi ve yardımseverlik) 

• “...Şule de yarışmaya katılmak istediğinden komşularıyla işbirliği yapmıştı. Yan 

komşusu annesini meydana getirmeye ikna edecekti...” (İsteklilik, girişkenlik, 

komşuluğun değeri) 
• “...Herkes kazağın bir parçasını örebilir. Sonra o parçaları kolaylıkla 

birleştirebiliriz...” (İyilik, yardımseverlik ve paylaşma duygusu) 
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• “...İnsan her yapabildiği şeyi yapmayı göze alamaz. Çünkü yapmak bazen zordur... 

Bazı şeyleri gerçekleştirmek çok enerji istiyor. O da sende var..” (Meraklılık, 

isteklilik, girişkenlik, çalışmanın ve üretmenin değeri) 

 Okul Yaşamı 
• “...Bütün bu şişinmelerine rağmen alçakgönüllü olmayı da elden bırakmadı. Sıradan 

sorunlarla ilgilendi, hayalindeki Şule’nin kalemini açtı. Sıra arkadaşının silgi 

tozlarını hiç üzerine vazife olmadığı hâlde çöp tenekesine süpürdü. Şule’nin yere 

düşürdüğü olmayan kağıtlarını topladı...” (Bireye ve çevreye duyarlık, okul 

yaşamının değeri, arkadaş sevgisi, hoşgörü) 
• “...Herkesin suyuna gitmesi, uzun uzun kendinden bahsetmemesi, kimseyle itişip 

kalkışmaması, kendini kanıtlamaya çalışmaması, bildiği konularda ısrarcı 

davranmaması onu ilgi odağı hâline getirmişti...” (Arkadaş sevgisi ve hoşgörü) 

• “...Ziya verdiği her doğru cevabın ardından başını öne eğiyor, kimseyle göz göze 

gelmemeye çalışıyordu. Kendisini suçlu hissettiği o kadar belliydi ki. Hem sınıfa 

dışarıdan gel hem de bütün soruları bil...” (Bireye ve çevreye duyarlık, okul 

yaşamının değeri, arkadaş sevgisi, alçakgönüllülük) 
• “...Bu kendi icat ettiği bir teknikti. Resme istediği etkiyi vermesini kolaylaştırıyordu. 

Bu konuda olağanüstü yetenekliydi...” (Meraklılık, isteklilik, çalışmanın ve 

üretmenin değeri) 
• “...Öğretmen diğer çocuklarla Ziya’nın arasında rekabet oluşmasını istemediğinden 

övgüler dizmekten kaçınıyordu...” (Bireye duyarlık, okul yaşamının değeri) 

• “...Değme müzisyene taş çıkartacak yeteneği olduğu kesindi ama bunu böbürlenme 

konusu yapmadı. Kendini fazla öne çıkarmadı, naza da çekmedi... Yerli yersiz 

müzisyenliğini hatırlatma telaşına düşmedi...” (Arkadaş sevgisi, çalışmanın ve 

üretmenin değeri, insan sevgisi ve hoşgörü) 

 Sorumluluk 
• “...’Hayat böyle olsa ne iyi olur’ diyordu, insanlar hem hiç çöp biriktirmez hem de 

etrafa zarar verip durmazdı...” (Geridönüşümün değeri ve doğa sevgisi) 

• “...Güzel kazak, bundan eldiven ve atkı yapılır.” (Geridönüşümün değeri ve 

tasarruf) 
• “...Onları üşenmeden sökerek, tekrar örerek, boyayarak hayata kazandıracağız...” 

(Geridönüşümün değeri ve tasarruf) 
• “...İstekleri ve korkuları dillendirmek bazen cesaret ister.” (Girişkenlik ve cesaret) 

• “...Sırf gösteriş için yardım etme isteğiyle dolanlar, kendileri yardıma muhtaçtır. 

Bunu unutma!..” (Bencil olmamak, iyilik ve yardımseverlik) 

• “... Ziya o sırada aynı yaşta olmalarına rağmen Şule’nin ne kadar olgunlaşmış 

olduğunu fark etti.  Bu hastalık seni büyütmüş, dedi.” (İçtenlik, bireye duyarlık, 

arkadaş sevgisi) 
• “...Yaşlı bir kadına yardım etmek için sorumluluklar yüklendin. Bunun bir ödülü 

olmalıydı. Ziya kızardı, bozardı. Ben ödül kazanmak için yardım etmedim...” (İyilik 

ve yardımseverlik, insan sevgisi) 
• “...Olgun insanlar dünyasına adım attığı söylenebilirdi... Şule ile olan dostluğu 

sayesinde her geçen gün biraz daha büyüyordu...” (Arkadaş sevgisi, dostluğun 

değeri) 

 Anne-Kız 
• “...Annesine yemek yapıyor, yapmakla kalmayıp küçük masallar anlatarak ona 

yemeğini yediriyor...Kısaca annesine annelik yapıyor. ..” (Anne sevgisi ve özverinin 

değeri) 
• “...Kırk yıl düşünsem annemin bana ‘Sen kimsin?’ diye soracağı aklıma gelmezdi. 

Üstelik buna sevineceğimi de hayal edemezdim. Ziya merakla Şule’ye baktı. 
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Kendisinin başına böyle bir felaket gelse ne yapardı acaba? Şule gibi davranabilir 

miydi?” ( Yaşama sevinci, empati kurma) 

• “...Ama çok uzun zamandır annesini bu kadar sevinçli görmemişti. Bu her şeye değer 

diye düşündü...” (Anne sevgisi, özverinin değeri) 

• “...Zaten Şule için en büyük ödül annesinin dünyayla ilişki kurmasını sağlamaktı. 

(Anne sevgisi) 

 Taşınma 
• “...Arkamda özlediğim insanlar bırakarak yaşıyorum, dedi Ziya. Geçen yıl 

Malatya’daydık. Çok sevdiğim arkadaşlarım vardı ama artık onlarla karşılaşmam 

olanaksız. Tıpkı önceki yıl üçüncü sınıftayken Samsun’da edindiğim arkadaşlarla 

olduğu gibi...” (Arkadaş sevgisi ve geride bırakılanlara özlem duygusu) 

• “...Keşke onlar da yazlığa gidip sonbaharda tekrar bu şehre dönselerdi. Geride 

bırakılan arkadaşlarla buluşup özlem gidermek harika bir duygu olmalıydı.(Geride 

bırakılanlara özlem duygusu) 

 Drama 
• “...Tiyatro yeteneğini drama öğretmenimiz Songül Hanım ortaya çıkardı...” 

(Meraklılık, isteklilik, öğretmenin değeri) 
• “...Biz bu drama dersinde taklitçiliği değil, usta işi oyunculuğu öğreneceğiz...”  

• “...Şule diğer karakterleri canlandırdığında da hep aynı şey oldu. Şule kılıktan kılığa 

giren bir dahiydi. Öğretmen böyle yetenekli bir oyuncuyu keşfetmekten dolayı çok 

gururlanmıştı...” (Meraklılık, isteklilik, girişkenlik, çalışmanın ve üretmenin 

değeri) 

 Sosyalleşme 
• “...Alışveriş yapanlar ödemeyi otomatik makineler yardımıyla kendi kendine 

yapıyordu. Sıcak selamlaşmalar, hâl hatır sormalar, rastlantılar aniden ortadan 

kalkmıştı...” (Yalnızlık duygusu, sosyal çevrenin değeri) 

• “...Arkadaşlarının gittiği kahve çok uzakta kalmıştı. Komşu ziyaretleri ise hayaldi. 

Yolda uzun zamandır görmediği eski dostlarla karşılaşma şansı hiç yoktu. (Yalnızlık 

duygusu, komşuluk ve sosyal çevrenin değeri) 
• “...Bu apartmanda yalnızlıktan ve sıkıntıdan patlayan bir sürü insan var. Tanışmak 

için can atıyorlar. Eğer tecrübelerim beni yanıltmadıysa, bu insanların çoğu örgü 

kursuna yazılacak...” (Yalnızlık duygusu, komşuluk ve sosyal çevrenin değeri) 

• “...Sınıftaki arkadaşları eve yemeğe davet edeyim. Annem bayılır... Biz böyle büyük 

yemeklere çok alışığızdır...” (Arkadaş sevgisi, misafirperverlik) 

• “ ...Bu terlikleri, eski kazakları sökerek ördüm dedi. Sizin için...” (Geridönüşüm ve 

özverinin değeri )  
• “...Herkesin anlayışı farklıdır o yüzden ben önceden mantı yapmadım.” (Bireye 

duyarlık ve bireysel farklıklara saygı) 
• “...Hamuru katlayarak içinizdeki mantıyı keşfedin çocuklar. Sonuçta ortaya çıkan 

ürün, kişiliğinizi yansıtsın...” (Bireysel farklılıklar ve çocuğun özgünlüğü) 

• “...Dilara Hanım el çabukluğuyla masanın altından yuvarlak bir yer sofrası çıkarıp 

yere oturdu. Çocukların hayranlık dolu bakışları altında hamuru inceltti...” (Yer 

sofrasının önemi ve birlikteliği sağlaması) 
• “...okul çıkışı eli boş gitmemek için manavdan iki kilo elma , armut alıp kapılarını 

çaldı...” (Misafirlik anlayışı) 

• “...Bu sefer ona isteklerinin olamayacağını göstermek istiyorum...” (Dürüstlük) 

 Toplukonut 
• “ ...Saniye öğretmenin o sevimsiz beton yığınında yaşadığını hayal bile 

edemiyorum...” (Toplukonutun toplum hayatındaki yeri) 

• “...Burası yüksek güvenlikli bir hapishane!.. Sıkınıtıdan patlıyorum...” (Yalnızlık 

duygusu) 
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• “... markette en çok satılan ürün ‘boğaz pastili’... insanlar konuşmaya konuşmaya ses 

telleri birbirine yapışmış... Sitede yaşayanların bazen gün boyunca ... ağızlarını 

açmadığı oluyormuş...” (Yalnızlık duygusu) 

• “...Kameralarla karşılaştığımda şemsiyemi açıp yüzümü gizliyorum. Kimsenin benim 

her an nerede olduğumu gözetlemeye hakkı yok! Bu insan haklarına aykırı!..” 

(Bireysel haklara saygı) 
• “...Örgü kursunun, sitedeki sıkıcı hayatı tamamen değiştirdiğini bir kez daha 

anladılar...” (Yalnızlık ve sosyalleşme duygusu, geleneğe sahip çıkma) 

 Hobi  
• “... Ben de kendimi yeteneksiz hissediyorum. Kendimi öyle hissettiğim için de müziğe 

ve resme yöneldim. Başarabileceğim bir şeyler oldığunu görmek istiyorum...” 

(Özeleştirinin önemi, meraklılık, isteklilik, girişkenlik) 
• “...Yünleri üşenmeden sökerek, tekrar örerek, boyayarak hayata kazandıracağız... 

Kursiyerlerin çoğu ‘Örgü bahane muhabbet şahane’ diyerek bir kursa 

yazılmıştı...Zaman geçtikçe örgü konusuna önyargıyla yaklaştıklarını fark ettiler. 

Örgü örmeyi de çok sevdiler...” (Geridönüşümün değeri, önyargılı olmama, 

geleneğe verilen önem) 
• “...Konfeksiyon kıyafetler yüzünden ortadan kaybolan el örgüsü hayata dönmüştü...” 

(Geleneğe verilen önem) 

• “ ...Ama kızımız o kadar inandırıcıydı ki biz onu gerçek heykel zannettik...Şule işini 

gereğinden fazla iyi yapmıştı...” (Çalışmanın ve en iyisini yapmanın önemi) 

Sonuçlar 

• Arkadaşının yüzünü güldürmek için küçücük bir kalbin ne büyük işler yapabileceğini 

muzip bir dille anlatan yazar, özgün desenleriyle de birbirinden ilginç karakterlere 

hayat vermiştir. Toplukonut kültürüne, tüketim toplumuna eleştirel bir bakış 

getirmiştir.  

• Yazar çocuğun yaratıcılığını geliştirmenin ve çocuğu bir birey olarak ele almanın 

önemini vurgulamıştır. Yazara göre çocuk da kendini özgür bir birey olarak görmeli, 

kitaptaki çocuk karakterleri üzerinden giderek kendini fark etmeli ve karakterlerle 

arasında özdeşlik kurabilmelidir. Çocuğun doğayla ve toplumla bütünleşme 

duygularının olması gerekir. Çocuğu da büyük bir birey gibi birçok boyutunun 

olduğunu düşünerek ele almak önemlidir. 

• Yazar kitapta doğal hayat, çocuklar ve insanların gündelik ve mahalle hayatını 

işlemektedir. Yazar, gerçekliğe dayanan bir konuya farklı boyutlar katarak bir kurgu 

oluşturmuştur. 

• Yazar romanda "birey ve toplum", "zaman ve mekan" ve "güzel sanatlar" gibi eğitsel 

temaları işlemiştir. Aynı zamanda roman dayanışmayı, sorumluluk sahibi olmayı ve 

sevgiyi yücelten değerlere sahiptir.  

Öneriler 

• Roman, çocuğa okumayı sevdiren yazınsal metinlerden biridir. Bu çalışmada Behiç 

Ak tarafından çocuklar için yazılan "Bebek Annem" adlı romanın değer eğitimi 

açısından taşıdığı nitelikler belirlenmiştir. 

• Bu kitap "birey ve toplum", "zaman ve mekan" ve "güzel sanatlar" gibi eğitsel 

temalarda önerilebilir. 

•  Tema anlayışının hakim olduğu Türkçe eğitimine katkı sağlaması açısından bu 

çalışmanın yazarın diğer kitaplarında da yapılması önerilebilir. 
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Evrensel Değerler Işığında Hasan Ali Toptaş’ın “Ben Bir Gürgen Dalıyım” İsimli 

Çocuk Kitabı; Korku Dağları’ndan Utanç Dağları’na 

 

Gülşen CAN* 

 

“Çocuklar dünyayı alacak elimizden 

Ölümsüz ağaçlar dikecekler” 

(Nâzım Hikmet, Dünyayı Verelim Çocuklara) 

 

Öz: Hasan Ali Toptaş, son dönem edebiyatımızın en güçlü yazarlarındandır. 

Sonsuzluğa Nokta, Gölgesizler, Ölü Zaman Gezginleri, Uykuların Doğusu, Yalnızlıklar, Bin 

Hüzünlü Haz gibi üzerine söylenebilecek olan kelimelerin hiç bitmeyeceği metinler kaleme 

alan Toptaş, yazı yolculuğunu “noktanın sonsuzluğu”nda sürdürmekte, böylelikle 

araştırmacıları ve eleştirmenleri “hayatı kelime kelime genişlettiği” bir sözcükler dünyasına 

bırakmaktadır. Eserlerini şiirsel ve imge yüklü anlatımlarla zenginleştiren ve üslubunun 

kökenlerini bu belirsizlikte bulduğumuz Toptaş, kendi yazınsal serüveninin soluklanması 

olarak görülebilecek bir kitap kaleme alır: Ben Bir Gürgen Dalıyım. 

Ben Bir Gürgen Dalıyım; Hasan Ali Toptaş’ın yazmış olduğu, başkahraman olan 

gürgen ağacının yaşam sevgisini, ümitlerini, korkularını, bekleyişlerini anlattığı ve insanı 

“iyi olan”a çağırdığı, çocuk kitabıdır. Yalın bir anlatımla yazılan, hayata, insana, doğaya ve 

evrene dair çok şey söyleyen bu eser, yazınsal anlamda Toptaş’ın diğer çalışmalarından 

farklı olsa da bütün eserlerini tamamlar niteliktedir. Kelimelerinin ardında hep bir arayışın 

izini süren Toptaş, burada da daha iyi, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya arayışındadır 

ve tabiatı ustalıkla konuşturup metin boyunca okurunu da yolculuğa ortak ederek bu arayışı 

sürdürmektedir. 

Edebi metinlerin insanın yaşam yolculuğunu bir arayışa çevirmesi boşuna değildir. 

Günümüz dünyasında insan, bitki, hayvan, toprak, hava, deniz aklımıza gelebilecek tüm 

varlıklar sürekli bir yıkım ve bozulma tehdidi ile karşı karşıyadır. İnsan, benliğini güçlü 

kılarak tabiata güç verebilir, evren kardeşliği yaptığı diğer bütün mevcudatı kendi 

korumasına alabilir niteliktedir. Bu anlamda edebiyat, insanı besleyen ana kaynaklardan 

birisidir. İnsanı iyi, güzel ve doğru olana yöneltmek; yaşamı da iyi, güzel ve doğru kılmak 

demektir.  

Edebiyat metinlerinde insana adaleti, eşitliği, özgürlüğü, iyiliği, dürüstlüğü, sevgiyi, 

barışı anlatmak; ona evreni güzelleştirecek değerleri benimsetmeye çalışmak eğitimcilerin 

en asli görevlerindendir. Türkçe Eğitimi alanında dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

etkinliklerinde metinlerden çokça yararlanılır ve bu metinler yardımıyla çocuklarda estetik 

algı, dünyaya dair fikir edinme, sosyal-dilsel-akademik beceri alanlarında daha başarılı 

bireyler yetiştirmek amaçlanır. Çocuk yazını ile birlikte evrensel değerlerin işlenmesi ve bu 

alana gereken önemin verilmesi, toplumsal kaliteyi arttıracak önemli bir etmendir.  

Ben Bir Gürgen Dalıyım; edebiyatımızın büyük ustalarından olan Hasan Ali 

Toptaş’ın kaleminden çıkmış olması, bir çocuk kitabı olması ve evrensel değerleri 

sözcüklerinin tamamına serpiştirmesi dolayısı ile önemli bir yapıttır. Bu çalışmada, bir 

gürgen dalının hikâyesine bütün bir insanlık tarihini sığdıran ve insana yaşam serüvenindeki 

çok büyük ödevlerini hatırlatan Toptaş’ın Ben Bir Gürgen Dalıyım isimli çocuk kitabı ele 

alınmış ve değerler ışığında metnin bir okuması yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Hasan Ali Toptaş, Ben Bir Gürgen Dalıyım, Türkçe Eğitimi, Evrensel 

Değerler, Değer Eğitimi, Çocuk Edebiyatı. 

  

                                                      
* Arş. Grv., İnönü Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, gulsen.can@inonu.edu.tr 
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HASAN ALI TOPTAŞ’S CHILDREN’S BOOK ENTITLED “I AM A HORNBEAM 

BRANCH” IN THE LIGHT OF UNIVERSAL VALUES: FROM THE MOUNTAINS 

OF FEAR TO THE MOUNTAINS OF SHAME 

Abstract: Hasan Ali Toptaş is among the most powerful authors of the recent period 

of Turkish literature. Toptaş has authored texts on which interpretations may not end such as 

Sonsuzluğa Nokta, Gölgesizler, Ölü Zaman Gezginleri, Uykuların Doğusu, Yalnızlıklar, Bin 

Hüzünlü Haz, and he maintains his journey of writing in the “infinity of the point”, leaving 

the researchers and critics in a world of words in which “life expands word by word.” Toptaş 

enriches his works with poetic and imaginative narratives, a kind of vagueness in which we 

find the origins of his style. He wrote a book which can be viewed as the taking a breath in 

his writing journey: Ben Bir Gürgen Dalıyım, or I am a Hornbeam Branch. 

As a children’s book written by Hasan Ali Toptaş, I am a Hornbeam Branch narrates 

a hornbeam tree’s love of life, hopes, fears, and expectations, as the protagonist, a narrative 

that calls humanity to the “good.” The work, written through a plain narrative, tells a lot 

about life, humanity, nature and the universe. Although it differs from Toptaş’s other works 

in literary terms, it completes them in a sense. Always pursuing a quest behind words, 

Toptaş here is in pursuit of a world that is better, more beautiful and livable. In the text, he 

maintains this quest by masterfully making nature speak and making the reader accompany 

through the journey. 

It is not pointless that literary texts transform our journeys of life into a quest. In 

today’s world, all creatures, from people to plants, animals, earth, air, and sea, are facing a 

constant threat of destruction and dissolution. By strengthening our consciousness, we as 

humans can strengthen nature and protect the entire creation with which we are in cosmic 

friendship. In this regard, literature is one of the main resources that enrich us. Directing the 

human being toward the good, beautiful and true means making life good, beautiful and true. 

One of the primary duties of educators is to tell people, through literary texts, the 

values of justice, equality, liberty, goodness, truthfulness, love and peace, by which people 

may make the universe more beautiful. In the area of teaching Turkish, texts are much useful 

in activities of listening, speaking, reading and writing. With the help of texts, it is aimed to 

cultivate in children aesthetic perception and ideas about the world, as well as enable them to 

be successful individuals with social, linguistic and academic skills. It is an important factor, 

in increasing the social quality, to facilitate juvenile literature in teaching universal values 

and drawing due attention to this area. 

I am a Hornbeam Branch is an important work as it was written by Hasan Ali 

Toptaş, one of the great masters of Turkish literature, as it is a children’s book, and as it 

spreads the universal values through all the words. In his children’s book entitled I am a 

Hornbeam Branch, Toptaş places the entire human history in the story of a hornbeam branch 

and reminds us the great responsibilities in our life journey, and this study takes up the book 

and peruses the text in the light of values. 

Key Words: Hasan Ali Toptaş, I am a Hornbeam Branch, Turkish education, unıversal 

values, values education, children's literatüre. 
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GİRİŞ 

Dil, insanın sahip olabileceği en değerli mülklerdendir. İnsan, içine doğduğu dünyayı 

dil ile anlar, kavrar, anlamlandırır. Dil, ona dünya içinde binlerce yeni dünyanın kapılarını 

aralar. Böylelikle dil ile bir insan “tamamlanmış” olur. Dilin böylesine değerli olduğu bir 

durumda, dil eğitiminin kalitesi ve önemi daha da belirginleşir. Bir dilin olanaklarının yeni 

nesillere aktarılması, kültür ve değerler mirasının da aktarımı demektir. 

Yazınsal metinler, dili okul çağındaki çocuklara öğretme-sevdirme konusunda 

eğitimcilerin en büyük yardımcılarındandır. Kelimelerinin özenle seçildiği, çocuğun estetik 

zevkini arttıracak, duygusal ve düşünsel dünyasını zenginleştirecek metinler; özellikle 

Türkçe dersi için değerli kaynaklardır. 

“Türkçe öğretimi; Türkçenin anlatım olanaklarını yansıtan, düzeye uygun çeşitli 

türdeki metinlerle; öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma, yazma becerilerini uygulamalarla 

geliştirebileceği; düşsel ve düşünsel birikimini sürekli sınama ve geliştirme olanağı bulacağı; 

insana, yaşama, doğaya özgü duyarlıklar kazanabileceği etkinliklerle yapılandırılmalıdır. 

Türkçe öğretiminde amaçlanan becerilerin kazandırılmasında kullanılan temel araçlar, 

metinlerdir. Okur yetiştirme sorumluluğu üstlenen bir öğretimin; öğrencileri, duygu ve 

düşüncelerin aktarılmasında başvurulan etkili, içten anlatım örnekleriyle buluşturması 

gerekir.” (Sever 2013: 23-24). 

Hasan Ali Toptaş’ın Ben Bir Gürgen Dalıyım isimli kitabı, hem dilsel anlamda hem 

düşsel ve düşünsel anlamda eğitimciler tarafından keşfedilmeyi bekleyen, dünya 

edebiyatının klasikleşmiş çocuk kitapları arasında yer alabilecek ölçüde iyi bir edebiyat eseri 

konumundadır. Bugün her türlü dış etkenin kuşatması altındaki gençlerin; iyiyi ve güzeli 

doğrulayan, dünyayı ve insanı anlamaya çalışan, evrenin huzur dolu bir ortak payda üzerine 

kurulu olduğunu ve insanlık görevlerini anımsatan eserlere gün geçtikçe daha çok ihtiyaç 

vardır. İşte gürgen ağacı, ormanın ezgisini okurun kulağına çalarken; aynı zamanda büyük 

bir vicdan muhasebesi yaptırmaktadır. 

Kavcar (1994, Akt. Baş 2015: 5), edebiyatın, kişiliğin tayininde bilinç sağlamasına 

vurgu yapmaktadır. İyi edebiyat eserleri, insanın “insan” olan taraflarını besleyip, hakikatle 

olan bağını güçlendirmektedir. Ben Bir Gürgen Dalıyım, bu düşüncelerle çalışmanın konusu 

olmuş, Hasan Ali Toptaş ve eserleri üzerine birçok araştırma yapılmasına rağmen gözden 

kaçmış bu güzel çocuk kitabını tam da anlatmak istediği değerlerle ele almak gerektiği fikri 

bu incelemeyi ortaya koymuştur. 

“Kendini tamamıyla seyrelttiği güzelliğin ellerine bırakan kişi, onunla özdeşleşip, 

onun içinde eriyip gitmektedir. Tıpkı kendini ait olduğu gruba adayan kişinin bu grupla 

özdeşleşmiş olması gibi. İnsanı kendi kendisine yönelmekten alıkoyup, kendini aşıp geçerek 

daha üst katmanlarda yer alan bir şeylerle ilgilenmeye iten, insanın kendini dünyanın 

merkezi sanmasını engelleyen ve kendi dışında bir amaca bağlayan her şey insanın, ahlaki 

yaşamın kökeninde bulunanlara benzeyen eğilim ve alışkanlıklar geliştirmesini sağlayabilir. 

Her iki tarafta da aynı gereksinim ve yetenekler insanın kendi kendisi üzerinde 

yoğunlaşmasına karşı çıkmakta, onun dış dünyaya açılmasını ve neredeyse kendisini 

unutmasını sağlayacak ölçüde dış dünya tarafından etkilenip, ona içtenlikle bağlanmasına yol 

açmaktadır. Bir anlamda estetik kültür insan iradesine, ahlak eğitiminin daha sonra 

amaçlarına ulaşabilmek için, kendisinden yararlanabileceği bir davranış biçimi kazandırdığı 

için sanatın güçlü bir ahlak eğitim aracı olduğu söylenebilir.” (Durkheim, 2004: 230). 

“Eğitimin ilk hedefi bilimsellik değil, insanlıktır.” (Ernest Seton, Akt. Yaman 2012: 

15). “Bir metin, yazılmaya başladığı andan itibaren, kendi ‘doğruluğu’na ilişkin bir iddiayı 

da içinde taşır.” (Bağlı ve Esen 2003:128). “Toplumsal bir girişim olan eğitimin amacı, 

sağlıklı bir kişilik geliştirmektir. Özgür düşünen, aklını kullanma yeteneğine ve cesaretine 

sahip (aydın), araştıran, sorgulayan bir insan tipinin yetiştirilmesi, çağcıl eğitimin amacıdır, 

amacı olmak durumundadır” (Aydın 2014: 1). Ben Bir Gürgen Dalıyım, gürgen ağacının bir 

varlık hapishanesine dönen bedeninin acısından kurtulmak ve özgürleşmek adına söylediği 

“ben bir gürgen dalıyım” ifadesi; çocukluktan yetişkinliğe uzanan insanın da hikâyesi 

konumundadır. Eğitimcilere düşen görev, çocuğu budamadan dilediğince ve özgürce dal 

budak sarmasına imkân vermektir. 
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Çocukluk, Çocuk Edebiyatı ve Değerler 

Mustafa Ruhi Şirin (1994, Akt. Can 2014: 8), çocuk edebiyatını “çocukların büyüme 

ve gelişmelerine, hayal, duygu, düşünce ve duyarlılıklarına, zevklerine, eğitilirken 

öğrenmelerine katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirilen çocuksu edebiyat” olarak 

tanımlar. 

“Çocuk edebiyatı, çocukluk dönemi içinde bulunan bireyler için özel olarak 

içselleştirilerek yazılan; çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal ve dilsel gelişimini göz önünde 

bulunduran; çocuğun yeteneklerinin açığa çıkmasına yardımcı olan; geçmiş, bugün ve 

gelecek arasında bir bağ kuran; kültürel mirasa sahip çıkarak onun genç nesillere 

aktarılmasında işlevsel olan; amaçlı, disiplinler arası ve çağın değerlerini barındıran; bunu 

yaparken okunduğunda farkındalık yaratarak sağlam bir estetik duygusunun oluşmasına 

katkıda bulunan bir edebi türdür.” (Can 2014: 9). 

Çocuk edebiyatı eserlerinin bütün bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, 

sağlam çocuk yazını eserlerinin geleceğin inşasına büyük katkı sağladığı söylenebilir. 

Çocukluk fizyolojisi, çocuğun bir taklit ve öykünme döneminde olduğunu göstermekte, 

işlenen yazınsal metinlerde kullanılan dil, anlatılan kahramanlar gibi özelliklerin önemini 

daha da belirgin kılmaktadır. 

“Bir toplumun barış ve huzur halini devam ettirebilmesi, toplumu meydana getiren 

bireylerin ahlaklı, birbirine değer veren, düşünce ve duygu bakımından gelişmiş, olgun 

insanlardan oluşmuş olması şartını gerektirir. Olgun insan olmanın temelleri bebeklikte atılır. 

Çocuğun mayasında bulunan iyilik tohumları, ancak uygun ortam bulursa yeşerir. Bu sebeple 

çocuğun kendisiyle ve insanlarla barışık, güven dolu bir hayat geçirmesi büyük ölçüde 

ailesine, öğretmenlerine ve çevresindeki insanların tavırlarına bağlıdır.” (Gürel ve Gürel 

2013: 15). 

“Aile ve okul insanın biyolojik ve psikolojik ham maddesinin kültür değerleri ile 

yoğurarak sosyal birer varlık durumuna getirmekle yükümlüdür. Ailede özellikle annemizin, 

çok değerli etkileri ile sosyal hayata hazırlanırız. Ailede üç beş yıl içinde sosyal ve kültürel 

değerlerimize öz olarak sahip olma imkânını buluruz. Dilimizi, dinimizi, töremizi, diğer 

insanlarla ilişkimizi düzenleyen birçok kuralı… yaşayarak oradan ediniriz. Bu, bizim ileride, 

sosyal hayat içerisinde göstereceğimiz uyumda önemli bir yer tutar. Daha sonra mahalle 

arkadaşlarımız, içinde doğduğumuz köy, kasaba veya kent ailemizden aldığımız bu etkileri 

geliştirmeye, zenginleştirmeye ve tamamlamaya yarar. Okul ise, başlı başına bir etkileşim 

alanıdır. Öğretmenlerimiz, sınıf arkadaşlarımız, ders kitaplarımız, diğer ders araçları ve 

kaynakları kişiliğimizi biçimlendirmede rol oynarlar.” (Arvasi 2008: 93). 

Çocuğun gelişiminde içinde bulunduğu ortam, aile, arkadaş çevresi, okul vb. 

etkilidir. “Rousseau’ya göre her şey aslında iyi olarak doğar: ‘Her şey yaratanın elinden 

çıkarken iyidir, insanın elinde bozulur.’ Böyle bir belirlemenin Rousseau paradigmasında iki 

önemli açılımı vardır: 

- Çocuk aslında masumdur, zayıftır; her türlü kötülükten arınmıştır. Çocuğun 

masumiyetinin bozulmaması yetişkinlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. 

- Yetişkinlerin çocuklar üzerindeki sorumluluğu çocukluğun özel bir dönem olarak 

kabul edilmesi üzerinde anlam kazanır. 

Çocuk eğitimi onun doğasındaki yetenekleri bozmadığı gibi doğuştan getirdiği tüm 

yetenekleri geliştirecek bir biçimde olmalıdır. Müdahale ve baskı çocuktaki yetenekleri 

bozduğu gibi çocuk ruhunu da örselemektedir. Çocuğun masumiyetini ve zayıflığını 

vurgulayan ‘çocukluk’ kavramının bu yeni anlam ve içeriğinde Rousseau’nun belirtilen 

düşüncelerinin büyük etkisinden söz edilebilir. 20. Yüzyılda modern çocuk paradigmasının 

temel hukuki belgeleri olan ‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ ile ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 

esin kaynakları arasında Rousseau’nun bu çocuk paradigması elbette önemli bir yer tutar.” 

(Doğan 2004: 238). 

“İbn-i Haldun’un toplumu ve insanı tanıma konusundaki anahtar terimi olan 

‘asabiyyet teorisi’ çocukluğu tanımada da aynı işleve sahiptir. Buna göre baskı ve otoriteye 

dayanan bir eğitim, çocuktaki asabiyet yeteneğini bozmaktadır. Çocuğun ailede ve eğitim 

sürecinin değişik kademelerinde karşılaştığı koşullar asabiyet duygusunu etkilemektedir. 

Aile ve eğitim ortamlarında asabiyet duygusu zedelenen bireylerden oluşan toplumun 
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gerçekte tüm aktivitesini yitirmiş, yaratıcılıktan uzak bireyler toplumu haline geleceği işaret 

edilmektedir. Böyle bir toplumsal gelişmenin önlenebilmesi için İbn-i Haldun ‘baba-evlat, 

öğretmen-öğrenci, usta-çırak ilişkilerinde; baba, öğretmen ve ustaların terbiye ve eğitim 

amacıyla aşırı ölçüde otoriter ve sert davranmaktan kaçınmaları’ üzerinde durmakta, ayrıca 

çocuk eğitimiyle görevli kişiler olarak ‘öğretmenlerin çocuklara aşırı cezalar verip 

vermediklerinin kontrol edilmesini devlet görevleri arasında’ kabul etmektedir. Öğretmen-

öğrenci ilişkilerinde İbn-i Haldun düşüncesinde ortaya çıkan bu duyarlılığın yine İbn-i 

Haldun tarafından anlaşılır yanı: ‘Böyle şartlarda yetişen çocuklar dürüst ve açık fikirli 

insanlar olmak yerine, cezalandırılma korkusu altında şahsiyetleri ezilmiş, iki yüzlü, zayıf 

kişilikli ve hilekar tipler haline gelirler. Zamanla bu davranışlar onlarda bir alışkanlık ve 

karakter şeklini alır.’” (Doğan 2004: 238). 

“Montessori’nin ‘yuva’ tanımı, bir gün, okul olarak adlandırılan ev tanımının ruhunu 

ele geçirebilir: İçindekileri, bir kadının şefkat dolu kolları gibi sarar. Küçüklere ahlaki 

yaşamı, şükran duygularını öğretir. Onlarla ilgilenir, eğitir ve besler. Evin ideal tanımı olarak 

kurduğu ana rahmi hayali, 1930’lu yıllarda Avrupa’da yaptığı, eğitim ve barış üzerindeki 

konuşmalarında yankılanmaktaydı. Avrupa’daki dinleyicileri karşısında, çocuğu, ruhsal 

cenin olarak değerlendiren Montessori, onun, ancak normal gelişimine izin verilirse bir 

gelecek vaat edeceğini söylüyordu. Psişik hayat, doğumla birlikte başladığına göre küçük 

çocukları eğitmek, bir barış sorunuydu. Fiziksel ceninin, gerekli besinleri anne rahminden 

emmesi gibi ruhsal cenin de gereksinimlerini çevresinden emer. Çocukları yanlış çevreye 

yerleştirdiğimizde gelişimleri anormal olacak ve bugünün bildiğimiz erişkinleri haline 

gelecekler. Onlar için doğru çevreyi oluşturduğumuzda ise karakterleri normal gelişecektir. 

Montessori, küçük çocuğa uygun olan çevreyi, ikinci rahim olarak değerlendiriyordu.” 

(Martin 1998: 24). 

Yetişkinlerin çocukların yaşamında kilit rol oynadıkları açıktır. 20 Kasım 1989 

tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilip, 26 Ocak 1990’da onaylanan ve 

2 Eylül 1990’da yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi, toplam 54 maddeden meydana 

gelmekte ve “sözleşme kendisinden önceki çocuk hakları bildirgesinin ‘insanlık, çocuklara 

elindeki en iyi şeyi borçludur’ biçimindeki felsefesini tamamlamaktadır.” (Doğan 2004: 

241). 

“Çocukların bir sesi olduğunu ve bunu duyurmanın bir hak olduğunu kabul etmek ve 

bu hak mücadelesinde yer almak bu alandaki paradigma değişikliklerindendir. Çocukluk 

çalışmalarındaki bu yapısal değişiklikleri ve yeni kabulleri James ve Prout (1997) şu şekilde 

özetler: 

- Çocukluk toplumsal bir yapıdır. Bu yapı, insan yaşamının ilk yıllarını anlamak 

için bir araçtır. Biyolojik olarak olgunlaşmamış olmanın ötesinde, kültüre ve 

topluma bağlı olarak değiştiği için evrensel bir çocukluktan bahsedilemez.  

- Toplumsal cinsiyeti, sınıfı, etnisiteyi göz ardı ederek çocukluğu kendi başına 

incelemek mümkün değildir. Farklı kültürlerde bambaşka çocukluklar 

yaşanmaktadır.  

- Çocukluğu çalışılmaya değer kılan şey yetişkinlerin yaklaşımı değil, çocukların 

kültürünün doğası ve onların diğerleriyle sosyal olarak nasıl ilişkilendikleridir. 

- Çocuklar, hem kendi hem de etrafındaki insanların hayatını aktif bir şekilde inşa 

eder, içinde bulundukları toplumu da etkiler, dönüştürürler. Çocuklar sosyal 

yapıları olduğu gibi özümsemezler. 

- Bir metot olarak etnografi, diğer çalışmalara kıyasla, çocukların doğrudan 

duyulmasına yardım edebilir.  

- Araştırmacılar çocukluk çalışmalarında yeni bir bakış açısı, değerler dizisi 

olduğundan bahsettikleri anda çocukluğun yeniden inşasının bir parçası olurlar.” 

(Kaya ve Vural ve Aydın 2016: 111).  

“Öğrenciler insan hakları, çocuk hakları, anayasal haklar konusunda bilgilendirilirse, 

onların bakış açıları da zenginleşebilir.” (Gök ve Şahin, 2003: 128). Kuşkusuz bilgi, irfan, 

eğitim insanlığın elindeki en değerli unsurlardandır. Çünkü “Eğitim yalnızca bir şeye 

(diploma, unvan, meslek, statü, gelir vb.) ‘sahip olma’ meselesi değil, ‘olma’ meselesidir de. 
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Eğitimin, insana kendini tanıma, gerçekleştirme ve aşma olanağı sağlamasından ötürü içkin 

bir değeri vardır.” (Özsoy 2004, Akt. Baykal vd. 2014: 10). 

“Her toplum, sahip olduğu değerleri koruma ve bunları sonraki kuşaklara aktarma 

amacı güder. Toplumun sahip olduğu değerleri benimsemiş bireyler, sahip oldukları bu 

değerleri sonraki kuşaklara aktarmak suretiyle toplumsal devamlılığı sağlarlar. Özellikle 

değerlerine bağlı nitelikli bireyler, sağlıklı ve nitelikli toplumların oluşmasında da büyük pay 

sahibidirler.” (Kıncal 2007, Akt. Güven 2014: 27). “Toplumların entelektüel ve ahlaki 

örgütlenmesi gelişip karmaşıklaştıkça artan etkinlik sayısına uygun yeni beslenme kaynakları 

yaratmak gerekmektedir. Öyleyse bizimki gibi bir toplum edinilmiş olduğu varsayılan ahlaki 

sonuçlarla yetinemez. Yeni ahlak alanlarının yaratılması gerekir. Bu yüzden öğretmen  

kendisine emanet edilmiş çocukları bu yeni keşif alanları için hazırlamak durumundadır.” 

(Durkheim, 2004: 11). “Yeni nesillerin insaf, merhamet, hoşgörü, empati, acıma gibi temel 

insani değerleri kazanabilmeleri için doğumdan itibaren sevgiyle doyurularak 

büyütülmelerine ihtiyaç var. İyi değerlerin yeri asla boş bırakılmaya gelmez. Bu nedenledir 

ki, aileler, öğretmenler her türlü kötü tohumların da yeşerme alanı olabilecek yeni gönülleri 

sevgiyle güçlendirmenin etkin yollarını bulmak zorundadırlar.” (Solak 2015: 5). 

“Sevginin gücü, kör etmeyi bir yana bırakalım, iyilikle yıkanmış hakikati 

gösterecektir, çünkü hakikate açılan sevgiden başka kapı yoktur… Sevgiyle eğitilen kişi 

zihinsel ihtiyaç duymadan edemez, çünkü hakikat ve sevgi, aynı fenomenin iki yönüdür. 

Sağduyu ve iyilik ateşini bir arada tutmak belki de insanlık idealini oluşturur.” (Diaz, 2009: 

28). 

“Ahlaklı olma veya belirli ahlak ilkelerine uygun olarak davranma öğretilebilir ve 

öğrenilebilir bir olgudur. Ahlak ilkeleri genel ve evrensel ilkelerdir. Her toplum ve kültür 

için savunulabilir. Aklın temel kuralları ile çelişmez, temel insan hakları ile çelişmez ve dini 

kurallarla da örtüşür. Eğitim alan bir insanın hangi insani değerlere göre hayatını devam 

ettireceğini bilmesi onun en doğal hakkıdır. Hangi ülkü ve ideallere göre davranırsa çağdaş 

insanlık âlemi ile bütünleşerek yaşayabilir? Örgün eğitim kurumlarının ilgilileri ve anne-

babalar ahlak eğitimini yeniden hatırlamak ve ele almak zorundadır. Ahlaki olgunluk 

kazandırmayan bir eğitim, eksik insan yetiştirir. Eğitimin amacı, çağdaş bilgi ve becerilerle 

donanmış ve ahlaklı insanlar yetiştirmek olmalıdır.” (Dilmaç 2002: 1). 

Metinlerde çocuklara verilmek istenen örtülü ya da açık mesajlar, çocuk edebiyatının 

belkemiğini oluşturmaktadır. Son dönem çocuk edebiyatı bilimkurgu ve şiddet sarmalında 

ilerlemekte ve çocuklar birbirlerinin özendirmesiyle çabuk tüketilen, olay ve aksiyon 

ağırlıklı metinlere yönelmektedirler. Sever (2013) bu konuda şöyle demektedir:  “Son 

yıllarda şiddet kullanarak ya da doğaüstü güçlerden yardım alarak başarıya ulaşan 

kahramanların yer aldığı kitapları hızla yaygınlaşmakta ve bu kitaplar büyük bir okur kitlesi 

tarafından zevkle okunmaktadır. Kitaplarda, çocukların özdeşim kuracağı kahramanların 

genellikle büyü ve tılsımdan güç alarak amaçlarına ulaşmaları, şiddetin amaca ulaşmak için 

olağan bir yöntem olduğu anlayışı, yeterince okuma kültürü edinmemiş küçük okurlar 

üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Çocuk edebiyatında, çocuğun merak duygusunu, 

heyecanını ve yaşı gereği yeterince bilinçlenmemiş güdülerini devindirerek ona bir metni 

okutmak temel amaç değildir. Çocuk tarafından zevkle okunan her metnin yazınsal olduğunu 

söylemek de olanaksızdır. ‘Yazarın çocukla paylaşmak istediği temel değer/değerler nedir? 

Okuma eyleminden sonra çocuk hangi değerleri içselleştirebilir? Kahramanın hangi 

davranışı ya da davranışları çocuk için bir özdeşim öğesi olabilir?’ vb. sorulara yanıt 

verilmeden çocuk adına ortaya konmuş bir ürünün niteliği hakkında kestirimlerde bulunmak, 

çocuk edebiyatı adına gerçekçi bir yaklaşım değildir.” (35). 

“Bilincin şeyleştirilmesi kavramına değindim. Bu her şeyin ötesinde, tüm tarihsel 

geçmişe, kendi koşulluluğuna yönelik bütün kavrayışa körleşmiş bir bilinçtir ve tesadüfi 

olarak mevcut olanı mutlak olarak varsayar. Bu cebri mekanizma bir kez parçalanırsa, o 

zaman, sanırım bir şeyler gerçekten kazanılmış olacaktır.” (Adorno 1998, Akt. Giroux 2008: 

57). “Adorno (1998), yüz yüze teması aşındırarak (ve bundan dolayı birinin davranışlarının 

sonuçlarını aldırmamaya neden olan) mesafeleri kısaltan yeni teknolojilerin ve medyanın 

küresel evriminin, şiddet ritüellerinin kültüre derinden yerleştiğini, öyle ki ‘saldırganlık, 

vahşet ve sadizmin’ gündelik yaşamın normal ve sorgulanamaz bir parçası haline geldiği bir 
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iklim yaratmış olduğunda ısrar eder. Sonuç, yalnızca şiddete eğilimli olmakla kalmayıp, 

Adorno’nun ‘sertlik ideolojisi’ dediği şeyi teşvik eden bir yapıyla çarpık ve patolojik bir 

ilişkidir. ‘Sert olmak, eğitimin vermesi gereken övünülesi nitelik, acıya karşı mutlak 

duyarsızlık anlamına gelir. Bunda, kişinin kendi acısıyla başkasının acısı arasındaki ayrımın 

korunması o kadar güç değildir. Kendisine karşı sert olan biri, başkalarına karşı da sert 

olma hakkı kazanır, tıpkı bu sertliği göstermeye hakkı olmadığı ve bastırmak zorunda olduğu 

durumlarda göstermesini meşru kıldığındaki gibi.’” (Akt. Giroux 2008: 63). 

“Günümüzde yaşanan küreselleşme süreci, Orwell’in tanımladığı ‘hapishane 

kültürü’nü daha fazla hissettirmektedir.” (İnceoğlu ve Çomak 2009: 318). Şiddet kültürü ve 

küresel dünya insanı kendine, yaşama ve diğer canlılara karşı duyarsızlaştırmıştır. “İnsan, 

evrenin ve evrendeki tüm varlıkların efendisi sayılmıştır. Bunun ve diğer birçok nedenin 

sonucu olarak doğayı, yani varlıkları dilediği gibi çoğu kez de bilinçsizce işlemiştir. 

Havanın, suyun, toprağın kirlenmesine neden olmuş; ormanları, bazı hayvanları, bitkileri ve 

toprağı tutarsızca kullandığından dolayı da doğal dengeyi bozmaya başlamıştır. Bu sonuç ve 

bilimsel araştırmalar, bu kozmostaki her varlığın birbiriyle ilişkisi olduğunu: birinin 

yokluğunun ya da tutarsız kullanışının istenmedik sonuçlar doğurduğunu, insanı evrenin 

merkezine almanın, tüm varlıkların efendisi saymanın hatalı olduğunu ortaya koymuştur… 

Bu sonsuz evren, tüm varlıklarındır. Hiçbiri sürekli tek tek merkeze alınamaz ya da araç 

olarak kullanılamaz. Bunun yerine tüm varlıkların birbirleriyle ilişkili olduğunu bilip, 

buradan hareketle sevgiye, sevgiyle işe koşulan bilgiye ve her ikisinin oluşması için özgür 

bir ortamın kurulmasına gereksinim vardır; çünkü tutarlı bir yaşam, sevgi, bilgi ve 

özgürlükten oluşabilir. Böyle bir ortamın gerçekleşmesi için, bir yol da insanların bu 

hedefler doğrultusunda eğitilmesinden geçebilir. Yani eğitimin; insan ve doğa sevgisine, 

bilimsel, sanatsal, felsefi bir temele ve özgürlüğe dayandırılması, tutarlı bir yaşam sürmesi 

için etkili bir araç olabilir.”  (Solak 2015: 95). 

“Şefkatli ve merhametli insan çevresindeki diğer canlılara da çok önem verir. Bir 

kuşun çabalayarak ekmek kırıntılarını yemesi, bir karıncanın yuvasına yiyecek taşıması onun 

için mükemmel manzaralardır. O hayvanların yaşam için verdiği mücadeleyi gözlemler ve 

onların da tüm canlıların da zarar görmemesi için çabalar.” (Aydın, 2014a: 3). Ben Bir 

Gürgen Dalıyım, ağaçların ve yeşilin şarkısını söylerken bütün yaşamı kucaklamakta, 

“yemyeşil bir şiir” olan kitap kahramanı gürgen ağacının yaşam serüveni ile birlikte “insan” 

doğası sorgulanmaktadır. 

“Edebiyat yapıtlarında, yazar-okur etkileşiminin niteliğini belirleyen en önemli 

öğelerden biri çocukların öykündükleri kahraman ya da kahramanlar ve onların nitelikleridir. 

Kahramanların fiziksel ve ruhsal özelliklerinin abartıya kaçılmadan iyi geliştirilmiş olması, 

başkişinin öyküdeki olaylara yön veren etkin kişiliği, çocukları kahramanla özdeşim 

kurmaya isteklendirir. Kahramanın yaşama bağlılığı, karşılaştığı sorunları çözmedeki 

kararlılığı, amaca ulaşmada izlediği yöntemlerin niteliği ve bu eylemler bileşkesinin söz ve 

davranışlarla somutlanması, çocukları da kahraman gibi duymaya, düşünmeye ve hareket 

etmeye yöneltir. Çocukların eğlenme, keşfetme ve devinme gerçeği ile uzlaşan, bu gerçeğe 

uygun karakterlerle çocuğun karşısına çıkan kitapların, çocuklar üzerinde kalıcı izler 

bırakarak yeni okuma eylemlerine kaynaklık ettiği bilinmektedir.” (Sever 2013: 34). 

“Çocuk kitapları yarattığı kahramanlar, ele aldığı konular ve aktardığı iletilerle 

fiziksel, ruhsal ve bedensel bakımdan dengeli, sağlıklı, demokratik kültürü içselleştirmiş 

bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenmelidir. Çocuk, okuma eyleminde insanın, 

yaşıtlarının, kendisinin değerli olduğunu duyumsamalı; yaşam çizgisindeki tüm ilişkilerde 

belirleyici etkenin ‘insana saygı’ olduğunu sezebilmelidir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, 

çocuk edebiyatı yapıtları, çocuğa özgü duyarlıkları kavrayan ve yansıtan ortak bir dil 

yaratmalı, gücünü edebiyatın evrensel ilkelerinden alan bu ortak dil, çocuk edebiyatı etiğinin 

de oluşmasına katkı sağlamalıdır.” (Sever 2013: 73). 

Gürgen ağacının hüzünlü öyküsü, okuru tabiat ile konuşturmaya çağırmakta ve 

böylelikle kitap değerler konusundaki işlevini tamamlamaktadır. Aydın’ın dünyada yalnız 

olmadığımız ile ilgili cümlelerindeki gibi, Ben Bir Gürgen Dalıyım kitabını okuyan 

okurların-çocukların tabiata bakışı değişecek, yaşamdaki bütün canlılara daha merhametle ve 

sevgiyle yaklaşacaklardır: “Hiç ağaçlara, çiçeklere, çimenlere selam vererek yürümeyi 
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denediniz mi? Hiç kedilere, köpeklere, kuşlara hal hatır sorarak gezmeyi hayal ettiniz mi? 

Biliyorsunuz, bu dünyada yalnız değiliz. İnsanlara dışında bitkiler, hayvanlar ve gözlerimizle 

göremediğimiz nice canlılar var. Örneğin sokağınızda, yanından hep geçtiğiniz bir ağaç var 

ya, bugün ona selam verin ve yolunuza öyle devam edin: -Hayırlı sabahlar Çınar Ağacı! 

Kusura bakma, bugüne kadar seni selamlamayı aklıma getirmemiştim. Bugünden sonra her 

fırsatta gönlünü alacak, gövdene dokunacak ve seninle konuşacağım. Yaprakların yine çok 

güzel görünüyor. Dalların her zamanki gibi muhteşem. Heybetine ise diyecek söz yok. 

Burada, sokağımızda olduğun için ne kadar da şanslıyım. Güneşli günlerde terlediğimde, 

gölgende ferahlamak ne tatlı bir duygu. Teşekkür ederim.” (2014b: 79). 

Değerler Eğitimi ve Evrensel Değerler 

Değerler eğitimi ve evrensel değerlerin işlenişinde, değerlerin özellikleri ve 

işlevlerinin belirtilmesinde Mehmet Zeki Aydın ve Şebnem Akyol Gürler’in “Okulda 

Değerler Eğitimi” isimli kitaplarından alıntılama yapılmış, önemli bilim insanlarının bu 

konudaki görüşlerinin bir araya getirildiği tanımlamalar ve açıklamalar verilmiştir: 

Sözlüklerde değer, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin 

değdiği karşılık, kıymet olarak tanımlanmaktadır (Demir ve Acar 1992). Bunun yanında 

değer şu anlamlara da gelmektedir: 

• Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha, 

• Yüksek ve yararlı nitelik, 

• Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse, 

• Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. 

Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan, olanla olması gereken ayrımını içeren ölçü 

olarak ifade edebileceğimiz değer kavramı, sosyal bilimlerin hemen her alanında üzerinde 

önemle durulan bir kavramdır. 

Değer konusunu araştıran Güngör (2000), değerler üzerinde başlıca iki alandan söz 

ederek bu ayrımı şöyle açıklar: Psikoloji değer problemini felsefeden daha farklı bir şekilde 

ele alır. Psikolojide değerin önemi onun nesnel bir esasa dayanıp dayanmamasında değil, 

fakat insan davranışlarının yol göstericisi olarak, oynadığı roldedir. Bu bakımdan psikolog, 

değeri sadece bir inanç olarak alır ve bu ona yeter. Özellikle ahlaki davranış konusunda 

değer, bir kimsenin çeşitli insanları, insanlara ait nitelikleri, istek ve niyetleri, davranışları 

değerlendirirken başvurduğu bir ölçüt demektir. 

Değer hükmü bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğunu belirten ifade ise o 

halde değer de bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır (Güngör 

1993). Toplum, hem maddi, hem de manevi olarak, bizi kuşatan işler, fiiller, karakterler, 

inançlar ve değerler sistemidir. Buradan hareketle toplumun oluşumunu sağlayan temel 

taşlardan biri değerlerdir, denilebilir. Değerler ancak eğitimle yeni nesillere aktarılır. 

Böylece toplumun devamlılığı sağlanmış olur. 

Değer, arzu edilen, ilgi duyulan, ihtiyaç duyulan şeydir. Değer kavramı, "olması 

gerekeni" ifade eder, bilimin ve bilginin doğrudan konusu olan "olmuş olan"dan farklıdır. 

Dolayısıyla değer kavramı, teoriden çok amelî/pratik bir karakter taşır. Yani o, eyleme ve 

ideale yöneliktir. Bundan dolayı değerler, insanın varlık şartlarıdır, demek yanlış olmaz 

(Bolay 2007). 

Değer, iktisattan etiğe kadar birçok disiplin tarafından kullanılan oldukça geniş 

kavramdır. Köken itibari ile iktisattan etiğe geçmiştir (Kuçuradi 2003). Sosyal bilimler 

literatüründe değer konusunda farklı tanım ve yaklaşımlar bulunmakla birlikte, değer, 

bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda içselleştirdiği, eylemlerini yönlendirdiği kalıcı bir 

yargı ve standart olarak tanımlanabilir. Toplumsal anlamda değerler, toplum tarafından en 

iyi, en doğru ve en faydalı olduğu kabul edilen genelleştirilmiş davranış ilkeleridir 

(Kaymakcan 2008). 

Değerler, bir kimsenin değişik durumlarda gösterdiği sürekli davranışlarına yön 

veren köklü inançlardır. Değerlerin kaynağını toplumun gelenek ve görenekleri 

oluşturmaktadır. Zaman içinde ortaya çıkan değişimler, değer algılarında ve uygulamalarda 

da değişikliklerin olmasına yol açmaktadır (Oğuzkan 1981). 

Değerler, bireylerin tutumlarının temel yapısını oluşturur ve bireyi belirli hedeflere 

çeşitli seçenekler içinden tercih etme yönünde zorlayan kararlı güdüler olarak tanımlanabilir 
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(Özgüven 2000). Değer, somut ya da soyut kavramların önemini belirtmeye yarayan soyut 

ölçü birimidir; canlı ve cansız varlıkların, olayların, olguların durumunu, önemini anlatan bir 

kelimedir (Köknel 2007). 

Değerler, herkes için iyi, herkes için arzulanır olma özelliğine sahip ve toplumlar 

arası geçerliliği olan özelliklerdir. Değerler, insanların çoğunluğu tarafından üzerinde 

uzlaştıkları ve paylaşılan gerçek davranış standartlarıdır. Ahlaki değerler davranış 

biçimleriyle ilgilidir ve odak noktası kişilerarasıdır. Değerler, bireyin süre gelen eylemlerine 

yol gösteren standartlar olarak işlev görürler. Değerler, sosyal kontrol ve baskının araçlarıdır. 

Kişileri doğru şeyleri yapmaya yüreklendirir. Ayrıca onaylanmayan davranışları engelleme 

işlevi görür ve yasaklanmış davranışların neler olduğuna işaret eder. Değerler dayanışma 

araçları olarak da işlev görürler. Ortak değerler, sosyal dayanışmayı yaratan ve sürekli kılan 

en önemli etkenlerden biridir (Silah 1998). 

Sosyal bilimler alanındaki yaygın kullanıma göre değerler, insanların davranışlarını 

yönlendirmede ve belirlemede, kendileri de dâhil olmak üzere insanları ve olayları 

değerlendirmede kullandıkları ölçütler; ideal ve arzu edilen davranış ve yaşam biçimlerini 

ifade eden, belirli somut koşulları ve nesneleri aşan üst-seviye kavramlar veya doğru 

kararlara varılmasında bireylere yardımcı genel ilkeler gibi çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. 

Buna göre değerler tutumların, ideolojilerin, ahlaki yargıların ve çeşitli davranışların önemli 

belirleyicileri olarak düşünülmektedir (İmamoğlu, Karakitapoğlu ve Aygün 1999). 

Değerler, bir toplumun üyeleri tarafından izlenen ve benimsenen genel amaçlar 

olarak da tanımlanmaktadır. Bilindiği gibi amaç, güdülenme kavramının bir 

tamamlayıcısıdır, özendirici anlamına gelir. Bu nedenle de genelleşmiş amaçlar, genelleşmiş 

özendiriciler olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bunlar, yani değerler, temel güdülere bağlı 

ve toplumun üyelerince paylaşılan genelleşmiş özendiriciler olarak yorumlanabilir (Ünal 

1981). 

Değer, bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını 

sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları 

kabul edilen; onların ortak duygu, düşünce, amaç ve yararını yansıtan genelleştirilmiş temel 

ahlaki ilke ya da inançlara denir (Kızılçelik 1994). 

Değerler, insanın en iyi tarafını ortaya çıkarmayı ve onun kişiliğini bütünüyle 

geliştirerek, insani mükemmelliğe erişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Diğer taraftan 

değer, olgular ve nesneler hakkında ihtiyaç ve ideallere göre verilen yargıyı ifade eder. 

Değerlerde inanç ön plandadır. İnsanlar hayatlarının her yerinde, her noktasında, çoğunlukla 

bilinçli olmasalar da zihinlerindeki çeşitli değerleri davranışa dönüştürürler. Bu nedenle 

değerler, tutumlar ve davranışlarla ilişkilidir ve onlara yön verir. 

Bir şeyin sahip olduğu kıymet yani niteliğe değer dediğimiz gibi; arzu edilen, 

kişilerin hayatlarına kılavuzluk eden, bizim yanımızda önem dereceleri olan hedeflerimize de 

değer diyoruz. Davranışlarımıza ve hayatımıza yön veren değerlerin, diğer fiziksel varlıklar 

gibi somut bir mevcudiyeti yoktur. Değerler ancak eylemle birlikte ortaya çıkar. Biz, adalet 

ve dostluk değerlerini somut olarak, adil ve dost insanlarda görebiliriz. 

İnsanın, bireysel olarak hayatını, eylemlerini amaç ve ideallerini belirlemesi ve 

onlara uygunluk sağlaması değerlerle mümkündür. Zaten, insanın iç dünyasının zengin ve 

derin bir kişilik hâline ulaşması, ancak dayandığı değerlerle ölçülebilir. Bu anlamda, insanı 

insan yapan değerleridir. 

Toplumsal anlamda değerler, toplum tarafından en iyi, en doğru ve en faydalı olduğu 

kabul edilen genelleştirilmiş davranış ilkeleridir. Bireylerin, grupların kültür değerleri 

hakkında bilgi edinerek, onların tutum ve davranışlarını büyük ölçüde önceden kestirebiliriz. 

Ayrıca bireylerin önemli problemlerini, o kişilerin benimsedikleri değerler hakkında 

güvenilir bilgileri dikkate almadan anlamak, değerlendirmek ve yorumlamak zordur. 

Değerler toplumdaki sosyal kontrol sistemine kaynaklık eder, bireyler arası bağlılığı 

arttırır. Birlikte yaşayan insanların hangi değerleri merkez alacakları konusunda 

konuşmaları, fikir birliğine varmaları gerekir. Farklı değerlere sahip kişiler arasında veya 

kuşaklar arasında oluşan farklı değerlerden kaynaklanan çatışmalar ortaya çıkabilir. Ancak 

bu çatışmaları da "barışmak, uzlaşmak" gibi başka ortak evrensel değerler yardımıyla çöz-

mek mümkündür. Kişiler arası ilişkileri düzenleme, karar verme, seçme, değerlendirme 
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süreçlerinde de değerler birer ölçüttür. Saygı, sevgi, kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına 

erişmede itici güçtür. Bu yönüyle değerler insan hayatında düzenleyici, yönlendirici ve 

güdüleyici bir rol üstlenir. 

Değer tanımlarına bakıldığında şöyle bir özet çıkarılabilir: Değer, arzu edilen, arzu 

edilebilen şey, olaylarla ilgili insan tutumu demektir. Değerler, ideal davranış biçimleri veya 

hayat amaçları hakkındaki inançlarımız, davranışlarımıza yön gösteren ölçülerdir. Diğer bir 

tanımla, değer, bir nesneye, varlığa veya faaliyete, bireysel ve toplumsal açıdan tanınan 

önem ya da üstünlük demektir. 

Değer Kavramının Özellikleri ve İşlevleri 

Değerlerin işlevlerinin başında bireysel ve toplumsal huzur gelir. Ahlaki değerler, 

bireylere olumlu hedefler göstererek davranış ve eylem imkânı verir. Dünyada görülen 

ahlaki bunalım, şiddet ve menfaat odaklı olaylar insanın iç dünyasında mevcut olan değer 

yoksunluğu ve bu yoksunluğun görünür hâle gelmesidir. Birey, toplum ve insanlığın varlığı, 

gelişmesi değerlere ve onların gerçekleşmesine bağlıdır. İnsanları bir arada tutan etkenler, 

sahip oldukları değerlerdir. 

Gökçe'ye göre değerlerin işlevleri şöyledir (Özensel 2003): 

 Sosyal değer bilinçli ve amaçlı davranışların genel ölçütüdür. Bu bakımdan 

değer, sosyal eylemde bulunan bir kişinin sosyal olarak kabullenebilen olgu ve 

istekleri için temel atıf noktası görevini görmektedir. 

 Değerler, kültürel olarak şekillendirilmiştir ve aynı zamanda kültür üzerinde de 

yönlendirici etkiye sahiptir. Belli bir kültürün gelişme süreci içinde şekil 

almaktadır. Bu da genel olarak sembol, moral ve estetik normlar, davranış 

şekilleri olarak belirginleşir. Bu açıdan değerler kültürün esasını oluşturmaktadır. 

 Değerler, insanlarla özdeşleşmiştir. Sosyalleşme sürecinde değerler kişiler 

tarafından öğrenilmekte ve üstlenilmektedir. Kısaca, kişinin şahsiyet yapısıyla 

bütünleşir. 

 Değerler, sosyal bir boyuta sahiptir. Yani değerler hem zihinsel (arzu ve eylem 

boyutunu belirten) hem de duygusal yönü belirten ifadelerdir. Sosyal değerler 

belli sosyal sonuçlara yol açar. Bu sosyal sonuçlar sosyal değerlerin işlevleri 

olarak adlandırılır. 

Fichter'e göre değerlerin işlevleri şöyledir (Özensel 2003): 

 Değerler, kişilerin ve birlikteliklerin sosyal değerinin yargılanmasında hazır birer 

araç olarak kullanılır. Tabakalaşma sistemini mümkün kılar. Bireyin 

çevresindekilerin gözünde nerede durduğunu bilmesine yardım eder. 

 Değerler, kişilerin dikkatini istenilir, yararlı ve önemli olarak görülen maddî 

kültür nesneleri üzerinde odaklar. Bu değerli nesne, her zaman birey veya grup 

içinde en iyi olmayabilir. Fakat o nesne için çaba gösterilmesine yol açtığı da bir 

gerçektir. 

 Her toplumdaki ideal düşünme ve davranma yollarına, değerler tarafından işaret 

edilir. Sosyal olarak kabul edilebilir davranışların âdeta şemasını çizer. Böylece 

kişiler de hareket ve düşüncelerini en iyi hangi yolda gösterebileceklerini 

kavrayabilirler. 

 Değerler, kişilerin sosyal rollerini seçmesinde ve gerçekleştirmesinde rehberlik 

eder. İlgi yaratır, cesaret verir. Böylelikle kişiler de çeşitli rollerin gereklerinin ve 

beklentilerinin birtakım değerli hedefler doğrultusunda işlemekte olduğunu 

kavramış olur. 

 Değerler, sosyal kontrol ve baskının araçlarıdır. Kişileri törelere uymaya yöneltir, 

doğru şeyleri yapmaya yüreklendirir. Değerler ayrıca onaylanmayan davranışları 

engeller, yasaklanmış örüntülerin neler olduğuna işaret eder ve sosyal ihlâllerden 

kaynaklanan utanma ve suçluluk duygularının kolayca anlaşılabilmesini sağlar. 

 Değerler, dayanışma araçlarıdır. Sosyal bilimlerin kabullerinden biri de grupların 

yüksek seviyede bazı değerlerin paylaşılması amacıyla buluştuğudur. Kişiler aynı 

değeri güden kişilere doğru çekimlenirler. Ortak değerler sosyal dayanışmayı 

yaratan ve sürekli kılan en önemli etkenlerden biridir. 

Değerlerin işlevlerini kişi ve toplum açısından yukarıdaki gibi açıklayan Fichter'in 
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ifadeleri kısaca şöyle özetlenebilir: Değerlerin koruyucu, yönlendirici, birleştirici işlevleri 

vardır ve değerler insanca yaşama şartlarını yaratıp, sürdürürler. 

Rokeach ise değerlerin işlevlerini durum eksenli olarak şöyle ifade eder (Silah 

2000): 

Standart olarak değerler: Değerler bireyin toplum içindeki davranışlarını belirler. 

Bir olayla karşılaşan birey pozisyon alır ve karşılaştığı toplumsal olayları değerlendirirken ve 

yargılarken değerini kullanır. 

Çatışma ve karar vermede değer sistemi: Birey çatışma ve karar verme durumuyla 

karşılaştığında değerler danışmanlık görevi yerine getirir. Böyle bir durumda değerlerin biri 

değil birkaçı birden harekete geçer ve birey önceden öğrenilmiş yapıları kullanarak karar 

verir ve çatışmaları çözer. 

Tozlu'ya (1992) göre de düşüncelerde oluşması nedeniyle insanı ve toplumu maddi 

gerçekliğin ötesine taşıma gücüne sahip olan değerler, aynı zamanda bireyleri bilinçli olarak 

bir arada tutma, birlikte yaşatma, varlığını devam ettirme gücünü de barındırır. Bir taraftan 

toplumları birbirinden ayırırken diğer taraftan tüm insanların paylaştığı özelliklerin 

kaynağını oluşturması yönüyle de değerler birleştirici ve bütünleştirici bir güce sahiptir. 

Toplumsal değerler toplumları birbirinden farklılaştırırken evrensel değerler tüm insanlığı 

birleştiricidir. 

Değerler, bireylerin hayatında işaret levhaları gibidir. Tehlikeli eğimlerde, kaygan 

zeminlerde bireylerde hazırbulunuşluk oluşturup yol gösterirler. Değerler göz ardı edilerek 

yaşandığında olumsuzluklar yaşanması kaçınılmazdır. Bununla birlikte değerler, kişinin 

varlık sebebinin farkında olmasını, yakın ve uzak çevresinde gelişen olayları, durumları 

anlamlandırmasını, değerlendirmede ölçütler oluşturmasını sağlar. İnsanlar değerler 

sayesinde mensubiyet bilincine ulaşır, bir olur ve birlikte yürür. Değerlerin aktarımı ve etkin 

olarak hayata geçirilmesi ne kadar güçlü olursa hedeflere ulaşma o oranda başarılı olur. 

Değerler, kuramların ve dolayısıyla toplumun gelişmesinde de etkilidir. Kuramların 

kendi içindeki en küçük birimleri rol adını alır ve tıpkı insan bedenindeki hücreler gibi bu 

roller de sistemin çalışmasına önemli katkıda bulunurlar. Ancak insan bedeninde hücrelerin 

işlevlerini görmeleri biyolojik programlamayla çözümlenmiştir. Oysa toplumsal rollerin 

yerine getirilmesi için insanların güdülendirilmeleri ya da zorlanmaları gerekir (Tan 1990). 

İnsan iradesi mekanik özellikte değildir, kendisini harekete geçirecek pekiştireçlere ihtiyaç 

duyar. Değerler de bu noktada etkin bir güdüleme ve pekiştirme unsurudur. Örneğin "iş 

ahlakı" değerini içselleştiren, işini bu bilinçle samimi bir şekilde yaptığında, huzurlu olan, 

kurum ve toplumun takdirini kazanan birey, toplum hatta insanlık için faydalı bir bireydir. 

Toplumun üyeleri değerlere sorumluluk ve görev bilinciyle bağlandığında olumlu sonuçlar 

elde edilir. 

Değer başlığı alfanda belirtilen tanımlardan ve değerlerin işlevlerinden 

hareketle "değerler" ile ilgili şu öz bilgilere ulaşabiliriz: 

 Tarihi birikimlerden oluşan köklü inançlardır. 

 Üzerinde görüş birliğine varılmış kabullerdir. 

 Sosyal hayatı düzenleme rolleri vardır. 

 Karar vermede kullanılan ölçütlerdir. 

 Sosyal kontrol unsurlarıdır. 

 Kültürün devamlılığını sağlarlar. 

 Çevreyle etkileşim sonucunda işlevsellik kazanırlar. 

 Tutumların altyapısını oluştururlar. 

 Güdüleyici ve özendiricidirler. 

 Bireylerin sosyal rol seçmelerine rehberlik ederler. 

 Dışlanmışlık ve yalnızlık karşısında koruyucudurlar. 

 Farklılıkların çarpıştığı noktada ortak anlaşma zemini oluştururlar. 

 Kalıtsal değil, yaşayarak öğrenilirler. Dolayısıyla öğrenilebilir ve öğretilebilir 

olgulardır. 

 Ahlaki olgunluğa ulaştırırlar. 

 Bütünleyici ve birleştiricidirler. Hızlı ve bilinçsiz değişimlerde çatışmaya da yol 

açabilirler. 
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 Dayanışma araçlarıdır. 

 Değerleri yaşayan ve yaşatan insanlardır, bu yönüyle değerler insanidir. 

 Bireylere amaç ve yön belirlemede etki ederler. 

 Nitel özelliklere sahiptirler. 

 Değerler birbirleriyle ilişkilidir. 

 Bireye ayırt etme, ilke oluşturma uyum sağlama yetileri kazandırırlar. 

 Toplumsal beklentilere aykırı olabilecek dürtü ve eylemleri sınırlandırırlar. 

 Değerler kişilere bakış açısı sağlar. 

 Soyutturlar. 

 Bilişsel yapıdan çok duyuşsal alana hitap ederler. 

 Farklı disiplinlerde (felsefe, sosyoloji, ekonomi, matematik vs.) farklı anlam 

çerçevesini çağrıştırırlar. 

 Dinamiktirler, değişme gösterebilirler (Akt. Aydın ve Gürler 2013: 1-8). 

“Sosyal bilimleri oluşturan çeşitli bilim dalları değerlerin işlevi konusunda farklı 

yaklaşımlara sahiptir. Bunda muhtemelen konunun bazen bireysel, bazen toplumsal ve bazen 

de kültürel açıdan ele alınması yatmaktadır. Bu farklı ele alışlar dolayısıyla değerlerin, bir 

yandan bireysel tutumları ve bilişsel süreçleri etkilediği, bir yandan da kültür örüntülerini 

yansıttığı kabul edilmiştir. Değerin birey ve toplum açısından olmak üzere iki tür işlevi 

vardır: 

1. Birey Açısından; 

 Değerler bireye kişilik kazandırarak bireyin sosyalleşmesine katkı sağlar. 

 Değerler bireyin karakterini teşkil eder. 

 Değerler bireyin tercihlerini etkiler. 

 Değerler bireyin davranışlarında bir değerlendirme aracı olarak kullanılır. 

 Değerler bireye hayatı boyunca rehberlik eder.. 

2. Toplum Açısından; 
 Değerler, sosyal kontrol mekanizması görevi görür. 

 Toplumdaki ideal olana işaret eder. 

 Sosyal dayanışma aracı olarak iş görürler. 

 Toplumda kültürün şekillenmesinde rol oynar. 

 Değerler günlük hayatı organize ederler. 

 Toplumun davranış örüntüsünde rehberlik rolü üstlenir” (Köylü 2016: 33-37). 

Değerlerin Sınıflandırılması 

Değerlerin sınıflandırılmasında Mehmet Zeki Aydın ve Şebnem Akyol Gürler’in 

“Okulda Değerler Eğitimi” isimli kitaplarından alıntılama yapılmış, önemli bilim 

insanlarının bu konudaki görüşlerinin bir araya getirildiği tanımlamalar ve açıklamalar 

aşağıda verilmiştir: 

Hayatımızda bizleri yönlendiren pek çok değer türü vardır: Sağlık gibi biyolojik; 

güzel-çirkin gibi estetik; iyi-kötü gibi ahlaki değerler; sevap- günah gibi dinî değerler; 

doğru-yanlış gibi mantıksal değerler; haz ve acı gibi hazcı değerler; faydalı-zararlı gibi 

faydacı değerler. Değerler, şekil olarak olumlu-olumsuz, mutlak-göreli ve öznel-nesnel 

olmak üzere değişik şekillerde de incelenmiştir. 

Değerlerin sınıflandırılması konusunda farklı görüşler mevcuttur. Değerlerin kültüre 

bağlı olduğunu ve toplumdan topluma değiştiğini söyleyen Amerikalı antropolog ve sosyal 

kuramcı Kluckhohn'un değerleri, belli ölçütlere göre sınıfladığını görmekteyiz (Kubat 2007): 

 Tür: Olumlu ve olumsuz olma durumuna göre sınıflama. 

 Kapsam: Estetik, kavramsal ve ahlaki olarak sınıflama. 

 Amaç: Değerlerin bir davranış tarzı (durum değerleri), davranış sonucu (aracı 

değerler) veya en son varılan sonuca (amaç değerleri) göre ayrılması. 

 Genelleme: Değerin belli durumlarda ortaya çıkan (rol değerleri) ya da çeşitli 

durumlarda ortaya çıkan değerler, kültürel değerler (konusal değerler) olmasına 

göre ayrılması. 

 Yoğunluk: Seçime bağlı değerler ve zorunlu değerler şeklinde sınıflama. Seçime 

bağlı değerler "kesinlikle yanlış" olarak değerlendirilemeyecek değerlerdir. 

 Büyüklük: Özel durumla ilgili, özel bir gruba veya topluma ait, evrensel şeklinde sınıflama. 
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 Örgütleme: Değerlerin önemine göre sınıflandırılması. Değerler arasında 

doğrusal bir hiyerarşi yoktur ancak kümeler hâlinde düzenlenir. Bazı değerler 

diğerlerinden daha öncelikli olabilir. 

"Types of Men" kitabının yazarı Alman Psikolog Edward Spranger değerleri altı 

temel gruba ayırmıştır. Spranger'in değer sınıflaması estetik, teorik (bilimsel), ekonomik, 

siyasî, sosyal ve dinî değer şeklindedir. Bu değer grupları daha sonraki yıllarda Allport ve 

arkadaşları tarafından bir ölçeğe dönüştürülmüştür (Akbaş 2004). Spranger sınıfladığı 

değerlere bağlı olarak da altı insan tipi belirlemiştir. 

Spranger'in Değerler Sınıflaması 

Bilimsel Değer 
Gerçeğe, bilgiye, muhakemeye ve eleştirel düşünceye önem verir. Bilimsel 

değerleri olan insan deneysel, eleştirici, akıllı ve entelektüeldir. 

Ekonomik 

Değer 

Yararlı ve pratik olana önem verir. Ekonomik değerlerin hayatta önemsenmesi 

gerektiğini belirtir. 

Estetik Değer 
Simetri, uyum ve forma önem verir. Birey, hayatı olayların bir çeşitliliği olarak 

görür. Sanatın toplum için zorunluluk olduğunu düşünür. 

Sosyal Değer 

Başkalarını sevme, yardım ve bencil olmama esastır. En yüksek değer insan 

sevgisidir. Bu insan sevgisini insanlara sunar. Nazik ve sempatiktir. Bencil 

değildir. 

Politik Değer Her şeyin üstünde kişisel güç, etki ve şöhret vardır. Esas olarak kuvvetle 

ilgilidir. 

Dinî Değer 
Evreni bir bütün olarak kavrar ve kendisini onun bütünlüğüne bağlar. Dini 

uğrunda dünyevi hazları feda eder. 

 

Değerler sınıflaması üzerine deneme yapanlardan biri de Nelson'dur. Nelson da 

değerleri yaratan, yaşayan insan ve insan grupları özelliklerini ön plana çıkarmıştır. Bireyden 

topluma doğru açılan bir yelpazede değerleri birbirinden ayıran Nelson'un sınıflaması şu 

şekildedir: 

Bireysel Değerler: Bireysel değerler seçim yapmada ve satın aldığımız ürünlerde, 

hobilerimizde olduğu gibi diğer kişisel tercihlerimizle ilişkilidir (Akbaş 2004) 

Grup Değerleri: Grup değerleri, belirli bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan 

değerlerdir. Bu grup; aile, kulüp, dinî ya da politik bir grup olabilir (Akbaş 2004) 

Sosyal Değerler: Sosyal değerler ise adalet, saygı, farklılık, eşitlik gibi değerlerdir 

ve bireyin mevcut toplumsal yapı içerisinde varlığını devam ettirmesine yarar. Sosyal 

değerlerin tanımlanmasında sosyalleşme, sosyal bilinç, norm ve grup ruhu gibi kavramlar 

kullanılmaktadır (Akbaş 2004) 

Takiyettin Mengüşoğlu, "İnsan Felsefesi" adlı eserinin "Antropoloji Bakımından 

Değerlerin Sınıflandırılması" başlığı altında değer guruplarını şöyle sınıflandırmıştır: 

Yüksek Değerler: Sevgi, bilgi, doğruluk, masumluk, saflık, dürüstlük, hak, adalet, 

güven, şeref, iyi vb. değerlerdir. 

Araç Değerler: Yarar, çıkar, kuşku, çekememezlik, kıskançlık ve her türlü maddesel 

değerler (para, mülkiyet vb.) bu gruba girer. 

Davranış Değerleri: Görgü kuralları ve ulusların geleneklerinde bulunan değerler 

bu gruba girer. 

Ahlak felsefesinde de değerler özsel (intrinsic) ve araçsal (instrumental) şeklinde 

ikiye ayrılır. Bu ayrıma göre, başka bir şeye ulaşmak için bir araç olarak değil, kendisi için 

istenen şeylere özsel, başka şeylere ulaşmak için bir araç olarak istenen şeylere araçsal 

değerler denir. Özsel değerler, yaşama anlam katan, kendisi için yaşanan değerlerdir. Araçsal 

değerler ise özsel değerleri belirli koşullarda gerçekleştirmeye yarayan değerlerdir. Değerler 

hiyerarşisinde özsel değerler, araçsal değerlere göre daha üstündür ve daha derinden bir 

bağlılık gerektirir. Araçsal değerler ise bu tür derin bir bağlılık gerektirmez bir araç değerin 

yerine onun gördüğü işi daha etkin bir biçimde yapabilecek başka bir değer konabilir ve 

böyle bir değiştirme, fazla bir gerilime yol açmaz. Millî bağımsızlık, dürüstlük, kişisel onur 

gibi değerler özsel değerlerdir ve hep üstün tutulurlar (Ünder 1995). 
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Rokeach da benzer şekilde değerleri amaç ve araç değerler şeklinde ayırmıştır. Amaç 

değerler hayatın temel değerlerini, araç değerler ise bu amaçlara ulaşmada kullanılabilecek 

davranış biçimlerini içermektedir (Akbaş 2004) Örneğin bilge olabilmek için dürüst olmak, 

mutlu olabilmek için mantıklı hareket etmek, rahat bir yaşam için sorumluluk sahibi olmak, 

barış için bağışlayıcı olmak gerekmektedir. Ahlak felsefesinde de özsel ve araç değerler diye 

sınıflama yapılmış, özsel değerlerin yerine başka bir şeyin konulamayacağı, özsel değerlere 

derin bağlılık gerektirdiği ifade edilmiştir. Özsel değerlerin, araç değerlerden daha üstün 

olduğu vurgulanmıştır. 

Rokeach'ın Değerler Sınıflaması 

Amaç Değerler Araç Değerler 

Aile güvenliği Bağımsız olma 

Barış içinde bir dünya Bağışlayıcılık 

Başarılı olma Cesaret 

Bilgelik Dürüstlük 

Dinî olgunluk Entelektüellik 

Eşitlik Geniş görüşlülük 

Gerçek dostluk Hırslılık 

Güzellikler dünyası İtaatkârlık 

Heyecan verici bir hayat Kendini kontrol etme 

İç huzur Kibarlık 

Kendine saygı Kendine hâkim olma 

Mutluluk Mantıklılık 

Gerçek dostluk Neşelilik 

Özgürlük Sevecenlik 

Rahat bir hayat Sorumluluk sahibi olma 

Sosyal kabul Temizlik 

Ulusal güvenlik Yardımseverlik 

Zevk Yaratıcılık 

 

Schwartz değerleri bireysel ve kültürel olmak üzere iki seviyede incelemiştir. 

Bireysel seviyedeki incelemelerde değerler, kişilerin hayatlarını yönlendirmedeki önemlerine 

göre ele alınır. Kültürel seviyedeki değerler incelemesinde ise amaç, toplumun genelinde 

paylaşılan ve toplumsal normlara dayanan soyut fikirlere ilişkin bilgi üretmektir. Bu iki 

seviye arasındaki ayırımın nedeni ise bireysel seviyede kişiyi yönlendiren değerler 

arasındaki güdüsel ilişkilerin kültürel seviyede aynı özellikleri sergilememesi olasılığının 

bulunmasıdır (Kağıtçıbaşı ve Kuşdil 2000). 
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Schwartz'a Göre Bireysel Değerlerin Sınıflandırılması 

Açıklama Değerler Kaynaklar 

Güç: Toplumsal konum, 

insanlar ve kaynaklar 

üzerine denetim gücü. 

Sosyal güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, 

zengin olmak, toplumdaki görünümü 

koruyabilmek (insanlar tarafından 

benimsenmek). 

Etkileşim 

Grup 

Başarı: Toplumsal 

standartları temel alan kişisel 

başarı yönelimi. 

Başarılı olmak, yetkin olmak, hırslı olmak, sözü 

geçen biri olmak (zeki olmak). 

Etkileşim 

Grup 

Hazcılık: Bireysel zevke, 

hazza yönelim. 
Zevk, hayattan tat almak. Organizma 

Özyönelim: Düşünce ve 

eylemde bağımsızlık. 

Yaratıcı olmak, merak duyabilmek, özgür olmak, 

kendi amaçlarını seçebilmek, bağımsız olmak 

(kendine saygısı olmak). 

Organizma 

Etkileşim 

Evrenselcilik: Anlayışlılık, 

hoşgörü ve tüm insanların ve 

doğanın iyiliğini gözetmek. 

Açık fikirli olmak, erdemli olmak, toplumsal 

adalet, eşitlik, dünyada barış istemek, 

güzelliklerle dolu bir dünya, doğayla bütünlük 

içinde olmak, çevreyi korumak (iç uyum). 

Grup 

Organizma 

İyilikseverlik: Kişinin yakın 

olduğu kişilerin iyiliğini 

gözetme ve geliştirme. 

Yardımsever olmak, dürüst olmak, bağışlayıcı 

olmak, sadık olmak, sorumluluk sahibi olmak 

(gerçek arkadaşlık, olgun sevgi, manevî bir 

hayat, anlamlı bir hayat). 

Organizma 

Etkileşim 

Grup 

Geleneksellik: Kültürel ya da 

dinî töre ve fikirlere saygı ve 

bağlılık. 

Alçakgönüllü olmak, dindar olmak, hayatın 

verdiklerini kabullenmek, geleneklere saygılı 

olmak, ılımlı olmak (dünyevî işlerden el ayak 

çekmek). 

Grup 

Uyma: Başkalarına zarar 

verebilecek ve toplumsal 

beklentilere aykırı olabilecek 

dürtü ve eylemlerin 

sınırlandırılması. 

Kibarlık, itaatkâr olmak, anne babaya ve 

yaşlılara değer vermek, kendini denetleyebilmek. 

Etkileşim 

Grup 

Güvenlik: Toplumun, var 

olan ilişkilerinin ve kişinin 

kendisinin huzuru ve 

sürekliliği. 

Millî güvenlik, toplumsal düzenin sürmesini 

istemek, temiz olmak, aile güvenliği, iyiliğe 

karşılık vermek (bağlılık duygusu, sağlıklı 

olmak). 

Organizma 

Etkileşim 

Grup 

Not: Organizma: Biyolojik organizma olarak bireylerin evrensel ihtiyaçları; 

Etkileşim: Uyumlu bir toplumsal etkileşimin evrensel nitelikteki ön şartları; 
Grup: Grupların sorunsuz işlev göstermesi ve varlığını sürdürebilmesi için evrensel gereklilikler. 

 

Felsefeci ve toplumbilimci Hilmi Ziya Ülken değerleri üç ana gruba ayırır 

(Poyraz 2007): 

 İçkin Değerler: Kavramlar, duygular ve eşya ile münasebetten doğan ve bilinçle 

çevrelenen, 'inanma'dan daha çok bilmenin hâkim olduğu değerlerdir. İçkin 

değerlerin bir kısmı, değer vermenin öznesi durumundaki bilincin eşya ile 

ilişkisinden doğan değerlerdir (teknik değerler). Bir kısmı, duyguya ve duyuşa 

bağlı kavradığımız şeylerle ilgili olarak ortaya çıkan sanat değerleridir ve yine bir 

kısmı temelini doğrudan doğruya şuurun verilerinde bulan düşünce (bilgi) 

değerleridir. 

 Aşkın Değerler: Kişilerarası ilişkilerden meydana gelirler. Bireyin sosyal 

çevresiyle etkileşmesinden doğan değerler, kişilerarası değerlerdir; bilgiden çok, 

inanma üzerine kuruludur. Bu değerler ahlak ve dindir. 

 Normatif Değerler: Kişilerarası ilişkilerden doğan sözler ve eylemlerin 
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birbirleriyle değişiminden doğan değerlerdir. Burada eylem, eylem ile 

karşılaştırılınca ölçü hukuk olur; söz, sözle değiştirilince ölçü dil olur; eşya, eşya 

ile değiştirilince ölçü iktisat olur. Bu değerler de normatif değerlerdir. 

Ülken'in sınıflaması, temelinde "inanma" ve "bilme" odaklıdır. İçkin değerler 

deneyim içinde kalan, insanın doğası gereği kendinde var olan ya da öğrenilebilen 

değerlerdir. Aşkın değerler olgusal ya da gözlem ve deneye dayalı bilgilerin sınırını aşan 

değerlerdir. Sezgisel nitelik taşırlar, denilebilir. İlahi adalet, kader gibi konularda insanların 

başvurduğu değerlerdir. 

Değer türlerinden evrensel ahlak değerleri 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından 

hazırlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin temelini oluşturmuştur. Bildirgede yer alan 

değerler şunlar olmuştur: Yaşama, özgürlük, kişisel saldırı baskısı altında olmama, suç 

kanıtlanana kadar masumluğu varsayma, işkenceye karşı olma, din ve vicdan özgürlüğü, 

ifade özgürlüğü, mahremiyet, aile ve haberleşme, toplum hayatına serbestçe katılma 

özgürlüğü, eğitim, sağlık ve mutluluğu sürdürmek için yeterli hayat standardı. Aspen 

Konferansında ise (22-25 Temmuz 1992), gençlik liderleri ve eğitimcilerin yer aldığı toplam 

29 kişi tarafından altı temel evrensel değerin taslağı oluşturulmuştur. Bu değerler şunlardır: 

güvenilirlik, saygı, sorumluluk, adalet ve kurallara uygunluk, ilgilenme/özen gösterme, 

yurttaşlık erdemi (Akt. Aydın ve Gürler 2013: 9-15). 

Çevre ve Değerler 
Çevre ile ilgili değerlerin işlenişinde Refik Turan ve Kadir Ulusoy’un “Farklı 

Yönleriyle Değerler Eğitimi” isimli kitaplarından alıntılama yapılmış, önemli bilim 

insanlarının bu konudaki görüşlerinin bir araya getirildiği tanımlamalar ve açıklamalar 

verilmiştir: 

Birey, dünyaya ilk gözlerini açtığı andan yaşamının sonuna kadar kendisinden önce 

de var olan bir toplum ve çevre içinde hayatını sürdürmektedir. Yaşamı boyunca üzerine 

önem atfettiği durumlar, olgular ve nesneler olmaktadır. Birey için önemli olan bu şeylerin 

soyut ölçüsü Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde değer olarak ifade edilmektedir. 

Bu durumun tam tersi de söz konusudur. Yani birey için değersiz, önemsiz, kıymetsiz 

durumlar, olgular ve nesneler de olabilir. Bireyin hayatında bir şeyi önemli ya da önemsiz, 

kıymetli ya da kıymetsiz, değerli ya da değersiz kılan nedir? Bireyler tercihlerini yaparken 

neler etkilidir? Bu soruların cevaplarını, üzerinde kesin bir kanaate varılamayan değer 

tanımlarında ve değerlerin özelliklerinde aramak gerekir. Değerler amaçlarımızı, davra-

nışlarımızı belirlemede neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen standartlardır (Bozkurt 

2011). Bu standartlar kendiliğinden oluşmuş standartlar değildir. Bireyin kendisini içinde 

bulduğu toplumda zaten var olan standartlardır. Amacı bireylerin düşünce, tutum ve 

davranışları üzerinde bir çerçeve oluşturarak belirli bir toplumdaki bireysel ve grupsal 

yaşamın düzenini sağlamaktır (Tolan 1978). Değer; bir sosyal grup veya toplumun varlık, 

birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından 

doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da 

inançlardır (MEB 2005). 

Toplum hayatında iyinin ya da kötünün insanlar arasında kabul görmüş ortak 

ölçütleri olmadığı zaman o toplumda bir uyum olmayacağı gibi o toplumu oluşturan fertlerin 

de mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi düşünülemez (Karatekin, Gençtürk ve Kılıçoğlu 

2013). Günümüzde insanların huzuru ve mutluluğunu olumsuz etkileyen gelişmelerden birisi 

doğal çevrenin hızla bozulmasıdır. Bunun nedeni ne yazık ki insanların, toplumların ve 

devletlerin doğal çevrenin korunması konusunda kabul görmüş ve uygulamaya geçmiş ortak 

ölçütlerinin olmayışıdır. Yani kısaca ortak çevresel değerlere sahip olamayışlarıdır. Bunu 

çevreye yüklenen değerin nedeninde aramak gerekir. Doğaya ve insan dışındaki tüm 

canlılara bir değer atfedilemeyeceğini savunan görüşlerin dışında doğanın ve diğer canlıların 

da bir değerinin olduğunu savunan görüşler mevcuttur. 

İnsanlığın sahip olduğu çevresel değerleri deneyim, öğrenim ve kültürden 

etkilenerek oluştuğunu ifade eden Kellert ve Wilson (1993) insanın doğaya verdiği değerleri 

dokuz kategoriye ayırmıştır: 

1. Yararcı: Doğadan çıkar sağlama 

2. Doğacı: Doğayla iç içe olmayı sevme 
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3. Ekolojik-Bilimselci: Doğaya ait yapılarda sistematik çalışma 

4. Estetikçi: Doğanın fiziksel çekiciliği ve güzelliği 

5. Sembolikçi: Doğayı mecaz ifadelerde kullanma 

6. İnsancıl: Doğaya karşı güçlü duygusal bağlılık 

7. Ahlâki: Doğaya ahlaki önem verme 

8. Hâkimiyetçi: Fiziksel kontrol ve doğanın hâkimiyeti 

Değer belirlenirken “çevre” kavramının nasıl tanımlandığı önem kazanır, insanı 

merkeze alan ve onun dışında kalan bir unsur olarak tanımlanmak ise “insan-merkezci” bir 

değer kuramı; biyosferi ya da canlı organizmaları ifade ediyorsa o takdirde, “çevre-

merkezci” bir değer kuramı söz konusudur (Fırat 2003). Aşağıda Krishnamurti’nin (2012) 

“Doğa ve Çevre” isimli eserinden yapılan bir alıntıdan hareketle çevreye yüklediğimiz 

değerlerin altında yatan nedenleri anlayabiliriz. 

“Ağaçlara hiç bakmıyoruz, bakarsak da onları kullanmak amacıyla, ya gölgelerinde 

oturmak ya da kesip öteberi yapmak amacıyla bakıyoruz. Başka bir deyişle, 

ağaçlara yararcı bir göz ile bakıyoruz; bir ağaca kendimizi yansıtmadan ve onu kendi 

yararımız için kullanmadan bakmıyoruz...” 

Doğa ve içindekiler (canlı ve cansız varlıklar) insana bir yarar sağladığı için mi 

değerlidir yoksa zaten sahip olduğu içsel değerden dolayı mı? Bu soruya farklı cevaplar 

verebiliriz. Ama verdiğimiz cevaplar doğanın ve içindekilerin yok olduğu gerçeğini 

değiştirmemektedir. İnsanoğlu bu yok oluşta en önemli rolü oynamaktadır. Çünkü insan 

doğaya yararcı bir gözle bakmakta ve en büyük yararı sağlamak için doğa üzerinde onun 

kaldıramayacağı bir baskı kurmaktadır. Kristhnamurti’nin yukarıda verdiği örnekten 

hareketle çevrenin iki temel değerinin olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, doğanın ya da 

içindeki canlıların bize faydası olduğu için değeri olması, ikincisi ise bize faydası olsun 

olmasın kendine özgü bir değeri olmasıdır. 

Çevreye yönelik etik yaklaşımlara geçmeden önce etik ve çevre etiği kavramlarını 

kısaca açıklamak yararlı olacaktır. Eski Yunancada etik kavramı ethos töre sözcüğünden 

türetilmiş olup kişinin ahlaki davranışlarının ne olması gerektiği konusunu araştıran 

felsefenin bir alt dalıdır. İnsan hareketlerini yöneten prensipler olarak ifade edilmektedir 

(Hens ve Susanne 1998). Dolayısıyla etik bir disiplin olarak değerler konusuyla da ilgilenir. 

Çünkü değerler iyi ya da kötüyü belirlemede bir ölçütse etik de bu ölçütlerden yararlanarak 

iyiyi ve kötüyü anlamaya ve açıklamaya çalışır. Çevre etiği ise çevre ile ilgili olaylarda 

uygun olan ve uygun olmayan davranışları tanımlayan prensiplerdir (Hens ve Susanne 

1998). Çevre etiği dünyanın ekolojik bütünlüğünü korumaya yarayan davranışlar ve 

değerlerin bir ürünüdür (Karakoç 2004). Çevre etiği çevreyi koruma anlayışından ortaya 

çıkmıştır. Bu anlayışta çevreye/doğaya yönelik çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşler 

iki ana başlık altında ifade edilebilir. Birincisi doğanın ve içindekilerin insana sağladığı 

fayda ölçüsünde değerli olduğu görüşünü savunan insan-merkezci çevre etiği, diğeri ise 

insan dışındaki tüm canlı ve cansız varlıkların kendi içsel değerinin olduğunu savunan çevre-

merkezci etiktir. Çevre-merkezci etik yaklaşımın içinde acı-merkezli çevre etiği, canlı-

merkezli çevre etiği ve derin ekoloji bulunmaktadır. Acı-merkezci ve canlı-merkezci etik 

yaklaşım sadece canlıları etik alanın sınırları içine alırken derin ekoloji tüm doğayı etik 

alanın içine almaktadır. 

İnsan Merkezci Çevre Etiği 

İnsan-merkezciliğin anlamına bakıldığında iki önemli nokta dikkat çekmektedir. 

Birincisi, “insanın her şeyin merkezi ve kâinatın da tek amacı” olduğuyla ilgili görüş, 

İkincisi ise, “önemli olan sadece ve sadece insanın değerli olduğu” görüşüdür (Özdemir 

1998). İnsan-merkezci çevre etiğinde çevre öznel bir değerden arındırılmış olup insanoğluna 

yüksek bir değer atfedilmiştir (Parlak 2004). Bacon bilim ve teknolojinin sağladığı güçle 

insanın evren üzerindeki sınırlarının genişleyeceğini, insan refahının sağlanması için doğanın 

boyun eğdirileceğini düşünmektedir (Ünder 1996) Yine Aristotales’in insanları, ussallık 

derecelerine göre oluşturduğu canlı piramidin en üst basamağına koyması ve Kant’ın kendi 

iyiliğini isteyen insanın diğer canlıların da iyiliğini isteyebileceğine olan inancı insan-

merkezci görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Gül 2013). Canlı ve cansız varlıkların 

temel işlevlerini insana dayandıran insan-merkezci yaklaşım, bitki ve hayvan topluluklarının 
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insanlara sağladıkları yarar için değerli olduklarını ileri sürmektedir (Ertan 1998). Bu 

yaklaşımda insanın kendisi dışındaki diğer varlıklara atfettiği değerin (araçsal değer) dışında 

sahip oldukları bir içsel değeri yoktur. Martell (1994) bunun nedenini bitkilerin ve taşların 

iyilik ve acıyı tatmalarını sağlayacak sinir sistemleri ve beyinlerinin olmaması ile 

açıklamakta ve bitkilerin ve çevrenin bir değeri olsa da bu değerin insanlar ve hayvanlar için 

olduğunu belirtmektedir. Martell bu görüşünü ifade ederken insanların iyiliği ile çevrenin 

birbirlerinden ayrılamayacağını da vurgulamaktadır (Şakacı 2013). İnsan-merkezli çevre 

etiğinin merkezindeki tez, insanoğlunun yaşam kalitesinin çevrenin kalitesine bağlı olması 

ve bu yüzden, çevrenin korunmasının insanoğlunun çıkarlarına uygun olmasıdır (Hens ve 

Susanne 1998). 

Bu bakış açısına göre insanın yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan havanın, 

suyun, toprağın, ormanların insan nezdinde çok değerli olması ve korunması gerekir. Ancak 

pratikte durum böyle değildir. Nefes almadan 3-5 dakika yaşayabilen insan hızla tükettiği 

fosil yakıtlar nedeniyle yaşam kaynağı olan havayı kirletmekte, susuzluğa birkaç gün 

dayanabilirken tatlı su kaynaklarını yok etmekte, açlığa birkaç hafta dayanabilirken tükettiği 

besinlerin kaynağı olan toprağı tarım ilaçları ile kirletmekte ve aşırı sulama ile 

çoraklaştırmaktadır. Aslında insanoğlu çevreye insan-merkezci bir etik anlayışla bile 

yaklaşamamaktadır. Bu anlayışta kendisi değerli olduğu için çevreye değer vermesi 

gerekirken aslında insanoğlunun kendisine de değer vermediği görülmektedir. Kendisine bile 

değer vermeyen insanoğlundan doğaya ve diğer canlılara değer vermesini beklemek iyimser 

bir yaklaşım olacaktır. Bu noktada doğanın kendisi için değerli olmasına rağmen hak ettiği 

değeri vermeyen insanın sahip olduğu değerlerinin bilinmesi önem arz etmektedir. 

Schwartz’ın değer ölçeği dikkate alınarak yapılan kimi araştırmalarda değer yargıları ile 

çevreye duyarlı davranışlar arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Evrensellik ve iyilikseverlik 

değerleri ile çevreye duyarlı davranış arasında pozitif bir ilişki; hazcılık, güç ve başarı 

değerleri ile çevreye duyarlı davranışlar arsında ise ters yönlü bir ilişki bulunmuştur 

(Alnıaçık ve Yılmaz 2008). Bu sonuçlar bize egoist, benmerkezci düşünen bireylerin; 

çevrenin değerlerinden daha çok kendi çıkarlarını düşündüklerini göstermektedir. Bacon ve 

Descartes’e kadar dayanan ve doğaya egemen olma düşüncesi ile ortaya çıkan bu değer 

yargısının altında yatan temel sebep ekonomik etkinliklerin de ortaya çıkmasına neden olan 

gereksinimlerdir. Gereksinme, karşılandığında zevk veren, karşılanmadığında ise acı veren 

duygulardır (Ertürk 1994). İnsan kendisine zevk veren tüm gereksinimlerini karşılamak ve 

tüm acı veren duygulardan uzaklaşmak için doğanın kendisine sağladığı tüm imkânlardan 

yararlanmaktadır. Ancak doğadan yararlanma günümüzde artık onu sömürme boyutuna 

gelmiştir (Turan 1980). Bunun başlıca sebebi Heffernan’ın “İnsan olmayanların yaşamsal 

gereksinimlerinin; insanların yaşamsal olmayan gereksinimlerinden daha önde gelmesi 

gerektiği” (Şakacı 2013) şeklinde ifade ettiği çevresel değerin insanlar tarafından 

çiğnenmesidir. Batı etik değerlerinin bir ürünü olan günümüz toplumları yaşamsal olmayan 

(lüks) gereksinimleri için çevrenin tüm unsurları ile birlikte uyum içinde devam etmesini 

sağlayan yaşamsal gereksinimlerini yok etmektedir. İnsan-merkezci çevre etiği anlayışına 

göre insana yararı olduğu ölçüde değeri olan diğer varlıklar ne yazık ki insanın bitmek 

bilmeyen gereksinimlerini karşılamak için ortadan yok olmaktadır. Bu durum karşısında yok 

olan diğer varlıklar için “keşke insan için bir değeri olmasaydı” düşüncesi akıldan geçmiyor 

değil. O zaman “insan-merkezci çevre etiğinde sahip olunması gereken temel değerler 

nelerdir?” sorusundan ziyade “insan-merkezci çevre etiğinde olmaması gereken değerler 

nelerdir?” sorusunu sormak daha açıklayıcı olabilir. Buna verilebilecek ilk cevap bencilliktir 

(egoizm). Bireyin her durumda kendisini öne çıkardığı ve kendi dışındaki her şeyi geri 

planda tuttuğu bu içsel dürtü bireyciliğin körüklendiği batı medeniyetinin bir ürünüdür. 

İnsanı üstün gören dünya görüşü olarak adlandırılan modern toplumun egemen toplumsal 

paradigmasının temel varsayımı olan insanoğlunun ayrıcalıklı olduğu ve insan mutluluğunun 

tek kabul edilebilir hedef olduğu varsayımı (Tuna 2007) sadece kendi amaçları için yaşayan 

bencil bireylerden oluşan toplumların doğmasına neden olmuştur. Aslında böyle bir 

toplumun tüketime dayalı kapitalist ekonominin de arzuladığı bir toplum olduğu 

unutulmamalıdır. Kapitalist ekonomide mal ve hizmet bireyin gereksinimlerini karşılamak 

için üretilir. Kapitalist ekonomi gereksinimi tekrar tekrar doğurabilmek için birçok oyuna 
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başvurur (Simonnet 1990). Bu oyunlar sonucunda kapitalist ekonominin en sevdiği çılgın 

tüketici ortaya çıkacaktır. Bu noktada bireylerde olmaması gereken bir diğer değer de 

doyumsuzluktur. Çünkü çılgın tüketici doyumsuzdur. Bu duygu onu savurganlığa, israfa sü-

rükler. İsraf sadece doğal çevrenin en büyük düşmanı değil gelecek nesillerin de en büyük 

düşmanıdır. Ancak modern ahlak teorilerine baktığımızda, insanın doğaya karşı bir ahlaki 

sorumluluğu olup olmadığı bir yana, insanın gelecek nesillere karşı herhangi bir ahlaki 

sorumluluğunun bulunup bulunmadığına dair bir argümana rastlamıyoruz (Özdemir 1998). 

Eğer doğaya insan-merkezci bir etik yaklaşımla bakıyorsak en azından gelecekteki insanların 

yararı için doğayı tüketmeden kullanmalıyız. 

Çevre Merkezci Çevre Etiği 

Doğaya insan-merkezci bakışın doğayı ve insanı getirdiği nokta insan-doğa 

ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymuştur. Aslında bu insan-doğa 

ilişkilerinin gözden geçirilmesinin başlıca sebebi doğanın yok oluşundan daha çok yaşanan 

çevre sorunlarının artık insanı etkilemeye başlamış olmasıdır. Bu durum insanın doğa 

içerisindeki konumunun sorgulanmasına yol açmıştır. İlk başta çevre korumayı ve çevreciliği 

nesli tükenmekte olan üç-beş bitki ve hayvanın korunması için gösterilen duygusal tepkiler 

olarak görenler artık insan soyunun bu kaynakları yitirdiğinde en az nesli tükenmekte olan 

bitki ve hayvan türleri kadar ölümcül bir tehdit altında olduğunu görünce (Ekinci 1994) 

çevrenin korunması ve ona değer verilmesi gerektiğine inanmışlardır. Ekologlara göre, insan 

değerini bilip anlamadığı türlerin çeşitli nedenlerle ortadan kalkmasına göz yumarsa, uzun 

vadede bindiği dalı kesmiş olacaktır (Kışlalıoğlu ve Berkes 2010). 

Burada aslında yine insanın çıkarları söz konusudur. Ancak yine de insanların, 

toplumların ve devletlerin doğal çevreye olan dikkatlerinin çekilmesi açısından insan-doğa 

ilişkilerinin gözden geçirilmesi önemli bir gelişme olarak düşünülebilir. Çünkü kendisini 

dünyanın efendisi olarak gören insan yavaş yavaş kendisini dünyanın bir parçası olarak 

görmeye ve çevresini yok ederek tüm insanlığı bir uçurumun eşiğine getiren değerlerini 

sorgulamaya başlamıştır. Doğaya ve içindekilere (kendisi hariç) sadece araçsal bir değer 

yükleyen insan günümüzde çevrenin ve içindeki tüm canlıların içsel bir değerinin olup 

olmadığını tartışmaya başlamıştır. Bu tartışmalarda bir son noktaya varılamamış olsa da 

çevresel değerlerin oluşmasında bu tartışmalar önemli bir rol oynamıştır. Merkezli eşitlik ve 

“yeryüzü etiği” ile insanların yeryüzünün hâkimi yerine yeryüzünün birer üyesi olarak gör-

mesi gerektiğini ortaya atarak çevre etiğinin temellerini atan Aldo Leopold yapmıştır 

(Kayaer 2013). Leopold doğal çevrenin sınırsız olmadığını ve artan nüfusun bir süre sonra 

çevre ile olan ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemiz için baskı yapacağını belirtmiştir. Bu 

görüş, o güne kadar kabul edilmiş olan sınırsız, elde edilebilir toprak ve bunların bütünü ile 

sömürülmesini normal gören etik görüşten dramatik bir şekilde farklıdır (Glicken ve 

Fairbrother 1998). Leopold’un felsefesinin temelinde şu yatar: “Eğer bir şey biyotik toplum 

bütünlüğünü, dengesini ve güzelliğini koruyorsa o zaman o şey doğrudur (değerlidir), değilse 

yanlıştır” (Fırat 2003). Callicot (1989)’a göre Leopold ekonomik ve çevre ile ilgili 

beklentileri birleştirmeyi ve sadece insan için değil diğer canlıların da devamlılığını 

sağlayacak bir sistemin gerekliliğinin farkında idi. Leopold’un etik anlayışında insan artık 

ahlaki düşüncenin yegane objesi değildir ve etik toplum, ekolojik toplum olacak şekilde 

genişlemiştir (Hens ve Susanne 1998). 

Leoplod’un savunduğu çevre-merkezci etik bir yaklaşım olan yeryüzü etiğinden 

önce insan gibi acıyı hissetme duygusuna sahip olan hayvanların da haklarının olduğu bu 

nedenle onlara da öznel bir değer yüklenebileceği fikri ortaya çıkmış tır. Acı merkezli 

yaklaşımlar, insan-merkezcilikten uzaklaşmanın ve canlı-merkezciliğe yaklaşmanın ilk 

evresidir (Kılıç 2008). 

Çevresel değerler günümüz insanın doğaya ve içinde yaşayan canlılara müdahalesine 

bir sınır, bir ölçüt getiren en önemli bariyerdir. Canlı-merkezci etik anlayışın en önemli 

değeri yaşama saygıdır. İnsanların canlıların yaşamına saygı duyması için onların yaşamının 

bir amacının olduğunu görmesi gerekmektedir. 

Bu amacı görebilmesi için insanın doğal sistemin nasıl işlediğini, bu sistem içinde 

yaşayan canlıların doğal sistem içindeki rolünü ve ekolojinin temel ilkelerini bilmesi gerekir. 

Bunlar bilinmediğinde karşımıza sürekli birbiri ile çatışan ve mücadele eden iki anlayış 
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ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi doğanın sınırsız olduğu ve içindeki her şeyin insanın 

ihtiyaçlarının karşılanması için onun emrine verildiği düşüncesidir. Bu düşünceye tepki 

olarak ortaya çıkmış olan diğer düşünce ise insan ile diğer canlıların birbirleri ile her koşulda 

eşit olduğunu savunan ve daha çok romantik ve hayalci olan bir çevre anlayışıdır. Bu her iki 

anlayışın da sahip olduğu çevresel değerler birbirinden oldukça farklıdır ve bu değerler insan 

ile doğa arasındaki uyuşmazlıkları ortadan kaldıracak nitelikte değildir. Taylor bu 

uyuşmazlıkların çözümü için geliştirdiği “doğaya saygı etiğinde” dört genel görevden 

bahsetmektedir. Bunlar: 

- Kötülük Yapmama: Kendi başına iyiliğe sahip bulunan bir organizmaya zarar 

verecek davranışlardan kaçınma 

- Karışmama: Organizmaları yakalayıp hapsetmeme ve onları sağlıklarından ve 

besinlerinden yoksun bırakmama (organizmanın amaçlarını gerçekleştirmek için 

yardım etme yükümlülüğümüz yoktur) 

- Sadakat: Doğaya saygı vahşi hayvanları aldatmamayı gerektiriyor. Zevk için 

avlanma ve hayvanları pusuya düşürme insanın doğaya karşı bir saygısızlığıdır. 

- Onarımcı Adalet: Adalet zarar veren kişinin bir ahlaki özneye zarar verildiği 

zaman zararı telafi etmesini gerektirir (Des Jardins 2006). 

Canlı-merkezli etik kuramın savunucuları ile insan-merkezci etik kuramın 

savunucuları arasında bir dengenin sağlanması için daha uzun bir yolun olduğu 

görülmektedir. Bu iki etik anlayışın buluşabileceği ortak nokta ise ekolojinin ortaya koyduğu 

gerçeklerdir. Nitekim Golley, çevre etiğini, deneyimlere, bilgi ve tecrübeye dayalı olduğu 

için ekosistem kavramına dayandırmanın daha anlamlı olduğunu ifade etmektedir (Karakoç 

2004). Ekosistem içinde insan, kendisini doğanın efendisi ve doğanın kontrolünü sağlayan 

kişi olarak görmek yerine bu ekosistemin bir parçası olarak görmeye başladığı ve çevreye 

yönelik değerlerini de bu anlayışa göre oluşturduğu zaman doğa ve insan arasında kalıcı bir 

barışın ortaya çıkma şansı artacaktır. 

Çevre-merkezci görüş içerisinde felsefi bakımdan en gelişmiş akımlardan birisi de 

“derin ekolojidir” (Fuat 2003). Bu akımın öncüsü Norveçli bir filozof olan Arne Naess’dir. 

Çevre-merkezci bir yaklaşım olan derin ekoloji, insan dışındaki tüm varlıkların içsel bir 

değeri ve kendilerini gerçekleştirme haklarının olduğunu savunmakta; insanın yararına 

olduğu sürece doğal çevrenin değeri olduğu düşüncesini ise reddetmektedir. İnsan dışındaki 

varlıklara insanın değer yüklemesinin temel nedeni doğal sistemlerin bozulmasıyla beraber 

insanın o varlıklara olan ihtiyacının giderek artmasıdır. Çevre-merkezci bir yaklaşım olan 

derin ekoloji ise doğal sistemler bozulmadan önce de insan dışındaki varlıkların bir değeri 

olduğunu savunmaktadır. Bu değerin kaynağı insan dışı varlıkların insana sağladığı yarardan 

dolayı değil onların doğal sistem içindeki oynadığı rolden kaynaklanmaktadır. Doğal 

sistemlerin düzenli bir şekilde işleyebilmesi için insanla birlikte tüm insan dışı varlıkların 

rollerini etkili bir şekilde oynaması gerekmektedir. Bu doğal sistem içinde insan bu sistemin 

bir sahibi değil bu sistemin sadece bir parçasıdır. Tamkoç (1994) derin ekolojiyi “insanın 

kendisini doğal çevrede yabancıymış gibi değil canlı ve cansız her şeyle eş değer 

saymasıdır” şeklinde özetlemiştir. 

Naess’in ileri sürdüğü derin ekoloji kavramı kaynağı insan-merkezci olan ve 

kendisinin sığ ekoloji diye nitelendirdiği korumacı çevre hareketlerine bir karşı duruşun 

ifadesidir. Naess sığ ekolojiyi, gelişmiş ülkelerde insanların sağlığı ve refahı için geliştirilen 

korumacı bir çevreci hareket olarak görmekte, sığ ekoloji kavramı altında kirliliğe ve 

kaynakların tükenmesine karşı mücadele verildiğini düşünmektedir (İmga 2006). 
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Derin ekoloji ile sığ ekolojinin görüşleri şu şekilde karşılaştırılabilir (Tamkoç 

1994): 

Sığ Ekoloji Derin Ekoloji 

Doğadaki çeşitlilik bizim için değerli bir 

kaynaktır. 

Doğadaki çeşitlilik kendisi için bir değer 

taşır. 

İnsan için olmayan değerden söz etmek 

saçmadır. 

Değeri insan değeri olarak görmek ırkçı bir 

önyargı ifadesidir. 

Bitki türleri insanların yararına tarım ve tıpta 

kullanıldığı için değerlidir. 

Bitki türleri korunmalıdır çünkü onların 

değerleri özlerindedir. 

Kirlenme eğer ekonomik büyümeyi etkiliyorsa 

durdurulmalıdır. 

Kirlenmeyi durdurmak ekonomik gelişmeden 

daha önce gelmelidir. 

 

Gelişen toplumlardaki nüfus artışı ekolojik 

dengeyi tehlikeye düşürmektedir. 

Dünya nüfusundaki artış ekosistemi tehdit 

etmektedir ama endüstriyel ve gelişmiş 

devletlerin nüfusu ve davranışları daha 

tehlikelidir. 

Kaynak demek insan için yararlı kaynak 

demektir. 

Kaynak tüm yaşam için kaynaktır. 

İnsanlar yaşam standartlarında geniş çaplı bir 

gerilemeye razı olamazlar. 

İnsanlar aşırı gelişmiş milletlerin yaşam 

standartlarının düşmesine değil genel yaşam 

niteliğinin düşmesine razı olmamalıdır. 

Doğa zalimdir ve böyle olması da gereklidir. İnsan zalimdir ama böyle olması gerekmez. 

 

Görüldüğü gibi derin ekoloji doğayı ve insanı birbirinden ayıran ve farklılaştıran 

insan-merkezci düalizmi kesin bir biçimde reddeder ve insan ve doğayı bir bütün olarak ele 

alır (Keleş, Metin ve Sancak 2005). Naess’in biyosferik eşitlik dediği ve öncelikle söz 

konusu olanın insan yaşamı değil ekosfer olduğunu ileri süren holistik anlayışı, yani 

tümlüğün ahlaki yönlerden bireylerden üstün olduğu görüşü derin ekolojinin dayandığı temel 

felsefelerden birisidir (Kaya ve Bıçkı 2006). Derin ekolojinin bir diğer felsefesi de kendini 

gerçekleştirmedir. Kendini gerçekleştirme benliğin daha büyük bütünlere dâhil olduğunun 

farkına varmaktır (Ben sevgisinden benlik sevgisine geçiş). Bu bütünleşme Naess’in işaret 

ettiği gibi, dünyaya karşı sevgi dolu ve koruyucu bir tutuma yol açar (Mathews 1994). Arne 

Naess ve George Sessions derin ekolojinin temel ilkelerini şu şekilde ortaya koymuşlardır: 

1. Yeryüzünde insanların ve insan dışında kalan canlıların yaşamlarının gönenci ve 

gelişmesi kendi başına bir değer taşır. Bu değer, insan dışındaki dünyanın, 

insanlar için taşımakta olduğu dar nitelikli değerden bağımsızdır. 

2. Yaşam biçimlerinin zenginliği ve türleri kendi başlarına bir değer olup, 

yeryüzünde yaşamın zenginliğine ve çeşitliliğine katkıda bulunur. 

3. Yaşamsal gereksinimlerini karşılamak dışında, insanların bu zenginlikleri ve 

çeşitliliği azaltmaya hakları yoktur. 

4. İnsanların günümüzde insan dışındaki doğaya müdahalesi aşırı ölçüdedir ve 

durum giderek kötüleşmektedir. 

5. İnsan yaşamının ve kültürlerin gelişmesi çok daha az bir nüfus gerektiriyor. İnsan 

dışında kalan canlı yaşamın gelişmesi de böyle bir azalmayı gerekli kılmaktadır. 

6. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için önemli değişiklikler yapılabilmesi, 

politikaların esaslı bir biçimde değiştirilmesini gerektirmektedir. Bu politikalar 

temel ekonomik, teknolojik ve ideolojik yapıları etkilemektedir. 

7. İdeolojideki değişme esas olarak giderek yükselen bir yaşam kalitesinin (içsel 

değeri olan konularda saklı olan) değerlendirilmesine yönelmelidir. Yoksa yüksek 
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bir yaşam standardına ulaşmaya değil. Kocaman (big) ile büyük (great) arasındaki 

farkın derinden bilincine varılacaktır. 

8. Derin ekolojinin bu etik ilkelerini paylaşan herkesin, gerekli değişikliklerin 

yaşama geçirilmesi konusunda doğrudan ya da dolaylı bir sorumlulukları vardır 

(Des Jardins 2006). 

9. Derin ekoloji ve ortaya koyduğu bu temel ilkeler sahip olduğumuz çevresel 

değerleri sorgulamamız ve çevreye yönelik yeni değerler sistemi oluşturmamız 

gerektiğini açıkça bize göstermektedir. Çünkü İnsan yaşamının sıkı sıkıya bağlı 

olduğu mavi gezegenin değerlerine gerekli saygıyı ve özeni göstermeyen modern 

toplum artık sürecini doldurmuştur (Kılıç 2006). Modern toplumun iflas eden 

çevresel değerleri yerine konulacak yeni çevresel değerleri doğu felsefesinde gör-

mek mümkündür. Nitekim Kışlaoğlu ve Berkes (2010) doğadan kopan ve ona 

saygı duymayan batı bilimciliğinin indirgemeli yaklaşımının dünyanın sonunu 

getireceğini ifade ederek kurtuluşun aslında çok eskiden beri var olan “her şeyin 

aynı anda birbirinden etkilendiğini” savunan doğu felsefesinin bütünsellik fikrin-

de yattığını söylemektedirler. Bu açıdan bakıldığında Derin ekolojinin felsefesi 

ile doğu felsefesinin benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

Çevresel değerlerin kaynağını tüm canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu bütünün 

içinde aramak gerekir. Nasıl ki annenizin olmadığı bir fotoğraf aile fotoğrafı sayılamayacağı 

gibi, kır çiçeklerinin, kuşların ve kelebeklerin olmadığı bir yaşamın da gerçek bir yaşam 

olamayacağı unutulmamalıdır. Ancak Carson (2011) un Sessiz Bahar’ında söylediği gibi bu 

yaşam bize dayatılmaktadır. Bugünün insanları çevre-merkezci etik anlayışları gerçekçi 

bulmayabilir. Ancak mevcut yaşam biçimi ve alışkanlıklar devam ettirildiğinde kaçınılmaz 

son insanları çevre-merkezci etik anlayışın ilkelerine uymaya zorlayacaktır. 

Çevresel Değerlerin Eğitimi 
Çevresel değerlerin kaynağı genel olarak insan-merkezci ve çevre-merkezci olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Dolayısıyla çevresel değerlerin eğitiminde de insan- merkezci ve çevre-

merkezci yaklaşımlar kullanılmaktadır. Ünder (1996) çevre eğitiminde kullanılabilecek bu 

yaklaşımları şu şekilde özetlemektedir: “İnsan- merkezci yaklaşımın eğitim anlayışı; 

değerlerde temel bir değişikliğe gidilmesi gereğine inanmaz. Bu anlayış, insanın 

sağgörüsünü, aklını kullanmasıyla, bilim ve teknolojiyi geliştirmesiyle çevre sorunlarının 

çözülebileceğini düşünmektedir. Bu eğitim anlayışı, doğal kaynakları israf etmemenin, doğal 

canlı türlerini korumanın, kirliliği önlemenin gerekçeleri olarak insan sağlığını, insanın temiz 

bir çevreye duyduğu ihtiyacı, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını, insanların refahını ve 

mutluluğunu göstermektedir. Çevre-merkezci yaklaşımın eğitim anlayışında ise asıl amaç, 

çevre sorunlarının temel nedeni olan yanlış dünya görüşünün yerine zihinlerde ekolojik 

dünya görüşünün yerleştirilmesi ve insan-merkezci değerler yerine çevre-merkezci 

değerlerin aşılanmasıdır”. 

Uzun yıllar boyunca çevre eğitimi, insan merkezci bir yaklaşımla verilmeye 

çalışılmıştır. Günümüzde hala bu yaklaşım etkisini devam ettirmektedir. Ancak çevre 

sorunlarının giderek kronik ve küresel bir hale dönüşmesi çevre eğitiminde de yeni arayışları 

beraberinde getirmiştir. 

1960’lardan beri programlarda çevre eğitimine ilişkin çalışmalar bulunmasına 

rağmen programlardan beklenen verim alınamadığı, bu noktada, sadece bilgi vermenin 

yeterli olmadığı, çevre konularının insanların inanç sistemleriyle birleştirilmesi gerektiği 

vurgulanmaya başlamıştır (Lynch 1998). Çevre eğitimine yapılan bu eleştiriler sonucunda 

çevre eğitiminde bireylerin sadece çevre bilgi düzeylerinin değil, çevreye yönelik tutum ve 

davranışlarının da geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Önceden ifade edildiği gibi 

bireylerin tutum ve davranışları onların sahip olduğu değerler sistemi ile ilgilidir. Dolayısıyla 

bireylere küçük yaşlardan itibaren çevre-merkezci ve bütüncül bir bakış açısıyla çevresel 

değerleri kazandırabilirsek işte o zaman çevre eğitiminden istenilen sonuçları alabiliriz. 

Bunun için ilk önce çevre eğitiminin verileceği derslerin çevresel değerleri içermesi 

gerekmektedir. 

İlkokul ve ortaokulda çevresel değerlerin etkili bir şekilde kazandırılabileceği 

derslerin başında sosyal bilgiler dersi gelmektedir. Bunun başlıca sebepleri şunlardır: 
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1. Sosyal bilgiler dersi insanın fiziki çevresiyle etkileşimini zaman boyutu (geçmiş-

bugün-gelecek) içerisinde inceleyen bir derstir (MEB, 2005). Bu dersle 

öğrenciler; insanların doğal çevresiyle olan ilişkilerini, doğal çevresini zaman 

içerisinde nasıl değiştirdiğini, bu değişime neden olan çevresel değerlerin ve bu 

değişimin insan ve çevre üzerine olan etkilerini inceleme, değerlendirme ve 

eleştirme fırsatı bulacaktır. 

2. Sosyal bilgiler dersi doğası gereği başlı başına bir değerler eğitimi dersidir. 4. 

sınıftan 7. sınıfa kadar öğrencilere 20 değerin kazandırılması hedeflenmektedir. 

Bu değerler içerisinde sevgi, saygı, duyarlılık, temizlik, sorumluluk, adil olma, 

yardımseverlik, barış ve estetik değerleri doğrudan doğal çevre ve onun 

korunması ile ilişkilendirilebilecek değerlerdir. 

3. Sosyal bilgiler öğretim programının 6. (yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi 

özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklar) ve 7. 

(insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren 

konulara duyarlılık gösterir) genel amaçları çevresel değerlerin kazandırılması 

için önemli bir başlangıç noktasıdır. 

4. Sosyal bilgiler dersinin en önemli amacı vatandaş yeterliklerini geliştirmektir. 

Nitekim Öztürk (2011) sosyal bilgilerin amacının değişen ülke ve dünya 

koşullarında bilgiye dayalı karar alıp problem çözebilen etkin vatandaşlar yetiştirmek 

olduğunu ifade etmektedir. Etkin vatandaş çevresinde gördüğü sorunlara duyarsız kalamaz. 

Bu sorunların sebeplerini araştırır ve çözüm için bir eylemde bulunur. Bu onun kendisine, 

diğer insanlara ve yaşadığı dünyaya karşı bir sorumluluğudur. Etkin vatandaş sahip olduğu 

değerlerle çevresine zarar vermez, kendisini doğal çevrenin bir parçası olarak görür, doğal 

çevrenin bozulmasından rahatsızlık duyar ve doğal çevreye karşı işlenmiş insanlık suçları 

karşısında tüm demokratik haklarını kullanır ve bu sorunların çözümü için bireysel ve sosyal 

katılım davranışları gösterir. 

Okullarda formel olarak verdiğimiz çevre eğitimi daha çok korumacı bir anlayış 

üzerine kurulmuştur. Yani sorun ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Örneğin 7. 

sınıf sosyal bilgiler ders kitabında (MEB 2010) “Bazı bitki ve hayvan türlerinin soyu 

şimdiden tükendi. Özellikle kutup ayıları ve penguenlerin sayılan oldukça azaldı” şeklinde 

sorunlar ifade edilmiş arkasından da “Küresel Isınmayı yavaşlatmak için ne yapabiliriz?” 

şeklinde sorulara cevaplar aranmıştır. "Hayatında çok fazla bitki ve hayvan türü görmemiş, 

bu hayvan ve bitkilerin ekosistem içindeki yerini bilmeyen ve yok olduklarında bunun 

ekosistem içinde doğuracağı sonuçların farkında olmayan çocuklara bu tip felaket 

haberlerinin verilerek korkutulması arkasından da kapitalist ve tüketime dayalı ekonominin 

dayattığı yaşam biçimine alışmış çocuklarımızdan bu yaşam biçimine aykırı çözümsel dav-

ranışlar beklenmesi (tatlı suyu kirleten her türlü kimyasal maddeyi kullanmayınız) ne kadar 

gerçekçi olabilir. Bunun için çocuklara önce çevresel değerlerin kazandırılması gerekir. 

Çünkü çevreyi/doğayı korumak çevrenin/doğanın bir değerinin olduğunu kabul etmekle 

başlar. Onlara doğal çevreyi korumak için doğal çevreyi insanoğlu için yaşamsal bir kaynak 

olarak göstermek yerine doğal çevrenin bir parçası olduğumuzu göstermeliyiz. 

Çevresel değerlerin eğitimi öğrencilere dört duvar arasında verilebilecek bir eğitim 

değildir. Bu eğitimle ulaşılması gereken en önemli amaç öğrencilerin kendilerini doğanın bir 

parçası olduğunu hissetmelerini sağlamak olmalıdır. Bu ise öğrencilerin doğa ve içindeki 

canlılar ile yüzleştirilmesi ile gerçekleşebilir. 19. yüzyılın ünlü eğitimcilerinden Frobel 

çocuğun gelişmesi/olgunlaşması için doğa ile temas etmesi gerektiğini ifade etmiş ve çocuk 

bahçesi adını verdiği mektebinde çocuklarda doğaya karşı bir aşk uyandırmak için 

çalışmıştır (Atuf 1929). Erten (2011) araştırmasında çocukken bitki ve hayvanlar ile 

ilgilenmenin öğretmen adaylarının çevre-merkezci tutumları üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. 

Yetişkinlikte ağaçların bir değer olarak görülmesinde en önemli belirleyici unsurun 

çocuklukta bahçede yapılan etkinliklerin olduğu ifade edilmektedir (Blair 2009). Yine 

Karatekin (2011) araştırmasında doğal alanlarda daha sık bulunan ve çevresel aktivitelere 

daha çok katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının doğal alanlarda daha az bulunan ve 

çevresel aktivitelere daha az katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre çevreye yönelik 
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tutum ve davranışlarının daha iyi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun için gerekli olan şey 

çocukların doğa ile doğrudan temasını sağlayacak tabiat müzeleri, hayvanat bahçeleri, okul 

ve ev bahçeleri gibi ortamlarda çevre eğitimi etkinliklerinin yaptırılmasıdır (Başal 2005). Bu 

noktada okul bahçeleri çevre eğitimi açısından gerçek yaşam deneyimlerinin yaşanabileceği 

bir mekân olarak bize birçok fırsatlar sunmaktadır (Karatekin ve Çetinkaya 2013). Özellikle 

sosyal bilgiler öğretmenleri okul bahçelerini sosyal bilgiler öğretim programındaki çevre ile 

ilgili kazanımları gerçekleştirecek bir şekilde düzenlemeli ve çevresel değerlerin 

kazandırılmasında okul bahçelerinden etkili bir şekilde yararlanmalıdır. Nitekim bahçe 

faaliyetlerinin çocukların doğal çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcı 

olduğu; özellikle onların çevre ve ekosistem hakkında bir anlayış oluşturmalarını sağladığı 

görülmüştür (FAO, 2010). Bowker ve Tearle (2007) yaptıkları araştırmada okul bahçelerinin, 

okul müfredatlarının gelişimi ve entegrasyonu için bir odak noktası olabileceğini ve ço-

cukların ekolojik sistemi daha derinden anlamalarını böylece global sorunlara ve çözümlere 

çevresel farkındalıkla yaklaşabilmelerini sağlayacak bir potansiyelleri olduğunu göstermiştir. 

Bir ilkokul öğretmeni olan Jackie Grobarek okul bahçelerinin çevre eğitimi 

açısından işlevini özetle şöyle anlatıyor: 

“Bu yaz öğrencilerimiz solucanlar, bitkiler ve tırtıllar besledi ve ortaya çıkan 

kelebekleri doğaya geri bıraktı. Solucanların çöp yiyebileceğini, bitkilerin solucan atıklarını 

kullanarak büyüyebileceğini öğrendiler. Bu süreçlerin birçoğunu okul bahçelerimizde 

gördüler.” (Louv 2010). Karatekin ve Çetinkaya (2011) ise okul bahçelerinde yapılacak 

çevre eğitimi etkinliklerinin faydalarını şu şekilde ifade etmektedirler “çocuklar okul 

bahçelerinde kendi yaptıkları kuş evleri ve böcek otellerinde yaşayan kuşları ve böcekleri 

gözleyerek ve bahçelerinde bulunan ağaçların türlerini etiketlerinden okuyarak doğal hayat 

hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Ürettikleri organik atıkları kendi yaptıkları kompost 

makinelerine atarak elde ettikleri gübreyi organik tarım yaptıkları uygulama bahçelerinde 

kullanabilir böylece geri dönüşümün ülke ekonomisindeki önemini kavrayabilirler. Cam 

seralarda, organik tarım yaptıkları bahçelerde, spiral ot bahçelerinde yetiştirdikleri doğal 

sebze ve meyvelerin tadına bakarak doğal yaşamın aslında sağlıklı yaşam olduğunu an-

layabilirler. Süs havuzları, kelebek habitat bahçeleri, çalılık ve çiçekli alanlar kent hayatının 

keşmekeşliğinde boğulan çocuklarımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayabilir. 

Daha çok seven daha çok korur anlayışıyla çocuklarımızın okul bahçelerinde bulunan küçük 

hayvanat bahçelerindeki hayvanları besleyerek, yaptıkları kuş yemlikleri ve kuş havuzlarını 

kullanan kuşları seyrederek doğayı ve hayvanları daha çok sevmeleri ve böylece daha çok 

korumaları sağlanabilir”. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren çocukların doğayla 

tanıştırılması, bitki ve hayvanları gözlemlemesi, onlarla vakit geçirmesi çevre-merkezci 

değerlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır(Akt. Turan ve Ulusoy 2016: 121-136). 

“İnsanoğlu yaşadığı dünyanın her türlü imkânlarından faydalanabilmek ve bunu 

sonraki kuşaklara aynı sağlamlıkla aktarabilmekle yükümlüdür. İnsanın yaşadığı doğayı, 

çevreyi koruması ve onu sonraki kuşaklara sapasağlam bir şekilde bırakması, sonraki 

kuşakların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 

insan yaşamış olduğu doğayı sevmeli ve onu korumalıdır.” (Güven 2014: 90). 

“Çevre ile insan arasındaki ilişki anne ile çocuk arasındaki ilişkiye benzemektedir. 

Bu ilişkide anne rolünü çevre; çocuk rolünü ise insan oynamıştır. Çünkü çevre/doğa 

kendisinin bir parçası olarak gördüğü insanı besleyip büyütmüş ve yaşatmıştır (Ergün 2009). 

Günümüzde nüfusun hızla artması ve teknolojinin gelişmesi doğal çevre üzerindeki baskıyı 

giderek arttırmıştır. Dolayısıyla yaşadığımız gezegen yorgun düşmüş ve yaşlanmıştır. Artık 

koruma ve yaşatma görevi insanlara düşmüştür. Ne yazık ki insanoğlu doğaya karşı olan bu 

görevini yerine getirmemiş, ona bencilce davranmış ve büyük zararlar vermiştir. İçinde 

yaşadığı dünyanın bir parçası olduğunu unutan insan ‘doğa yapılana tepki verir’ ilkesini göz 

ardı etmiş; bunun sonucunda kendisinin de zarar gördüğü çevre sorunları ile karşı karşıya 

kalmıştır. Bu sorunların altında yatan en önemli sebep ekolojik dengenin bozulmasıdır. Bu 

denge doğadaki canlı ve cansız varlıklar arasında olan bir dengedir. Eğer canlılar ile cansız 

çevre arasındaki etkileşim ve ilişkiler her iki grup için de sorun yaratmayacak şekilde devam 

ederse çevre dengesi sağlanmış olur (Çepel 2006). Sanayi devrimi ile insan ihtiyacından çok 

daha fazlasının üretilmesinin yolu açılmış; bu durum doğal çevre üzerindeki baskıyı 
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arttırarak doğanın kendisini yenileyebilme kapasitesini zayıflatmıştır. Ekolojik dengenin 

çevre aleyhine gelişmesinin bir diğer nedeni de hızlı nüfus artışıdır. Artan nüfusun besin 

ihtiyacının karşılanması için tarım alanlarının hızla genişlemeye başlaması geniş doğa 

parçalarının doğal peyzajını değiştirerek yapay ekosistemlerin doğal ekosistemler üzerine bir 

üstünlük kurmasına neden olmuştur (Erer 1990).” (Akt. Turan ve Ulusoy 2016: 118). 

Hasan Ali Toptaş ve Ben Bir Gürgen Dalıyım 

1958’de, Denizli’de dünyaya gelen Toptaş, 1987’de Bir Gülüşün Kimliği ve 1990’da 

Yoklar Fısıltısı ile öykülerini kitaplaştırdı. Şiirsel metinlerden oluşan Yalnızlıklar (1993) 

yurtiçinde ve yurtdışında tiyatroya uyarlandı, yıllarca sahnelendi. Ölü Zaman Gezginleri 

öykü dosyası Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin ortak düzenlediği 

yarışmada, 1992 yılında birinciliği aldı. 1993’te yayımlanan Ölü Zaman Gezginleri, 

2001’den sonra seçme öykülerinin, toplandığı kitabın adı oldu. Yine 1993’te, Sonsuzluğa 

Nokta adlı roman dosyasıyla Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmada mansiyon ödülüne 

layık görüldü. Ardından, 1994’te Gölgesizler (1995) dosyasıyla Yunus Nadi Roman 

Ödülü’nü aldı. 1996’da Kayıp Hayaller Kitabı, 1997’de Ben Bir Gürgen Dalıyım 

yayımlandı. 1999’da Bin Hüzünlü Haz (1998) Cevdet Kudret Edebiyat Ödülüyle, 2005’te 

Uykuların Doğusu Orhan Kemal Roman Armağanı’yla, 2013’te Heba Sedat Simavi Edebiyat 

Ödülüyle buluştu. Kaleme aldığı denemelerini, 2007’de Harfler ve Notalar’da bir araya 

getirdi. 2009’da Gölgesizler, Ümit Ünal imzasıyla sinemaya uyarlandı. Toptaş ile yapılan 

söyleşiler, Başlarken Yalnızsın, Bitirdiğinde Daha da Yalnız adıyla 2014’te kitaplaştı. Ölü 

Zaman Gezginleri’ne dâhil olmayan öyküleri, Geçmiş Şimdi Gelecek’te (2016) bir araya 

geldi. Kitap’ları bugüne kadar ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, 

Finlandiya, İsveç ve Güney Kore’de yayımlandı (Toptaş 2016: 1). 

Yıldız Ecevit’in “Türk edebiyatının Kafka’sı” olarak nitelendirdiği Hasan Ali 

Toptaş; Bin Hüzünlü Haz, Gölgesizler, Uykuların Doğusu gibi eserlerinde kullandığı kendine 

has üslubu, farklı imgelemleri, belirsizliği Ben Bir Gürgen Dalıyım kitabında nispeten 

kullanmamıştır denilebilir. Çocuk kitabı olarak yayımladığı eserini yalın kelimelerle ve 

anlaşılır bir üslupla kaleme almış, gürgen ağacını, meşeyi, ağaçlara konan kuşları, 

marangozu, mahpushaneyi, ormancıları adeta resmetmiştir. 

Ben Bir Gürgen Dalıyım, “Ege toprağında gencecik bir gürgendim ben. Beşparmak 

Dağları’nın ardında, küçük bir düzlükte yaşardım. Sabahtan akşama dek kuşlar uçardı 

tepemde, biçimden biçime giren, renk renk bulutlar uçardı.” cümleleri ile başlayan, yemyeşil 

gürgen ağacının yemyeşil kanatlarını kaybedip sonsuza dek “bir gürgen dalı” olarak 

ormanda oradan oraya uçacağını belirtmesiyle son bulan hüzünlü bir tabiat ezgisidir. 13 

bölümden oluşan kitap, “korku dağları bekler” bölümü ile başlayıp “utanç dağları” bölümü 

ile sonlanmaktadır. İnsanın yaşam üzerindeki zalimliğinin anlatıldığı, “insanın karışmadığı 

her şey masaldı” diyen eser, 13 sayısı ile de insan varlığını diğer canlılar ve tüm yaşam için 

korkudan utanca uzanan bir yolculuk olarak simgeleştirmiştir. 

YÖNTEM 

Hasan Ali Toptaş’ın Ben Bir Gürgen Dalıyım isimli çocuk kitabındaki değerlerin 

tespitine yönelik yapılan bu araştırma, nitel bir çalışmadır. Bu nitel çalışmada içerik analizi 

yöntemi kullanılmış, kitap metni bu metoda göre incelenmiştir. 

“Nitel araştırmanın veri analizi ile nicel araştırmaların veri analizi arasında çeşitli 

farklılıklar vardır. Nitel analizi nicel analizden ayıran başlıca unsurlar şunlardır (Schutt 

2006): 

- Nitel araştırma analizinde odak nokta veriden anlam çıkarma üzerine olup 

sayılabilir fenomenlerin toplanması amaç değildir. 

- Birçok olay hakkında birkaç bilgi toplamak yerine birkaç olay hakkında birçok 

bilgi toplanması amaçlanır. 

- Baştan tespit edilmiş kategorilere ve analizlere göre veri toplanıp analiz edilmesi 

yerine araştırmanın başında belirlenen herhangi bir kategori ve analiz olmaksızın 

verinin detaylı ve derinlemesine incelenmesi amaçlanır. 

- Araştırmacı belli değişkenleri baştan belirleyen bir objektif araç olmak yerine, 

araştırmacı bizzat kendisi bir araç olarak veriyi analiz eder. 
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- Veri analizinde tüm dünyada geçerli genellemeler çıkarma çabası yerine, 

araştırma konteksindeki veriye odaklanma önemlidir. 

- Veri analizinde araştırmacının değerlerinin analizi etkilemediğini varsaymak 

yerine araştırmacının ya da araştırmaya konu olan kişilerin değerlerinin ve 

görüşlerinin veri analizindeki etkisine dikkat çekilir. 

- Spesifik değişkenlerin ölçülmeye çalışılması yerine araştırma konusunun 

derinlemesine ve zengin bir biçimde açıklanması amaçlanır.” (Akt. Güler, 

Halıcığlu ve Taşğın 2013: 134-135). 

“Nitel veri,  araştırmacılara başlangıç kavramlarının ötesine geçme ve çalıştıkları 

konunun kavramsal alt yapısına katkı sağlama noktasında destek sağlayabilir. Nitel 

araştırmalardan elde edilen veriler, ‘yanlışlanamazlık’ özelliğine sahiptir. Olaylara ya da 

hikâyelere dayalı olarak düzenlenen kelimeler okuyucu için –başka bir araştırmacıyı, politika 

yapıcıyı, uygulamacıyı- sayfalar dolusu sayıdan daha fazla ikna eden somut, canlı ve anlamlı 

bir yapı arz eder.” (Miles ve Huberman 2015: 1).  Bu çalışmada da bir edebiyat metni, 

“değerler” gibi soyut bir kavram üzerinden incelenmiş, betimsel bir çalışma ile metin 

tarama ve içerik analizi yöntemi ile ele alınmıştır. 

“Bir araştırma projesinde, veri toplama, veri analizi ve rapor yazım süreci, süreç 

içerisinde bağımsız adımlar değil, birbirleriyle bağlantılı ve genellikle eşzamanlı devam eden 

adımlardır.” (Creswell 2015: 182). Nitel çalışmalar kesin sonuçlar üzerinden 

ilerlemediğinden, araştırma alanları arasında da kesin bir sınır yoktur. 

“Nitel araştırmacılar, veri analizine farklı biçimlerde yaklaşırlar. Örneğin 

dilbilimciler ‘metnin kendisini bir analiz nesnesi’ olarak kabul ederler ve metindeki 

kelimeleri ve konuşmaları incelemeye odaklanırlar. Dilbilimciler, verileri anlamlandırmada 

biçimsel anlatı analizi, söylem analizi ve/veya dilbilimsel analizi bir araç olarak 

kullanabilirler.” (Ryan ve Bernard 2000, Akt. Glesne 2014: 265). “Söylem çözümlemesi, 

toplumbilimlerin ve insanlık bilimlerinin yöntembilimsel bir yaklaşımıdır. Çok alanı 

ilgilendiren, yazılı ya da sözlü söylemin bağlamını ve içeriğini niceliksel ve niteliksel açıdan 

inceleyen bir yaklaşımdır. Söylem çözümlemesinin, incelenen bütüncenin oluşumu, okuma 

biçimi, sınıflandırma ve yorumlama gibi çözümleme yaklaşımlarında içerik 

çözümlemesinden yararlandığı söylenebilir.” (Günay 2013: 161). Hasan Ali Toptaş’ın 

söylemi üzerinden “Ben Bir Gürgen Dalıyım” isimli çocuk kitabı evrensel değerler 

bağlamında incelenmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Ben Bir Gürgen Dalıyım; Korku Dağları Bekler, Rüya, Direniş Yılları, "Döndüm 

Baktım Sol Yanıma", "Mahpushanelere Güneş Doğmuyor", İki Misafir, Uzun İnce Bir Yol, 

Avluda, İnsanın Dramı, "Yine Bir Yol Göründü Garip Serime", “Ben de Bilmem Nice Olur 

Hâllerim”, "Kara Gözlerini Sevdiğim Oğlan, Oldu Bize Olan Oldu Bize Olan” ve Utanç 

Dağları olmak üzere toplam 13 bölümden oluşan 111 sayfalık bir çocuk kitabıdır. 

Eşitlik, adalet, sevgi, saygı, anlayış, merhamet, şiddetsizlik, doğruluk, çalışma, 

paylaşma, barış gibi temel evrensel değerler metnin içerisinde ustalıkla ve güçlü bir estetik 

zekâ ile işlenmiştir. Roland Barthes “doyuma ulaştıran metin üzerine hiçbir şey söylenemez, 

onun üzerine konuşmak olanaksızdır, ancak onun dilini konuşabilirsiniz, onun tarzında 

konuşabilirsiniz, çılgınca bir intihale yönelirsiniz.” demektedir. Ben Bir Gürgen Dalıyım, 

Barthes’ın cümlelerinde sözünü ettiği güçlü yapıtlardan biridir kuşkusuz. Çocuk kitabı 

olmasının da etkisi ile açık ve anlaşılır bir dil ile kaleme alınmış, üzerine söylenilecek çok da 

söz bırakmamıştır. Aşağıda, kitaptan bölümler ile çıkarılabilecek değerler verilmiştir: 

“Ege toprağında gencecik bir gürgendim ben. Beşparmak Dağları’nın ardında, 

küçük bir düzlükte yaşardım. Sabahtan akşama dek kuşlar uçardı tepemde, biçimden biçime 

giren, renk renk bulutlar uçardı. Tabii, her biri birbirinden yeşil, birbirinden iyi, birbirinden 

güzel komşularım da vardı. Sözgelimi, birkaç ağaç boyu ötemde, benden on üç yaş büyük 

olan, kambur bir köknar yaşardı. Onun bir kuş uçumu uzağında da, orta yaşlı bir gürgen 

vardı. Daha ötede, çıtırdayıp duran kozalaklarıyla birlikte kıpkızıl çamlar vardı sonra, 

bulanık ardıçlar, ladinler ve kestaneler vardı.” (7) 

Kitabın giriş cümlelerinde, gürgen ağacına orman kardeşliği yapan ağaçlarla yeşilin 

bir fotoğrafı verilmiş, Beşparmak Dağları’ndaki yaşam anlatılmıştır. İlerleyen bölümlerde 
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“insan” elinin değeceği orman değişecek; ağaçların, mavi ve yeşil olan, kuş cıvıltıları ile 

yankılanan dünyaları, balta seslerine ve gövdesinden koparılmış ölü dallara-yapraklara, 

çığlıklara, korkulara karışacaktır. 

“Tepeden tırnağa kuş sesine bulanıyordum onlar gelince, birkaç dakika içinde, 

neredeyse bir cıvıltı ağacına dönüşüyordum. Öyle ki, gaga şeklinde, tüy şeklinde, heves 

şeklinde cıvıltılar damlıyordu bir süre sonra omuzlarımdan; yere doğru şıpır şıpır, 

rengârenk şarkılar dökülüyordu. Derken, dayanamayıp ben de şarkı söylüyordum dallarıma 

konan bu irili ufaklı kuşlarla birlikte…. Çevremizdeki otlar da şarkı söylüyordu hatta, sağda 

solda gezinen böcekler, uzun kulaklı tavşanlar, tavşanlarla birlikte tilkiler, kurtlar ve taşlar 

da şarkı söylüyordu. Kısacası, ormandaki her şey kendi sesiyle katılıyordu bu şarkıya. Her 

şey kendi rengiyle katılıyordu. Her şey kendi duruşuyla katılıyordu. Dahası, uzaklardaki 

kayalıkların sessizliği bile, mor bir ahenkle, gitgide her yana yayılan bu şarkının içinde 

yüzmeye başlıyordu. İşte bu yüzden, o sırada yürekleri genişleten kocaman bir şarkı 

oluyordu dünya, evet, tıpatıp bir şarkı oluyor ve hiç kuşkusuz, eskisine göre daha neşeli 

dönüyordu.” (8) 

Hasan Ali Toptaş, Ben Bir Gürgen Dalıyım’da kurduğu dünyayı tıpkı bir müzik 

kutusu gibi anlatmıştır. Doğanın kuş sesleriyle, çimenlerin salınışlarıyla, böcekler, tavşanlar, 

tilkiler ile, taşların ve kayalıkların sessizliği, çiçeklerin renkleri ile bir enstrümanlar 

topluluğu olduğuna dikkat çekmekte “yürekleri genişleten kocaman bir şarkı oluyordu 

dünya” demektedir. Yeryüzünü dolduran bütün varlıklar, varlıklarını oluşturan öz ile birlikte 

bu eşsiz şarkıya katılmakta ve şarkıyı eşsiz kılan da bu olmaktadır. 

“Dünya böyle daha neşeli ve daha güzel döndükçe, sihirli bir değnekle 

dokunulmuşçasına, ormandaki her şey değişiyordu sanki. Yeşiller daha da yeşile kesiyordu 

sözgelimi, havada kanat çırpan kuşlar görülmemiş bir hızla uçuşlarından, ağaçlar 

boylarından, böcekler kıpırtılarından, çiçekler de kokularından yavaş yavaş taşmaya 

başlıyordu. Hep birlikte aşka gelip şarkı söylerken, biz yalnızca bir çiçek değil, binlerce, 

milyonlarca çiçek görürdük o düzlükte. Bulundukları yerde nazlı nazlı sallanan dağ 

sümbüllerinin, lalelerde yankılandığını görürdük sözgelimi; işlerini güçlerini bırakıp 

lalelerin kaya kekiklerine, kaya kekiklerinin çiğdemlere, çiğdemlerin de sağda solda 

çınlayan börtü böcek sesleriyle birlikte, gelinciklere doğru aktığını görürdük. Bu yüzden, 

hangi kokunun kimden yayıldığını bilemezdik bir an.” (8-9) 

Doğadaki hiçbir varlığın, bir diğerinden ayrı düşünülemeyeceğinin vurgulandığı 

paragraf, yine birinin eksikliğinin diğerini de eksik kılacağını belirtmektedir. Doğanın 

ahengi, varlıkların “kendi hallerinde” oldukları bu uyumdadır. 

“Bir yandan da, sarhoş olurduk bulutlar hâlinde uçuşan bu kokulardan, renklerden 

sarhoş olur ve bir an için kendimizden geçerdik. Peki, hep böyle neşeli miydik? Değildik 

tabii... Hayatta, sevinç kadar acı da vardı. Başka bir deyişle, biz de acı çekiyorduk insanlar 

gibi, zaman zaman biz de üzülüyor, zaman zaman kendimizi tutamayıp biz de ağlıyorduk, 

insanlar gibi, kimi zaman da kaygılanıyor, düşünüyor ve korkuyorduk.” (10) 

Yaşamın iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış gibi zıtlıklar üzerine kurulu olduğu, 

sürekli bir aynı akışın olmadığı anlatılmakta, zıtlıklardaki döngünün yaşamın kendisi olduğu 

sezdirilmektedir. Doğadaki bütün varlıkların, tıpkı insanlar gibi bir “hayat”ı olduğu ve 

onların da duyguları olduğu belirtilmiştir. Bir gülün, bir yaprağın dalından koparılması, bir 

taşın yerinden oynatılması, bir kapının sertçe kapatılması, bir kuşun kafese alınması ya da bir 

sandalyenin ayağının kırılması onları üzebilir, canlarını yakabilir. 

“Dediğine göre, zaman zaman, cellat yüzlü birtakım adamlar geliyordu aşağıdaki 

yamacın dibine. Kapkara bıyıkları oluyordu bu adamların, rüzgârda uçuşan karmakarışık 

saçları, şapkaları ve sağa sola dağılmış bulanık bakışları oluyordu. Sonra, bu adamlar, 

güzelim dağ çiçeklerini çiğneye çiğneye, avare bir ruhla oralarda geziniyorlardı bir süre. 

Dağ çiçekleriyle birlikte böcekleri de çiğniyorlardı hatta gezinirken, otları, otların arasında 

uçuşan kokuları ve renkleri de çiğniyorlardı. Çiğneyip ezdikleri şeylerin çığlıklarını da hiç 

duymuyorlardı tabii.” (10-11) 

Ormana gelen baltalı adamları anlatan bu paragrafa bakıldığında, kelime 

seçimlerinin titizlikle yapıldığını göstermektedir. Bir tarafta cellat, kapkara, karmakarışık, 

dağılmış, bulanık, çiğnemek, avare, ezmek, çığlık gibi çağrışım değeri olumsuz sözcükler 
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varken; diğer tarafta yamaç, rüzgâr, güzel, dağ, çiçek, böcek, otlar, koku, renk gibi çağrışımı 

olumlu sözcükler vardır. Tabiatın kendi lisanı ile konuştuğu mükemmel uyum, hiçbir 

canlının bozmaması gereken varlıkların en değerli mülküdür. 

“Her şey derin bir sessizliğe gömülüyordu o sırada. Göğe doğru yükselen ardıçlar, 

çamlar, kestaneler, gürgenler ve köknarlar hep birlikte, birdenbire susuyordu. Taşlar bile 

susuyordu hatta, çoban çeşmesi bile susuyordu. Ardından, gitgide tüyler ürpertici bir korku 

sarıyordu ormanı. Daldan dala, gölgeden gölgeye, ‘Sıra kimde?’ fısıltıları dolaşıyordu artık. 

‘Sıra kimde?’ diyordu göğün mavisine dalıp çıkan kuşlar. ‘Sıra kimde?’ diyordu çatlayan 

tohumlar. Bütün dal uçları titriyordu bu fısıltıların rüzgârıyla, bütün yapraklar, otlar, 

mantarlar, ince ince dağılan kokular ve yemyeşil bakışlar tir tir titriyordu.” (11-13) 

İnsan, doğaya çok büyük zararlar vermekte, paragraf insan karşısındaki doğanın 

durumunu imlemektedir. Kuşları vuran, ağaçları kesen, böcekleri ezen, havayı-suyu-toprağı 

kirleten ve yaptıklarının hak olduğunu düşünen insan; diğer tüm varlıklarla aynı gemide 

çıkılan yolculuğu bir faciaya sürmektedir. Burada da, gürgen ağacı ve arkadaşlarının insanın 

tutumu karşısındaki halleri anlatılmakta; insanın, yaşamı her anlamda bir “korku 

coğrafyası”na dönüştürdüğü sezdirilmektedir. 

“Derken, yerlerinden kalkıp baltalarına sarılıyordu bu cellat yüzlü adamlar; 

ormanda büyüyen fısıltıları çiğneye çiğneye, ama onları bir kerecik olsun duymadan, 

ağaçlara doğru yürüyorlardı. Sonra, adamlar hiç acımadan, o güzelim çamları, o yeşilim 

köknarları ve o civanım gürgenleri tek tek kesmeye başlıyorlardı.” (13) 

İnsanın doğa karşısındaki acımasızlığı anlatılmış, ağaçları katletmenin, öldürmenin 

bir insanı öldürmekle eşdeğer olduğunu belirtmek için “cellat” kavramı kullanılmıştır. 

Metinde birkaç kez tekrarlanan bu ifade, tabiat karşısındaki insanoğlunun tutumuna “gürgen 

ağacı”nın bir tepkisidir. Kâinattaki her türlü “öldürme” eyleminin birbiri ile eşdeğer 

olduğunu sezdirmekte, ağaçlar üzerinden bir imge yaratılmaktadır. 

“Kesilen ağaçların göğe doğru yükselen çığlıklarını bulunduğumuz yerden biz de 

işitiyorduk. Hatta, kimi zaman dayanamayıp sessizce ağladığımız bile oluyordu. ‘Bir gün 

sıra bize de gelecek,’ diyordu ak sakallı meşe. Hatta, bunu hemen her gün tekrarlıyordu. Biz 

de, korkudan ne yapacağımızı bilemiyorduk onun sözlerini işitince.” (13) 

Ormanda sürekli ellerinde baltayla dolaşan adamları gören ağaçlar, sıranın 

kendilerine geldiğini-geleceğini düşünerek korkmaktadırlar. Yaşanan onlar için bir “doğa 

katliamı”dır, nitekim bu olaylar karşısında kesilen ağaçlardan “göğe yükselen çığlıklar” 

olmakta ve geriye kalan ağaçlar dayanamayıp ağlamaktadırlar. 

“Hepsi, çalılığa benzeyen kalın bir karanlığın içinden çıkıp bana doğru geliyordu. 

Onların geldiğini görünce, alelacele kaçmak istiyordum tabii, insanların gözünden 

uzaklaşmak ve sonsuza dek kaybolup gitmek istiyordum ama, ne yazık ki bunu bir türlü 

başaramıyordum.” (15) 

Gürgen ağacı, bir “cellat” gibi ona balta darbesini indirecek ormancıyı korkuyla 

beklemektense; kaybolup gitmek, görünmemek istemektedir. Böylelikle, ona zarar verecek 

olan insanlardan kurtulabilecektir. 

“Ama, bir keresinde, rüyamda uçtum. Oldukça bulanıktı bu rüya, karmaşıktı, 

karanlıktı ve ne yalan söyleyeyim, biraz da tuhaftı. Baltalar, her zamanki gibi, o keskin 

parıltılarıyla çevremi sarmıştı gene. Baltaları taşıyan adamlar iri cüsseliydiler ve ormana 

yayılan kocaman soluklarıyla birlikte, genç oluşuma bile aldırmadan, üstüme üstüme 

geliyorlardı. İşte onlar böyle gelirken, omzuma, tam da tir tir titreyen yapraklarımın arasına 

bir kuş kondu o sırada. Acayipten de acayipti bu kuş; kanatları bir çift iri yapraktan, sarı 

benekli gagası da incecik daldandı. Bir ağaçtan yapılmıştı sanki, yumurtadan değil de, 

ormandaki bir ağacın kovuğundan çıkmıştı.” (16) 

Gürgen ağacı, insanlardan öylesine korkmuş ve uzaklaşmak istemiş ki; rüyasında 

uçtuğunu görmüştür. Kökleri toprağa sımsıkı bağlı olan ağaç, varlığının öz suyunu 

kaybetmek korkusu ile yeryüzünü terk edip gökyüzüne uzanmıştır. 

Burada, metnin en önemli cümlesi olan “ben bir gürgen dalıyım” ifadesini de 

bulmak mümkündür. Kanatları bir çift iri yapraktan, gagası ince bir daldan olan bu “acayip 

kuş”; metnin sonunda “utanç dağları”ndan kurtulmak için varlığını kendi ateşiyle yakacak 



 

 

571 

 

olan ve “eğer Beşparmak Dağları’nın ardındaki düzlükte kuru bir dalım kalmışsa, artık ben 

bir gürgen dalıyım” diyen gürgen ağacından başkası değildir. 

“İşte tam o sırada ben, Beşparmak Dağları’nın ardındaki küçük bir köye doğru 

uçtuğumu fark ettim. Birkaç insandan kaçayım derken, bu kez de farkına varmadan, 

yüzlercesinin kucağına doğru gidiyordum. Telaşlanmışım.” (18) 

Metnin birçok bölümünde insanın acımasızlığından ve zalimliğinden kaçış imgesi 

vardır. Burada da imge, “birkaç insandan kaçayım derken, bu kez de farkına varmadan, 

yüzlercesinin kucağına doğru gidiyordum” cümlesi ile daha güçlü kılınmıştır. 

“Herhâlde beni tuhaf bir kuşa benzetmişlerdi. Belki de onların gözünde, 

masallardan çıkıp gelmiştim ben, ne yapacağımı kestiremeden, köyün üstünde öylece, kendi 

hızımın içinde kaybolmuşçasına uçup duruyordum. Ola ki başka bir masala gidecektim ama, 

henüz o masal yaratılmamıştı. Bu yüzden, oralarda oyalanıp vakit geçiriyordum. Hiç 

kuşkusuz, beni anlatacak olan masal söylenir söylenmez uçup gidecektim.” (19) 

Hasan Ali Toptaş, diğer eserlerinde kullandığı eşsiz üslubu bir “çocuk kitabı” olarak 

kaleme aldığı bu kitabında da hissettirmektedir. Kalem ustası Toptaş, okur zihninde 

değerlerle birlikte, metin boyunca akıp giden estetik bir tat bırakmaktadır. 

“Aşağıdaki çocuklardan biri, gözlerini kısmış, dikkatle bana bakıyordu çünkü. Tıpkı, 

ormana gelip giden cellat yüzlü, kara bıyıklı ve bulanık bakışlı adamlar gibi bakıyordu. Bu 

yüzden ben de uzunca bir süre orman gibi baktım ona. Ormanda ne kadar ağaç, ne kadar 

çiçek, ne kadar ot ve börtü böcek varsa, onların rengiyle, onların kokusuyla, onların şekliyle 

baktım.” (19) 

Tabiatta bütün varlıklar birbirleriyle vardır, burada da gürgen ağacı bunu 

vurgulamak için (rüyasında) kendisine bakan çocuğa yaprak kanatlı bir kuş olarak değil de 

kocaman bir orman olarak baktığını belirtmektedir. Bir zerre bütün kâinat, insan bütün 

insanoğlu, bir ağaç kocaman bir ormandır. 

“‘Rüya gördün herhâlde,’ dedi köknar. ‘Söyle bakalım, yoksa seni kestiler mi 

rüyanda?’ ‘Hayır,’ dedim soluk soluğa. ‘Kesmediler. Daha doğrusu, tam keseceklerdi ki, 

kaçtım onlardan.’ Köknar tatlı tatlı gülümsedi. ‘Kaçtın mı?’ ‘Evet kaçtım, hem de tıpkı bir 

kuş gibi kanatlarımı çırpa çırpa, uçarak kaçtım!’ ‘Rüya da olsa kaçabilmişsin,’ diye 

mırıldandı köknar. ‘Ne güzel!’ ‘Kaçtım ama, kurtulamadım ki.’ ‘Neden?’ ‘Uça uça kaçtım 

ya, bu kez de kuş sandılar beni.’ ‘Kim kuş sandı?’ ‘Kim olacak, çocuklar!’ ‘Eee?’ ‘E’si, 

bana da aynen kuşlara yaptıklarını yaptılar tabii.’ ‘Yani?’ ‘Sapan taşıyla vurdular.’” (21) 

İnsanlar yalnızca ağaç kesmiyorlar, evrendeki diğer bütün varlıklar üzerinde 

hükümranlık sürüyordu. Üstelik bu bilgi, yetişkinlerden çocuklara çok hızlı geçiyordu. 

Ağaçları hiç acımadan kesip biçen yetişkin dünyasında, çocuklar da kuşları sapanlarla 

vururlardı. 

“‘Biliyor musun,’ dedim ardından da, ‘bana kalırsa, ne yaparsak yapalım, biz bu 

insanlardan asla kurtulamayacağız.’ ‘Biliyorum,’ dedi acıyla.” (22) 

Tabiat bir bütündür, bu bütünü oluşturan parçaların birbirine karşı üstünlüğü veya 

zayıflığı yoktur. İnsan-merkezci tabiat anlayışı insanı evrenin merkezine yerleştirerek “her 

şey insan için vardır” görüşünü benimserken, çevre-merkezci tabiat anlayışı ise “tabiat” 

paydasını tüm varlıklar için eşit derecede görmekte ve adil bir düzeni savunmaktadır. İnsanın 

doğaya verdiği büyük zarar karşısında doğa, insan’dan kurtulmak istemektedir. Eğitimcilere 

düşen görev, çevre-merkezci tabiat anlayışı ile çocukları yetiştirmek ve insanı evrenle dost 

haline getirmektir. 

“‘İnsanlardan korkuyorum. Hem de bu korkum, dallarım uzadıkça artıyor...’ ” (22-

23) 

Çeşitli ihtiyaçlar için kesilen ağaçların bulunduğu ormanda gürgen ağacı da 

büyüdükçe kaçınılmaz sona yaklaştığını hissetmekte ve “korkum, dallarım uzadıkça artıyor” 

demektedir. 

“‘Keşke insanlar dünyayı sevmeyi öğrense; yaşadıkları topraklarda birer misafir 

olduklarını anlayıncaya ve çocuklarına daha yeşil bir gelecek hazırlamanın bilincine 

erişinceye kadar, ne yazık ki bu katliam böylece sürüp gidecek!’” (23) 

Kitap metninin en güzel cümlelerinden olan bu paragrafta, insana doğaya ve 

geleceğe dair çok şey okumak mümkündür. Sevginin, sahip olunan en değerli şey olduğu 
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bilgisi ile insanların “dünyayı sevmeyi öğrendiklerinde” dünyanın daha yaşanılabilir olacağı 

vurgulanmaktadır. 

Yaşamın, bizlere emanet edildiğini, kâinatta birer misafir olduğumuzu unutmamak 

doğaya zarar vermemeyi de beraberinde getirecektir. Gelip geçici olan hayatı, gelecek 

nesillere hak ettikleri gibi bırakmanın yolu sevgiden ve eğitimden geçmektedir. 

“‘Peki, kesince insanlar ne yaparlar bizi?’ diye sordum ona. ‘Ne bileyim?’ dedi 

kararsız bir sesle. ‘Herhâlde, kafalarına koydukları bir amaç uğruna kullanacaklardır. Eğri 

büğrü olanlarımızı odun yaparlar sözgelimi, irili ufaklı parçalara ayırıp sobalarda, 

ocaklarda, ya da fırınlarda cayır cayır yakarlar. Bir bakıma, bizim ölümümüzle ısıtırlar 

ellerini, ekmeklerini, aşlarını bizim ölümümüzle pişirirler. Birazcık eli yüzü düzgün 

olanlarımızdan da, sanıyorum, tahta yaparlar. Bildiğim kadarıyla, mobilyacılıkta falan 

kullanırlar bu tahtaları, evlerin yapımında falan kullanırlar, işte o zaman, yani şans 

yüzümüze güler de tahta olursak, iyi kötü biraz daha yaşarız. Bir masa kılığında yaşarız 

bakarsın, bir sandalye, bir dolap, bir merdiven, bir sehpa, bir vestiyer kılığında yaşarız. Ya 

da, bir sandık, bir gitar, bir kitaplık kılığında...’” (23) 

İnsanlar tarafından kesildikten sonra ne yapılacakları konusunda fikir yürüten 

ağaçlar, onların ihtiyaçlarına göre kullanılacaklarını, odun yahut mobilya olacaklarını 

belirterek “bizim ölümümüzle ısıtırlar ellerini, ekmeklerini, aşlarını bizim ölümümüzle 

pişirirler / bir masa kılığında yaşarız bakarsın, bir sandalye, bir dolap, bir merdiven, bir 

sehpa, bir vestiyer kılığında yaşarız” demektedirler. 

“‘Yani, kesilince hemen ölmeyiz öyle mi?’ ‘Deli misin sen, elbette hemen ölmeyiz. 

Benim büyüklerimden öğrendiğim kadarıyla, ağaçlar, ya iyice çürüyüp un ufak olduklarında, 

ya da yanıp büsbütün küle dönüştüklerinde ölürlermiş.’” (24) 

Ağaçların ölümü ile ilgili bu bilgi, metin sonunda işlerlik kazanmakta; gürgen dalı, 

“utanç dağları”na uzanırken içinin ateşiyle kendisini yakıp kül edeceğini-çürüyeceğini 

belirtmektedir. Çünkü insan, onu vicdanının asla kabul edemeyeceği bir şey yapmıştır. 

“‘Ben derim ki, hiç değilse sen kurtar kendini şu insanların elinden. Az önceki 

düşündüğünü aynen uygula ve seni odun yapmalarına asla izin verme! Hem de öyle düzgün 

büyü ki, seni dünyanın en güzel eşyasını yapmakta kullansınlar. Buna mecbur et o kendini 

bilmez canavarları! Güzelliğinle mecbur et!’ Buruk bir gülümseyişle köknarın yüzüne 

baktım. ‘Sana söz veriyorum,’ dedim öfkeyle. ‘İnan bana sevgili dostum, tıpkı dediğin gibi 

yapacağım!’” (25) 

Gürgen ağacı, düzgün bir şekilde boy vererek ve büyüyerek “kendini bilmez 

canavarlar”lar olan insanlardan kurtulacağını düşünmekte ve odun olmamak, mobilya olup 

yaşamaya devam edebilmek için o günden sonra bütün enerjisini dimdik olmaya 

harcamaktadır. Oysa insan yaşamının aldatıcı koşuşturması içerisinde böylesi bir 

“güzellik”in hiçbir önemi yoktur; gürgen, bunu daha sonra çok acı bir şekilde öğrenecektir. 

“Artık, insanların eline düştüğümde odun olmamak için, bütün gücümle direnişe 

geçmiştim… Üstelik, herhangi bir şeye karşı direnmek, daha şimdiden güzelleştirmişti beni. 

Varlığıma, benim bilmediğim birçok anlam katmıştı. Öyle ki, kurumaya yüz tutan en ölgün 

yapraklarım bile birdenbire canlanmış, ormanın içinde birer zümrüt damlası gibi 

parıldamaya başlamıştı. Bütün bunların yanı sıra, günden güne kokum da değişmişti sanki, 

giderek dallarımın rengi, gövdemin şekli ve duygularımın yönü de değişmişti.” (27) 

Herhangi bir şey için mücadele etmek, emek harcamak, çalışmak, çaba göstermek 

varlığa anlam katmakta, gürgen ağacı da bu düşünceyi “Herhangi bir şeye karşı direnmek, 

daha şimdiden güzelleştirmişti beni. Varlığıma, benim bilmediğim birçok anlam katmıştı” 

demektedir. 

“Yüzyıllardır çözülemeyen acayip bir bilmeceydi insan. Derinlerden daha derin bir 

sırdı ya da, ucu bucağı olmayan, içi pisliklerle, içi eşsiz güzelliklerle dolu, alabildiğine 

karanlık ve karmakarışık bir evrendi.” (27) 

Mevlana’nın “gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun”da 

dediği gibi burada da insanın her iki yönü belirtilerek insan için “içi pisliklerle, içi eşsiz 

güzelliklerle dolu” denilmektedir. Kendinde bulunan bu iyi enerjiyi açığa çıkardığında 

şüphesiz “eşref-i mahlûkat” bile olabilirdi; varlığı diğer varlıklarla anlam kazanan insan, 

temeli varlık âlemindeki bütün mevcudatı kapsayan ve bu temel üzerinde yükselebilecek 
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olan bir bina gibiydi. İnsan, bu binayı yükseltmek ve içindeki dağı çıkmak için barış içinde 

bir evren için daima adil olmalıydı. 

“İnsanların büyük bölümü, birçok güzelliği göremezdi. Büyük bölümü, birçok 

güzelliğe dokunamazdı. Onlar, birer uyurgezer gibi, geçip giderlerdi güzelliklerin yanından. 

Ya da, kafalarına taktıkları başka bir güzelliğin peşinden koşarken, onun uğruna, birçok 

güzelliği de ayaklarının altına alıp hiç farkına varmadan acımasızca ezerlerdi.” (28) 

Günümüz dünyasında insanı kuşatan bütün her şey, onun ilgisinden ve zamanından 

çalmaktadır. Kendi varlığına, hayatın anlamına, güzelliğe, hakikate ayrılması gereken 

zaman; gereksiz dünya meşguliyetine harcanmakta, insan makineler dünyasında gün 

geçtikçe makineleşmektedir. Hal böyle olunca dünya koşuşturması içinde ezilen insan, 

güzellikleri ve yaşama değer katan bütün her şeyi de varlığıyla ezmektedir. 

“Gelecekte ille de kesileceksem, güzel bir eşyanın yapımında kullanılmayı hayal 

ediyordum. Sözgelimi, kesildiğimde, bir köylü, tutup beşik yapsındı beni. Oymalarım olsundu 

ince ince, işlemelerim, renklerim ve boncuklarım olsundu. Kara gözlü, ela gözlü kızlar 

uyutaydım bağrımda, selvi boylu, kara pürçekli oğullar büyüteydim. O zaman, herhâlde 

birbirinden güzel ninniler de söylenirdi başucumda. Saçları sesine, sesi saçlarına benzeyen 

ipek yumuşaklığındaki bir anne, bağrımdaki çocuk uyandıkça palas pandıras koşar, gelip 

yanı başıma otururdu. Sonra, ben de ninni ninni tüterdim geceler boyu... Yıllarca, tâ ki 

büsbütün çürüyüp yok olana dek, o annenin süt kokan, ılık sesiyle yıkanırdım. Ya da, ille de 

bir şey yapacaklarsa, bir çocuk bahçesinde oyuncak yapsınlardı beni. Herhangi bir şehrin 

herhangi bir semtinde, çiçeklerin, bankların ve salıncakların arasında bir tahterevalli 

olaydım sözgelimi. Bu mümkün değilse, şırıl şırıl şakıyan fıskiyelerin ötesinde, şaha 

kalkacakmış gibi duran, tahtadan bir at olaydım. Herhâlde, o zaman da, her gün şehrin 

değişik semtlerinden, pembe gülüşleriyle, irili ufaklı çocuklar gelirdi yanıma. Gelince de, 

annelerinin babalarının ellerinden renkli birer uçurtma gibi koparak hemencecik sırtıma 

binerlerdi. Onlar beni minicik elleriyle okşarken, ben de bir güzel hoplatırdım onları 

üstümde, güldürür, sevindirirdim. Gülüşlerinin rengine karışıp şehrin her yerine dağılırdım 

böylece, sevinçlerinin derinliklerine sinip caddeler boyunca inanılmaz bir keyifle gürül gürül 

akardım.” (28-29) 

Ben Bir Gürgen Dalıyım’da bir nehir gibi akan paragraflardan olan üstteki cümleler, 

Toptaş’ın edebiyatı ve yazın yolculuğu hakkında da fikir vermektedir. Kusursuz bir cümle 

kuruluşu ve metin bağlamı ile okur zihninde adeta kelimelerden bir dünya yaratmaktadır. 

Kesildiğinde beşik olmak isteyen gürgen ağacı, beşiği ve anlam ilgisi bulunan beşik 

dünyasını anlatmış, böylesine “güzel” düşünen ağacın metin sonunda beşik olmak yerine bir 

darağacı olması, okura gözyaşıyla okuyacağı bir metin bırakmıştır. 

“Bütün bu seçenekleri tek tek düşünürken, kimi zaman, demiryolu traversi olmak da 

geçiyordu içimden. Gerçi, bu konuda biraz kararsızdım. Travers olduğumda, üzerimden 

gelip geçecek olan trenlerin ne taşıyacağını bilemiyordum çünkü. Bu trenler bir yerden bir 

yere hep mutluluğu, hep güzelliği taşıyacaksa, yaprağımı bile kırpmadan, bütün içtenliğimle 

travers olmayı kabul edebilirdim. Ama, upuzun tren katarları gece gündüz mermi taşıyacak, 

upuzun tren katarları mahpus ya da yaralı ve aç asker taşıyacaksa, aman aman, ne travers 

yapımında kullansınlardı beni, ne de o trenlerin büyük bir gürültüyle girip çıktığı gar 

binalarında.” (20-30) 

Savaş ve barış düşüncelerine gönderme yapılan bu paragrafta gürgen ağacı: “trenler 

bir yerden bir yere hep mutluluğu, hep güzelliği taşıyacaksa, yaprağımı bile kırpmadan, 

bütün içtenliğimle travers olmayı kabul edebilirdim” diyerek barışı olumlamış, “upuzun tren 

katarları gece gündüz mermi taşıyacak, upuzun tren katarları mahpus ya da yaralı ve aç 

asker taşıyacaksa, aman aman” olmayayım diyerek savaşı, silahı olumsuzlamıştır. 

“Ömrümün iplerini elinde tutan insanoğlundan, uzak bir köy kahvesinde eğri bir 

sandalye bacağı olmayı bile isteyemezdim. Ak sakallı meşenin dediğine göre, böyle bir şeyi 

istesem bile, insanoğlu beni duymazdı zaten. Sağırdı çünkü o; kokularıma da, yeşillerime de, 

duruşuma da sağırdı. Sözün özü, insanoğlu benim soyumun dilini çözememişti henüz; kokuca 

konuşsam da anlamazdı, renkçe konuşsam da...” (30) 
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Tabiatın dili, insan konuşması gibi çözülemese de; yaşam sevgisi, bütün kâinatı 

anlamaya yeterdi. Yaşamı ve yaşamı var kılan mevcudatı sonsuz bir sevgi ile kucaklamak, 

anlamaktı. 

“Ak sakallı meşenin, yıllar önce bana anlattıklarından biliyordum bunu. Onun 

dediğine göre, rüzgâr denen şey yalnızca rüzgâr değildi... Okumasını bilmek gerekirdi onu. 

Bunu bilenler, rüzgârın içinde hayata dair hemen hemen her şeyi bulabilirlerdi. Çünkü 

binlerce bitkinin kokusu vardı rüzgârda, binlerce bitkinin şekli, rengi ve fısıltısı vardı. İnsan 

sesleri vardı sonra çeşit çeşit, hayvan sesleri, tepelerin yüksekliği, denizlerin genişliği, 

nehirlerin uzunluğu vardı. Rüzgârı okumasını bilenler, canları isterse, hiç görmedikleri bir 

denizin tuzunu bile tadabilirlerdi sözgelimi. Ya da, yıllar önce ölen bir ihtiyarın gençliğinde 

attığı gevrek kahkahaları bile duyabilirlerdi. Bu nedenle, sürekli rüzgârı dinliyordum ben.” 

(42) 

Rüzgâr, bir yeri bir başka yere taşıyabilen bir yaşam elçisidir. Yukarıdaki paragrafta 

da rüzgârın bütün varlıkların dilini barındırdığı ve okumasını bilenler için kâinat bilgisinin 

orada saklı olduğu anlatılmaktadır. 

“‘Genç olduğun için henüz birçok şeyi bilmiyorsun,’ diyordu o. ‘Ölenle ölünmez... 

Üstelik bu merak, eninde sonunda acı verir sana.’ ‘Neden?’ diye soruyordum ona. ‘Nedeni 

şu,’ diyordu düzlükte yankılanan endişeli bir sesle, ‘bu merakın sonunda, ister istemez 

insanoğlunun ne denli vahşi olduğunu daha yakından görür, görünce de fena hâlde 

üzülürsün.’” (43-44) 

İnsan ile yeni yeni tanışan gürgen ağacı, dostu köknarı kaybedince üzülmektedir. 

Yalnızca ağaç kestiğini bildiği insanoğlunun bu bilgisi bile ona çok büyük acı vermektedir. 

“Kıyıda, denizden dönen balıkçıların yüzünü kırbaçlayıp duran sert bir poyraz 

vardı. Teknedeki balıklarsa, tabii, hep bir ağızdan hâlâ çırpınıyorlardı, ‘Deniz, deniz!’ 

diye…. İnsanlar, soğuktan moraran ellerine hohlaya hohlaya birbirlerinden para alıp 

birbirlerine para veriyorlardı bir süre.” (46) 

İnsan, sadece ağaç kesmiyor, aynı zamanda kuşları ve balıkları da öldürüyordu. 

Karada ağaçlara, denizde balıklara, gökyüzünde kuşlara yaşam hakkı tanımıyordu. Madde 

âlemine dalan ve orada mutlu olan insan; ağaçların çığlıklarını, kuşların inleyişlerini, 

balıkların bağırışlarını duymuyordu. 

“Ardından, balık kasalarını kucaklayıp kıyıya çıkarıyorlardı. Ama, bir kerecik olsun, 

balık pullarında yankılanan şarkıyı görmüyorlardı o sırada. Yani, zavallı köknar o denli 

gitar, gitar o denli şarkı ve şarkı o denli balık oluyordu ki, kimse gerçekte ne alıp sattığının 

farkına bile varmıyordu…. Böylece, belki birkaç gün sonra, kasabanın içinde süren uzun ve 

meşakkatli bir yolculuğun ardından, ev ev dağılıp sonunda insanların sofrasına kadar 

geliyordu bu balıklar, insanlar, balık yerken bir şarkıyı da yediklerini fark etmiyorlardı 

gene; şarkıyla birlikte biraz da gitarı, dolayısıyla, zavallı komşum köknarı yediklerini de fark 

etmiyorlardı tabii.” (47) 

Yaşam, bir döngüdür. Yukarıdaki paragrafta da bu döngü anlatılmış; ağaçtan gitar, 

gitardan şarkı, şarkıdan balık, balıktan insan yaratılmıştır. İnsan, yanlış işlettiği bu tabiat 

çarkının bir gün kendisini yutabileceğini unutmadan yaşamalıdır. 

“Peki, önce gitara, sonra şarkıya, sonra da sulara dönüşüp balıkların varlığına 

sızan köknar tükeniyor muydu sofralarda? Hiç olur mu? Güzelliği yaratanlar nerede 

tükenebilir, kimlerce tüketilebilir ki?” (47) 

Tabiatın, doğanın, kâinatın “güzellik”le eşdeğer tutulduğu metinde güzellik 

düşüncesi birçok paragrafta geçmektedir. Köknar ağacının kesildikten sonra öldüğüne 

inanmayan gürgen, “Güzelliği yaratanlar nerede tükenebilir, kimlerce tüketilebilir ki?” 

sorusunu sorarak, güzellik ve yaratma sözcüklerinin ilahi anlamlarına da gönderme 

yapmaktadır. 

“Başucunda da, körük hızıyla soluk alıp veren, alınları boncuk boncuk tere batmış, 

fötr şapkalı iki adam varmış, ikisi de cellat yüzlüymüş bu adamların. İkisi de korkunç 

derecede uykusuz ve yorgunmuş. Sonra, işte bu ızbandut kılıklı adamlar, karanlıkta yalnızca 

gözlerinin ışıltısı seçilebilen zifirî karanlık bir atın arkasına bağlayarak, hiç acımadan, sanki 

cansız ve duygusuz bir şeymiş gibi sürükleye sürükleye götürmüşler köknarı.” (49) 
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Doğadaki bütün varlıkların içkin bir yapısı olduğu daha önceki paragraflarda 

söylendi. Burada da “cellat yüzlü” adamların kesilen köknar ağacını “bir atın arkasına 

bağlayarak, hiç acımadan, sanki cansız ve duygusuz bir şeymiş gibi sürükleye sürükleye 

götürdükleri” anlatılmakta, insanın doğaya saygı göstermediği, doğaya haksızlık ettiği 

imlenmektedir. 

“Römorkun içinde, öteki ağaç gövdeleriyle birlikte, bilmediği bir yöne doğru, sarsıla 

sarsıla yolculuk ediyormuş. Beton ormanına benzeyen, büyükçe bir şehrin caddelerinden 

geçmişler şafak sökerken. İsten, dumandan boğulan bir şehirmiş bu; sokaklar, caddeler, 

bulvarlar, hatta meydanlar, soluk alıp verebilmek için, iki büklüm kıvranıyormuş. Henüz 

insanlar yokmuş ortalıkta, akıyorsa kaldırımlar çerin çöpün içinde, kendi başlarına 

akıyormuş. Dönüyorsa köşeler, kendi başlarına dönüyormuş. İnsanlar evlerindelermiş o 

sırada. Perdeleri hafifçe aralayarak, göz göz bakarlarmış dışarıya. Zift gibi kararan 

gökyüzü ne zaman mavileşecek, güneş ne zaman parlayacak diye, şehrin büyüklüğünden 

daha büyük bir umutsuzlukla, pencerelerin gerisinde öylece, solgun gölgeler hâlinde bekler 

dururlarmış.” (52) 

Metinde doğa karşısındaki insan yaşamının en iyi anlatıldığı paragraflardan biridir. 

İnsan bir “beton ormanı”nda yaşamakta; isten, dumandan boğulan bir şehir, soluk alamayan 

cadde ve sokaklar, şehrin büyüklüğünden daha büyük bir umutsuzluk, solgun gölgeler 

halinde beklemek… ifadeleriyle bu durum somutlaştırılmaktadır. Gün geçtikçe dünyası 

yalnızca duvarlarla çevrilen, doğal olan her şeyden soyutlanan insan, doğaya ve yaşamın 

bütün el değmemiş yanına yabancılaşmaktadır. 

“Büyüyüp serpilmiştim artık. Günden güne, dallarım biraz daha uzamıştı bulutlara 

doğru. Zümrüt gibi parlayan yapraklarım da çoğaldıkça çoğalmıştı. Düzlükte yaşayan öteki 

ağaçların dediğine göre, ormanın güzelliğine güzellik katan yemyeşil bir şiire benziyordum. 

Bu yüzden olsa gerek, omuzlarıma konup havalanan kuşlar bile hızla güzelleşiyordu o 

yıllarda. Sonra, bu güzelliğim ormana da yayılıyordu kuşlarla; dere tepe demeden, kanat 

kanat her yeri dolaşıyordu.” (55) 

Metnin en iyi metaforlarından biri olan “yemyeşil şiir” ifadesi, Toptaş’ın doğanın 

güzelliğini anlatmak için bulmuş olduğu özgün bir ifadedir. Odun olmamak için gürgen 

ağacının girdiği mücadele, onu güzelleştirmiş ve ormanda bütün dikkatler ona yönelmiştir. 

Gürgen ağacı “ormanın güzelliğine güzellik katan yemyeşil bir şiir”dir artık, bu şiirin 

dizeleri bütün yeryüzünü dolaşmaktadır. 

“Adamlar hızla kalkıp bana doğru yürüdüler. Ellerinde baltalar vardı gene; ağızları 

mavi parıltılı, keskin ve amansız baltalar. Onların niyetini anlayınca, ben ne yapacağımı 

şaşırdım tabii. Bir an, rüyada yaptığım gibi uçabilsem, dedim içimden. Bir yandan da, 

gözlerimi çevirmiş, yardım istercesine, komşularıma bakıyordum. Düzlükte yaşayan bütün 

ağaçlar sessizdi oysa, kimseden çıt çıkmıyordu. İşte o sırada, ‘Hıh!’ diye bir ses duyuldu 

birden. Sesle birlikte, topuklarıma keskin bir acı sokulmuştu. Tam bağıracaktım ki, ardından 

bir acı daha duydum aynı yerde. Ardından bir acı, ardından bir acı, ardından bir acı daha... 

Az önce gölgemde terlerini kurutup karınlarını doyuran iki adam, şimdi hızla balta 

savuruyordu gövdeme. Darbeleri aldıkça, o zümrüt yeşili yapraklarım tiril tiril titremeye 

başlamıştı. Bu yüzden, önce onlar düştüler yere. Boşlukta savrulup çığlık çığlığa uçuştular. 

Onların ardı sıra, ağu yeşili gözlerle bana bakan komşularıma bir tek ayrılık sözü bile 

edemeden, ben de devrildim. Gürültüyle, acıyla, dallarımla ve uçuşan yapraklarımla, 

gökyüzünün maviliğini çizerek devrildim. Bağırdım, yüzüm toprağa gömülürken. Kokumla 

hıçkırdım, rengimle çığlık attım.” (63-65) 

Metnin kahramanı olan gürgen ağacı da diğer ağaçlar gibi aynı sonu yaşamış, 

kesilmiştir. Umutla, cesaretle, sevgiyle büyüttüğü bedeni şimdi insanın elleriyle yere 

serilmiş, toprağından koparılmıştır. Yemyeşil bir şiir olan gürgen; gürültüyle, acıyla, dalları 

ve uçuşan yapraklarıyla, kokusuyla ve rengiyle toprağa gömülmüştür. 

“Ak sakallı meşenin dediği gibi, insanın zalimliğine ağaçlarla kuşlar, böceklerle 

otlar, hayvanlarla taşlar değil, ancak insan karşı koyabilirdi. Dönüp dolaşıp insanda 

başlıyordu her şey, dönüp dolaşıp insanda bitiyordu. Gerisi boştu... Yani, insanın 

karışmadığı her şey bir masaldı.” (65) 
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Metnin en can alıcı cümlelerinden olan bu paragraf, insanın “mahlûkların en 

şereflisi” olduğuna da, “zalimlerin en zalimi” olduğuna da gönderme yapmakta; cennetin de 

cehennemin de insanın içinde olduğunu, her şeyin insanda başlayıp insanda bittiğini, zaten 

“iyi ve güzel olan tabiat”ı bozmayacak bir insanlık ile “her şeyin masal” olduğunu 

anlatmaktadır. 

“Ağzına kadar ay ışığıyla dolu, küçük bir derenin içine girmiştik. Adamlardan biri 

kafasını omuzlarının arasına gömerek, bir sigara yaktı orada. Sonra, ay ışığını 

dalgalandıran yanık bir sesle, uzun uzun türküler söyledi. Bir oldu, sevdiğini çağırdı bu 

türkülerin içinde; bir oldu, sevdiğine kokulu mendiller gönderdi. Sevdalardan söz etti sonra; 

içini yakıp kavuran ateşlerden, boynunu büken ayrılıklardan, hatta ayrılıkların ölümden 

daha beter olduğundan söz etti. Öteki adam suskundu. Herhâlde, hâlâ çocuğunun hastalığını 

düşünüyordu. Bir yandan da, ikide bir atları kamçılayıp, ‘cık, cık!’ çekiyordu. Dişlerini 

sıkarak, sertleşiveren bir suratla kamçıyı atların sırtına öyle hızlı indiriyordu ki, çıkan ses 

yüzünden, derenin iki yamacındaki kayalıklar deprem oluyormuş gibi zangır zangır 

titriyordu. Türkü söyleyen de türküsünü yarıda kesip, ‘Yavaş vur şu atlara,’ diyordu arada 

bir. Ama, öteki duymuyordu onu. Sanıyorum, zavallı adam atları kamçıladığının bile 

farkında değildi. At diye, olanca öfkesiyle parasızlığa vuruyordu belki de, doktorsuzluğa, 

çaresizliğe ve ümitsizliğe vuruyordu.” (67) 

Metinde yalnızca doğa bakışıyla cümleler değil, insan bakışıyla da cümleler 

mevcuttur. Yukarıdaki paragrafta, insanın hayat karşısındaki acizliğine ve çaresizliğine 

değinilmiş, yaşama zarar veren eylemlerinin altında bu halinin yatabileceğine gönderme 

yapılmıştır. Kendisine bağırılan bir abi kardeşine bağırmakta, kardeşi de kediye 

bağırmaktadır, kötülüğün de bir döngüsü olduğu anlatılmaktadır. 

“Aslında, arada bir avlu kapısına gelip giden kamyonetlere yüklenen kapılara ve 

pencerelere bakılırsa, sonumuzun ne olacağı apaçık ortadaydı. Günün birinde, bu marangoz 

bizi tutup tıpkı onlar gibi ya kapı yapacaktı ya da pencere. Hatta, bazı arkadaşlar kapı, 

bazıları da pencere olmanın yararlarını çoktan tartışmaya başlamıştı. ‘Kapı olmak hiç de 

sevimli değil,’ diyordu içimizdeki çamların en yaşlısı. ‘Bir kere, kapı olunca kilit takarlar 

bize. İnsanoğlunun böyle acayip huyları vardır. Evet, gözümüzün yaşına bile bakmadan kilit 

takarlar. Kilit ne demektir bilir misiniz?’ ‘Ne demektir?’ ‘Ben size söyleyeyim, kilit, insanın 

utancı demektir her şeyden önce... İnsanoğlunun nereye ulaştığının göstergesi demektir. 

İnsanların birbirlerine duydukları güvensizliğin elle tutulur hâlidir kilit. Birbirlerine 

duydukları saygının derecesidir. Bu yüzden, bir çeşit utanç belgesidir her kapıda. Hatta, her 

dolapta, her çekmecede, her çantada, her kasada, her kutuda... Gene de, insanların yüzü 

kızarmaz onu görünce. Üstelik, bu kilitleri açıp kapamaya yarayan ve adına anahtar denen 

şeyi, sürekli ceplerinde taşırlar. Bazıları ceplerine bile koymaz anahtarını, kaptıracakmış 

gibi, sürekli elinde tutar. İkide bir, evirir çevirir. Neşelenince, şıkır şıkır sallar. Yani, utanç 

belgesini farkına bile varmadan, neşesinin bir göstergesi olarak kullanır. Hadi bakalım, 

bütün bu anlattıklarımdan sonra söyleyin şimdi, ister misiniz kapı olalım? İster misiniz, o 

kilitlerden biri getirilip yanağımıza vidalansın?” (73-74) 

Değerler eğitimi çerçevesindeki çevre eğitimi içerisinde insan-merkezci bakışı 

somutlaştıran bu paragrafta; kapı ve kilit imgeleri ile insanın sahiplenme, aidiyet ve güvenlik 

gibi sorunlarına vurgu yapılmakta, dünyanın sahiplenmek için değil paylaşmak için var 

olduğu sezdirilmektedir. Kapı ve kilit, aynı zamanda insanın dünya ile iletişimi çerçevesinde 

de ele alınabilmekte, yaşama açılan kapılarına kilit vuran ve böylelikle metinde resmedilen 

insanoğlu fikri belirmektedir. 

“‘En iyisi pencere olmak,’ diyordu çam. ‘Bu durumda, inanın bana, en iyisi pencere 

olmak... Çünkü, her pencere bir yanıyla içeriye bakıyorsa, bir yanıyla da dışarıya bakar. 

Hiçbir şey göremese bile, en azından, gökyüzünü görür yani. Kuşları, bulutları, ufukları, 

yıldızları, yağmurları ya da kar taneciklerini görür... Sokakları görür sonra, sokaktan gelip 

geçen insanları ve bu insanların ayak seslerini görür. Kısacası, dünyanın her yerinde, 

pencerelerin gönlü kapılarınkinden daha zengindir. Bu nedenle, dileyelim ki, marangoz bizi 

birer pencere yapsın.’.... Altık, herkes pencere olma hayalinin peşine düşmüştü. Büyüklük 

küçüklük önemli değildi, pencere olsunlardı da, isterse şöyle kibrit kutusu kadar olsunlardı. 
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Yeter ki, görebilsinlerdi dışarıyı. Yeter ki, bakışlarını uzatabilsinlerdi uzaklara. Bakışlarıyla 

dokunabilsinlerdi ufuklara, kıpırtılara; dokunabilsinlerdi renklere, seslere...” (74-75) 

Pencere imgesi, “açıklık” kavramı ile anlam kazanmaktadır. Kapı değil de pencere 

olmak isteyen ağaçlar, tabiatın yaşama dönük olan dallarıdır. İnsanlar kapatmayı ve kilit 

altına almayı tercih ederken, karakterlerine ve kişiliklerine dair de çok şey söylemektedirler. 

Küreselleşen dünyada her anlamda “kapatılan” insan, belki de bu yüzden doğayı ve tabiatı 

okuyamamaktadır. 

“Zaten, bir zamanlar bana ak sakallı meşenin anlattığına göre, adına savaş denen 

şey, yeryüzünün herhangi bir noktasında başlayıp herhangi bir noktasında bitmezdi. Her şey 

gibi, o da insanda başlayıp insanda biterdi. Bu yüzden, cepheler falanca dağda ya da 

falanca ovada değildi. Cepheler, bütün acımasızlıklarıyla insanoğlunun içindeydi. Toprağı 

titrete titrete yürüyen tanklar, art arda gümbürdeyen toplar ve durup dinlenmeden kurşun 

kusan tüfekler insanoğlunun içindeydi. Hatta, henüz icat edilmemiş silahlar da insanoğlunun 

içindeydi. Yani, insan bir savaş alanıydı. Ceket, gömlek, pantolon ya da etek giymiş, kravat 

takmış, tıraş olmuş, kokular sürmüş bir savaş alanı. Gülümseyen bir savaş alanı. Öpen hatta, 

okşayan, konuşan, susan, çiçekler alıp çiçekler veren bir savaş alanı... Peki, bir barış 

bahçesi olamaz mıydı aynı insan? Şöyle, güllerin kuş cıvıltılarına, kuş cıvıltılarının güllere 

karıştığı, mutlu yüzlerle dolu rengârenk bir barış bahçesi?” (97-98) 

Savaşın insanda başlayıp insanda bitmesi, cephelerin insanoğlunun içinde olduğu, 

insanın bir savaş alanı olduğu gibi imgeler birçok metinde karşımıza çıkan güçlü 

metinlerarası ifadelerdir. Dünyada yaşanmış ve yaşanacak bütün kötülüklerin insandan 

kaynaklandığı, insan isterse dünyanın daha iyi bir yer olabileceği düşüncesi hâkimdir. 

İnsanın bütün kısıtlamalarına ve varlığının zaaflarına rağmen bir “barış bahçesi” olma 

umudunu dile getiren metin; “güllerin kuş cıvıltılarına, kuş cıvıltılarının güllere karıştığı, 

mutlu yüzlerle dolu rengârenk bir barış bahçesi” ifadesini kullanmaktadır. 

“İki askerin omuzlarında taşınırken, artık nerede kullanılacağımı tahmin 

edebiliyordum. Mahpushane denen insan kafesinin herhangi bir parçası olacaktım ben. Belki 

de, komşum köknar gibi, tahtalarımdan kapı yapacaklardı. Şöyle, asık suratlı, buz gibi bir 

kapı... Kapı yapılınca da, tabii, hiçbir yere kımıldayamadan, ömrümün sonuna dek 

mahpushane türküleri dinleyecektim orada. Komşum köknarla aynı kaderi paylaşacaktım 

belki de, türküleri dinleye dinleye, çürüyüp gidecektim. Gelin görün ki, olaylar hiç de benim 

sandığım gibi gelişmedi. Götürüldüğüm mahpushane atölyesinde ne kapı oldum, ne de 

pencere... Hatta, insafa gelip işkence sopası bile yapmamışlardı beni, masa ya da sandalye 

bacağı bile yapmamışlardı…. Kesilip biçilmiş, yontulup çatılmış, bir darağacı olmuştum. 

Doğrusu, kesildim kesileli, böyle bir şeye dönüşeceğim hiç aklıma gelmemişti. Beynimden 

vurulmuşa dönmüştüm bu yüzden. İnanılmaz derecede utanıyor, utancımdan ne yapacağımı, 

nereye bakacağımı bilemiyordum.” (100-102) 

İnsandan korkan, onun elinde yok olmaktan, kötü bir eşya olmaktan korkan, bir 

beşik, bir pencere olmak isteyen gürgen ağacı; metnin vermek istediği iletiyi en iyi şekilde 

vererek, insanoğlunun elinde bir darağacına dönüşmektedir. Gürgen ağacı şimdi, korku 

dağlarından gelip, utanç dağlarına konmuştur. 

“Hepsi suskundu. Üstelik hepsi, başka yerlere bakıyordu o sırada. Nedendir 

bilinmez, benimle göz göze gelmemek için apayrı bir çaba harcıyorlardı. Belki de, 

utanıyorlardı beni görünce. Ne de olsa, onların içinde yatan vahşiliğin gözle görülür bir 

şekliydim ben. Görünür hâle gelen duygularıydım onların, düşünceleri ve davranış 

biçimleriydim.” (104) 

Darağacını yapan, darağacını kullanan; evrensel kötülük, yaşam hırsızlığı, vahşet ve 

şiddetin her türlüsünü yapan ve bundan utanan bir insanlığı anlatırken yukarıdaki cümleleri 

kullanmaktadır gürgen ağacı, kendi kötülüğünden utanan bir insanlığı anlatmaktadır. 

“Saatlerdir taş avludan gelip geçen rüzgârın, olup bitenleri harfi harfine bütün 

yeryüzüne duyurduğunu biliyordum. Artık, yaşayamazdım. Yüreğim, bu gençten sonra bir 

insanın daha ipe çekilmesine dayanamazdı. Bu yüzden, o sabah, adamlar sessizce avluyu 

boşaltırken kararımı verdim. Ne pahasına olursa olsun, en kısa sürede çürüyüp yok 

edecektim kendimi. Yıllar önce, daha küçücük bir fidanken, odun olmamak için bütün 

gücümle nasıl direndiysem, şimdi de tam tersini yapacaktım. Odun olmak için direnecektim 
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yani. Bu sefer de, insanı, beni odun yapmaya mecbur kılacaktım. Sonra da, böyle iğrenç bir 

işlevi üstlenmektense, yanıp kül olacaktım. Bu kararımı, o sabah, taş avludan gelip geçen 

rüzgâr aracılığıyla Beşparmak Dağları’na da ilettim. ‘Eeey ağaçlar!’ diye bağırdım. ‘Eeey 

gürgenler, çamlar, köknarlar ve meşeler! Eeey uzun kuyruklu tilkiler, ey ürkek adımlı 

tavşanlar! Duyuun beni ey dağlar taşlar! Duy beni dağsümbülü! Duy beni eey ormanın 

kuytusunda gezinen yalnız böcek! Duyun beni eey gökyüzünü derinleştiren kuşlar! Duyun ve 

bundan böyle bir darağacı olarak bilmeyin beni! Eğer Beşparmak Dağları’nın ardındaki 

düzlükte kuru bir dalım kalmışsa, artık ben bir gürgen dalıyım!’” (110-111) 

Kuşlarla, çiçeklerle, böceklerle yemyeşil bir ormanda bir şiir gibi yaşayan gürgen 

ağacı; kesileceğini anlayınca kesilmemek için uğraşır, sonra kesilirse ne yapılacağı 

konusunda kendisiyle ve arkadaşlarıyla bir muhasebeye girer, boncuklu oymalı beşik olmayı 

hayal ederken de insanoğlunun acımasız ellerinde bir darağacı olur. Korku dağları’ndan 

kurtulan gürgen, şimdi utanç dağları’ndadır. “Ne pahasına olursa olsun, en kısa sürede 

çürüyüp yok edecektim kendimi, böyle iğrenç bir işlevi üstlenmektense, yanıp kül olacaktım.” 

diyerek vicdanın, iç huzurun ve özgürlüğün önemini hatırlatarak “bir darağacı olarak 

bilmeyin beni, Beşparmak Dağları’nın ardındaki düzlükte kuru bir dalım kalmışsa, artık ben 

bir gürgen dalıyım!” diyerek ruhunu insanın kötülüklerle dolu dünyasından alıp, “yemyeşil 

bir şiir” olduğu günlerdeki ormana bırakır. 

 

  



 

 

579 

 

Sonuç ve Tartışma 

“Anlamak isterim, hangi yasa 

Bir beşikle bir darağacını 

Aynı ağaçtan, ne adına var edebilir?” 

(Ahmet Erhan, Gülşiir) 

İnsan, yaşam üzerinde çok önemli bir yere sahiptir. Yaşamı, diğer canlılarla birlikte 

daha da güzelleştirmek, bütün kaynakları korumaya çalışmak ve evrenle barış içinde bir 

hayat sürmek insanın ve insanlığın asli görevlerindendir. Eğitim, insanı ve insanlığı daha 

iyiye götürme noktasında bir dönüm noktasıdır. Özellikle çocukluktan itibaren bilimsel 

bilginin yanında, insanı “yaşamak” eylemine hazırlamak için değerler bilgisinin de özenle 

sunulması gerekmektedir. Hatta çoğu eğitimcinin ifade ettiği üzere, çocuğa öncelikli olarak 

öğretilmesi gereken bilgi, yaşam bilgisidir. Doğru davranışları, çalışkanlığı, eğitimin ve 

bilginin önemini kavrayan bir birey için “öğrenme” bir yaşam biçimi haline gelebilir, 

getirilmelidir. Bu bakımdan çocuklara değerlerin öğretilmesi, bu alana daha özenle ve 

önemle yaklaşılması; insanlığın geleceği konusunda hayati önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Hasan Ali Toptaş’ın çocuk kitabı olarak kaleme aldığı Ben Bir 

Gürgen Dalıyım isimli kitabı incelenmiştir. Çocukluk, çocuk edebiyatı, evrensel değerler, 

değerler eğitimi ile ilgili kuramsal bilgiler ışığında kitap ele alınmış; içerik analizi yöntemi 

kullanılarak metnin bir okuması sunulmuştur. Bir gürgen ağacının kahramanlığında 

ilerleyen, baştan sona bir değerler kitabı olarak görülebilecek olan eser, Türk edebiyatı ve 

çocuk yazını için bir şaheser konumundadır. 

Bülent Dilmaç “İnsani değerler nelerdir?” diye sormakta ve İnsani Değerler Eğitimi 

Programı’nın beş evrensel değerinden söz etmektedir: “İnsani değerler, hayata bir değerlilik 

ve saygı katarlar. Hayatın dürüstlük, hoşgörü, iyilik, merhamet gibi güzel yanlarını 

çoğaltırlar. Bütün bunlar da uyumlu yaşama yol açar: İnsani değerler, hayatın sütunlarıdır. 

İnsani Değerler Eğitimi Programı beş evrensel değerden söz eder: 

a) Sevgi 

b) Hakikat 

c) İç huzur 

d) Doğru davranış 

e) Şiddetten kaçınma.  

a. Sevgi: İDE programında, bir duyu olarak değil de kalbin bir genişlemesi olarak 

görülür. Sevgi tüm evreni bir arada tutan en yüce değerdir. Sevgiyle yaşamak, herkese karşı 

merhametli olmak demektir. Hepimiz açılabilir sevginin içimizden akarak dışarıya, dünyaya 

neşrolmasını sağlayabiliriz. 

b. Hakikat: Değerinin ebedi olduğu ve dünyanın değişip duran bakış açısının 

ötesinde yer aldığı düşünülür. Hakikat, zaman/mekân/yerdeki değişikliklerden etkilenmez ve 

idrak gücümüzün rolü de hakikati bulmaktır. Doğru sözlü insan, sadece hakikati söyleyen 

insan olmakla kalmayıp, kalbinde ve eylemelerinde de dürüst olan, düşündükleri, 

söyledikleri ve yaptıkları arasında uyum olan kimsedir. 

c. İç Huzur: Duyusal sistemimiz tedirgin edildiğinde, huzursuzluk ve kafa karışıklığı 

ortaya çıkar. Duyusal seviyede son derece aranan bir insani değer olan iç huzurun değeri 

gündeme gelir. Bu bir aylaklık hali olmayıp, duygusal bir dengelilik, bir sakinlik halidir. 

Duygular sakinleştirildiği takdirde iç huzur meydana gelir ve eylemlerimiz de duygusal 

arzular tarafından karartılamaz. 

d. Doğru Davranış: Doğru davranış, eylem halindeki hakikattir. Herbert Spencer, 

gerçekten de ‘Eylem, düşünce dairesinde kök salar,’ demiştir. Her eylemin arkasında, 

duyulardan birinin neden olduğu bir düşünce vardır. Çocukların iyi alışkanlıklar oluşturmaya 

ve kendilerini ayakta tutma becerilerinin yanı sıra toplumsal ve ahlaki becerileri geliştirmeye 

ihtiyaçları vardır. Çocuklar, grup etkinlikleri ve öyküler sayesinde, doğru davranış 

kazanmayı, çare bulma yeteneğini, kendine güveni, iyi davranışı ve liderlik yeteneğini 

oluşturmada deneyim kazanmaktadır. 

e. Şiddetten Kaçınma: Hemcinslerimiz olan insanlarla aramızdaki ilişkiyi de aşarak, 

canlı ve cansız her şeyi kucaklayan evrensel bir şeydir. Çevremize karşı bir 

yükümlülüğümüzün olduğu anlayışından kaynaklanır. Şiddetten kaçınma, tüm hayat 
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biçimlerine yönelik uyum ve anlayış demektir. Bunun uygulaması sadece fiziksel yönüyle 

kısıtlanmış olmayıp, sözleri, düşünceleri ve hareketleri de kapsar.” (İnsani Değerler Eğitimi 

Semineri 1996, Akt. Dilmaç 2002: 7-8-9). 

Dilmaç, beş evrensel değer olarak “sevgi, hakikat, iç huzur, doğru davranış, 

şiddetten kaçınma”yı saymaktadır. Ben Bir Gürgen Dalıyım; yaşam karşısında sahip 

olunması gereken içkin, “kalbin genişliği” olan sevginin evrenin mayasını besleyen en 

önemli kaynak olduğuna, doğa ve insan kardeşliği hakikatine, ağacın gövdesine vurulan 

baltanın bütün yaratılanlara karşı bir şiddet ve zalimlik olduğuna, kendisini ağaç olarak değil 

de kötülüğün ellerinin değmediği “bir gürgen dalı” olarak tanımlayarak vicdanın ve iç 

huzurun önemine ve bütün kelimeleriyle “doğru olan”a vurgu yapmakta, böylelikle değerler 

eğitimi alanında okutulacak bir kaynak kitap konumuna gelmektedir. 

“Milli Eğitim Temel Yasasının 2. maddesinde; ‘Türk Milli Eğitiminin genel amacı, 

Türk Milletinin bütün fertlerini beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve 

sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir 

dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 

karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek’ 

denilmektedir.” (Sever 2013: 59). Eğitimin bu kutsal amacının gerçekleşmesi, çocuklara iyi-

güzel ve doğru olanın gösterilmesi, öğretilmesi, kavratılması ile mümkündür. 

Hasan Ali Toptaş, bir gürgen ağacının diliyle kaleme aldığı eserinde hayata dair çok 

önemli sorular sormaktadır. Kardeşliğin güçlü bir imge olarak belirdiği “Beşparmak” 

Dağları’ndaki ormanda ağaç yapraklarına konan kuş cıvıltılarının güzelliğiyle başlayan Ben 

Bir Gürgen Dalıyım; “cellat yüzlü adamlar” tarafından kesilme korkusu, beyaz bir sis bulutu 

gibi yayılan kış günü köknar ağacının kayboluşu, gürgen ağacının insan elinde “iyi bir 

eşya”ya dönüşme umuduyla girdiği mücadele, mahpushane türküleri, gürgenin balta 

darbeleri ile devrilmesi ve hüzünlü yolculukları, marangozun acı dolu evi, hapishane avlusu 

ile devam etmekte ve gürgen ağacının oymaları, işlemeleri, renkleri ve boncukları olan bir 

beşik olmayı hayal ederken utancından nereye bakacağını bilemediği bir darağacı olmasıyla 

son bulmaktadır. 

Ben Bir Gürgen Dalıyım; meşenin, köknarın, yeşilin, böceklerin, kuşların, 

tavşanların, çiçeklerin, dalların, yaprakların… eşsiz yaşam ezgileri arasında, insana insanlığı, 

iyi ve güzel olanı fısıldayan “yemyeşil bir şiir” olarak karşımıza çıkmaktadır. “Korku 

dağları”nda doğup “utanç dağları”nda yok olan bu yemyeşil şiir; bütün okurlar tarafından 

okunup anlaşılmayı, daha yaşanabilir bir dünyanın kelimelerini söylediği bütün değerleriyle 

yaşama geçirilmeyi ve keşfedilmeyi beklemektedir. 

“‘Keşke insanlar dünyayı sevmeyi öğrense; yaşadıkları topraklarda birer misafir 

olduklarını anlayıncaya ve çocuklarına daha yeşil bir gelecek hazırlamanın bilincine 

erişinceye kadar, ne yazık ki bu katliam böylece sürüp gidecek!’” (23) 
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Öğrencilerin Bağlayıcı Bilgisi ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişki 
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GİRİŞ 

Şema kuramına göre bireylerin okudukları metni anlayabilmeleri için dilsel, içeriksel 

ve metinsel şemalara gereksinimleri vardır. Dilsel şemalar metnin üretildiği dilde yetkin 

olmayla ilgilidir. Bu bakımdan metni kavrama süreçlerinde etkili olan bir kavramdır (Bkz. 

Ülper, 2010). Bununla birlikte bir metni kavramak, metnin anlamının tutarlı ve 

bütünleştirilmiş bir biçimde yapılandırılmasını gerektirir (Gernbacher, 1997). Yine Kintsch’e 

(1998) göre metni başarılı bir biçimde kavrama metnin anlamının zihinsel gösteriminin 

yapılandırılmasını içerir.  

Yapı Kurma Sistemi (Structure Building Framework) kuramına göre kavramanın 

amacı tutarlı zihinsel yapılar oluşturmaktır. Karşılaştığı bir metni okuyan bir okur öncelikle 

oluşturacağı zihinsel yapılar için dayanaklar oluşturur. Ardından ise zihinsel yapılar oluştur. 

Zihinsel yapılar oluşturabilmesi içinse okumakta olduğu metinden aldığı önceki bilgiler ile 

sonra alacağı bilgilerin tutarlı olması gerekir. Böyle bir durumda okur metnin anlamını 

zihninde bütüncül ve tutarlı bir yapı olarak oluşturur. Bununla birlikte eğer önceki bilgiler 

sonra alınan bilgilerle az tutarlıysa kişi farklı alt yapılar oluşturur. Okuyucu okuma sürecinde 

bu yapıyı ya da alt yapıları kurabilmek için metindeki ipuçlarından yararlanır. Bazı 

metinlerde bu ipuçları açıkça verilmişken bazı metinlerde ise okurun çıkarımına bırakılmıştır 

(Gernbacher, 1997).  

Diğer bir bakış açısıyla kavrama, metni oluşturan önermelerin aktardığı anlamın 

bilişsel olarak işlemlenmesi ve çözümlenmesiyle ortaya çıkar. Bu nedenle, metindeki 

önermelerin anlamına ulaşma ve önermeler arasındaki açıkça bağlayıcılarla işaretlenmiş ya 

da işaretlenmemiş ilişkileri kurma kavrama sürecinde okurun gerçekleştirmesi gereken temel 

metinsel işlemlerdir. Dolayısıyla birçok dilsel ve bilişsel etmenler okuyucunun önermeler 

arasındaki ilişkileri ortaya koyan anlamı yapılandırma becerisini etkiler.  

Yukarıdaki kuram ve açıklamaların da işaret ettiği gibi, zihinsel metin gösterimini 

yapılandırabilmek için okurun tutarlılık ilişkilerini kurması gerekir. Diğer bir deyişle metni 

kavramanın temel varsayımlarından biri metnin birimleri arasında hem yerel hem de 

bütüncül düzeydeki ilişkileri kurmaktır Okurun bu tutarlılık ilişkilerini kurabilmesinin 

yollarından biri bağlayıcılardan yararlanmaktır. (bkz. van Silfhout, G.,  Evers-Vermeul, J. & 

Sanders, T. 2015).  

Sanders and Noordman’a (2000) göre bağlayıcılar, metin birimleri arasında tutarlılık 

sağlamaya yardımcı olur. "Fakat", "ancak" ve "değil" gibi bağlayıcılar, düşünceler ve 

argümanlar arasındaki kavramsal ve mantıksal ilişkilere işaret eder. 

Yine Kurtul’a göre (2011) bağlayıcıların işlevi önermeler arasında ya da bazı 

hallerde bir tümce ile ad öbeği arasındaki mantıksal ilişkiyi göstermektir. Bağlayıcılara aynı 

zamanda bağlaç (conjunction) bağlayıcı öğe (cohesive devices) ya da söylem işaretçisi 

(discourse marker) adları da verilmektedir. Dolayısıyla bağlayıcılar önermeler arasındaki 

ilişkileri belirten ve bu işleviyle anlamın tutarlı olarak yapılandırılmasında büyük öneme 

sahip bağlaşıklık araçlarıdır. “Bağlayıcılar tarafından iletilen anlam, söylem kesitleri 

arasında tutarlılık oluşturmak için çok önemlidir. Bağlayıcı, bağlantılı kesitlerin anlamsal 

içeriğiyle uyumlu olmayan bir ilişki taşıdığında amaçlanan bağlaşıklığın (coherence) yeniden 

yapılandırılması güç olacaktır. Örnek (1)94’de yer aldığı gibi, koşul bildiren “eğer” 

bağlayıcısı kullanılması gereken bir bağlamda, zamansallık bildiren “-dığı zaman” 

bağlayıcısı kullanılması durumunda kesitler arasında kurulması amaçlanan bağlaşıklık 

                                                      
*Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ABD, gokhancetinkaya76@hotmail.com 
*Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ABD, hakanulper@gmail.com 
94 Örnek (1): Yarın toplantıya trenle gideceğim. Yarın zamanında uyanamadığım zaman, taksi 

tutacağım. 
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kaybolmuş olur.” (Zufferey, Mak, Degand & Sanders, 2015:390). Bu da kavrama sürecini 

olumsuz yönde etkileyecektir.  

Bu durum birçok araştırma sonucunda da karşımıza çıkmaktadır. Online metinler 

üzerinden yapılan ilgili birçok araştırmaya gönderimde bulunarak Sanders ve Noordman 

(2000),metinlerde bağlayıcıların varlığının metni işlemlemeyi kolaylaştırmakta olduğunu ve 

kavrama sorularına verilen yanıtların daha hızlı ve daha doğru olmasını sağladığını 

belirtmektedir.  

Geva ve Ryan (1985) da ilgili araştırmalara dayanarak yetkin ve yetişkin okurların 

iyi derecede bağlayıcı bilgisine sahip olduğunu ve bu bilgilerini metnin bölümleri arasındaki 

mantıksal ilişkileri kurmada kullandıklarını yetersiz ve genç okurların ise bu konuda 

başarısız olduklarını belirtir. 

Diğer yandan bağlayıcıların kavramaya doğrudan olumlu etkisi olacak olan 

işlemleme hızıyla ilişkisi üzerine de yapılan çalışmalar alanyazında yer almaktadır. 

Noordman, Vonk ve Kempf’in (1993) bu konuya odaklanan çalışmalarında bağlayıcıların, 

okuyucuların okuma süresini hızlandırdığı, fakat çıkarımlarını azalttığını bulgulamışlardır. 

Buna göre temelde bağlayıcının varlığı birleştirme sürecini hızlandırmaktadır. Diğer bir 

deyişle, okuyucu kavramsal ilişkiyi kendi bilgi tabanıyla denetlemeden kabul etmektedir. 

Van Silfhout, Evers-Vermeul ve Sanders (2015) birçok genç okurun, bütüncül ve 

çıkarımsal bağlantılar oluşturma gibi üst düzey becerilerin eksikliği nedeniyle metni 

zihinlerinde doğru bir biçimde yapılandıramadığını belirtir. Sözü edilen araştırmacılar, 

bağlaşıklık işaretleyicilerinin (ayrıca, sonra, çünkü) öğrencilerin çevrim içi işlemleme ve 

çevrim dışı kavrama durumlarını artırıp artırmadığını göz izleme yöntemiyle incelemişlerdir. 

Çalışmanın sonuçları, bağlayıcıların hem sonraki bilgileri işlemleme hızını artırdığını hem de 

metinde daha önceden var olan bilgiyi tekrardan okuma sayısını azalttığını göstermektedir. 

Bağlayıcılar aynı zamanda okuyucuların daha önceki bilgileri yordamalarını sağlar. 

Bulgular, bağlayıcıların öncül bir “işlemleme yönergesi” işlevine sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Alanyazındaki bu çerçevedeki çalışmaların büyük oranda metinde yer alan 

bağlayıcıların anlama ve hatırlamaya etkisi üzerine odaklandığı görülmektedir (Noordman, 

Vonk ve Kempf, 1993; Millis ve Marcel, 1994; Gencer ve Çetinkaya, 2015). Son 

dönemlerde yapılmış olan araştırma sonuçlarının genellikle bağlayıcıların kavramaya olumlu 

etkilerinin olduğunu gösterdiği yukarıda belirtilmişti. Buna karşın anımsamaya etkisinin olup 

olmadığı üzerine yapılan çalışmalarda benzer bir olumlu ilişkinin olmadığı dikkat 

çekmektedir.  

Millis, Graesser Hbaerlandt (1993) tarafından yapılan araştırmaya göre tutarlılık 

ilişkilerinin dilsel işaretleri metnin anlamını zihinde yapılandırmada olumsuz bir etkiye 

sahiptir. Bağlayıcı içermeyen metinler içeren metinlere göre daha çok anımsanmaktadır. 

Yine Britton Glynn, Meyer ve Penland (1982), bağlayıcıların anımsaya bir etkisinin 

olmadığını bulgulamıştır.  

Bağlayıcılar, bağlaşıklık ilişkilerini açıkça sunduğu için okurlar bu ipuçlarına 

dayanarak yani aradaki bağlaşıklığı sağlayan ilişkinin ne olduğuna kafa yormadan ve çıkarım 

yapmadan aradaki ilişkilere ulaşabilirler. Bu durum da okurları edilgen okur olmaya yöneltir. 

Bağlayıcı sunulmadığı zaman okur dilsel ipuçlarına dayanmak yerine önermeler arasındaki 

ilişkiye çıkarım yoluyla ulaşmaya çalışır ve önermeler arasındaki boşluğu doldurur. Yapılan 

bu ek işlem de metinden alınan bilginin daha kalıcı olmasını sağlar (bkz. Degand, Lefevre, 

Bestgen, 1999). Dolayısıyla metinde bağlayıcı kullanmamanın metinden alınan bilginin 

kalıcılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

Metin üretimi aşamasında iki kesit arasındaki mantıksal ilişkiyi doğru bir biçimde 

ortaya koyamayan yanlış bağlayıcı kullanımlarına özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyi 

öğrencilerin metinlerinde sıklıkla karşılaşılmaktadır (Uzun-Subaşı, 2006; Çetinkaya, Ülper 

& Hamzadayı, 2014; Çetinkaya, Ülper ve Bayat, 2015). Bunun temel nedeni öğrencilerin 

bağlayıcı bilgilerinin eksik olmasıdır. Bakışımlı iki alan olarak yazma ve okumada metnin 

tutarlı bir yapısının zihinde bir gösterimini oluşturmanın gerekliliği de açıktır. Bu bağlamda 

öğrencilerin bağlayıcı bilgilerinin metni anlamlandırma ile ilişkili olup olmadığı 

yanıtlanması gereken önemli bir sorudur. 
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Yukarıda değinilen araştırmalar genelde bağlayıcı kullanımının metni kavrama 

bakımından olumlu olduğu fakat anımsama açısından bir etkisinin olmadığı ya da olumsuz 

etkisinin olduğu yönünde sonuçlara işaret etmektedir. Bu çalışmalar genellikle doğrudan 

bağlayıcı içeren ya da içermeyen metinler üzerinden işlemleme yapmaya dayalı olarak 

tasarlanmış olan çalışmalardır. Bu çalışmada ise bağlayıcı bilgisi ve kavrama zihinsel 

beceriler olarak bağımsız olarak ele alınacak ve aralarında kuramsal bilgilerin ve kimi 

araştırmaların işaret ettiği gibi bir ilişkinin olup olmadığı sınanacaktır. 

YÖNTEM  

Katılımcılar 

Burdur’da yer alan iki ayrı devlet okulundan gönüllü katılım göstermek isteyen 

öğrenciler bu araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Sayısal olarak araştırmamıza 30 

sekizinci sınıf, 98 yedinci sınıf, 48 altıncı sınıf ve 27 beşinci sınıf öğrencisi olmak üzere 

toplam 203 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 112’si kız, 91’i erkek öğrencilerden 

oluşmaktadır.   

Ölçme Araçları 

Okuduğunu Anlama Testi 

Bu çalışmada katılımcıların okuduğunu anlama becerisini belirlemek için Ülper, 

Çetinkaya & Bayat (2016) tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılmıştır. 

Okuduğunu Anlama Testi 11 çoktan seçmeli, 3 boşluk doldurma ve 6 doğru-yanlış ve 8 açık 

uçlu olmak üzere toplam 28 sorudan oluşmuştur. Tüm sorular kendi içerisinden çıkarım 

gerektiren ve çıkarım gerektirmeyen yani yüzey metin soruları olarak iki ana ulama 

ayrılabilmektedir. Testten alınacak en yüksek puan 36; en düşük puan ise 0’dır. Testte yer 

alan çoktan seçmeli sorular 4 seçenekli olup, doğru yanıtlara “1”; yanlış ve boş yanıtlara “0” 

puan; doğru-yanlış ve boşluk doldurma sorularında da doğru yanıtlara “1”, yanlış ve boş 

bırakılan yanıtlara “0” puan”; açık uçlu sorularda ise bölümsel doğru yanıtlara “1”, bütünsel 

doğru yanıtlara “2”, yanlış ve boş bırakılan yanıtlara “0” puan verilerek 36 puan üzerinden 

değerlendirme yapılmalıdır. 

Bağlayıcı Testi 

Alanyazına bakıldığı zaman görülmektedir ki, bağlayıcı öğeler yapısal açıdan üç 

ulamda sınıflanmakta ve şöyle örneklenmektedir: Yana sıralama bağlayıcıları, (örn., ve, ama, 

fakat), alta sıralama bağlayıcıları (örn., ilgeç ve ulaçlar) ve söylem belirteçleri (örn., ne var 

ki, nihayet, en sonunda). Anlamsal açıdan da “zamansallık”, “nedensellik”, “karşıtlık” ya da 

“genişleme” olmak üzere dört ulamda sınıflanmıştır. Yapısal olarak yer alan ulamların her 

biri 4 ulamda yer alan anlamsal öğeleri de içerebilmektedir. Yani, “yana sıralama bağlacı” 

anlamsal olarak “zamansallık”, “nedensellik”, “karşıtlık” ya da “genişleme” bildiren bir 

anlam içeriğine sahip olabilir (Zeyrek, 2009). Bu kuramsal çerçeve üzerine yapılandırılan 

bağlayıcı testi, 28 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin altısı zamansal, dokuzu nedensel, 

dördü karşıtlık ve dokuzu genişleme altalanlarına ilişkindir. Ölçme aracından alınabilecek 

puan aralığı 0-28’dir.  

Güvenirlik 

Bağlayıcı testinin alfa güvenirlik katsayısı .778; kavrama testinin alfa güvenirlik 

katsayısı .766’dır. 

BULGULAR 

Bağlayıcı bilgisini oluşturan alt basamaklar ile kavrama becerisini gösteren alt 

basamakların ve bunların toplamlarının görünümleri ve aralarındaki ilişkiler Tablo 1 ve 

Tablo 2’de sunulmaktadır.  
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Tablo 1. Öğrencilerin bağlayıcı bilgileri ile kavrama becerileri görünümleri  

Betimsel İstatistik  

 ortalama 

Std. 

Sapma N 

Bağlayıcı Bilgisi 20,33 4,60 203 

Zamansal 4,33 1,27 203 

Nedensel 6,63 1,75 203 

Karşıtlık  2,40 1,24 203 

Genişleme 6,96 1,87 203 

Kavrama  15,95 4,70 203 

Çıkarım  8,57 3,03 203 

Yüzeysel  7,37 2,34 203 

 

Öğrencilerin bağlayıcı bilgisine ilişkin aldıkları puanların ortalaması 20,33 tür. 

Bağlayıcı bilgisi testinden alınacak toplam puanın 28 olduğu düşünülünce öğrencilerin 

yaklaşık % 83 oranında bağlayıcı bilgisine sahip olduğu görünmektedir. Bu oran öğrencilerin 

bağlayıcı bilgilerinin yeteri düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Alt basamaklara ilişkin 

puanların ortalamaları ise zamansal bağlayıcılar için 4,33; nedensel bağlayıcılar için 6,6; 

karşıtlık bağlayıcıları için 2,40; genişleme bağlayıcıları için 6,96’dır.  

Bununla birlikte okuduğunu anlama puan ortalamaları 15,95’tir. Okuduğunu anlama 

testinden alınacak toplam puanın 36 olduğu düşünülünce öğrencilerin yaklaşık % 44 

oranında okuduğunu anlama becerisine sahip olduğu görünmektedir. Bu oran, öğrencilerin 

okuduğunu anlama becerisi bakımından yeteri düzeyde olmadığına işaret etmektedir. 

Okuduğunu anlamanın alt basamaklarına ilişkin puanların ortalamaları ise çıkarım puanları 

için 8,57; yüzeysel puanlar için ise 7,37’dir. Öğrencilerin bağlayıcı bilgilerinden aldıkları 

puanların yüksekliği dikkat çekmektedir. Bu durum onların bağlayıcı bilgisi bakımından 

önemli bir sorunları olmadığına işaret etmektedir. Buna karışın kavrama puanlarının yarının 

altında olması kavrama sorunları olduğuna işaret etmektedir.  

Tablo 2. Öğrencilerin bağlayıcı bilgileri ile kavrama becerileri arasındaki ilişki 

 Kavrama  Çıkarım  Yüzeysel 

Bağlayıcı  Pearson Correlation ,067 ,061 ,055 

Sig. (2-tailed) ,344 ,385 ,438 

N 203 203 203 

Zamansal Pearson Correlation ,122 ,119 ,092 

Sig. (2-tailed) ,082 ,092 ,190 

N 203 203 203 

Nedensel 

 

Pearson Correlation ,002 ,022 -,025 

Sig. (2-tailed) ,975 ,750 ,727 

N 203 203 203 

Karşıtlık 

 

Pearson Correlation -,004 -,038 ,042 

Sig. (2-tailed) ,959 ,592 ,555 

N 203 203 203 

Genişleme 

 

Pearson Correlation ,081 ,074 ,067 

Sig. (2-tailed) ,248 ,293 ,339 

N 203 203 203 

 

Tablo 2’ye göre öğrencilerin bağlayıcı bilgisini gösteren puanlar ve alt 

basamaklarına ilişkin puanlar ile okuduğunu anlama düzeylerini ve alt basamaklarını 

gösteren puanlar arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı görünmektedir. En yüksek ilişki 

zamansal bağlayıcılar ile genel kavrama düzeyi arasında görünmektedir. Bununla birlikte bu 

ilişkinin de çok düşük düzeyde bir ilişki olması dikkat çekicidir. Bu durumda öğrencilerin 

kavrama sorunlarının bağlayıcılar dışında başka nedenlerle örneğin zihinsel yapılandırmayla, 

çıkarım yapmayla vb. ilgili olduğu açıktır. 
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Sonuç ve Tartışma 

Kavrama sürecinde okurlar işlemleme yaparken tümceler arasında ilişkiler kurar ve 

metnin iletisine ulaşmaya çalışırlar. Bu süreçte iki tümce ya da metin bölümü arasında ilişki 

kurarken bağlayıcıların sunduğu ipuçlarından yararlanılır. Türkçe dışındaki diller üzerinde 

yapılan araştırmalar yukarıda da belirtildiği gibi, okurlara bağlayıcılar yoluyla ipucu 

sunmanın yararlı olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte Türkçe üzerinden yaptığımız 

bu araştırmada bağlayıcı bilgisi ile okuduğunu anlama arasında herhangi anlamlı bir ilişkinin 

çıkmamış olması dikkat çekicidir. Bu durum her dilde durumun aynı olmadığını gösteren bir 

bulgu olarak yorumlanabilir. Yine bir diğer bakış açısıyla öğrencilerin okuma becerisi 

bakımından ne durumda oldukları da önemli bir belirleyici değişken olarak düşünülebilir. 

Öyle ki diğer dillerle ilgili araştırmalarda da okuma becerisi bakımından yetersiz ya da zayıf 

olan öğrencilerin dilsel ipuçlarından yani bağlayıcıların yönlendirmelerinden daha çok 

yararlandıkları belirtilmektedir. O nedenle bu bulgu bağlayıcı bilgisi yeterli düzeyde olan 

öğrencilerin için Türkçede tümceler arası anlamsal ilişkilerin köprüleme yaparak yani dilsel 

ipuçlarına başvurmadan anlamsal ilişkileri zihinde oluşturarak kurulabileceğine işaret eden 

bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Bağlayıcı bilgisi yeterli durumda olan öğrenciler 

bağlayıcıların işlevlerini yeterince içselleştirdikleri için metni işlemleme sürecinde 

bağlayıcının yönlendirmesine gereksinim duymadan yani metnin yüzey yapısında 

bağlayıcının varlığı olmadan da bağlayıcının işlevini anlamsal olarak yapılandırabilmektedir. 

Ancak öğrencilerin okuma anlama puanlarının çok düşük düzeyde çıkması öğrencilerin 

kavrama sorunlarının boyutlarının daha ileri olduğuna işaret etmektedir.  

Okumanın Basit Görünüşü adlı kurama göre okuma, sözcük okuma (Harf-ses, doğru 

okuma otomatik okuma) ve dilsel kavrama (Sözcüklerin anlamını etkinleştirme, tümcelerin 

anlamını etkinleştirme, köprüleme, çıkarım yapma, kavramayı denetleme ve metin yapısını 

anlama) iki ana ulam ve bunların alt ulamlarından oluşmaktadır (bkz. Tracey, Morrow, 

2017). Bu kuramın temel varsayımları üzerinden bakılınca da görülmektedir ki araştırmaya 

katılan öğrencilerin temel sorunları çıkarım yapma, kavramayı denetleme ve metin yapısını 

anlama alt ulamlarıyla ilgilidir.    
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Türkçe Öğretim Programlarında Ezber ve İnşat Derslerinin Gerekliliği Üzerine Bir 

Değerlendirme 
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Öz: Bireyin toplum içerisinde sosyalleşip, toplumun genel isteklerine uygun bir 

özelliğe sahip olabilmesi için ailesinden aldığı temel eğitimin yanında programı ve çerçevesi 

önceden belirlenmiş eğitim süreçlerinden de geçmesi gerekir. 

Sistemli eğitim süreçlerini içeren bu programlara bireyin fiziksel ve ruhsal 

gelişimine uygun olarak dersler konur. Bireysel farklılıkları, kapasiteleri gözeten yöntem ve 

tekniklerle öğrencilere aktarılan bu dersler sayesinde öğrencilerin hedeflenen amaçlara 

ulaşması için çaba sarf edilir. 

Zamanın koşullarına ve toplumun ihtiyaçlarına göre programlarda yer alan dersler 

kaldırılır veya programlara yenileri eklenir. Doküman inceleme yönteminin kullanıldığı bu 

çalışmada daha önceden ülkemizde uygulanan Türkçe öğretim programlarında görülen ama 

yeni öğretim programlarında yer verilmeyen “Ezber ve İnşat” dersine ve “ezberleme” 

tekniklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda öncelikle ezber ve inşat 

derslerinin tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. Çalışmada daha sonra bilgiyi işleme 

kuramı çerçevesinde belleğin çalışma biçimi, ezberin belleği geliştirme sürecinde işlevleri, 

ezber ve inşat dersinin Türkçe eğitimi açısından işlevi konularına değinilmiştir.  

Osmanlı Dönemi’nde öneminin farkında olunan ve Cumhuriyet Dönemi’nde yakın 

bir tarihe kadar arz ettiği önemle hayatımızda olan “Ezber ve İnşat” dersleri artık 

okullarımızda okutulmamaktadır. Oysaki öğrencinin hafıza kabiliyetini geliştiren, dil 

kullanma becerisini yükselten, toplum içerisindeki medeni cesaretini güçlendiren, sanatsal 

metinlerle ruhunu incelten bu dersin aynı zamanda öğrencilere daha küçük yaşlardan itibaren 

eğlenceli metinlerle ve çalışmalarla ahlaki, millî ve fikri terbiyeyi kazandıracağı da 

unutulmamalıdır. 

Bu noktada “Ezber ve İnşat” dersinin öneminin yeniden kavranıp programlara ayrı 

bir ders olarak konması veya bu sağlanamazsa öğretmenlerden bu konuya hassasiyet gösterip 

haftalık programlarında yer vermeleri ve öğrencileri buna teşvik edecek faaliyetlerde 

bulunmaları istenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, ezber ve inşat, ezberleme teknikleri, bellek 

 

Abstract: In order for the individual to socialize within the community and have a 

characteristic that is appropriate to the general needs of the society, the program and 

framework must be passed through the pre-determined education processes as well as the 

basic education received from the family. 

These programs, which include systematic training processes, place lessons in 

accordance with the individual's physical and mental development. Through these lessons 

that are passed on to the students through individual differences, capacitive methods and 

techniques, efforts are made to ensure that the students reach their intended goals. 

Depending on the circumstances and the needs of the community, the lessons in the 

programs are removed or new ones are added to the programs. In this study which used 

document review method, evaluations were made about "memorandum and euphoniously" 

lesson and "memorization" techniques which are seen in Turkish curriculum but which are 

not included in new curriculum. In this context, primarily the historical development of the 

memorization and construction courses is emphasized. Later on in the study, it is mentioned 

that the functioning of memory in the framework of the theory of information processing, 

functions in memorizing memory development process, function of memorization and 

construction lesson in terms of Turkish education. 
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The "Ezber and İnşat" lessons are not taught in our schools, which are in our lives 

with the importance of being aware of the importance in the Ottoman period and offering a 

close tide in the Republican Period. On the other hand, it should not be forgotten that this 

lecture, which develops the memory ability of the student, enhances the skill of using the 

language, strengthens the civil courage in the society, examines the soul with the artistic 

texts and at the same time gives the students moral, national and informal punishment with 

funny texts and works. 

At this point, it may be required that the subject of "memorandum and 

euphoniously" be re-grasped as a separate lesson to the programs, or if this is not possible, 

teachers should be sensitive to this subject and include in weekly programs and encourage 

students to do activities. 

Key Words: Turkish education, memorization and euphoniously, memorization techniques, 

memory 
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Giriş 

Bireyin toplum içerisinde sosyalleşip, toplumun genel isteklerine uygun bir özelliğe 

sahip olabilmesi için ailesinden aldığı temel eğitimin yanında programı ve çerçevesi önceden 

belirlenmiş eğitim süreçlerinden de geçmesi gerekir. 

Sistemli eğitim süreçlerini içeren bu programlara bireyin fiziksel ve ruhsal 

gelişimine uygun olarak dersler konur. Bireysel farklılıkları, kapasiteleri gözeten yöntem ve 

tekniklerle öğrencilere aktarılan bu dersler sayesinde öğrencilerin hedeflenen amaçlara 

ulaşması sağlanmaya çalışılır. 

Zamanın koşullarına ve toplumun ihtiyaçlarına göre programlarda yer alan dersler 

kaldırılır veya programlara yenileri eklenir. Bu çalışmada daha önceden ülkemizde 

uygulanan Türkçe öğretim programlarında görülen ama yeni öğretim programlarında yer 

verilmeyen bir ders olan “Ezber ve İnşat” dersine ve “ezberleme” tekniklerine ilişkin 

değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bu kapsamda öncelikle ezber ve inşat derslerinin tarihsel 

gelişimi üzerinde durulacaktır. Çalışmada daha sonra bilgiyi işleme kuramı çerçevesinde 

belleğin çalışma biçimi, ezberin belleği geliştirme sürecinde işlevleri, ezber ve inşat dersinin 

Türkçe eğitimi açısından işlevi konularına değinilecektir.  

1. Ezber ve İnşat Derslerinin Tarihsel Gelişimi 

Ezber ve inşat derslerine Türkçe öğretim programları ve geçmişte yayımlanan 

öğretim yöntemlerine ilişkin kuramsal eserlerde yer verilmiştir. Dersin Türkçe öğretiminin 

tarihsel gelişim sürecine bağlı olarak programlardaki görünümünü şu şekilde özetlemek 

mümkündür:  

1.1. İdadi ve Sultanilerde "Ezber ve İnşat" Dersi 

Çalışmada ders adının "Ezber ve İnşat" olarak belirlenmesine karşın geçmiş yıllarda 

çeşitli adlarla bu ders programda yer almıştır. Türkiye'de ilk olarak 1892 yılında idadiler için 

yayımlanan ders programında, idadilerin 4. sınıfında görülen dersin adı, "Kıraat ve 

Ezber"dir. Haftada bir ders saati olarak belirlenen dersin kur tanımı,"İntihab olunan kitab 

sinîn-i sabıka gibi yüzünden okutturulacak ve münasip parçaları ezberlettirilecektir" şeklinde 

yapılmıştır. Bu dersle ilgili ayrıca şöyle bir "tenbih" yer almaktadır: "Muallim talebeye 

okutup ezberleyeceği asarı güzelce tefhim ve kavaide tatbik hususuna ihtimam edecektir" 

(Mahmud Cevad İbnü'ş - Şeyh Nâfi, 2002, s. 355; Işıksalan, 1997, s. 160).  

İdadiler için 1911 yılında yayımlanan ders programında dersin adı "Ezber" olarak 

yer almakta ve 1 ve 2. sınıflar için (rüştiyeler) haftada birer saat okutulması öngörülmektedir. 

Ayrıca programda, 5. yılda (idadiler) dersin adı "Kıraat ve Ezber" ve haftada 2 saat olarak 

yer alır. Dersin içeriği ise şu şekilde belirlenmiştir: "Cümleleri gayet açık, anlaşılır, konuları 

öğrencilerin yaşlarına uygun parçalar ezberlettirilir. Ezberlettirilecek manzumelerin uzun ve 

öğrencilerin zihin seviyelerinin üstünde muhtevaya sahip olamamalarına dikkat edilir. Ezber 

için özellikle Şinasi'den sonra gelen edebiyatçıların ve Divan şairlerinin manzum ve mensur 

eserlerinden parçalar seçilerek öğrencide edebî zevk ve güzellik uyandırılmaya çalışılır" 

(Işıksalan, 1997, s. 178). 

"Ezber ve İnşat" dersleriyle eşdeğer içeriğe sahip "Takviye-i Hafıza" ve "Takviye-i 

Hitabet" dersleri 1912 yılında Sultaniler için hazırlanan programda Türkçe dersinin içinde 

yer almıştır. İlk üç yıl öğretilmesi öngörülen "Takviye-i Hafıza" için "Okunulan şiirlerden 

bazıları ezberlettirilecektir. Âsâr-ı kadîmeden en güzel manzumeler ezberlettirileceği gibi 

bazen de yeni parçalar yazdırmak suretiyle talebeye verilecektir." (Işıksalan, 1998, s.190) 

ifadesi geçmektedir. Programda, "Takviye-i Hitabet" dersi için ise, "okunan eserlerdeki 

cümleleri, öğrencinin ton ve vurgu şiddeiyle okuması ve özetiyle anlaması, kendi 

düşüncelerin katması, öğretmenin hitabet hakkında sözlü uyarılarda bulunması, hatalarını 

öğrenciye anlatması" (Işıksalan, s. 197) uyarıları dikkat çeker.  

Sultaniler için hazırlanan 1913 yılındaki programda, "Lisan-i Osmanî" dersi 

kapsamında ilk iki yıl birer saat "Ezber ve İnşat" dersi yer alır. Dersin içeriği şu şekilde 

belirlenmiştir: "Edebi eser, ton ve vurgu esasına göre kuralıyla okutulur. Manzumeler okuma 

kurallarına göre okutulurken anlamları da iyice kavratılır. Telaffuz hataları ve hitabet 

hakkında açıklama yapılır" (Işıksalan, 1998, s. 206). 1915 programında aynı içerikle derse 

bir de tahrir eklenir: "Ezber ve İnşat ile Tahrir". Sultaniler için hazırlanan 1921 tarihli 

programda ise söz konusu dersler kaldırılmıştır.  
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1.2. Türkçe Öğretim Programlarında “Ezber ve İnşat” Dersleri 

Türkçe öğretim programlarındaki ezber ve inşat dersiyle ilgili bilgiler Temizyürek ve 

Balcı (2006)'nın Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları adlı eserden 

derlenmiştir. Cumhuriyetten günümüze uygulanan ilköğretim birinci (ilkokul) ve ikinci 

kademe (ortaokul) Türkçe öğretim programlarında “Ezber ve İnşat” derslerinin nasıl ve 

hangi amaçlar doğrultusunda yer aldığını şu şekilde özetlemek mümkündür:  

1.2.1. İlköğretim I. Kademe (İlkokul) Türkçe Programlarında "Ezber ve İnşat" 

Dersi 

1924 Öğretim Programı 

İnşat Dersleri 

Kıraat kitabı dâhil veya haricinde çocukların sinn ü seviyeleriyle mütenasip kısa 

parçalar ezberlettirilir ve usulüne tevfikan inşat ettirilir. İnşat esnasında talebenin gayr-ı tabii 

evzâ’lar almamasına dikkat etmelidir. 

1926 Öğretim Programı 

Ezber ve İnşat 

Bu dersin hedefi şundan ibarettir: Vezin ve kafiyenin yardımıyla çocukların bedii 

hislerini tenmiye, hafızalarını takviye ve onlara iyi ve ahlakî fikirler telkin etmektir. Ezber ve 

inşat dersinin tedrisinde atideki noktalara dikkat edilecektir: 

1- Her sınıfta çocuklara okutulacak ve ezberlendirilecek manzumelerin mevzuu o 

yaştaki çocukların hayat ve hissiyatına muvafık olacak; bilhassa elem ve keder telkin eden 

manzumelerden ziyade neşe ve haz veren manzumeler okutulacaktır. 

2- Şekil ve vezin itibariyle manzumeler oldukça basit ve kısa olacaktır. Çocuklarca 

ezberlemek için bir defada yarım saatten fazla sa’y icap ettiren manzumelerin verilmesi 

muvafık değildir. 

3- Manzumeyi ezberletmeye başlamazdan evvel kitapları açıp ve kitaplarda yoksa 

siyah tahtaya yazıp birkaç defa yüzden okumak ve okutmak lazımdır. Bu esnada çocukların 

anlamakta müşkülat çektikleri lügatleri ve fikirler izah edilmelidir. 

4- Kısa manzumelerin beyit beyit ezberlettirilmeyip baştan nihayete kadar müteaddit 

defalar kıraat ettirmek suretiyle ezberlettirilmesi şayan-ı tercihtir. Uzunca manzumelerde bir 

iki kısma tefrik edilerek kısım kısım ezberlettirilir.  

5- İnşat esnasında çocukların gayr-ı tabii ve müfrit evzâ’ ve hareket yapmamalarına, 

bediiyata ve manzumenin müfâdına mugayir lahnlar çıkarmamalarına dikkat etmek lazımdır. 

Mesela hazin bir manzume gülerek, şen bir manzume ağlar veya tazallüm eder gibi bir seda 

ile okunmaz. Mükâleme tarzında olan manzumeler, karşılıklı olarak iki veya üç çocuğa 

okutturulabilir.  

6- Bir sene zarfında bir sınıfta okutulan manzumelerin adedi pek çok olmamalıdır. 

Çok manzume belletmekten ziyade az, fakat iyi ve güzel manzumeler belletmek ve çocukları 

usandırmayacak tarzda bunları vakit vakit tekrar ettirmek muvafık olur. 

1930 Öğretim Programı 

"Ezber ve İnşat" dersiyle ilgili açıklamalar, 1926 programıyla aynıdır.  

1936 Öğretim Programı 

“Ezber ve İnşat” ile ilgili hususlar bu öğretim programında, bağımsız bir ders olarak 

yer almaz, dersin içeriği okuma ilgili bölümün 22.maddesinde yer almıştır. 

İnşat faaliyetlerinde dikkate alınması lâzım gelen noktalar şunlardır: 

a) Çocuklara yaşlarına ve seviyelerine göre yazılmış millî ve bediî kıymeti haiz 

manzum ve mensur parçalar ezberlettirilecektir. 

b) Bir yılda çocuklara ezberletilen parçaların sayısı mahdut olacaktır. 

c) Ezberletilecek parçalar, çocukların kavrayacağı, zevkine varacakları, güzel 

bulacakları parçalardan seçilecektir. 

ç) Her parça ezberletilmeden önce okunacak, izah edilecek, parçada çocukların 

anlamadıkları bir nokta bırakılmayacaktır. Öte yandan talebe bu parçanın güzelliğini sezmeli 

ve onu ezberlemek için bir istek duymalı ve ezberlemekten zevk almalıdır. 

d) Parça, çocukların ellerindeki kitapta yoksa tahtaya yazdırılır ve talebelerin bu 

parçayı defterlerine doğru olarak geçirmelerine dikkat edilir. 
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e) Bir parça ezberlenirken parçanın beyit beyit veya satır satır değil, hep birden 

ezberletilir. Parça eğer uzun ise iki kısma ayrılarak her kısım ayrı ayrı ezberletir. 

f) Talebe bir parçayı inşat ederken parçayı doğru ve tabii olarak ve parçanın 

manasına en uygun gelen bir eda ile inşat etmelerine dikkat edilecektir. Talebenin bu parçayı 

inşat ederken gayri tabii birtakım seslerden, hareketlerden ve işaretlerden sakınması 

lâzımdır. 

g) Öğretmen, inşat sırasında talebenin kendiliğinden yaptığı tabii hareketleri 

değiştirmeyecektir. 

Öğretmenin kendi inşat tarzını talebenin mutlaka taklit etmesini istemesi doğru 

değildir. 

ğ) Öğretmen, çocuklara yalnız başlarına kaldıkları zaman bir parçayı nasıl 

ezberleyeceklerini öğretmelidir. 

h) Öğretmen, talebenin ezberlemiş oldukları parçalan ara sıra tekrar ettirerek 

unutmamalarını temin edecektir. 

1948 Öğretim Programı 

Ezbere dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

1968 Öğretim Programı 

İnşat 

Bu derste öğrenciler:  

1. Manzum yazıların düşünce,  duygu ve ahenk değerini belirtme yeteneğini 

kazanarak sanat zevk ve sevgisini elde ederler; 

2. Bir topluluk önünde, heyecanlarına hâkim olarak okuma alışkanlığı ve kendilerine 

güven duygusu kazanırlar. 

Açıklamalar: 

Öğrenciler; kendi seviyelerinde sanat değeri taşıyan manzum yazılan, düşünce, 

duygu ve ahenk değerlerini belirtecek şekilde okumaya alışmalıdırlar. İnşat dediğimiz bu 

etkinlik, öğrencilere topluluk önünde okuyabilmek alışkanlığını ve manzum yazıyı daha iyi 

duymak yeteneğini kazandırır. 

İnşat edilecek yazının mutlaka ezberlenmesini istemek gerekmez. Ezberleme, bazı 

öğrenciler için güçlük yaratabileceği gibi, zamanının, gücün boşa gitmesine de sebep 

olabilir. Bundan ötürü, bazı hallerde metnin bir kâğıttan veya kitaptan izlenmesine de izin 

verilmeli, asıl amacın güzel okumak olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. 

İnşat sırasında, öğrencilerin jestleri ve ölçüsüz bağırmaları, onları kırmadan 

düzeltilmelidir. Bu konuda öğretmen, öğrencinin tabii hareketlerini büsbütün değiştirmek, 

büyük insanlara ve sanatçılara özgü jestler öğretmek yoluna gitmemeli; çocuk kişiliğinin 

belirmesine imkân vermelidir. 

Öğrencilerin inşat edecekleri metinler, seviyelerine göre millî şiirler, tabiat ve 

kahramanlık şiirleri, manzum hikâyeler, duygusal şiirler olabilir,  tik sınıflarda tekerlemeler 

de ezberlettirilebilir. 

İnşat çalışmalarına en çok, okuma dersleri içinde yer verilmelidir. Çeşitli 

kaynaklardan (Radyo, teyp, öğrenci, vb.) faydalanılarak öğrencilere iyi inşat örnekleri 

verilmelidir. 

1981 Öğretim Programı 

Ezbere dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

1.2.2. İkinci Kademe Programları 

1924 Öğretim Programı 

 İnşat 
Ufak şiirlerin ahengine dikkat edilerek okutulacak, bunlar deftere muntazaman 

geçirildikten sonra ezberletilecektir. 

İnşat dersinde 5-10 beyitlik ufak şiirler, muntazam bir deftere yazdırıldıktan sonra 

ezberletilir; manzumenin manasına, ahengine göre nümayişsiz ve tabii bir ifade ile 

okutulmalıdır. İnşat olunacak şiirlerin kıraat kitabından intihap edilmeye münhasır kalması 

muallimin serbestisine mani olur. Talebenin zekâsı, hassasiyeti ve hayali ile mütenasip 

parçaların hariçten bulunup ezberletilmesine de müsaade edilmelidir. İnşat zevkine ait 
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olanlar, bütün orta derecede mekteplere şamildir; ancak liselerde altıncı sınıftan sonraki 

senelerde bu nev’ serbest inşat dersleri kıraat saatleri ile tevhit olunmuştur. 

1929 Öğretim Programı 

Talebe okuduğu manzum ve mensur parçalardan münasiplerini ezberlemelidir. 

Muallim her parçayı nasıl ezberleyeceklerini talebesine öğretmelidir. Talebeye seviyesinden 

yüksek, manasını kavrayamayacağı veyahut güzelliğini duymayacağı bir parçayı veya Türk 

mefkûresine uymayan veya muzır telkinler yapması muhtemel olan parçaları 

ezberletmemelidir. 

Talebe bir parçayı ezberlerken şu suretle hareket etmelidir: 

A. Parça cümle cümle veya beyit beyit değil hepsi birden okunmalı. 

B. Parçayı bir hamlede ezberlemeğe çalışmamalı. 

C. Parçayı ezberlemek için iki hafta müddet zarfında her gün dikkatle iki üç defa 

tekrar etmek bir günde o parçayı çok kere tekrar etmekten daha iyidir. 

D. Bir hamlede ezberlenen şey, arada fasılalar vererek daha uzun bir müddet 

zarfında ezberlenen şeyden daha çabuk hatırdan çıkar. 

E. Talebe ezberlediği bir parçayı sık sık fasılalarla tekrar etmelidir. 

F. Ezberlerken cehren okumak daha faydalıdır. 

"Ezber ve İnşat" dersleriyle ilgili olarak 1931-1932 ve 1938 yıllarında hazırlanan 

Türkçe öğretim programlarında 1929 yılındaki içerik korunmuştur.  

1949 Öğretim Programı 

İnşat 

Amaçlar: 

1- Sanat değeri taşıyan yazılardan öğrencinin ana dili sevgisini artırma hususunda 

faydalanmak ve kendisinde bir sanat heyecanı yaratmak, 

2- Öğrenciyi bir kalabalık karsısında konuşma ve başarı kazanma heyecanına 

alıştırarak onda nefsine karşı itimat hislerini doğurmak ve beslemek. 

Açıklamalar: 

İnşat çalışmalarının öğrenciyi, mananın özelliğine göre okunan metinler dolayısıyla, 

okuma öğreniminde istenen «sesi manaya göre ayarlandırmak» amacına götürmekte faydası 

gerçektir. 

Bundan başka inşat sırasında kazanılan "kelimelerin daha cesaretle kullanılışı" 

hususu da ortaokul öğrencisini doğru telâffuza alıştıracak ve basit kekemelik, küçük telâffuz 

yanlışları gibi sakıncalar varsa, bunları da önleyecektir. 

Öğretmen, başlangıçta güzel parçalar seçerek bunları hatırlarında tutmaları 

hususunda öğrencilerini teşvik etmeli, sonraları bu yazıları seçme işinde onları serbest 

bırakmalıdır. 

Okunmak üzere seçilen yazılarda evvelâ seviye düşünülecek, manası anlaşılmayan, 

güzelliği duyulamayan eserler öğrencilere okutturulmayacaktır. Okunacak yazıların Türk 

devrimi ve memleket ilkelerine aykırı bulunmaması hususuna da dikkat olunacaktır. Bu 

konuda iyi hazırlanmış bir antolojinin faydası göz önünde tutulmalıdır. 

İnşat çalışmaları sonunda okunan manzum veya mensur metinlerdeki olay ve 

düşüncelerle bunların okunuşu üzerinde sınıfça konuşulması, öğrencilerin tek tek nasıl 

konuları sevdiklerini belirtmek ve bu yolla onların şahsiyetini öğretmene göstermek 

bakımından faydalıdır. 

1962 yılında hazırlanan Türkçe öğretim programında dersin içeriği 1949 yılında 

yayımlanan programla aynıdır.  

1981 Öğretim Programı 

Ezbere dair bir açıklama yapılmamıştır. 

2006 Türkçe Öğretim Programı  

Görüldüğü üzere “Ezber ve İnşat” dersleri programlarda yer alırken genel olarak hep 

aynı amaçlar ve tatbikler üzerinde durmuştur. 1981’den sonra yer alan öğretim 

programlarında "Ezber ve İnşat" adıyla herhangi bir derse yer verilmemiştir. 

Günümüzde uygulanan Türkçe öğretim programına baktığımızda yine “Ezber ve 

İnşat” dersinin yöntem ve esaslarına yönelik bir uygulamaya rastlamamaktayız. Ülkemizdeki 

ilköğretim birinci kademede uygulanan Türkçe programının temel dil becerilerinden 
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bahseden bölümlerinin okuma, konuşma kısımlarında ezber faaliyetleri hakkında bir bilgi 

bulunmamaktadır. Dinlemeyle ilgili kısma baktığımızda hafızanın geliştirilmesine yönelik 

ifadeler yer alsa da bunun nasıl yapılacağından söz edilmemiştir. Ayrı ayrı sınıf 

kazanımlarına bakıldığında ilk kademenin bütün sınıflarındaki okuma kazanımları içinde 

öğrenciye ezber yaptırılmamalı, öğrenci isterse kendi ezberlemeli gibi bir ifade yer 

almaktadır (MEB, 2009) 

İlköğretimin ikinci kademesinde uygulanan mevcut Türkçe öğretim programında 

dinleme kazanımları arasında “Ezber ve İnşat” ile ilişkilendirebileceğimiz “şiir dilinin 

farkına varır ve şiirini kendinde uyandırdığı duyguları ifade eder” şeklinde bir kazanıma yer 

verilirken okuma kazanımları kısmında ise ,“şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği 

şiirleri uygun ortamlarda okur, beğendiği kısa yazıları ezberler” gibi kazanımlar konmuştur 

(MEB, 2006). 

İlköğretim Türkçe Öğretim Programı (6-8. Sınıflar)'nda, Ezber ve İnşat bir ders adı 

olarak geçmemesine karşın, okuma yöntemlerinde, "Ezberleme" başlığını taşıyan yöntem 

dikkat çekmektedir. Bu yöntemin amacı, "Öğrencilerin hafızalarını güçlendirmek, kültürel ve 

edebî değere sahip metinlerdeki cümle yapılarını ve söz varlığını kavrayarak Türkçeyi doğru, 

güzel ve etkili kullanmalarını sağlamaktır." (MEB, 2006, s. 64) şeklinde belirlenmiştir.  

Program'da, dersin bir diğer boyutu inşatla ilişkilendirilebilecek iki okuma yöntemi 

ise, söz korosu ve okuma tiyatrosudur. Bu iki yöntemin sırasıyla amacı şu şekilde 

belirlenmiştir: "Öğrencilerin okuma ve birlikte çalışma becerilerinin geliştirilmesidir. 

Öğrencilerin metnin yapısını, dilini ve metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun 

özelliklerini anlamalarını sağlamaktır" (MEB, 2006, s. 64).  

Program'da söz konusu yöntemler olmasına karşın yapılan araştırmalarda, Türkçe 

öğretmenlerinin derslerinde en az kullandıkları yöntemlerin ezberleme, söz korosu ve okuma 

tiyatrosu olduğu (Topçuoğlu Ünal ve Yeğen, 2013, s. 1360) görülmüştür.  

2015 Türkçe Öğretim Programı 

2016-2017 yılından itibaren 1-5. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak 

Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı'nda 3, 4 ve 5. sınıflar için akıcı okuma başlığı 

altında belirlenen "Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder." kazanımının altında şu 

şekilde bir açıklama getirilir: "Öğrenciyi zorlamamak kaydıyla seviyeye uygun, edebî değeri 

olan bazı şiirleri ezberleme çalışmaları yaptırılır."  

Ezber ve inşat dersinin ayrı bir ders olarak Türkçe öğretim programlarında yer 

alması önerisinde dersin iki boyutunun akademik düzlemde açıklanması gerekir. Dersin 

adından hareketle iki kavram açıklığa kavuşturulacaktır. Biri ezber, değeri inşat. 

1.3. Ezber  

Öncelikle ezberleme eyleminin ezberci eğitimle karıştırılmaması gerektiği vurgusu 

yapılmalıdır. Öğrenciler tarafından şiirlerin ya da düz yazı metinlerinin ezberlenmesi 

faaliyeti, ezberci eğitim anlayışının değil bugün kabul gören yapılandırmacı öğretim 

yaklaşımdaki beyin temelli öğrenme modeliyle doğrudan ilişkilidir. Zira ezberleme faaliyeti, 

beyin temelli öğrenme modelinde kabul gören bilgiyi işleme kuramının pek çok sürecini 

kapsayan bir özellik arz etmektedir. Şöyle ki: 

Bilgiyi işleme modelinde özet olarak şu süreçler cereyan eder:  

1. Çevredeki uyarıcıların alıcılar (duyu organları) yoluyla alınması, 

2. Duyusal kayıt yoluyla bilginin kaydedilmesi (duyusal kayıt),  

3. Dikkat ve seçici algı süreçleri harekete geçirilerek, duyusal kayıta gelen bilginin 

seçilerek kısa süreli belleğe geçirilmesi, 

4. Bilginin bir müddet kısa süreli bellekte kalabilmesi için zihinsel tekrarın yapılması 

(kısa süreli bellek), 

5. Bilginin uzun süreli bellekte depolanabilmesi için işleyen bellekte (kısa süreli 

bellek) anlamlı kodlamanın yapılması, 

6. Kodlanan bilginin uzun süreli bellekte depolanması,  

7. Bilginin uzun süreli bellekten işleyen belleğe geri getirilmesi, 

8. Bilginin işleyen bellekten yani kısa süreli bellekten tepki üreticiye gönderilmesi,  

9. Tepki üreticinin bilgiyi vericilere (kaslara) göndermesi, 

10. Öğrenenin çevresinde performansını göstermesi, 
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11. Yürütücü kontrol tarafından tüm bu süreçlerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi 

(Gagne, Briggs ve Wager'den aktaran Senemoğlu, 2007, s. 267-268).  

Ezberleme faaliyetleri 

Öğrenme nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin sonucunda bireyin davranışında bir 

değişikliğe yol açar. Ancak bir kazanımın öğrenme olabilmesi için değişikliğin nispeten 

uzun süreli olması gerekmektedir. Bu bağlamda öğrenmenin tam olarak nasıl gerçekleştiği 

sorusuna bakmakta fayda vardır: Duyu organlarıyla dış çevreden gelen uyarıcılar, ilk olarak 

duyusal kayda ulaşır. Büyük miktardaki bilgi içerisinden önemli olarak algılananlar dikkat 

sağlanarak kısa süreli belleğe aktarılır. Kısa süreli bellek, bilgiyi işler ve kısa süre için tutar. 

Kısa süreli bellekteki bilgi, uzun süreli bellekte bulunan mevcut bilgiyle karşılaştırılarak 

anlam kazandırılır ve depolanmak üzere uzun süreli belleğe gönderilir. Böylelikle öğrenme 

dediğimiz olay gerçekleşmiş olur. Bu noktada yukarıda sık geçtiği üzere bellek kavramı ön 

plana çıkmaktadır. Bellek; kodlama, depolama ve ara-bul-geriye getir süreçlerini kullanarak 

çalışmaktadır. Kodlama, dış dünyadaki uyaranların hafızaya kaydedilecek biçime 

dönüştürülmesine; depolama, kodlanan bilginin tutulmasına; ara-bul-geriye getir işlemi de 

depolanan bilginin gerektiğinde aranıp bulunup çıkarılmasına verilen addır. Bunların sağlıklı 

gerçekleşmesi için bilginin uzun süreli bellekte olması gerekir. Bilginin buradan hatırlanması 

da bilgiler arasındaki ilişkinin ne kadar iyi kurulduğuna bağlıdır. Bu açıklamaların ışığında 

ezberlemenin, bilgileri kısa süreli hafızaya kaydetmeye yarayabileceği yorumu yapılabilir 

(Akınoğlu ve Bakır, 2003: 3-6). 

Herhangi bir şeyi olduğu gibi hafızada kaydetmek olan ezberlemeye eğitim süreçleri 

açısından kötü bakılmıştır. Çünkü geleneksel ezberci öğretim yönteminde öğrencilerin uzun 

vadede eğitim süreçleriyle amaçlanan hedeflerden uzaklaştığı görülmektedir. Böyle bir 

öğretime dayanan yöntemlerde öğrencilerin verilenleri zihinde depolamaları, istenildiğinde 

eksiksiz tekrarlamaları, verilenleri sorgulamadan kabul etmeleri beklenir. Ancak böyle bir 

beklenti hedef kitle olan öğrencileri yaratıcılıktan uzaklaştırıp taklit etmeye, hafızanın 

gereksiz bilgilerle doldurup önceki öğrendiklerini unutmaya sevk eder (Sekin, 2008: 2). 

Dolayısıyla ezberleme faaliyeti ile ezberci öğretim yönteminin birbiriyle karıştırılmaması 

gerekmektedir. 

Eğitim süreci içerisinde yapılacak ezberleme faaliyetlerinin öğrenciye hafızayı 

kuvvetlendirme açısından büyük faydaları vardır. Doğal olarak kuvvetlenmiş bir hafızanın da 

öğretimi yapılan diğer dersler için önemi tartışılmazdır.  

İnsan beyninde milyarlarca beyin temel hücresi ve onlara destek olan lojistik 

hücreler vardır. Fakat bizler, bu hücrelerin ancak küçük bir kısmını kullanabilmekteyiz. 

Müthiş bir kaynak olan beynimizin fonksiyonlarını geliştirmek ve muhakeme yeteneğini 

arttırmak bireyin kendi elindedir. Bunu yapmanın en güzel yollarından biri de ezber 

yapmaktır. Ezber yapmak, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları aktif hale getirir. Beyindeki 

her bir hücrenin on ayrı bağlantısı olduğu düşünülürse ve bunların hepsi aktif hale gelirse 

beynin muhakeme gücündeki artışın çokluğu tartışılmaz olacaktır  

Bu açıklamalardan hareketle faaliyet içerisinde olmaktan ve çalışmaktan bir beynin 

yıprandığını, hasta olduğunu görmek mümkün olmayabilir ama tembellikten, çalışmaktan 

körelmiş ve fonksiyonlarını yitirmiş bir beyinden bahsedilebilir (Aydın, 2015).   

3. “Ezber ve İnşat” Dersleri  

Çocukların eğitim süreçlerine katılmasıyla onların toplumun genel amaçlarına uygun 

bir yolda ilerleme kaydetmeleri sağlanmaya çalışılır. 

Bu yolda özellikle dil bilincinin gelişmesine ağırlık verildiği bir gerçektir. Çocuk; 

edindiği ince dil bilinciyle bilişsel, kişilik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlar. Zira 

ana dili, bireysel ve toplumsal işlevleri vasıtasıyla bireyi hayatı boyunca tamamlar. Bireysel 

olarak anadili sayesinde duygu ve düşüncelerini aktarırken toplumsal işlevleri kullanarak ait 

olduğu toplumun içerisinde yer alır, ilerler ve kültürel mirasını aktarır (Pilancı,  2004:1-2).  

İşte bu bağlamda çocuklara dil bilincini kazandırmanın etkili yollarından biri olarak 

çocuklara uygun bir şekilde yazılmış veya söylenmiş metinlerin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki büyüklerin geleneksel düşüncesinin aksine çocuklar da 

başlı başına bir bireydir ve kendi dünyalarında yaşadıklarından bilgiler edinmektedirler. 

Edindikleri bilgiler neticesinde kararlar alabilmektedirler. Doğal olarak aldıkları bu 
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kararlarda içinde yaşadıkları toplumun değer ölçütleri önemli rol oynar. Çocuğun topluma 

uyumunu sağlayan bu ölçütler; hoşgörü, alçakgönüllülük, demokrasi gibi sosyal duyarlılığın 

temelleridir. Bunlar aile ve yakın çevrenin yanı sıra yazılı ve görsel materyallerden taklit, 

model alma veya okuma yoluyla da kazanılabilir (Şahin, 2009: 1-2). 

Böyle bir bilinçle Osmanlı Devleti zamanında ibtidai mekteplerinde Türkçeye 

yönelik metinler, işlenmeye ve ezberletilmeye çalışılmışsa da 1892 yılında hazırlanan 

öğretim programında büyük bir yenilik olarak Türkçe, başlı başına bir ders olarak görülmüş 

ve programa yerleştirilmiştir. Yapılan bu uygulama ile rüştiyelerden başlayarak öğrencilere 

ana dilleriyle yazılmış metinler vasıtasıyla milli bilincin oluşturulmasına çalışılmıştır. Türkçe 

dersi; Türkçe Kıra’at, Lügat ve İmla, Sarf ü Nahv-i Osmani, Fenn-i İnşa ve Kitabet, Kıra’at 

ve Ezber başlıklarında okutulmuştur (Işıksalan, 1997, s. 3-4 ). 

Görüldüğü üzere yerleştirilmeye çalışılan “Lisan-i Osmani” için yapılan 

uygulamaların içerisinde yer alan ezber dersleri ve bununla birlikte ortaya çıkan inşat 

kavramı üzerinde de önemle durulmuştur.  

Çocuklara seviyelerine uygun manzum ve mensur eserlerin ezberletilmesi ve 

bunların kaidelerine uygun bir şekilde okunmasına dayanan “ezber ve inşat” dersleri 

vasıtasıyla çocuklara bazı faydalar kazandırılmaya çalışılmıştır. Çocuklara yaptırılacak 

ezberler ile hafızanın kuvvetlenmesi, ruhun güzel duygularla dolması ve milli, vatani, tarihi, 

ahlaki fikirlerin yerleşmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Görülüyor ki özellikle hafıza ve zekânın 

inkişafına imkân veren ezber dersleri, çocuğun ahlaki ve fikri terbiyesi için de olanaklar 

vermektedir. İçerikleri bilinçli olarak seçilen ve çocuklar tarafından sevilen metinlerin 

vereceği mesajların yerleşmesi, kuru bir ders anlatımıyla verilen bilgilerin yerleşmesinden 

daha kolay olacaktır. Ezber edilen metinlerin inşat aşaması yani usullere uygun bir şekilde 

bireysel veya topluluk önünde okunması da çocuklardaki hitap yeteneği, medeni cesaret gibi 

şeylerin gelişmelerine ortam yaratacaktır.  Ayrıca çocuk, ezberlediği metni okurken metnin 

dil özelliklerine de dikkat edeceği için dilin inceliklerine dair bilgileri davranış olarak 

kazanacaktır. 

“Ezber ve İnşat” derslerinde bu amaçlara ulaşmak için çocuklara verilecek 

metinlerin yapısı da oldukça önemlidir. Seçilen metinlerin her şeyden önce çocuğun 

seviyesine uygun olması şarttır. Çocuğun fıtratında çabuk sıkılma olduğu için metinler ne 

çok uzun ne de çok kısa olmalıdır.  Ayrıca metin içerikleri yaşanılan hayattan izler 

taşımalıdır. Çünkü çocuk, yaşı itibariyle somut düşünme evresinde olduğu için çok fazla 

hayali ve tanımadığı çağrışımları içeren metinleri belleğine yerleştirmekte zorlanacaktır. 

Çocuklara verilecek metinlerde neşeli konuların yanında çocuğun ahlaki ve fikri gelişimine 

uygun vatani, milli, kültürel değerleri içeren çağdaş konular da işlenmelidir. 

Metinlerin bu şekilde uygun bir seçiminden sonra metinin nasıl ezberletileceği de 

önemli bir konudur. İzlenecek yöntemlerde çocuğun gelişim seviyesi mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. Seçilen metin ilk önce öğretmen tarafından yanlışsız okunmalı,  

öğrencilere izah edilmeli ve içerisinde varsa bilinmeyen kavramlar açıklanmalıdır. Öğretmen 

anlatacağı şeylerle öğrencinin bütün dikkatini metne çekmeli ve bu metnin ezberlenmesinin 

getireceği faydaları öğrencilere idrak ettirmelidir. Bu şekilde ezberlemeye hazır bulunuşluk 

durumunu öğrencilerde teşkil etmeden ezber faaliyetine girişmek, öğrenciyi inanmadığı bir 

işi yaptırmaya ve başarısız olmaya sevk edecektir. 

Bahsedilen bu ön koşullar yerine getirildikten sonra metin ezberlenmesinde iki 

yöntem kullanılabilmektedir. Bunlardan birisi parça parça ezberletmek diğeri de bütün olarak 

ezberletmektir. Parça parça ezberlemek, daha çok küçük sınıflardaki çocuklar için geçerli 

olabilir. Çünkü küçük çocuklarda hafıza ve belleği çalıştırma tam anlamıyla gelişmediği için 

parçayı birden ve bütün olarak yüklemeye çalışmak o yaştaki çocukların sıkılmasına sebep 

olacaktır. Bütün halinde ezberleme ortaokul ve daha yüksek sınıflarda düşünme faaliyetleri 

daha gelişmiş çocuklarda kullanılabilir. Ezber esnasında öğretmen, öğrencilere parçanın 

kendine has söyleyiş kurallarını da vermelidir. Böylelikle hem ezber hem de inşat safhasında 

öğrencilerin doğal olmayan tavırlara ve söyleyişlere yönelmesi önlenmiş olacaktır. 

Yukarıdaki hususlara uygun şekilde bir parçanın ezberletilmesine yönelik bir ders 

etkinlik planını örnek olarak verebiliriz: 
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Ezber ve İnşatdan Mufassal Numunenin Ders Planı 

(Metinde geçen büyük harfler,  öğretmenin hitap ettiği öğrencileri temsil 

etmektedir.) 

Ders Mevzusu: Kuş Manzumesi 

Sivas Erkek Muallim Mektebi 

Tatbik: Dördüncü Sınıf 

İhzar: Bugün manzumeden ne dersiniz var idi? Son baharın yaklaştığını bize haber 

veren kimdir? Kırlangıç ve turnalar ne yaparlar? Bağ, bahçeler, karlar, otlar, yapraklar 

nasıldır? Gün yüzü nasıldır? Güneş ne haldedir? Bugün dünya, yer, gök etraf nasıl görünür? 

Son bahar manzumesini hanginiz söylemek istiyorsunuz? Söyle: M, K, F Dikkat ediniz. 

Türkiye Cumhuriyeti’nden başka yerlerde yaşayan kardeşlerimiz var mıdır? Bunlar 

nerelerde yaşarlar? Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, İran, Arnavutluk, Makedonya, Afrika, 

Suriye, El-cezire, Afganistan, Türkistan, Turan, Kafkas, Karim, Kazan, Hindistan. Bu 

saydığımız memleketler hangi hükümetin idaresindedir? Bu memleketlerdeki kardeşlerimizi 

ne halde yaşatıyorlar? Onlar bizi seviyorlar mı? Biz onları ah evlatlar; esen rüzgar, uçan 

kuşlar, kara okumuş gibi bulutlar oralardan bize hazin, acı, buruk, yakıcı haberler 

göndermektedirler. 

Esen rüzgârlardan, uçan kuşlardan talihsiz mazlum kardeşlerimiz bize haberler, 

selamlar gönderiyorlar. Kendiniz mukaddes Türk cumhuriyeti toprağını tarafınızdan 

eğilerek öpünüz diyorlar. Biz de er geç kavuşacağımızı, Türk cumhuriyeti, Türk bayrağı 

altında toplanacağımızı hasretle payan kalpler ile söylüyoruz. 

Muallim mümkünse ders numunesini yapılı halinde tedarik etmelidir. 

Ders Mevzusunun Tebliğ ve Tefhimi: Evlatlar, bugün “Kafeste Kuş” manzumesi 

öğreteceğiz. Bugün ne öğreneceğiz M, N, D. 

Verilen kıraat kitaplarını çıkarınız. On beşinci sahifeyi açınız. Takip ediniz. Ben 

okuyorum. Muallim manzumeyi başından nihayete kadar gayet edalı, heyecanlı ve hararetli 

bir tarzda okur. Kelimeler izah edilir. Metnin ruhu hakkında muhavere gibi mevzu 

muhteviyatı münakkah ve sarih bir fikr-i umumi verilir. Birinci fıkrayı kim okuyacak? Bu 

fıkrada ne söylüyor? Aşağısını okusun. Sen okuduğunu söyle bakalım. Bize anlat. Bütün 

fıkralar bu suretle okunur. Manzumeyi başından nihayete kadar hanginiz güzelce 

okuyabilirsiniz? M, S, K, L ben bir daha okuyacağım. Fakat dikkat ediniz: Kitapları 

kapayınız. Arkanıza yaslanınız. Muallim okur: 

Kafeste Kuş 

Şu yaldızlı, süslü yeni kafesin  Sarayının balkonları hep telli 

Sahibisin ey sevimli küçük kuş  Yemek de bol, rahatsın bu besbelli 

Tatlıdır yek yandan yana bu uçuş Ya gelişin var küçük beğim, efendim 

Lakin öt de işitilsin hoş sesin  Altın kafes yok var yatak bol yem 

Eksiğin başka nen var Yusuf’tan Sanırsın bitti memnun edeceksin 

Ben birkaç defa okuyayım. Fakat dikkat ediniz. Çünkü ezber söyleyeceksiniz. 

Muallim birinci fıkrayı birkaç defa okur: Bunu hanginiz söyleyebilirsiniz? A, M, D, 

K. Kalan kısmı da evlerinizde güzelce, dikkatlice ezber edersiniz olmaz mı? 
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Sonuç ve Öneriler 

Osmanlı Dönemi’nde öneminin farkında olunan ve Cumhuriyet Dönemi’nde yakın 

bir tarihe kadar arz ettiği önemle hayatımızda olan “Ezber ve İnşat” dersleri artık 

okullarımızda okutulmamaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere günümüz programlarında oldukça 

yüzeysel bakılmış ve ayrı bir saat ayrılmamış olan ezber faaliyetleri, genel itibarla öğrencinin 

isteğine bırakılmıştır. Eğer derse giren öğretmen de bu konuda şahsi gayretlerini 

sergilemezse hiç uğraşılmayacak bir konu haline gelmiştir. Ne yazık ki öğretmen ve öğrenci 

değerlendirmesinin sadece sınavlar neticesindeki başarıya göre yapıldığı ve dolayısıyla bilgi 

yığınlarının yüklenmesini önemli gören günümüz toplumsal anlayışında böyle bir tavır 

sergilenmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Oysaki öğrencinin hafıza kabiliyetini geliştiren, dil kullanma becerisini yükselten, 

toplum içerisindeki medeni cesaretini güçlendiren, sanatsal metinlerle ruhunu incelten bu 

dersin aynı zamanda öğrencilere daha küçük yaşlardan itibaren eğlenceli metinlerle ve 

çalışmalarla ahlaki, milli ve fikri terbiyeyi kazandıracağı da unutulmamalıdır. 

Bu noktada “Ezber ve İnşat” dersinin öneminin yeniden kavranıp programlara ayrı 

bir ders olarak konması veya bu sağlanamazsa öğretmenlerden bu konuya hassasiyet gösterip 

haftalık programlarında yer vermeleri ve öğrencileri buna teşvik edecek faaliyetlerde 

bulunmaları istenebilir. 
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Türkçe Ders Kitapları (6, 7 ve 8. sınıflar ) “Milli Kültür”   Temasında Yer Alan 

Metinlerin Sanat ve Spor Kavramları Açısından İncelenmesi 

 

Rıdvan DEMİRCİ* 

Hatice Coşkun* 

 

Öz: Bir değer olarak kültürün aktarımında önemli bir yere sahip olan sanat ve spor ile 

ilgili algı ve beceriler aile ve sosyal çevrede başlayıp eğitim kurumlarında belirli programlar 

çerçevesinde kazandırılmaktadır. Sanat ve sporun kültürün bir parçası ve taşıyıcısı olarak 

öğrencilere ulaştırılmasında Türkçe ders kitaplarına dolayısıyla metinlere büyük bir görev 

düşmektedir. Sanat ve sporun bir değer olarak aktarımında metinlerin bu görevi hangi ölçüde 

gerçekleştirdiği incelenmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda 

çalışmanın amacı Türkçe ders kitapları (6, 7, ve 8. sınıf)  “Milli Kültür” temasında yer alan 

metinlerin bir değer olarak sanat ve spor ile ilgili kavramlara ne ölçüde yer verildiğini 

belirlemektir. Nitel araştırma yöntemine göre tasarlanan çalışmada doküman inceleme tekniği 

kullanılmış, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Van ilinde okutulan MEB ve özel yayınevlerine 

ait Türkçe ders kitapları (6, 7 ve 8. sınıf) “Milli Kültür” temasında yer alan metinler 

incelenmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutularak bulgular elde edilmiştir. Araştırma sonucuna 

göre özel yayınevleri hem sanat hem de spor ile ilgili kavramlara MEB yayınlarına oranla daha 

fazla yer vermiştir. Sınıf düzeylerine göre bir inceleme yapıldığında sanat ve spor ile ilgili 

kavramlar 7. sınıf kitaplarında diğer sınıf düzeylerine oranla daha dengeli dağılım 

göstermektedir. Spor ile ilgili kavramlar çocuk oyunları ve geleneksel sporlar etrafında 

yoğunlaşırken sanat ile ilgili kavramlar gösterime dayalı sanatlar, edebiyat, sese dayalı sanatlar 

ve el becerilerine dayalı sanatlar etrafında yoğunlaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitapları, metinler, sanat ve spor 

 

THE INVESTIGATION of TEXTS in “NATIONAL CULTURE” THEME of 

TURKISH TEXTBOOKS (6th, 7th and 8th GRADES) in TERMS of ART and 

SPORTS CONCEPTS 

Abstract: Perceptions and skills related to art and sports, which have an important 

place in culture transfer as a value, are gained through the family and social environment as a 

beginning and continued in the framework of certain programs in educational institutions. At 

the transportation of art and sports to the students as a part and transmission of culture, 

Turkish textbooks, accordingly texts, have a great responsibility for delivering them to 

students. In the transmission of art and sports as a value, the extent to which the texts fulfill 

this task is confronted as a situation to be examined. In this context, the aim of this study is 

to determine the extent to which texts in "National Culture" theme of Turkish language 

textbooks (6, 7, and 8th grade) are included the concepts related to art and sports as a value. 

In the study designed according to the qualitative research method, a document review 

technique was used. In the 2016-2017 academic year, the textbooks of the Ministry of 

National Education and textbooks of private publishers (6th, 7th and 8th grade) were 

investigated. The data were subjected to content analysis so that findings were obtained. 

According to the results of the research, private publishers gave more places to the concepts 

related to both art and sports than Ministry of National Education publications. When an 

examination was made according to grades, the concepts related to art and sports are more 

balanced in 7th grade textbooks than in other grades. Sports-related concepts are 

concentrated around children's games and traditional sports, while art-related concepts are 

concentrated around visual arts, literature, audio arts and hand-crafted arts. 

Key words: Turkish course books, texts, art and sport  
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Giriş 

Milletlerin devamını ve köküne bağlılığını sağlayan kültür, nesilden nesile 

aktarılması gereken bir olgudur. Kültür aktarımı ailede, sosyal çevrede ve özellikle de eğitim 

kurumlarında önemli ölçüde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Özellikle ailede başlayıp 

okulda, eğitim sistemleri içinde bilinçli bir şekilde sürdürülmektedir. Kültürün temel taşları 

elbette saymakla bitmez. Dil, din, edebiyat, el sanatları, mimari, spor, vb. kavramlar kültürün 

yapı taşlarındandır. Bu yapı taşlarından sanat ve spor diğerlerinde olduğu gibi nesiller 

boyunca küçük değişimlerle de olsa varlığını sürdürmekte ve kültürel bir değer olarak 

yaşamaktadır. 

Sanat ve sporun eğitim sistemleri içinde belirli programlar çerçevesinde verildiği 

görülmektedir. Fakat bir değer aktarımı olarak sanat ve sporun metinler aracılığıyla 

disiplinler arası bir yaklaşımla verilebileceği göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Bu 

aktarımda şüphesiz Türkçe ders kitaplarındaki metinlere önemli görevler düşmektedir. Bir 

değer olarak metinler aracılığıyla sanat ve sporun aktarımı konusuna geçmeden önce sanat 

ve sporun bireyin gelişimi ve toplum açısından önemine değinmekte fayda vardır. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olarak insanın beden ve ruh 

sağlığını geliştiren, kişiliğin oluşumunu, karakter özelliklerinin gelişimini sağlayan, bilgi, 

beceri ve yetenek kazandırarak çevreye uyumu kolaylaştıran; kişiler, toplumlar ve 

uluslararası dayanışma, kaynaşma ve barışı sağlayan spor, bireyin elde ettiği yetenekleri 

geliştiren, belirli kurallar altında meslekleştiren, sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici; ruh 

ve fiziği geliştiren; rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur (Erkal, 1982; akt. Yetim, 

2000). Bireyin kendi dar dünyasından kurtularak başka ortamlarda, başka kişilerden ve 

düşüncelerden insanlarla diyalog içinde bulunmasını, onlardan etkilenmesini ve onları 

etkilemesini sağlayarak insanların gelişiminde önemli bir yeri olan spor,  birtakım fiziksel 

aktiviteler bütünü olmasının yanı sıra insanlara kişisel ve sosyal kimlik hissi ve grup üyeliği 

duygusu vermesi ile bireyin sosyalleşmesine yardımcı olan bir kavramı ifade eder (Küçük ve 

Koç, 2015). Bu yönüyle spor hem bireysel hem toplumsal rolünü gerçekleştirmiş olur. 

Fizyolojik ve psiko-sosyal yönlerden ferdin uyumlu ve dengeli gelişimini sağlayan 

bir etkinlik olarak sporun ferdin sosyal hayata devamındaki yeri ve önemi küçümsenemez 

(Hergüner, 1991). Orhun’un (1992) belirttiği gibi spor, barış, hoşgörü, eşitlik, disiplin, 

erdem, haz, hak, hukuk, mutluluk, sevgi ve saygı gibi insan onuruna yakışır kavramları 

bünyesinde taşıyan bir olgudur  (Orhun, 1992; akt. Akandere, Baştuğ ve Güler, 2009). Spor 

sayesinde aynı amaçlara yönelmeye, birlikte hareket etme duygusunu yaşamaya başlayan 

insanlar toplumda birlik beraberlik ve aynı ülkü hedefini ortaya çıkarır (Karahüseyinoğlu ve 

diğ., 2005). Birlik ve beraberlik içinde olan toplumlar da değerlerini nesillere aktarma 

görevini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmiş olur. 

Kişiliğin gelişimi, bireyin sosyalleşmesini sağlayan; kültürün taşıyıcısı, toplumların 

birliğini sağlayıcı unsur olan sporun yanında sanatın da önemi yadsınamaz bir gerçektir. 

Sanat olgusu kendini hayatın her alanında göstermekte, bireyler bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

sanat edinimi sürecini gerçekleştirmektedir. 

Sanat eğitimi birey ve toplulukların sanatsal ve kültürel açıdan yetiştirilmesi ile 

ilgilidir. Genel olarak kültürel bilinçlendirme anlamına gelen sanat, duygu ve düşünce 

arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı vurgularken, öğrenme ve gelişim sürecinin de etkin bir 

yardımcısıdır (Erbay, 1997). Sanat eğitimi almış bireylerin daha bilinçli yetişmiş olması 

beklenmektedir. Bu bireyler, araştıran, inceleyen, hoşgörülü, özgür düşünceli bireyler 

yetişmesine olanak sağlayacak, toplumsal yaşamda da kendine güvenen, cesur, katılımcı, 

üretken kimliklerin oluşumuna katkıda bulunacaklardır (Şahin ve Yağcı, 2012). Bu 

bireylerin hangi meslek alanında olursa olsun estetik beğenileri gelişmiş, kendilerine ve 

toplumlarına katkıları daha fazla olacaktır.  Nitekim çağdaş sanat eğitimi, temelde sanatsal 

etkinlikler yoluyla bireylerin ve toplumun içinde yaşadıkları çevreye duyarlı olmalarını 

sağlamaya, çevresi ile yararlı bir etkileşim içine girebilmelerine, estetik ihtiyaçlarını 

karşılamaya, ürün ortaya koyabilme ve yorumlama güdülerini doyurmaya, yaşantılarını daha 

anlamlı hale getirebilmelerine imkan vermeye yönelik düşüncededir (Buyurgan ve 

Buyurgan, 2007). 
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Sanat kültürü edindirmek ve toplumların uyumlu bireylerden oluşmasını sağlamak, 

sanat eğitiminin amaçlarından birini oluşturmaktadır. Sanat eğitimi almış bireyler kendi 

ülkesinden olmayan bir sanatçının eserini benimseyen, binyıllar önce farklı uygarlıkların 

yapmış olduğu sanat eserlerine değer veren ve onları koruyan, gelecek kuşaklara bir kültürel 

miras bırakmak için çaba gösteren bireyler olacaktır (Mercin ve Alakuş, 2007). Dolayısıyla 

sanatsal etkinlikler yoluyla kendini tanıyan, yeteneklerinin farkında olan bireyler ve 

toplumlar, içinde yaşadıkları çevreye daha duyarlı olup çevreleriyle olumlu bir etkileşim 

içine girebileceklerdir. Estetik ihtiyaçlarını doyurabilecek ve yaşamlarını daha olumlu hale 

getirebileceklerdir (Şahin ve Yağcı, 2012). 

Sanat ve sporun bir beceri olmasının yanında kültürel bir değer olarak 

kazandırılmasında başta aile olmak üzere eğitim kurumlarına önemli görevler düşmektedir.  

Sanat ve sporun belirli disiplinlerle sistemli bir şekilde verilmesinin yanında disiplinler arası 

bir yaklaşımla ele alındığında Türkçe derslerine, ders kitaplarına dolayısıyla da metinlere 

önemli görevler düşmektedir. 

Türkçe derslerinin ana malzemesi olan metinlerin temel dil becerilerinin 

kazandırılmasından dil bilgisine,  değerlerin öğretiminden karakter gelişimine kadar pek çok 

hususta öğrencilerin gelişimine katkı sağladığı düşünüldüğünde (Coşkun, 2016:355) 

metinlerin sanat ve spor değerlerinin aktarımında ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu 

çerçevede ele alındığında Türkçe ders kitaplarında yer alan "Milli Kültür" temasındaki 

metinlerde bireyin gelişimi ve kültürün aktarıcısı bir değer olarak sanat ve spor ile ilgili 

kavramlara ne ölçüde yer verildiği incelenmelidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacının 

2016-2017 eğitim öğretim yılında Van ilindeki ilköğretim okullarında okutulan 6, 7 ve 8. 

sınıflar Türkçe ders kitapları “Milli Kültür”   temasında yer alan metinlerin sanat ve spor ile 

ilgili kavramlar açısından incelenmesi olduğu söylenebilir. Çalışmanın alt amaçları ise 

şöyledir: 

Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde; 

- sanat ve sporla ilgili kavramlara ne ölçüde yer verildiğini, 

- sanat ve sporla ilgili kavramların sınıf düzeylerine göre dağılımını, 

- sanatla ilgili kavramların hangi alanlarda yoğunlaştığını, 

- sporla ilgili kavramların hangi alanlarda yoğunlaştığını belirlemektir. 

Yöntem 
Türkçe ders kitapları (6-8.Sınıflar) “Milli Kültür”   temasında yer alan metinlerin 

sanatsal ve sportif ögeler açısından incelemesini amaçlayan bu çalışma nitel araştırma 

yöntemine göre düzenlenmiştir.  Bu doğrultuda nitel veri toplama tekniklerinden doküman 

incelemeye başvurulmuştur. 

Çalışma Materyali 

Araştırmanın veri kaynağı olarak MEB tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılında 

Van ilinde okutulan MEB ve özel yayınevlerine (Dörtel, Meram ve Dikey Yayınları) ait 

ilköğretim 6,7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları kullanılmıştır. Bu bağlamda İlköğretim 6,7 ve 

8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki “Milli Kültür” temasında yer alan metinler incelenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan veriler içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. İçerik 

analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik 

kategorileriyle özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır. İçerik analizi 

metin veya metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların 

varlığını belirlemeye yönelik yapılır. Araştırmacılar bu kelime ve kavramların varlığını, 

anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve analiz ederek metinlerdeki mesaja ilişkin çıkarımlarda 

bulunurlar (Büyüköztürk, 2016:250). Veri analizi sürecinde incelenen metinlerde sanat ve 

spora ilişkin karşılaşılan her öğe kodlanmıştır. Daha sonra kodlar bir araya getirilerek ortak 

yönleri belirlenmiş ve belirli başlıklarda toplanmış, açıklanmış ve örneklendirilmiştir. 

Verilerin kodlanmasında güvenirlik sağlanması için kodlama işlemi her iki araştırmacı 

tarafından birlikte gerçekleştirilmiştir. 

  



 

 

604 

 

Bulgular 

Türkçe dersi 6, 7 ve 8.sınıf kitaplarında (MEB ve Özel yayınlar) yer alan “Milli 

Kültür “ temasındaki metinlerin sanatsal ve sportif kavramlar açısından incelenmesine ilişkin 

bulgular  aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1: Ders kitaplarındaki metinlerin sanatsal ve sportif öğelere göre dağılımı 

Tema MEB  Özel Yayın Toplam 

Sanat 261 360 621 

Spor 30 183 213 

Toplam 291 543 834 

 

Tablo incelendiğinde 6,7 ve 8.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki “Milli Kültür “ 

temasında yer alan metinlerde sanata ilişkin öğelere spora ilişkin öğelere oranla daha fazla 

yer verildiği görülmektedir. Özel yayınevleri hem sanat hem de sporla ilgili öğelere MEB’e 

oranla daha fazla yer vermiştir. MEB’e ait kitaptaki metinlerde sporla ilgili öğelere çok az 

yer verildiği dikkat çekmektedir. 

6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler sanat ve spora ait 

kavramlar açısından sınıf düzeyine göre incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

Tablo 2: Ders kitaplarındaki metinlerde yer alan sanatsal ve sportif öğelerin sınıf 

düzeylerine göre dağılımı 

 

Tema 

 

6.sınıf 7. sınıf 8. sınıf 

MEB 
Özel 

Yayın 
Toplam MEB 

Özel 

Yayın 
Toplam MEB 

Özel 

Yayın 
Toplam 

Sanat - 58 58 91 93 184 170 209 379 

Spor - 62 62 29 121 150 1 - 1 

Toplam - 120 120 120 214 334 171 209 380 

 

Tablo 2’ deki veriler incelendiğinde tüm sınıf kademelerinde sanatla ilgili ögelere 

yeteri kadar yer verilirken sporla ilgili öğelerin ihmal edildiğini söylemek mümkündür. 

Özellikle 8.sınıflarda hem MEB yayınlarında hem de özel yayında (Dikey Yay.) sporla ilgili 

ögelere hemen hemen hiç yer verilmemiştir. 6.sınıf kitabındaki metinlerde ise özel 

yayınevinin sanat ve spor ile ilgili ögelere dengeli bir şekilde yer verdiği; MEB’in kitabında 

ise bu öğelere rastlanmadığı görülmektedir. Bu durumun kaynağı MEB 6. sınıf Türkçe ders 

kitabında "Milli Kültür" temasının olmamasıdır. 7. sınıf metinleri incelendiğinde ise sanatsal 

öğelere her iki yayında da hemen hemen aynı derecede yer verilirken sporla ilgili ögeler 

konusunda özel yayının (Meram Yayınları) MEB yayınlarına göre daha fazla yer verdiği 

görülmüştür. 8.sınıf metinlerinde sanatsal ögelere özel yayında (Dikey Yayınları) daha fazla 

yer verilirken sporla ilgili ögelere ise MEB yayınlarında sadece bir kez yer verilmiştir. 

Sanat ve spor ile ilgili öğelerin ders kitaplarındaki dağılımı incelendikten sonra bu 

öğelerin hangi kavramlar etrafında yoğunlaştığı incelenmiştir. Sportif öğelerin yoğunlaştığı 

kavramlara ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo3: Ders kitaplarındaki metinlerde yer alan sportif öğelerin yoğunlaştığı kavramlar 

Kod  Alt Kod frekans 

 

Çocuk Oyunları 

Çelik Çomak 17 

Çember  9 

Saklambaç 6 

Kuka 2 

 
Diğer (topaç, mendil oyunu, birdir bir, 

vb. ) 

13 

 

Geleneksel Sporlar 

Binicilik  42 

Güreş 37 

Okçuluk 28 

Cirit 25 

Diğer (Takım, maç, şampiyona,vb.) 34 

  

Tablo 3’ teki veriler incelendiğinde İlköğretim 6,7 ve 8.sınıf Türkçe ders 

kitaplarındaki “Milli Kültür “ temasında yer alan metinlerde spor ile ilgili öğeler açısından 

çocuk oyunlarına ve geleneksel sporlara önemli ölçüde yer verildiği görülmektedir. Çocuk 

oyunları içerisinde ise en fazla çelik - çomak, çember ve saklambaç oyunlarına yer 

verilmiştir. 

İncelenen metinlerde geleneksel sporlara ait unsurlara yeteri kadar yer verilirken 

modern sporlara ait unsurlara yer verilmemiştir. Geleneksel sporlar içerisinde ise en fazla 

güreş, binicilik, okçuluk ve cirit alt kodlarına rastlanmıştır. 

Sporla ilgili kavramların geçtiği metinlerden örnekler ise şöyledir: 

Binicilik/At: “Cirit oyununda tek hedef, atın sırtındaki binicidir. Ciritin ata isabet etmesi, 

savuranın oyun dışı kalmasını gerektirir.” (Meram Yayın. 7.Sınıf  “Anadolu’nun Cirit 

Oyunları” Metni) 

Çelik: “Çelik çomağın en sevdiğim yönü başarıyı yalnızca rastlantıya bırakmamasıdır, 

ustalık da ister.” (Meram Yay. 7.Sınıf “Çelik Çomak” Metni). 

Çomak : "Çomak arardık kendimize, çomağı olmayan oynayamazdı çünkü ayıptı ödünç 

çomak istemek. " (Meram Yayın. 7.Sınıf “Çelik Çomak” Metni) 

Yay: "Altından bir yay gördü, uyur iken uykuda/ Yayın bulunuyordu, üç gümüşten oku da / 

Ta doğudan batıya,  altın yay uzanmıştı. " (MEB 7.Sınıf “Oğuz Destanı” Metni ) 

Cirit: "Cirit oyunlarının tarihi çok eskilere gider. Türkler, bu sporu binlerce yıl önce Orta 

Asya’da başlatmışlar, yüzyıllar boyunca bu geleneği sürdürerek, Selçuklularla birlikte 

Anadolu’ya getirmişlerdir." (Meram Yayın. 7.Sınıf “Anadolu’nun Cirit Oyunları” Metni). 

Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer alan sanatla ilgili kavramların yoğunlaştığı 

alanlar incelendiğinde elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 3: Ders kitaplarındaki metinlerde yer alan sanatsal öğelerin yoğunlaştığı kavramlar 
Tema  Kod  Frekans 

 

Gösterime Dayalı Sanatlar 

Geleneksel Oyunlar 90 

Kukla 42 

Tiyatro 15 

Sinema 1 

 

Edebiyat 

Yazar-Şair-Düşünür 123 

Şiir 56 

Dil 39 

Mani  4 

Roman 1 

 Diğer (kitap, deyim, vb.) 56 

Sese Dayalı Sanatlar 

Türkü 60 

Müzik Aletleri 37 

Müzik 25 

El Becerilerine Dayalı 

Sanatlar 

El Sanatları 51 

Resim 20 

Hat 1 
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Tablo 4’te de görüldüğü üzere İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki 

“Milli Kültür “ temasında yer alan metinlerde gösterime dayalı sanatlar, edebiyat, sese dayalı 

sanatlar ve el becerilerine dayalı sanatlara yer verildiği görülmektedir. Göstermeye dayalı 

sanatlar içerisinde ise en çok geleneksel oyunlar ve kukla ile ilgili kavramlara yer verildiği 

dikkat çekmektedir. Geleneksel oyunlardan da Karagöz-Hacivat, Ortaoyunu, Pişekar 

kavramları örnek olarak verilebilir. 

Tablodaki veriler incelendiğinde sanatsal öğeler içerisinde edebiyata ait unsurlara 

önemli ölçüde yer verildiği görülmektedir.  Edebiyata ait unsurlar arasında ise en fazla yazar, 

şair ve düşünür kavramlarına yer verilmiştir. Şair- yazar ve düşünürlerden Yunus Emre, 

Mehmet Akif Ersoy, Evliya Çelebi, vb. örnekler verilebilir. 

Veriler incelendiğinde sese dayalı sanatlarda türkü türüne, müzik terimlerine ve 

enstrümanlarına önemli ölçüde yer verildiği görülmektedir. El becerilerine dayalı sanatlar 

içerisinde en fazla el sanatları koduna yer verildiği dikkat çekmektedir. 

Metinlerde geçen sanatsal kavramlara ilişkin ilgili metin örnekleri şöyledir: 

Oyun: "Orta oyunu, malum, meydan oyunudur. Seyirciler bu oyunun etrafını çepeçevre 

kuşatırlar, yalnız bir tarafı açık kalırdı. Oynayanlar, oyundan evvel, çay ve kahve dağıtan 

kahve çırakları gibi oradan gelirlerdi." ( MEB 8. Sınıf “Ortaoyunu” Metni). 

Orta Oyunu: "Orta oyunu, malum, meydan oyunudur. Seyirciler bu oyunun etrafını 

çepeçevre kuşatırlar, yalnız bir tarafı açık kalırdı." (MEB 8. Sınıf “Ortaoyunu” Metni ). 

Karagöz: "Ramazanda orta oyunu, İstanbul’un her semtinde, Karagöz oyunları gibi, 

kahvehanede oynanabilirdi. Fakat orta oyuncular, hiç şüphesiz, bir kıraathane bulamasalar 

bile hiç değilse büyücek kahvehaneleri tercih ederlerdi. "(MEB 8. Sınıf “Ortaoyunu” Metni). 

Kukla: "Kuklalar, çok eski zamanlardan beri var. Eski Yunan’da ipli kuklaların çok yaygın 

olduğu, çocukları olduğu kadar büyükleri eğlendirmek için de oynatıldığı biliniyor." (Dörtel 

Yayın. 6. Sınıf “Sahnede Canlanan Oyuncak:Kukla” Metni). 

Yunus Emre: "Yunus’un yaşadığı devir, Anadolu’nun içine dönük, umutsuz, bezgin bir 

dönemdir. Moğol akınları karşısında yenik düşen Anadolu Selçuklu Devleti, Türkmen 

boylarının ikide bir ayaklanmasıyla tümden güçsüz düşmüş, halktan koparak kendi derdinde, 

kendi yaşantısını sürdürme çabasına düşmüştür." ( MEB 8. Sınıf “ Yunus Emre” Metni ). 

Neşet Ertaş: "Neşet Ertaş diğer bozlak ustalarından farklı olarak kendine ait türkü ve 

bozlaklar da söylemiştir. Bu yönüyle yalnızca saz ustası değil aynı zamanda söz ustasıdır." 

(Dikey Yayın. 8. Sınıf “ Neşet Ertaş”  Metni). 
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Sonuç 

Araştırma sonuçlarına göre sanat ve spor ile ilgili ögelere özel yayınlar MEB 

yayınlarına göre daha fazla yer vermiştir. Tüm ders kitaplarındaki metinlerde sanat ile ilgili 

ögelere yeterli ölçüde yer verildiği görülmüştür. Bu durum öğrencilerin sanatsal faaliyetlere 

yönlendirilmesi ve onlarda sanatsal bir bilincin oluşturulması adına olumlu bir durumdur. Bu 

sanatsal ögeler içerisinde gösterime dayalı sanatlardan geleneksel oyunlara, edebiyata ait 

unsurlara ve sese dayalı sanatlara yeterince yer verildiği dikkat çekmektedir. Araştırma 

sonucu incelenen ders kitaplarının “Milli Kültür “ temasındaki metinlerin spor ile ilgili 

kavramlara yer verme açısından oldukça yetersiz kaldıklarını ifade edebiliriz. Özellikle 

8.sınıf Türkçe ders kitaplarında bu durum açıkça görülmektedir. Bu sınıfın kitaplarında 

sportif ögelere MEB kitaplarında 1 kez yer verilirken özel yayında (Dikey Yayınları) hiç yer 

verilmemiştir. Öğrencilerin içerisinde bulundukları gelişim dönemi ve bu dönemde sportif 

faaliyetlere yönlendirilmesinde metinlerin önemi ve etkisi düşünüldüğünde oldukça olumsuz 

bir durumdur.  Araştırmamızda veri kaynağı olarak kullanılan metinlerde geleneksel sporlara 

ait unsurlara yer verilirken modern sporlara ait unsurlara yer verilmemiştir. 

Türkçe Öğretim Programı (2017)  incelendiğinde sürdürülebilir bir estetik anlayışın 

öğrencilere kazandırılmasının amaçlandığı görülmektedir. Programda sanatsal, edebî ve 

kültürel çalışmaların öğrencilerin düzeylerine uygun şekilde eğitime dâhil edildiği 

belirtilmiştir. Programla kültürel farkındalık oluşturma ve öğrencilere Türk ve dünya kültür 

ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark ettirme ve benimsetme 

amaçlanmıştır. Programın bu yönü Türkçe derslerine ve ders kitaplarındaki metinlere ne 

kadar önemli bir görev düştüğünün bir göstergesidir. Öğretim programlarında kültürün 

aktarılmasını sağlayacak programlara ihtiyaç vardır. Ders kitaplarında yer alacak metinler de 

bu amacı gerçekleştirmeye yönelik hazırlanmalıdır. 

Çalışmamızda somut olmayan kültürel mirasa ilişkin kavramlara rastlanmıştır. Bu 

kavramlar edebiyat, gösterime dayalı sanatlar ve el becerilerine yönelik sanatlar olarak 

karşımıza çıkmıştır. Kolaç (2009) da çalışmasında incelediği metinlerin çok az bir kısmında 

somut olmayan kültürel miras öğelerine yer verildiğini ifade etmiştir. Metinlerde; geleneksel 

el sanatları ve Ahilik geleneği, Karagöz, geleneksel Türk süsleme sanatları, geleneksel 

seyirlik oyunlar, Hıdırellez, sözlü edebiyat ürünleri (efsane), geleneksel çocuk oyunları, 

Nevruz gibi somut olmayan kültür ögelerine yer verilmiştir. Sözlü edebiyat ürünlerinden 

efsaneye yer verilmiş, diğerleri ihmal edilmiştir. Birinci basamakta olduğu gibi bu basamakta 

da bilmece, tekerleme, atasözleri ihmal edilen sözlü edebiyat ürünleri olmuştur. Benzer bir 

durum bizim çalışmamızda da ortaya çıkmıştır. 

Okur (2013) çalışmasında incelediği ders kitaplarında 7. ve 8. sınıflarda el 

sanatlarından güzel sanatlara, mimariye ait farklı metinlere rastlamıştır. Türk kültürü, 

tarihinin eskiliğinden dolayı oyun ve spor çeşitliliğine de sahiptir. Fakat bu metinlerin ders 

kitaplarında yetersizliğinden dolayı veya çoğunluğunun da güreşten bahsetmesi, Türk 

sporunu kısır göstermektedir. Tarih, edebiyat, coğrafya, sağlık gibi pek çok geniş alanda iz 

bırakmış ve halka mal olmuş kişileri sonraki nesillere aktarma, tanıtma görevinin Türkçe 

ders kitaplarına düştüğünü belirten yazar çok az kişiye yer verildiğini; Nasrettin Hoca, 

Evliya Çelebi, Âşık Veysel, Mimar Sinan, Ali Kuşçu gibi kişilerin öğrencilere tanıtıldığını 

ama bu kişilerle sınırlı kalınmaması gerektiğini belirtmiştir. Çalışmamızda da spor olarak 

güreş, binicilik ve ciritten bahsedilmiş diğer sporlara yer verilmemiştir. Yazar, şair, düşünür 

ve tarihsel kişiliklere ise yeterli düzeyde yer verildiği görülmüştür. 

Yapılan çalışma ve ilgili literatür incelendiğinde bir değer olarak sanat ve sporun 

aktarılmasında Türkçe derslerine ve metinlere önemli bir görev düştüğü görülmektedir. 

Değerler bir bilgiden ziyade farkındalık oluşturma yoluyla kazandırılır. Bu farkındalık edebi 

bir değer olma niteliğini de taşıyan metinler aracılığıyla daha etkin bir şekilde verilebilir. 

Çalışma sonuçları da Türkçe derslerinde bir kültürel miras ve değer olarak sanat ve spora 

ilişkin kavramların verilmesine özen gösterildiğini fakat bu özenin yetersiz kaldığını 

göstermektedir.  Çok başarılı metinler olmasına karşın bazı metinler belli konularda 

yoğunlaşmış, zaman zaman da gereksiz bilgi yığını olmaktan öteye geçememiştir. Bu 

duruma dikkat edilmesi, ders kitaplarına metin seçilirken üstlendiği değer aktarımı görevinin 

göz ardı edilmemesi önemlidir. 
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma 

 

Talat AYTAN* 
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Büşra COŞKUN* 

 

Öz: İletişim, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren yaşamın en önemli 

gerekliliklerinden birisi olmuştur. Gün geçtikçe gelişen teknoloji ile sosyal medya kullanımı 

artmıştır. İnsanlar sosyal medya siteleri üzerinden yeni iletişim ortamları kurmuşlardır. 

Sosyal medya boş vaktin değerlendirildiği bilgiye kolay erişilen bir ortamdır. Sosyal medya 

siteleri insanların kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak sağlamış, kurum ve kuruluşlar 

da gerekli iletişimi bu yolla sağlamışlardır. Bunun yanı sıra, sosyal medya eğitim-öğretim 

ortamlarında da kullanılmaya başlanmıştır.  Sosyal medya kullanımı üniversite öğrencileri 

arasında oldukça yaygın bir hâl almıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal medya 

alışkanlıklarını irdeleyen bu araştırmanın örneklemini, İstanbul’daki bir devlet 

üniversitesinin Türkçe Eğitimi bölümünün birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında 

öğrenim gören 171 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak 

Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen beşli likert ölçek kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal medyayı kullanma amaçları 

sıralandığında sosyal etkileşim ve iletişim, eğitim amaçlı kullanma ve son olarak tanıma - 

tanınma amacı ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanımı, Türkçe Öğretmeni Adayları  

Abstract: Communication has been one of the most important necessities of life 

since the beginning of human history. The use of social media has increased with advancing 

technology. People have established new communication environments through their social 

media sites. Social media is an easy-to-access medium in which leisure time is spent. Social 

media sites have made it possible for people to express themselves better, and institutions 

and organizations have provided the necessary communication in this way. In addition, 

social media has also been used in educational environments. The use of social media has 

become quite common among university students. The sample of this research examining the 

social media habits of the Turkish teacher candidates constitutes 171 teacher candidates who 

study in the first, second, third and fourth classes of Turkish Education Department of a state 

university in Istanbul. In the study, a five-point likert scale developed by Karal and Kokoç 

(2010) was used as data collection tool. According to the results of the research, Turkish 

teacher candidates  were listed the purposes of using social media as social interaction and 

communication, educational purposes, and recognition and promotion respectively. 

Key Words: Social Media, Social Media Use, Turkish teacher Candidates 
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1. GİRİŞ 

İletişim insanlık tarihinin başlangıcından beri yaşamın geniş bir parçasını 

oluşturmuştur. İletişimin tarihine bakılacak olursa Pers İmparatorluğunun M.Ö. 550’li 

yıllarda posta yoluyla haberleşmeyi icat etmesi, insanlar arasında iletişimin başlamasında 

önemli bir adım olmuştur. Bu tarihten itibaren insanlar arasındaki iletişim farklı biçimlerde 

farklı enstrümanlarla devam etmiş,  posta ile başlayan iletişim yolculuğu yirmi birinci yüzyıl 

itibariyle dijital bir çehreye kavuşmuştur. Bu dijital çağda, sosyal medya önemli bir iletişim 

kanalı olarak yerini sağlamlaştırmıştır. 2011 yılında Tunus’ta boy veren sözde “Arap Baharı” 

nın sosyal medya üzerinden yaygınlaştığı düşünüldüğünde sosyal medya realitesinin 

eğitimden ekonomiye, siyasetten sosyolojiye geniş bir yelpaze içerisinde insan ve toplum 

hayatına tesir ettiğini müşahede etmek mümkündür. 

Sosyal medya (siteleri), bireylerin kendilerini ifade edip sosyalleştiği dijital 

alanlardır (McBride, 2009) ve “…iletişimi, bilgi paylaşımını ve çevrimiçi sosyalleşmeyi 

kolaylaştırır” (Mondahl ve Razmerita, 2014, s. 342).  Sosyal medya boş vaktin 

değerlendirildiği, eğlenip sohbet edilen, bilgiye kolay erişilen bir ortamdır ve kullanımı 

üniversite öğrencileri arasında oldukça yaygın bir hâl almıştır. İletişim denildiğinde akla 

daha önceleri televizyon gelirken, şu an özellikle internetin gelişimine paralel olarak akıllı 

telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gelmektedir. İnternet teknolojisi ile insanoğlunun 

yaşamında geniş bir yer kaplamaya başlayan sosyal medya ortamında insanlar düşüncelerini, 

duygularını rahatlıkla paylaşabilmektedir. Bireylerin internette geçirdikleri zaman zaman 

sosyal medya ağları ile beraber artış göstermiştir (Türel ve Toraman, 2015). Bunun yanı sıra, 

inşaların sosyal ağlarda geçirdikleri zaman, sosyal ağların ortaya çıkışından beri katlanarak 

artmıştır (Gülbahar, Kaleoğlu ve Madran, 2010). 

Sosyal medya araçları çeşitli metinleri içermekte ve görseller, video ve bağlantılar 

ile de desteklenmektedir. Bu araçlar, duygu ve düşünceleri sergileme ve arkadaş edinme 

yada bireyin ilgilendiği konu ve gruplarını takip etme gibi çok çeşitli amaçlarla 

kullanılmaktadır. Alanyazında sosyal ağların  kullanıcı profili oluşturma, iletişimde olunan 

kişileri listeleyebilme ve diğer kullanıcıların iletişimde olduğu kişi listesine erişebilme  

şeklinde üç temel özelliğinden bahsedilmektedir  (Boyd ve Ellison, 2007). Sosyal medya, 

iletişim imkânları sunmasının yanında eğitimsel faaliyetler için de uygun bir zemin 

oluşturmaktadır. Toplumda önem atfedilen sosyal ağlara eğitimcilerde kayıtsız kalmamış ve 

onların eğitsel amaçlı kullanım alanlarını irdelemeye başlamışlardır (Schwartz, 2009; Terris, 

2009 ; Akt: Arnold ve Paulus, 2010). Diğer bir ifadeyle genellikle iş ve kişisel amaçlar için 

kabul gören sosyal medyanın, eğitsel amaçlı kullanılabilme potansiyeli son zamanlarda 

dikkat çekmiştir (Tes, 2013). Sosyal medya uygulamaları eğitime kolaylıkla entegre 

edilebilmekte ve derslerde kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağ 

siteleri ya da benzer nitelikli özel yazılımlar uzaktan eğitimde de yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca yüz yüze yapılan eğitimin ders dışı uzantısı olaraktan da çeşitli 

sosyal ağ siteleri eğitimde yerini giderek artan seviyede göstermektedir. 

Sosyal medya kullanımı alışverişten, eğitime kadar insan hayatında çok önemli bir 

yere sahiptir. Gerçek hayatta kopan sosyal ilişkileri canlı tutmak amaçlı kullanım da ön plana 

çıkmaktadır (Talas ve Özgür, 2015, s.118). 

Sosyal medyanın eğitim alanında kullanımına yönelik çalışmaların sayısı son 

yıllarda oldukça fazla artış göstermiştir. Alanyazında Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal 

medya alışkanlıklarını araştırma konusu edinen bir çalışma bulunmamakla beraber üniversite 

öğrencilerinin sosyal medyayı gerekli bulduğu, dersler hakkında yardım almak için 

kullandığı ve sosyal medya uygulamaları aracılığıyla arkadaşları eğitim içerikli 

paylaşımlarda bulunduğu görülmektedir (Toğay vd. 2013). Sosyal medya uygulamaları 

“duvarları aşan eğitim” projeksiyonuyla öğrencilerin küresel bir bağlantı kurması açısından 

eğitimde yeni bir çağın başlatıcısı olmuştur. Bu bağlamda, mevcut çalışma Türkçe öğretmeni 

adaylarının sosyal medya alışkanlıklarını irdelemektedir. 
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2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal medya kullanım alışkanlıklarını 

ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Karal ve Kokoç (2010) tarafından 

geliştirilen ‘Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği’ kullanılmıştır.  

2.2. Araştırma Grubu 

Bu çalışmanın araştırma grubunu, İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin Türkçe 

Eğitimi bölümünün birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 171 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının demografik özelliklerine 

ilişkin frekans ve yüzde dağılımları aşağıdaki tabloda dikkatlere sunulmuştur.   

Tablo 1. Çalışma grubunun demografik özelliklerine 

ilişkin frekans ve yüzde dağılımları (N=171) 

Sınıf 
Kız   Erkek   Genel 

f %   f %   f % 

1. Sınıf 33 80,5 

 

8 19,5 

 
41 24,0 

2. Sınıf 23 63,9 

 

13 36,1 

 
36 21,1 

3. Sınıf 31 66,0 

 

16 34,0 

 
47 27,5 

4. Sınıf 35 74,5 

 

12 25,5 

 
47 27,5 

         Genel 122 71,3   49 28,7   171 100,0 

 

Çalışma grubunu oluşturan 171 öğretmen adayının sınıflara ve cinsiyete göre 

dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre; öğretmen adaylarının %24,0’ü (41) birinci 

sınıf, %21,1’i (36) ikinci sınıf, %27,5’i (47) üçüncü sınıf ve kalan %27,5’i dördüncü sınıfta 

öğrenim görmektedir. Öğretmen adaylarının %71,3 (122) kız ve %28,7’si (49) erkektir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal medya alışkanlıklarını araştırmak amacıyla veri 

toplamak üzere iki bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. İlk bölüm iki demografik 

sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen ‘Sosyal 

Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeğinden’ oluşmaktadır.  

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Çalışmada kullanılan ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, 

öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıflarının sorulduğu toplam iki sorudan oluşmaktadır 

(Tablo 1). 

2.3.2. Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği 
Çalışmaya katılan ve çeşitli sınıflarda öğrenim gören kız ve erkek Türkçe öğretmeni 

adayının sosyal medya alışkanlıklarını araştırmak amacıyla Karal ve Kokoç (2010) 

tarafından geliştirilen ‘Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği’ kullanılmıştır. Likert tipi, 

5 dereceli ve 14 ifadeden/maddeden oluşan ölçeğin yapılan açımlayıcı faktör analizi sonrası 

üç alt boyuttan meydana geldiği tespit edilmiştir. Ölçeğin ilk alt boyutu olan ‘Sosyal 

etkileşim ve iletişim amaçlı kullanım’ yedi maddeden oluşmakta (Madde 1, 3, 6, 7, 9, 10 ve 

11) ve toplam varyansın %24,10’unu açıklamaktadır. Ölçeğin ikinci alt boyutu olan ‘Tanıma 

ve tanınma amaçlı kullanım’ üç maddeden oluşmakta (Madde 2, 4 ve 14) ve toplam 

varyansın %17,20’sini açıklamaktadır. Üçüncü ve son alt boyut olan ‘Eğitim amaçlı 

kullanım’ ise dört maddeden oluşmakta (Madde 5, 8, 12 ve 13) ve toplam varyansın 

%15,12’sini açıklamaktadır. Üç alt boyut birlikte toplam varyansın %56,42’sini 

açıklamaktadır. Ölçek ve alt boyutları için yapılan güvenirlik analizleri sonucunda, ilk boyut 

için Cronbach  Alphaiç tutarlılık katsayısı 0,808; ikinci alt boyut için 0,742; üçüncü boyut 

için 0,661 ve ölçeğin tümü için 0,830 olarak hesaplanmıştır. 

Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği, tümü de olumlu yüklemli, 5’li Likert 

tipinde hazırlanmış olup;(1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Orta derecede 

katılıyorum, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde beş aralıklı olarak 

derecelendirilmiştir.  Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeğinin alt boyutlarında yer alan 

maddelerin bu çalışma için uygunluğu Alpha modeli ile maddeler arası korelasyona bağlı 
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uyum değerlerine bakılarak tekrar hesaplanmıştır (Tablo 2). Alfa (α) katsayısına bağlı olarak 

ölçek ve alt boyutlarının güvenirliliği aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir. 

0.00≤ α< 0.40 ise ölçek/boyut güvenilir değildir, 

0.40≤ α< 0.60 ise ölçeğin/boyutun güvenilirliği düşük, 

0.60≤ α< 0.80 ise ölçek/boyut oldukça güvenilir, ve 

0.80≤ α< 1.00 ise ölçek/boyut yüksek derecede güvenilirdir 

(Kalaycı, 2006: s. 405). 

Tablo 2. Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve alt 

boyutlarına yönelik güvenirlilik analizi 

Boyut/Ölçek 
Madde 

Sayısı 

Cronbach's 

Alpha (α) 

Sosyal etkileşim-iletişim amaçlı kullanım 7 0,824 

Tanıma ve tanınma amaçlı kullanım 3 0,710 

Eğitim amaçlı kullanım 4 0,656 

Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği 14 0,842 

 

Tablo 2’ de görüleceği üzere, Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeğinin kendisi 

ve alt boyutlarına yönelik olarak yapılan güvenirlik analizi sonrası ölçek ve alt boyutlarının 

güvenirlik düzeylerinin yüksek derecede güvenilir olduğu bulunmuştur. Ölçeğin geneli için 

güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=0,842;Sosyal etkileşim-iletişim amaçlı kullanım 

alt boyutu için α=0,824; Tanıma ve tanınma amaçlı kullanım için α=0,710 ve Eğitim amaçlı 

kullanım için α=0,656 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, Sosyal 

Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ve alt boyutlarının güvenirlik düzeylerinin bu çalışma 

için yeterli olduğu görülmektedir., 

2.4. Verilerin Analizi 

Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği ile toplanan 

verilerin analizleri SPSS 23for Windows istatistik paket programı ile yapılmıştır. Anket ile 

elde edilen verilerin çözümüne geçilmeden önce, toplanan verilerin belirlenen sınırlar içinde 

olup olmadığı, hatalar barındırıp barındırmadığı kontrol edilmiştir.  

 Çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının demografik özelliklerini 

özetlemek bakımından; cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin frekans (f) ve yüzdeleri 

(%) hesaplanmıştır. 

 Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının kişisel özelliklerine 

bakılmaksızın (cinsiyet-sınıf), kullanılan ölçeğin madde ve boyutlarına ilişkin 

değerlendirmelerini incelemek üzere, ortalama puan ( X ) ve standart sapma (ss) 

değerleri hesaplanmıştır.  

 Analizler yapılırken öncelikle çalışma grubunu oluşturan Türkçe öğretmeni adayı 

öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeğinin boyutlarına göre 

normallik dağılımları Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiş, istatistikî 

analizlere bundan sonra devam edilmiştir. 

 Öğretmen adaylarının, Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeğinin alt 

boyutlarına ilişkin puanlarının, cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma gösterip 

göstermediğini araştırmak üzere bağımsız (ilişkisiz) gruplar t testi, öğrenim 

gördükleri sınıfa göre bir farklılaşma gösterip göstermediğini araştırmak üzere ise 

tek yönlü varyans (ANOVA) testi uygulanmıştır. 

Tüm istatistiksel hesaplamalarda anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. 

Anlamlılık değeri, .05’ten küçük (p<.05) bulunduğunda bağımsız değişkelerin grupları 

(kategorileri) arasındaki farklılıklar “anlamlı” olarak kabul edilmiş ve sonuçlar buna göre 

değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal medya kullanımı ile ilgili toplanan 

verilerin bulguları yorumlanarak dikkatlere sunulmuştur.  
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3.1. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlık Düzeylerine 

İlişkin Genel Bulgular 

Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı 

Ölçeği, ‘Kesinlikle katılmıyorum’ (1) ile ‘Tamamen katılıyorum’ (5) arasında 

değerlendirilen, 5’li likert tipi, tümü de olumlu yükleme sahip toplam 14madde ve üç alt 

boyuttan oluşmaktadır. Ölçme aracında yer alan aralıkların eşit olduğu [(5-1)/5=0,80] 

varsayımından hareket ederek önce seçeneklere ilişkin alt ve üst sınırlar belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının, ölçeğin madde ve boyutlarına ilişkin puanlarının hesaplanmasında ve 

değerlendirilmesinde aşağıdaki seçenek, puan aralıkları ve düzeyler dikkate alınmıştır. 

Ortalama puanın yüksekliği o madde/ifade ve boyuta ilişkin öğretmen adayının kullanma 

amacının yüksekliğini ifade etmektedir. 

 

Seçenek   Puan Aralığı  Düzey 
Kesinlikle katılmıyorum 1,00 - 1,80  Çok düşük 

Katılmıyorum   1,81 - 2,60  Düşük 

Orta derecede katılıyorum 2,61 - 3,40  Orta 

Katılıyorum   3,41 - 4,20  Yüksek 

Tamamen katılıyorum             4,21 - 5,00             Çok yüksek 

 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı 

Ölçeği puanlarına ilişkin betimsel istatistikler (N=171) 

Madde/Boyut X  ss 

1. Kendime özgü alan profil, kişisel sayfa…)yaratma  

imkanı sunduğu için kullanıyorum. 

3,50 1,20 

3. Mevcut arkadaşlarımla iletişimimi devam ettirmek  

amacıyla kullanıyorum. 

4,09 1,12 

6. İlgilendiğim insanların ve arkadaşlarımın yaşamlarını  

incelemek amacıyla kullanıyorum. 

3,36 1,20 

7. Eski arkadaşlarımla tekrar iletişime geçmek için  

kullanıyorum. 

3,54 1,21 

9. Düşüncelerimi başkalarıyla paylaşmak için 

kullanıyorum. 

3,48 1,14 

10. İlgimi çeken gruplara katılmak için kullanıyorum. 3,49 1,29 

11. Beğendiğim nesneleri(video, resim, not…) paylaşmak  

için kullanıyorum. 

3,65 1,23 

Sosyal etkileşim-iletişim amaçlı kullanım 3,59 0,84 

   2. Yeni insanlarla tanışmak, yeni arkadaşlıklar kurmak 

için kullanıyorum. 

2,36 1,19 

4. Diğer insanlar tarafından tanınmak amacıyla  

kullanıyorum. 

1,92 1,05 

14. Farklı kültürlerden insanlarla tanışmak amacıyla  

kullanıyorum. 

2,60 1,35 

Tanıma ve tanınma amaçlı kullanım 2,29 0,96 

   5. Okul proje/ödevlerimle ilgili araştırma yapmak için  

kullanıyorum. 

3,37 1,24 

8. Eğitim amaçlı grupları ve etkinlikleri incelemek 

amacıyla kullanıyorum. 

3,50 1,17 

12.Güncel,farklı bilgiler ve düşüncelerle karşılaşmak  

amacıyla kullanıyorum. 

4,02 1,06 

13. Yabancı dil bilgimi geliştirmek amacıyla 

kullanıyorum. 

2,70 1,18 

Eğitim amaçlı kullanım 3,40 0,82 

Tablo 3’ten de görüleceği üzere, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının Sosyal 

etkileşim-iletişim amaçlı kullanım boyutuna ilişkin ortalama puanları (düzeyleri) 3,36 ile 
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4,09 arasında değişmektedir. Öğretmen adaylarının bu alt boyut yer alan maddelerden en az 

katıldıkları madde 3,36±1,20 ile “6. İlgilendiğim insanların ve arkadaşlarımın yaşamlarını” 

olmuştur. Öğretmen adayları bu maddedeki ifadeye ‘orta’ düzeyde katılmaktadır. Bu boyutta 

yer alan ifadelerden en yüksek ortalama puan ise 4,09±1,12 ile “3. Mevcut arkadaşlarımla 

iletişimimi devam ettirmek amacıyla kullanıyorum.” olmuştur. Öğretmen adayları bu 

maddedeki ifadeye ‘yüksek’ düzeyde katılmaktadır. Sosyal etkileşim-iletişim amaçlı 

kullanım boyutuna ilişkin genel ortalama puanı ise yine ‘yüksek’ (katılıyorum) düzeyinde 

gerçekleşmiştir ( X Sosyal etkileşim-iletişim amaçlı kullanım=3,59±0,84). 

Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeğinin ikinci alt boyutu olan ve üç maddeden 

oluşan Tanıma ve tanınma amaçlı kullanım alt boyutu için hesaplanan ortalama puanlar 1,92 

ile 2,60 arasında değişmektedir. Alt boyutlarına ilişkin ortalama puanlar en düşükten 

yükseğe doğru; 1,92±1,05 ile “4. Diğer insanlar tarafından tanınmak amacıyla 

kullanıyorum.”, 2,36±1,19 ile “2. Yeni insanlarla tanışmak, yeni arkadaşlıklar kurmak için 

kullanıyorum.” ve en yüksek puanlanan maddesi ise 2,60±1,35 ile “14. Farklı kültürlerden 

insanlarla tanışmak amacıyla kullanıyorum.” olmuştur. Öğretmen adaylarının, Tanıma ve 

tanınma amaçlı kullanım boyutuna ilişkin genel ortalama puanı ise X Tanıma ve tanınma amaçlı 

kullanım=2,29±0,96 ile ‘Düşük/Katılmıyorum’ düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Son olarak, öğretmen adaylarının, Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeğinin 

üçüncü alt boyutu olan ve 4 maddeden oluşan Eğitim amaçlı kullanma alt boyutu için 

hesaplanan ortalama puanlar 2,70 ile 4,02 arasında değişmektedir. Boyutun en düşük 

puanlanan maddesi 2,70±1,18 ile “13. Yabancı dil bilgimi geliştirmek amacıyla 

kullanıyorum.” (‘orta’ düzeyde) ve en yüksek puanlanan maddesi ise 4,02±1,06 ile “12. 

Güncel, farklı bilgiler ve düşüncelerle karşılaşmak amacıyla kullanıyorum.” (‘yüksek’ 

düzeyde) olmuştur. Öğretmen adaylarının, Eğitim amaçlı kullanma boyutu genel ortalama 

puanı ise X Eğitim amaçlı kullanım=3,40±0,82 ile ‘orta’ düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Öğretmen adaylarının, Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeğinin alt boyut 

puanları birlikte değerlendirildiğinde, sosyal ağları en çok sosyal etkileşim ve iletişim için, 

daha sonra eğitim amaçlı ve son olarak tanıma ve tanınma amaçlı kullandıkları 

anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının, cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıfa göre sosyal 

ağları kullanma amaçlarında farklılıklar olup olmadığı aşağıda incelenmiştir. 

3.2. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlık Düzeylerinin Bazı 

Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 
 Bu alt bölümde, öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıflarına göre Sosyal Ağ Siteleri 

Kullanım Amacı Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin puanları arasında anlamlı farklar olup 

olmadığı incelenmiştir. Öğretmen adaylarının, sosyal etkileşim-iletişim amaçlı kullanım, 

tanıma ve tanınma amaçlı kullanım ve eğitim amaçlı kullanım puanlarının karşılaştırılmasına 

yönelik yapılan değerlendirmelerde, yüksek puan yüksek kullanım amacını, düşük puan ise 

düşük kullanım amacı olarak dikkate alınmıştır. 

Tablo 4. Öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlık düzeylerinin 

cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair yapılan t-testi (N=171) 

Boyut Cinsiyet 
Betimsel İst.   t-testi 

n x ss   t sd p 

Sosyal etkileşim-

iletişim amaçlı 

kullanım 

Kız 122 3,59 0,86 

 

0,02 169 0,987 

Erkek 49 3,59 0,78 

    Tanıma ve tanınma 

amaçlı kullanım 

Kız 122 2,17 0,92 

 

2,58 169 0,011* 

Erkek 49 2,59 0,99 

    

         Eğitim amaçlı kullanım Kız 122 3,42 0,85 

 

0,57 169 0,572 

Erkek 49 3,34 0,72         

*Fark p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine bağlı olarak Sosyal Ağ 

Siteleri Kullanım Amacı Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin puanları arasında anlamlı farklar 
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olup olmadığı bağımsız gruplar t-testi ile incelenmiş ve cinsiyetin, ölçeğin sadece tanıma ve 

tanınma amaçlı kullanım alt boyutu bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden olduğu 

bulunmuştur (Tablo 3). Buna göre; 

Kız ve erkek öğretmen adaylarının, tanıma ve tanınma amaçlı kullanım boyutuna 

ilişkin puanları/düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın erkek öğretmen 

adayları lehine olduğu bulunmuştur [t(169)=2,58 ve p<.05]. Cinsiyete bağlı olarak ortalama 

puanlara bakıldığında, erkek öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini, kız öğretmen 

adaylarına göre daha çok tanıma ve tanınma amaçlı olarak kullandıkları görülmektedir (

Kız=2,17 ve Erkek=2,59). 

Kız ve erkek öğretmen adaylarının sosyal ağ sitelerini sosyal etkileşim-iletişim ve 

eğitim amaçlı kullanım düzeylerinde ise anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>.05). Kız ve 

erkek öğretmen adaylarının bu boyutlara ilişkin ortalama puanlarına bakıldığında birbirlerine 

son derece yakın oldukları görülmektedir; 

 Sosyal etkileşim-iletişim amaçlı kullanım [t(169)=0,02 ve p>.05]: Kız=3,59 ve

Erkek=3,59 

 Eğitim amaçlı kullanım [t(169)=0,57 ve p>.05]: Kız=3,42 ve Erkek=3,34 

Tablo 5. Öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlık düzeylerinin sınıfa göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına dair yapılan ANOVA testi (N=171) 

Boyut Sınıf 
Betimsel İst.   ANOVA Scheffe 

(anlamlı 

fark) n X  ss   F p 

Sosyal etkileşim-

iletişim amaçlı 

kullanım 

1. Sınıf 41 3,43 0,87  2,12 0,099 - 

2. Sınıf 36 3,41 0,79     

3. Sınıf 47 3,78 0,69     

4. Sınıf 47 3,67 0,94     

         

Tanıma ve 

tanınma amaçlı 

kullanım 

1. Sınıf 41 2,37 0,97  1,05 0,374 - 

2. Sınıf 36 2,41 1,04     

3. Sınıf 47 2,09 0,89     

4. Sınıf 47 2,35 0,94     

         

Eğitim amaçlı 

kullanım 

1. Sınıf 41 3,44 0,95  0,54 0,655 - 

2. Sınıf 36 3,27 0,77     

3. Sınıf 47 3,37 0,69     

4. Sınıf 47 3,49 0,85         

*Fark p<.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

 Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sınıflarına bağlı olarak Sosyal Ağ Siteleri 

Kullanım Amacı Ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin puanları arasında anlamlı farklar olup 

olmadığı bağımsız gruplar tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiş ve sınıf 

değişkeninin, ölçeğin hiçbir alt boyutu bakımından anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı 

bulunmuştur (Tablo 4). Başka bir deyişle, farklı sınıflarda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının sosyal ağ sitelerini kullanma amaçlarına ilişkin düzeyleri birbirine benzerdir; 

 Sosyal etkileşim-iletişim amaçlı kullanım [F (3; 167)=2,12 ve p>.05] 

 Tanıma ve tanınma amaçlı kullanım [F (3; 167)=1,05 ve p>.05] 

 Eğitim amaçlı kullanım [F (3; 167)=0,54 ve p>.05] 

  

X

X

X

X

X X
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Sonuç ve Öneriler 

Sosyal medya günümüzde hayatın merkezi hâline gelmiştir. İnsanlar sosyal medyayı 

evde, okulda, dışarıda, her ortamda yaygın bir biçimde kullanmaktadır. İnsanların 

sosyalleşme, sosyal bir çevre oluşturma, tanınma ve eğitim amaçlarını karşılamaktadır. 

Sosyal medya insanların daha özgür olması, düşüncelerini baskı altında kalmadan ifade 

edebilmesini amaç edinmiştir.  

Bu araştırmaya göre; 

▪ Türkçe öğretmeni adaylarının sosyal medyayı kullanma amaçları sıralandığında 

sosyal etkileşim ve iletişim, eğitim amaçlı kullanma ve son olarak tanıma - 

tanınma amacı ortaya çıkmıştır.  

▪ Sosyal etkileşim - iletişim amaçlı kullanımda en az değer ‘ilgilendiğim insanların 

ve arkadaşlarımın yaşamları’ en yüksek değer ise; ‘arkadaşlarımla iletişim’dir.  

▪ Tanıma ve tanınma amaçlı kullanımda, en yüksek değer ‘Farklı kültürden 

insanlarla tanışmak için kullanırım’. En düşük değer ise; ‘İnsanlar tarafından 

tanınmak için kullanırım.’ 

▪ Erkek öğretmen adaylarının kız öğretmen olarak adaylarına oranla sosyal 

medyayı daha çok tanıma ve tanınma amaçlı kullandıkları ortaya çıkmıştır.  

▪ Eğitim amaçlı kullanımda ‘yabancı dil bilgisini geliştirmek’ en az düzeyde 

görülmüştür. 

▪ “Güncel, farklı bilgiler ve düşüncelerle karşılaşmak amacıyla kullanıyorum.” ise 

en yüksek düzeyde ortaya çıkmıştır.  

▪ Öğretmen adaylarının cinsiyet dışında sosyal medya kullanım amaçları sınıf 

düzeyinde farklılık arz etmemektedir.  

Sosyal medya uygulamalarının öğrenciler tarafından eğitim amaçlı çokça 

kullanıldığı bunun dışında çevre edinme amacı ile kullanıldığı, sık kullanılan uygulamaların 

Facebook, Twitter, Youtube olduğu ortaya görülmektedir. Sosyal medya, sadece öğretmen 

adayları tarafından değil tüm insanlar tarafından meslek grubu ve yaş fark etmeksizin yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Özellikle öğretmenler ve öğrenciler bilinçli kullanıcılar olarak 

yetiştirilmeli, etkili kullanım için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Medya 

Okuryazarlığı dersinde Sosyal Medya Okuryazarlığı’na ağırlık verilmelidir. Sosyal 

medyanın sağlıklı kullanımı hakkında aile ve öğrenciler bilgilendirilmelidir. Afişlerle, 

televizyon aracılığı ile sosyal medyanın eğitim üzerinde olan etkisi vurgulanmalı, sosyal 

medyanın önemine dikkat çekilmelidir (Demir vd. 2013). Gerçek hayatta çevremizdeki 

insanlarla kurduğumuz ve zamanla unutulan ilişkilerin sosyal medya aracılığıyla ayakta 

tutulmasının sağlanması, değerler eğitimi açısından da ehemmiyet arz etmektedir.  Kitle 

iletişim araçlarının en eskilerinden ve en etkinlerinden biri sayılan televizyonla kamu spotu 

gibi bilgilendirmeler ve reklamlar aracılığı ile insanlara telkin edilmelidir. 

Yirmi birinci yüzyılın en mühim düşünme becerilerinden birisi iletişimdir. 

Kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle olumlu ilişkiler geliştiren; yaşadığı ülkedeki ve dünyanın 

diğer bölgelerindeki gelişmeleri takip edebilen, ufuk ve ülkü sahibi bireylerin yetişmesi 

açısından başta Türkçe öğretmenleri olmak üzere bütün öğretmenlere büyük roller 

düşmektedir. Yüz yüze iletişimin dijital ortamda iletişime evrildiği günümüzde öğrencilerin 

hem yüz yüze hem de çevrimiçi iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda sosyal medyanın etkileşim, tanıma ve tanınma işlevlerinden ziyade eğitim amaçlı 

kullanımının artması lazımdır. Türkçe öğretmenlerinin sosyal medyayı yabancı dil öğrenme 

amacıyla çok az kullanması da dikkate değer bir bulgudur.  
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Masalların Türkçe Öğretimindeki Yeri ve İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında 

Kullanımı 

 

Ümit ÇİFTBAŞ* 

 

Öz: Masal, olağanüstü olaylara yer veren, olağanüstü kahramanların olduğu yer ve 

zamanın tam anlamıyla bilinmediği sözlü anonim halk edebiyatı ürünü olan bir anlatı türüdür. 

Geçmişte halk meclislerinde yetişkinler için anlatılan ama günümüzde daha çok çocuklara hitap 

eden masallar; iyilerin galip geldiği, doğruluk, dürüstlük, güzellik, ahlaklı olmak, erdemli 

olmak, yardımseverlik gibi olumlu duyguları da içeriğinde barındırdığı için özellikle ilk 

çocukluk döneminde ve ilkokulun ilk yıllarında çok önemlidir. Masallar ilk çocukluk 

döneminde çocukların dinleme ve konuşma, İlkokulun ilk yıllarında ise okuma ve yazma 

becerilerinin gelişmesini sağlamak ve Ana Dilin tüm incelikleriyle öğrenilmesine katkı sağlar. 

Öğrenciler, çocuk edebiyatının en önemli unsurlarından biri olan masallarla gerçek manada bu 

dönemde tanışmaktadırlar. Türkçe dersinin genel amaçları arasında öğrencileri dinleyen, 

okuyan, anlayan, konuşan ve yazan bir bireye dönüştürmek yer almaktadır. İşte bu genel 

amaçlar doğrultusunda yaptığımız bu çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü masalların 

bu temel becerilere katkısı yadırganamaz. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden tarama 

modelinde betimsel bir araştırma olup 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında ilköğretim birinci 

kademede okutulan Türkçe ders kitapları incelenerek, bu kitaplarda bulunan masalların 

kullanımını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Masalların ders kitaplarında hangi bölümlerde yer 

aldığı belirlenmeye çalışılarak ders kitaplarında yer alan masalların sınıf bazında sayıları tespit 

edilip masalların Türkçe öğretimindeki yeri ve önemi ortaya konulmuştur. Sonuç olarak ön 

çalışmalarımızda, masalların ana dili öğretimi, Türkçe Öğretimi ve değerler konusunda katkısı 

büyük iken ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarında masalların sayısının  yetersiz 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Masal, Ana Dil Öğretimi, Türkçe öğretimi, Halk Edebiyatı 

  

                                                      
* Yaylabaşı İlkokulu Sınıf Öğretmeni, ilunga19@hotmail.com 
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GİRİŞ 

Sözlü edebiyat ürünlerinden olan masallarımız binlerce yıldır toplumumuzun duygu ve 

düşüncelerine tercüman olmakta ve bu yolla gelecek kuşakları eğitmeye, hayata hazırlamaya 

aracı olmaktadır. Türkçemizin inceliklerini ve zenginliklerini içerisinde barındıran 

masallarımızın pek çok araştırmacı tarafından tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlardan birkaçı şu 

şekildedir. 

Şirin’e göre, “Masal, denizlerden göllere, nehirlerden ırmaklara doğru akan sihirli söz 

ırmağı. Sözün kanatlanışı, yıldızlardan yıldızlara uçuşu, gökyüzünde ayla buluşması. Sonra, 

yeryüzüne inişi, toprağa dönüşü, bitmeyen bir rüyanın paylaşılması. Uçsuz bucaksız bir ülkede, 

bilinmeyen bir zamanda yaşadığı kabul edilen varlıkların uzun, upuzun yolculuğu. Olağanüstü 

yaratıkların yaşadığı ilginç olaylarda mantık, gerçek üstünün ve akıldışının mantığıdır. Çünkü 

masal, gerçeğin başka bir düzlemde anlatımıdır. Hemen her masal, mutluluğa giden yolda iyinin 

öne çıkması, adaletin gerçekleşmesi ve mutluluğun zaferi ile sonuçlanır. Bu yönü ile masal 

gerçeği soyutlayarak bilinçaltında resimleme sanatıdır. (Şirin, 2007. s. 31) Sakaoğlu 

“Gümüşhane ve Bayburt Masalları” adlı eserinde masalı, “kahramanlarından bazıları hayvanlar 

ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde 

dinleyenleri inandırabilen bir sözlü anlatım türü” biçiminde tanımlamaktadır. (Sakaoğlu,2002, 

s.2) Pertev Naili Boratav, masalı “Masal: Olağanüstü ile gerçeği birleştiren sanat.” olarak 

tanımlar. Ayrıca Boratav masalı, “Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlarından ve 

törelerden bağımsız ve tamamıyla hayal ürünü gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak 

iddiası olmayan kısa bir anlatı türü.” olarak da tanımlamaktadır.    (Boratav, 1982. s. 75). 

Nas (2004. s. 229-232)’a göre masal: 

1. Çocuğun dil gücünü geliştirir. 

2. Çocuğa ana dilinin zenginliklerini, olanaklarını sunar. 

3. Çocuğun sözcük dağarcığını zenginleştirir. 

4. Çocuğun dinleme yeteneğini geliştirir. 

5. İyilik ve adalet duygularını geliştirir. 

6. Masallar, çocuğun iç sorunlarına, gerilimlerine gönderme yaparak, dolaylı yoldan 

onun iç dünyasına girer. Çocuk, bilincine varmadan masalda kendini bulur. 

7. Çocuğu yaşama hazırlar, onun duygularını besler 

Genel anlamıyla masal; olağanüstü olaylara yer veren, olağanüstü kahramanların olduğu 

yer ve zamanın tam anlamıyla bilinmediği sözlü anonim halk edebiyatı ürünü olan bir anlatı 

türüdür. Geçmişte halk meclislerinde yetişkinler için anlatılan ama günümüzde daha çok 

çocuklara hitap eden masallar; iyilerin galip geldiği, doğruluk, dürüstlük, güzellik, ahlaklı 

olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi olumlu duyguları da içeriğinde barındırdığı için 

özellikle ilk çocukluk döneminde ve ilkokulun ilk yıllarında çok önemlidir. Masallar ilk 

çocukluk döneminde çocukların dinleme ve konuşma, İlkokulun ilk yıllarında ise okuma ve 

yazma becerilerinin gelişmesini sağlayıp Ana Dilin tüm incelikleriyle öğrenilmesine de katkı 

sunar. Aynı zamanda örnek davranışların insan bilincine örtülü olarak aktarılmasına yardımcı 

olan bir eğitim aracıdır. Öğrenciler, çocuk edebiyatının en önemli unsurlarından biri olan 

masallarla gerçek manada bu dönemde tanışmaktadırlar. Sever’e (2003: 17) göre, temel okuma-

yazma becerisinin kazanılmaya başlandığı ilköğretim dönemindeki çocukların öğretimde 

karşılaştıkları metinler ve kitaplar, onların öğrenimlerinin ileriki aşamalarında okuma alışkanlığı 

edinmiş birer okur olarak yetişmelerinde önemli bir sorumluluk üstlenir. 

Türkçe dersinin genel amaçları arasında öğrencileri dinleyen, okuyan, anlayan, konuşan 

ve yazan bir bireye dönüştürmek yer almaktadır. İşte bu genel amaçlar doğrultusunda 

yaptığımız bu çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü masalların bu temel becerilere 

katkısı yadırganamaz. Türkçe öğretimi, değerler öğretimi ve kültür aktarımı konusunda önemli 

olan masalın İlköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarında sınıf sınıf kullanımının 

tespitinin yapılacağı bu  çalışmada 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1,2,3,4. Sınıf Türkçe 

Öğretmen Kılavuz Kitapları ile Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki masal metinleri 

incelenmiştir. 
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2017 Türkçe Öğretim Programında Metin sayısı ve metin türlerine ilişkin açıklamalar 

bölümüne göre; Türkçe dersinde temel dil becerilerinin kazandırılmasında metinlerden 

yararlanılır. Metinlerin seçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. 

• Tüm sınıf düzeylerinde 8 tema ve her temada 4 metin kullanılacaktır. Bu metinlerin 

3’ü okuma 1’i dinleme/ izleme metnidir. Böylece kitap bütününde toplamda 32 okuma ve 

dinleme/izleme metni kullanılacaktır 

• Her sınıf düzeyinde temalara uygun ve eşit dağılım olması kaydıyla 8 serbest okuma 

metnine yer verilmelidir. Bu metinlerle beraber ders kitabında toplamda 40 metin yer alacaktır. 

• Metin türleri 3 ana biçim altında toplanmıştır: Bilgilendirici, hikâye edici, şiir. 

Belirtilen metin sayıları içinde kalmak kaydıyla hangi temada, hangi metin türlerinin yer alacağı 

ders kitabı yazarının/yazarlarının tercihine bağlıdır. Metin türlerinin dengeli dağılıp dağılmadığı 

metin biçimlerine göre belirlenecektir. Örneğin “Bilim ve Teknoloji” temasında bilgilendirici 

metin daha fazla olabilir. Başka bir temada ise şiir türündeki metinlere daha fazla yer verilebilir. 

Ancak ilke olarak metin türlerinin temalar arasında, kitap bütününde dengeli bir şekilde 

dağılımının sağlanması esastır. Tablo 3’te yer alan biçimler altındaki türler, kazanımlar göz 

önünde bulundurularak ders kitabında kullanılacaktır. 

 
Tablo 1. Sınıf Düzeylerine Göre Metin Türlerinin Dağılımı 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic-qyM6ZfXAhVCbFAKHcW_CNgQjRwIBw&url=http://ioyo.org/metin-sayisi-ve-metin-turlerine-iliskin-aciklamalar/&psig=AOvVaw104Gv19GlfZ7Krr2OsInpq&ust=1509434825167639
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Tabloya göre Hikâye edici metinler içinde bulunan masallarımız 1.Sınıftan 8.Sınıfa 

kadar her ders kitabında bulunmaktadır. Ama sayıları verilmemiş, hangi metin türünde 

işleneceğinden de bahsedilmemiştir. 2017 yılında 1,5,9 sınıflarda kullanılacak olan Türkçe 

Öğretim Programı bu şekildedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1,2,3,4. Sınıf Türkçe 

Öğretmen Kılavuz Kitapları ile Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki masal metinleri 

ise Tablo 2 de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Sınıf Düzeylerine Göre Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metin ve Masal Sayıları 

Sınıf Düzeyi Metin Sayısı Masal Sayısı 

1.Sınıf 40 6 

2.Sınıf 50 6 

3.Sınıf 40 8 

4.Sınıf 48 7 

 
Yeni İlköğretim Türkçe Programına göre ; Birinci sınıfın birinci döneminde 16 

dinleme/izleme metni, 2. döneminde ise 16 okuma ve 4 dinleme/izleme metni yer almaktadır. 1. 

sınıfın 2. döneminde kullanılan toplam 4 dinleme/izleme metninin 2’si hikâye edici, 1’i 

bilgilendirici ve 1’i şiir türünde seçilmiştir. Ayrıca ilk okuma sürecinde dil gelişimini 

hızlandırabilmek amacıyla şiir dışında bilmece, tekerleme, sayışmaca, mani, ninni gibi türler de 

kullanılmıştır. Tablo 2’de  sınıf düzeylerine göre tüm metinler içerisinde yer alan masalların 

sayısı sınıf düzeyine göre farklılaşmakta olduğu görülmektedir. İlkokul 1.Sınıfta 40 metin ve bu 

metinler içinde 6 masal,2.Sınıfta 50 metin 6 masal 3.sınıfta 40 metin 8 masal ve 4.Sınıfta 48 

metin 7 masal bulunmaktadır. Öğrencilerinin gelişimsel özellikleri bakımından daha küçük yaş 

gruplarında masallara daha fazla ihtiyaç duyulmasına rağmen, 1.sınıf ve 2. sınıf düzeyindeki 

masal sayısının, 3. sınıf düzeyine göre daha az olduğu görülmektedir.  
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Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak hem 2017 İlköğretim Türkçe Öğretim Programının kullanıldığı 1.Sınıf 

Türkçe Kitabı hem de eski programın devam ettiği 2,3,ve 4.Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Metin 

ve Masal sayılarını incelediğimiz bu çalışmamızda önerilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz; 

1-İlköğretim birinci kademe 1,2,3 ve 4 .Sınıflarda toplam 178 metin bulunmasına 

rağmen bunlardan sadece toplam 27 metin masal metnidir. Oysa İlk çocukluk döneminden 

itibaren masalın çocuklarda hayal ve duygu gücünü artırdığı ve zenginleştirdiği, anadilin 

kavranması ve geliştirilmesinde büyük payı olduğu görüşünde uzmanlar birleşmektedir. Aynı 

zamanda günlük hayatta masalla karşılaşamayan öğrencilerimizin bu eksiklerini Türkçe ders 

kitapları ile giderilmeye çalışılmalıdır. Nesnel düşünemedikleri için masallarda kullanılan 

düşsel ortama kendini daha yakın bulan öğrencilerimiz masal dinlemekten ve okumaktan 

hoşlanırlar. Bu yüzden dolayı kitaplarımızda masal metinlerine daha çok yer verilmelidir. Aynı 

zamanda Şimşek (2007), 6-7 yaş grubundaki çocukların hayvan ve peri masallarını okumaktan, 

8-9 yaş çocuklarının ise olağanüstü öyküler yanında gerçek öyküleri okumaktan hoşlandıklarını 

belirtmektedir. Buna göre, 6-7 yaş grubundaki birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin masal 

okumaktan hoşlandığı; 8-9 yaş grubundaki üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin öykülere 

yöneldiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu sebeple ikinci sınıf ders kitaplarında masal sayısının, 

üçüncü sınıflara göre daha fazla olması gerekmektedir. 

2-Türkçe Ders Kitaplarında yüzlerce yıllık masal birikimine sahip olan Türk 

edebiyatının seçkin örneklerine daha çok yer verilmesi gerekmektedir. İncelediğimiz Türkçe 

Kitaplarımızda Türk Halk masallarımızın azlığı gözlemlenmiştir. Öte yandan, Çevik (2008), 

yapmış olduğu çalışmada, çocuklara en çok bildikleri masalları sormuş; öğrencilerin zihninde 

en çok yer alan 33 masalın 28’inin batı menşeli masallar olduğu sonucunu çıkarmıştır. Yücel 

(2015)’in Kültürel Yozlaşma Bağlamında Okul Öncesi- İlkokul Öğrencilerinin Masal ve Çizgi 

Filmle İlgili Algıları isimli Araştırmada (Yücel, 2015: 126) çocukların henüz kendi kültür 

kahramanlarını, onların hedeflerini, davranış kalıplarını, ülkülerini tanımadan kendilerine 

medya aracılığı ile sürekli olarak sunulan yabancı kahramanlarla tanışmakta, onları model 

almakta ve kendi kültürüne yabancılaştığını belirtmektedir. Bu yüzden dolayıdır ki kendi 

kültüründe ki kahramanlarıyla tanışmayan öğrencilerimiz kendi benliğine, toplumun duygu, 

düşünceleri ve hayallerine de yabancı kalmaktadır. 

3- Türk Halk Masallarımız şiddet barındırdığı gerekçesiyle ders kitaplarımızda ve 

günlük hayatımızda sürekli arka plana itilmektedir. Oysa (GÜNEŞ vd. 2007:4) yaptıkları 

çalışmada masallarımızda şiddet ile ilgili şu tespit de bulunmuşlardır. “Eğer masallar gerçek 

dünya ile benzeşme çabasındaysa içinde kötülük ve şiddeti de barındırması son derece doğaldır. 

Çünkü içinde yaşadığımız dünyada da şiddet zaten her biçimiyle bulunmaktadır. Cinayetler, 

gasplar, savaşlar, entrikaya dayalı ilişkiler, aşırı rekabet ya da kıskançlık gibi nedenlerle 

birbirini yok etme isteği, yoksulluk, doğal afetler hep bizim dünyamızın içinde geçen olaylardır. 

Yoksa dünya zaten cennet olurdu. Bu nedenle çoğu masalın içinde az ya da çok bir şiddet 

öğesine ve kötü olaylara mutlaka rastlanır. Bunun ötesinde tek yanlı olarak verilmek istenen 

dersin şiddet ögeleriyle sunulmaya çalışılmasındaki amaç, haklı ve haksız olanı daha iyi ve 

kesin olarak ayırabilmektir.” Piaget’e göre ise  6-12 yaş arası dönem, “ dışsal kurallara bağlılık 

dönemi” dir. Bu dönemde “çocuk kuralların değişmezliğine inanmaktadır, kuralları 

uymayanların otomatik olarak cezalandırılması gerektiğini düşünür.” (Senemoğlu, 1944. s. 69, 

Akt. Sayar, 2009. s. 42). Bu özellik, masallardaki yapıya uygun düşmektedir, zira masalların 

sonunda etik kurallara uymayanlar mutlaka cezalandırılmaktadır. Türk Halk Masallarımızda 

bulunan şiddet öğeleri daha nitelikli incelenmeli ve öğrencilerimize de gerçek hayatla 

kopmamaları için sunulmalıdır. 
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Türkçe Öğretmen Adaylarının Okuyucu Tipleri Üzerine Bir İnceleme 

 

Yelda KÖKÇÜ* 

Şener DEMİREL* 

 

Öz: Bu araştırmanın amacı, Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf 

öğrencilerinin okuyucu tiplerini ortaya koymaktır. Araştırma tarama modeli ile 

desenlenmiştir. Araştırma grubu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 

Bölümünde okuyan 62’i kız 41 erkek toplam 103 öğrenciden oluşturmaktadır. Uygulama 

yapılırken öğrencilerin TEB 311 kodlu Anlama Etkinlikleri I: Okuma Eğitimi dersini almış 

olmaları göz önünde bulundurularak amaçlı örneklem seçimi yapılmış ve araştırma 3. ve 4. 

sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak alan yazından 

elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan okuyucu tipi anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler 

paket programda çözümlenerek frekans (f), yüzde (%), ki-kare istatistiksel işlemlerinden 

yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin genel olarak: okuma amaçlarına 

göre “bilgi peşinde koşan tip”; okunan eserin konusuna göre “kurgusever tip”; okuma 

hızlarına göre “orta hızlı tip” oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: okuma, okuyucu, tip. 

AN INVESTIGATION ON THE READER TYPES OF TURKISH TEACHER 

CANDIDATES 

Abstract: The aim of this research is to reveal the types of readers of 3rd and 4th 

grade students who are studying in Turkish Education Department. The research was 

designed with a screening model. The research group consists of a total of 103 students (62 

girls, 41 boys) who studied at Fırat University Faculty of Education Department of Turkish 

Education. When the research was made, purposeful sample selection was made taking into 

account that the students had taken TEB 311 coded Comprehension Activities I: Reading 

Education course and the research was conducted on 3rd and 4th grade students.  As a means 

of collecting data in the study, the reader type questionnaire prepared in the light of the field 

text was used. The obtained data were analyzed in the packet program and frequency (f), 

percent (%), chi-square statistical operations were used. As a result of the analyzes made, the 

students in general: "the type that pursues information" according to the purposes of reading; 

see "fiction type" on the subject of the work being read; they were found to be "medium 

speed type" according to the reading speeds. 

Key words: reading, reader, type. 
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Giriş 

Okuma ve Okuma Eğitimi 

Okuma, temel dil becerilerinden biridir. Temel beceri alanları, birbirine bağlı bir 

sistemde ilerler ve gelişirler. Anlamaya dayalı olan okuma becerisi, bireyin ömür boyunca 

kullanacağı becerilerdendir. Alan yazında, “okuma” hakkında yapılmış farklı tanımlar 

bulunmaktadır. Okuma bir süreç olduğundan, yapılan tanımlarda okumanın farklı unsurlarına 

dikkat çekilmiştir. 

Okuma, yazar ve okuyucu arasında geçen anlam kurma sürecidir (Akyol, 2005: 1). 

Sever (1997) okumayı, “Sözcüklerin, duyu organları yoluyla algılanıp anlamlandırılması, 

kavranması ve yorumlanmasına dayanan zihinsel bir etkinlik” olarak tanımlamıştır. 

Anderson ve diğerleri (1985) okumayı, “yazılı kaynaklardan anlam kurma” olarak 

tanımlarken; Demirel (2006) “yazının anlamlı ses hâline dönüşmesi” olarak tanımlamaktadır. 

Okuma, yalnızca öğretim yoluyla öğrenilen bir yeterlik değil, aynı zamanda uygulamayla 

öğrenilen bir yeterliktir (Rasinski ve Padak, 2011). Aytaş’a göre ise okuma; beş duyu 

organın çeşitli hareketlerinden ve zihnin, anlam kavrama çabasından meydana gelen 

karmaşık bir faaliyettir. Genellikle, öğrendiklerimizin % 1’ini tatma, % 1,5’ini dokunma, % 

3,5’ini koklama, %11’ini işitme, % 83’ünü görme duyusu yoluyla elde etmekteyiz (Aytaş, 

2005). Bu verilerden yola çıkarak okumanın öğrenmede ne kadar önemli bir paya sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Bir yazıyı okurken göz, satır üzerinde kayarak ilerlemez. Birbiri arkasına sıçramalar 

yaparak satırın bir parçasını görür. Her sıçramanın arkasından bir duraklama yapar, sonra 

yeni bir durum alarak satırın diğer parçasına geçer. Asıl okuma, bu sıçramalardan sonra 

gözün belirli bir noktaya odaklandığı duraklama sırasında olur (Yalçın, 2002: 47).  Etkili 

okuma becerisine sahip okuyucuların, duraklama süreleri kısa odaklanma süreleri ise 

uzundur. 

İlköğretim öğrencilerinin yaklaşık %70’inin hiç kitap okumadığı ya da yalnızca iki 

ayda bir kitap okuduğu belirlenmiştir (Yılmaz, 2004). Bu noktada, Türkçe öğretmenlerinin 

okumaya yönelik tutumları, öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmasında önemli bir etkiye 

sahiptir (Özbay, 2009). Okuma alışkanlığı bireylere küçük yaşlarda kazandırılmalıdır. Kitap 

okumayı alışkanlık hâline getirmiş bireyler yetiştirmek ise sabır ve özen ister. Bu konuda 

aile bireyleri ve öğretmenler model konumundadır. Çünkü “okumayan bir ailenin ya da 

öğretmenin çocuklara okumaları konusunda telkinde bulunması inandırıcı olmayacaktır 

(Aktaş ve Gündüz, 2004).” Ülper’in (2011) yaptığı çalışma da bu yargıyı desteklemektedir. 

Bu durum öğretmenlerin/öğretmen adaylarının okuma güdülerinin yüksek olmasının ve buna 

bağlı olarak sık sık okuma edimini gerçekleştirmelerinin öğrencilere de yansıyacağına işaret 

etmektedir. 

İlk sınıflarda iyi okuma alışkanlığı kazanmamış kişinin anlatımı da zayıf olur. İleri 

sınıflarda materyallerden gereği kadar yararlanamaz. Okuma öğretimiyle çocuk, sadece 

okulda değil, sosyal hayatta da yararlanacağı bir beceri kazanmış olur. Günümüz insanları 

gazetelerden, dergilerden ve her türlü kitaptan, çeşitli kaynaklardan bilgi edinebilmek için 

okumak zorundadır (Göğüş, 1968). Okumanın çocuğun öğretim sürecindeki önemi Türkçe 

öğretim programına şu ifadelerle yansımıştır: “Okuma becerisi, öğrencinin farklı kaynaklara 

ulaşarak yeni bilgi, olay, durum ve deneyimlerle karşılaşmasını sağlar. Dolayısıyla bu beceri; 

öğrenme, araştırma, yorumlama, tartışma, eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreci de içine 

alır (MEB, 2006).”  Okuma becerileri ve alışkanlığı yönünden yetersiz olan öğrenciler gerek 

Türkçe derslerinde gerekse diğer derslerde önemli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. İyi bir 

okuma eğitimi öğrencilere şu yönlerden fayda sağlamaktadır: 

 Ders kitaplarının kolayca okunup anlaşılmasına yardım eder. 

 Kaynak kitaplardan daha iyi yararlanabilmeyi sağlar. 

 Eleştirme ve değerlendirme alışkanlığı kazandırır. 

 Söz dağarcığını zenginleştirir. 

 Yazılı ve sözlü anlatım gücünü geliştirir. 

 Dil bilgisi kurallarını daha iyi kavramaya yardım eder. 
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 Yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanılmasına yardımcı olur (Temizkan, 

2007: 21). 

Okuyucu Tipleri 

Okuyucu,  Türkçe Sözlük’te (2005: 1495) “sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan 

okur, kari” olarak tanımlanmıştır. Tip ise yine Türkçe Sözlük’te; “tür, çeşit” olarak 

belirtilmiştir (2005: 1983). Bu iki kelimenin birleşiminde oluşan ve okuyucuların çeşitlerini 

ifade eden okuyucu tipi kavramı, alan yazında sıkça kullanılmıştır. 

Özbay (2012) çalışmasında ileri okur kavramını açıklarken farklı isimlerden yola 

çıkarak okur çeşitleri hakkında bilgi vermiştir. Iser örtük okur, Eco örnek okur, Joyce ideal 

okur, Fish bilgilendirilmiş okur ve Rıfattere ise çoğul okur hakkında görüşlerini ortaya 

koymuştur. 

Iser’in alımlamanın yaşandığı bir okuma sürecini gerçekleştiren “örtük okur”u, 

metinde söylenmeyenleri bulan, gizli anlamları anlayabilen okurdur. 

Eco’nun “örnek okur” u metinde yazarın oluşturduğu okuma stratejisini gören, 

yazarla özdeşleşmiş düşüncelere sahip olan, metinde okuyucuya gizli olarak sunulmuş 

yollarda ilerleyerek anlamlandırmasını gerçekleştirebilen okurdur. 

Joyce’un “ideal okur” u metni, önce genel bir şekilde okuyan; sonrasında dil 

bilimsel yollarla metnin dışındaki göndergeleri bulabilen bir okuyucudur. 

Fish’in “bilgilendirilmiş okur”u bir metni nasıl okuyacağıyla ilgili, metindeki 

göndergelerle ilgili bilgi edinmiş bir okurdur, okuma öncesinde kendi donanımını 

geliştirmenin yollarını aramakla birlikte o metni önceden okuyanların deneyimlerinden 

yararlanır. 

Rifatterre’nin “arşi (çoğul) okur”u ise bir metnin ilk oluşumunun bir öze 

dayandığını düşünerek, metnin özüne ulaşmak için metni kendi içindeki göndergelerine göre 

değerlendiren bir okurdur. Ancak, bu okurun en farklı özelliği, metnin özüne ulaşması için 

metni başka metinlerle karşılaştırmasıdır. 

Alan yazından elde edilen bilgiler ışığında, okuyucu tiplerini aşağıdaki başlıklara 

göre tasnif etmek mümkündür: 

A) Okuma amaçlarına göre okuyucu tipleri 

B) Okunan eserin konusuna göre okuyucu tipleri 

C) Okuma hızlarına göre okuyucu tipleri 

Amaç 

Bu çalışmada, Türkçe Eğitimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin okuyucu tiplerini 

belirlemek amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere öğrencilere 20 maddeden oluşan 

bir okuyucu tipleri anketi uygulanmış ve ardından açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Açık 

uçlu sorular kullanarak öğrencilerin düşüncelerini daha net ifade etmeleri amaçlanmıştır. 

Çalışmanın amacına ulaşması için aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır: 

1. Genel olarak öğrencilerin okuyucu tipleri; 

a. Okuma amaçlarına göre hangi tip üzerinde yoğunlaşmıştır? 

b. Okunan eserin konusuna göre hangi tip üzerinde yoğunlaşmıştır? 

c. Okuma hızlarına göre hangi tip üzerinde yoğunlaşmıştır? 

2. Kız ve erkek öğrencilerin okuyucu tipleri; 

a. Okuma amaçlarına göre hangi tip üzerinde yoğunlaşmıştır? 

b. Okunan eserin konusuna göre hangi tip üzerinde yoğunlaşmıştır? 

c. Okuma hızlarına göre hangi tip üzerinde yoğunlaşmıştır? 

3. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin okuyucu tipleri; 

a. Okuma amaçlarına göre hangi tip üzerinde yoğunlaşmıştır? 

b. Okunan eserin konusuna göre hangi tip üzerinde yoğunlaşmıştır? 

c. Okuma hızlarına göre hangi tip üzerinde yoğunlaşmıştır? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma tarama modeli ile desenlenmiştir. Tarama modelinde, mevcut olan bir 

durum olduğu hâliyle betimlenmeye çalışılır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, 

kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde 
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değiştirme etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan, bilinmek istenen şeyin gözlenip 

belirlenebilmesidir (Karasar, 2005: 77). 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubu; 2016-2017 yılında Fırat Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. ve 4. 

sınıfta öğrenim gören toplam 103 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrencilerin 62’si kız, 41’i 

ise erkektir. Çalışma grubu seçilirken 3. sınıf güz yarıyılında okutulan TEB 311 kodlu 

Anlama Etkinlikleri I: Okuma Eğitimi dersini almış ve almakta olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri 

göz önünde bulundurulmuştur. Bu noktada amaçlı örneklem seçimine gidilmiştir. Amaçlı 

örnekleme yöntemleri pek çok durumda, olgu ve olayların keşfedilmesinde ve 

açıklanmasında yararlı olmaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 2013: 135). 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve Türkçe 

öğretmen adaylarının okuyucu tiplerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan okuyucu 

tiplerine yönelik taslak bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan bu taslak anket, kapsam geçerliği 

açısından Elazığ il merkezinde görev yapan 5 Türkçe öğretmeninin, Fırat ve Aksaray 

üniversitelerinin Türkçe eğitimi bilim dallarında görev yapan 2 öğretim üyesinin görüşlerine 

sunulmuştur. Gelen görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda anket maddeleri üzerinde 

düzeltmeler, eklemeler yapılmış, bazı maddeler anketten çıkartılmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Çalışmada veri toplamak amacıyla öğrencilere 20 maddeden oluşan bir okuyucu tipi 

belirleme anketi yapılmıştır. Anketin sonunda bir adet açık uçlu soruya yer vererek 

öğrencilerden kendilerini başka hangi okuyucu tipi ile tanımladıklarını belirtmeleri 

istenmiştir. Anket maddeleri alan yazından elde edilen bilgiler ışığında oluşturulmuştur. 

Uygulama sonrasında elde edilen veriler paket program ile çözümlenmiştir. Yapılan betimsel 

analiz sırasında frekans(f), yüzde (%) ve ki-kare istatistiksel işlemlerinden yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

1. Genel olarak okuyucu tipleri hangi tipler üzerinde yoğunlaşmıştır? 

Öğrencilerin hangi okuyucu tipi olduklarını daha kolay belirlemek amacıyla tipler 

kendi aralarında dört kategoriye ayrılarak çeşitli veriler elde edilmiştir. Bu başlık altında 

farklı genel olarak okuyucu tipleri hakkında elde edilen bulgulara ve bunların yorumuna yer 

verilmiştir. 

a) Öğrencilerin okuma amaçlarına göre okuyucu tipleri 

Tablo 1. Öğrencilerin okuma amaçları göre okuyucu tipleri 

Okuyucu Tipleri f % 

1.Entelektüel tip 

2. Estetik tip  

3.Bilgi peşinde koşan tip 

4. Eleştirel tip 

5. Araştırmacı tip 

20 

26 

34 

11 

12 

19,4 

25,2 

33,0 

10,7 

11,7 

 

Toplam 103 100,0  

 

Tablo 1’e bakıldığında genel olarak öğrencilerin amaçlarına göre okuyucu tipinin 

“bilgi peşinde koşan tip” üzerinde yoğunlaştığı görülür. 103 öğrencinin 34’ü okuma 

amaçlarının daha çok bir konu hakkında bilgi edinmek ve yeni şeyler öğrenmek olduğunu 

belirtmişlerdir. Kendilerini estetik (f=26) ve entelektüel (f=20) tip olarak nitelendiren 

öğrencilerin sayısı birbirine yakınken eleştirel (f=11) ve araştırmacı (f=12) tipler bu sayının 

altında kalmaktadır.  

b) Öğrencilerin okunan eserin konusuna göre okuyucu tipleri 

Okunan kitapların konusu öğrencilerin kitap seçimlerini etkilemekte ve öğrencilerin 

okuyucu tiplerinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
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Tablo2. Öğrencilerin okunan eserin konusuna göre okuyucu tipleri 

Okuyucu Tipleri f %  

1.Kurgusever tip 

2.Gerçek bağımlısı tip 

3.Fantastik tip 

4.Araştırmacı tip 

5.Ansiklopedik tip 

47 

16 

17 

18 

5 

45,6 

15,5 

16,5 

17,5 

4,9 

 

Toplam 103 100,0  

 

Tablo 2’de okunan eserin konusuna göre öğrencilerin kendilerini hangi okuyucu tipi 

ile nitelendirdiklerine ait veriler yer almaktadır. Bu verilerden hareketle öğrencilerin  

%45’inin kendilerini daha çok “kurgusever tip” olarak tanımladıkları görülmektedir. 

Öğrenciler belli bir kurgusu olan ve olay örgüsü akıcı olarak ilerleyen kitapları daha sık 

okumaktadırlar. 

103 öğrenci arasında “gerçek bağımlısı” (f=16), “fantastik” (f=17) ve “araştırmacı” 

(f=18) tiplerin sayıları birbirine oldukça yakındır. “Ansiklopedik tipler” ise toplam 

öğrencilerin %4’lük bir kısmını oluşturmaktadır. Öğrenciler, ansiklopedi ve bu türdeki 

kitapları okumayı tercih etmemektedir. 

c) Öğrencilerin okuma hızlarına göre okuyucu tipleri 

Okuma hızı, kişinin gözünün satır üzerinde ne kadar çok kelimeye temas ettiği ve 

kelimelerin ne kadarının zihinde anlamlandırıldığı ile ilgilidir. Öğrencilerin okuma hızlarına 

göre elde edilen veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 3. Öğrencilerin okuma hızlarına göre okuyucu tipleri 

Okuyucu Tipleri f %  

1.Çok yavaş tip 

2.Yavaş tip 

3.Orta hızlı tip 

4.Hızlı tip 

5.Çok hızlı tip 

5 

11 

66 

21 

0 

4,9 

10,7 

64,1 

20,4 

0 

 

Toplam 103 100,0 

103 öğrencinin 66’sı (%64) kendini okuma yaparken orta hızlı tip olarak 

tanımlamıştır. Öğrencilerin %4’lük bir kısmı kendini okuma yaparken çok yavaş bulurken 

çalışmada çok hızlı tip olduğunu belirten öğrenci tespit edilmemiştir.  

2. Kız ve erkek öğrencilerin okuyucu tipleri hangi tipler üzerinde 

yoğunlaşmıştır? 

a) Cinsiyet ve okuma amaçlarına göre okuyucu tipleri 

Tablo 4. Cinsiyet ve okuma amaçlarına göre okuyucu tipleri 

Okuyucu Tipleri Kız Erkek Toplam 

 f % f % f % 

1.Entelektüel tip 10 16,1 10 24,4 20 19,4 

2.Estetik tip 21 33,9 5 12,2 26 25,2 

3.Bilgi peşinde koşan tip 21 33,9 13 31,7 34 33,0 

4.Eleştirel tip 3 4,8 8 19,5 11 10,7 

5.Araştırmacı tip 7 11,3 5 12,2 12 11,7 

Toplam 62  41  103  

 

Tablo 4’e bakıldığında cinsiyete bağlı okuyucu tiplerinin sayısı görülmektedir. 

Kızlar kendilerini daha çok “estetik tip” (f=21) ve “bilgi peşinde koşan tip” (f=21) olarak 

tanımlarken erkek öğrenciler kendilerini “bilgi peşinde tip” (f=13) olarak nitelendirmişlerdir.  

Burada erkek öğrencilerin okuma yaparken estetik kaygıdan uzak oldukları 

görülmektedir. Toplam 62 kız öğrencinin sadece 3’ü “araştırmacı tiptir”. Erkek öğrencilerin 

5’i kendini “araştırmacı tip” olarak görürken 5’i ise “estetik tip” olduklarını belirtmiştir. 
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b) Cinsiyet ve okunan eserin konusuna göre okuyucu tipleri 
Tablo 5. Cinsiyet ve okunan eserin konusuna göre okuyucu tipleri 

Okuyucu Tipleri Kız Erkek Toplam 

 f % f % f % 

1.Kurgusever tip 33 53,2 14 34,1 47 45,6 

2.Gerçek bağımlısı tip 10 16,1 6 14,6 16 15,5 

3.Fantastik tip 9 14,5 8 19,5 17 16,5 

4.Araştırmacı tip   8 12,9 10 24,4 18 17,5 

5.Ansiklopedik tip 2 3,2 3 7,3 5 4,9 

Toplam 62  41  103  

 

Okunan eserin konusuna göre kız öğrencilerin %53’ü “kurgusever tip” olduklarını 

belirtmişlerdir. %3’ü ise “ansiklopedik tip” olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerin de 

%34’ü okunan eserin konusuna göre kendilerini “kurgusever tip” olarak nitelendirmişlerdir. 

Yine kızlara ait verilere paralel olarak “ansiklopedik tip” erkekler arasında en az tercih 

edilen tip olmuştur. Okunan eserin konusuna göre okuyucu tiplerinde cinsiyete bağlı bir 

paralellik vardır diyebiliriz. 

c)Cinsiyet ve okuma hızına göre okuyucu tipleri  
Tablo 6. Cinsiyet ve okuma hızına göre okuyucu tipleri 

Okuyucu Tipleri Kız Erkek Toplam 

 f % f % f % 

1.Çok yavaş tip 1 1,6 4 9,8 5 4,9 

2.Yavaş tip 8 12,9 3 7,3 11 10,7 

3.Orta hızlı tip 42 67,7 24 58,5 66 64,1 

4.Hız tip   11 17,7 10 24,4 21 20,4 

5.Çok hızlı tip 0 0 0 0 0 0 

Toplam 62  41  103  

 

Tablo 6 incelendiğinde okuma hızlarına göre kız ve erkek öğrencilerin kendilerini en 

çok “orta hızlı tip” olarak tanımladıkları görülmektedir. Her iki cinsiyete ait verilere 

bakıldığında ise toplamda “çok hızlı” tipin olmadığı görülür. Kız öğrencilerin sadece 1’i 

kendini “çok yavaş tip” olarak tanımlarken erkek öğrencilerde bu sayı 4’tür. Erkek 

öğrenciler arasında çok hızlı tipten sonra en az görülen okuyucu tipi ise “yavaş tiptir” (f=3). 

3. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin okuyucu tipleri hangi tipler üzerinde 

yoğunlaşmaktadır? 

a) Sınıf seviyesi ve okuma amaçlarına göre okuyucu tipleri 

Tablo 7. Sınıf seviyesi ve okuma amaçlarına göre okuyucu tipleri 

Okuyucu Tipleri 3 Sınıf 4. Sınıf Toplam 

 f % f % f % 

1.Kurgusever tip 26 46,5 21 45,7 47 45,6 

2.Gerçek bağımlısı tip 9 15,8 7 15,2 16 15,5 

3.Fantastik tip 8 14,0 9 19,6 17 16,5 

4.Araştırmacı tip   10 17,5 8 17,4 18 17,5 

5. Ansiklopedik tip 4 7,0 1 2,2 5 4,9 

Toplam 57  46  103  

 

Tablo 7 incelendiğinde okuma amaçlarına göre toplam 57 3. sınıf öğrencisinden 

17’sinin “bilgi peşinde tip” oldukları görülmektedir. Bunu 16 öğrenciyle “estetik tip” takip 

etmektedir. Entelektüel (f=8), eleştirel (f=8) ve araştırmacı tiplerin (f=8) sayıları ise 

birbirine eşittir. 4. sınıf öğrencilerine bakıldığında ise yine okuma amaçlarına göre en sık 

tespit edilen tipin “bilgi peşinde koşan tip” (f=17) olduğu görülür. 4. sınıflarda okuma 

amaçlarına göre en az görülen okuyucu tipi ise “eleştirel tiptir” (f=3). 
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b) Sınıf seviyesi ve okunan eserin konusuna göre okuyucu tipleri 

Tablo 8. Sınıf seviyesi ve okunan eserin konusuna göre okuyucu tipleri 

Okuyucu Tipleri 3 Sınıf 4. Sınıf Toplam 

 f % f % f % 

1. Entelektüel tip 8 14,0 12 26,1 20 19,4 

2. Estetik tip 16 28,1 10 21,7 26 25,2 

3. Bilgi peşinde koşan 

tip 
17 29,8 17 37,0 34 33,0 

4. Eleştirel tip   8 14,0 3 6,5 11 10,7 

5. Araştırmacı tip 8 14,0 4 8,7 12 11,7 

Toplam 57  46  103  

 

Okunan eserin konusuna göre 3. sınıf öğrencilerinin kendilerini daha çok 

“kurgusever (%45,6) tip” olarak nitelendirdikleri söylenebilir. En az ise “ansiklopedik tiplere 

“(%7) rastlanmıştır. 4. sınıflarda da “kurgusever tipler” (%45,7) oransal olarak diğer 

tiplerden fazladır. 3. sınıf öğrencilerin okuyucu tipleri ile paralel olarak 4. sınıflarda en az 

görülen okuyucu tipi “ansiklopedik tiptir” (%2,2). 

c) Sınıf seviyesi ve okuma hızına göre okuyucu tipleri 

Tablo 9. Sınıf seviyesi ve okuma hızına göre okuyucu tipleri 

Okuyucu Tipleri 3 Sınıf 4. Sınıf Toplam 

 f % f % f % 

1. Çok yavaş tip 2 3,5 3 605 5 4,9 

2. Yavaş tip 5 8,8 6 13,0 11 10,7 

3. Orta hızlı tip 36 63,2 30 65,2 66 64,1 

4. Hızlı tip   14 24,6 7 15,2 21 20,4 

5. Çok hızlı tip 0 0 0 0 0 0 

Toplam 57  46  103  

 

3.ve 4. sınıf öğrencilerinin okuma hızlarına göre okuyucu tiplerine ait verilere 

bakıldığında 3. sınıf öğrencileri en çok “orta hızlı tip” (f=36) olduklarını belirtmişlerdir. 3. 

sınıf öğrencileri arasında orta hızlı tipi 14 öğrenci ile hızlı tipler takip etmektedir. 4. sınıflara 

bakıldığında onların da kendilerini en çok “orta hızlı tip” (f=30) olarak tanımladıkları 

görülür. Yine 4. sınıflarda da orta hızlı tiplerden sonra en sık görülen okuyucu tipi “hızlı 

tiplerdir.” Her iki sınıfta da kendini çok hızlı tip olarak nitelendiren öğrenci tespit 

edilmemiştir. 
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Tartışma ve Sonuç 

Türkçe öğretmen adaylarının okuyucu tiplerini belirlemeye yönelik yapılan bu 

araştırmada elde edilen bulgular ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Genel olarak öğrencilerin okuma amaçlarına göre “bilgi peşinde koşan tip”; 

okunan eserin konusuna göre “kurgusever tip”; okuma hızlarına göre “orta hızlı 

tip” oldukları tespit edilmiştir. Kolaç (2007) sınıf öğretmen adaylarının okuyucu 

profillerinin belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmada öğrencilere hangi tür kitap 

okumayı tercih ettiklerini sormuş ve öğrencilerin daha çok güncel kitaplar 

okumayı tercih ettiklerini belirlemiştir. 

 Cinsiyet ve okuyucu tipleri arasındaki etkileşime yönelik elde edilen veriler 

sonucunda: 

Okuma amaçlarına göre kız öğrenciler kendilerini en çok “estetik ve bilgi peşinde 

koşan tip” olarak nitelendirirken erkekler “bilgi peşinde koşan tip” olduklarını 

belirtmişlerdir. Burada cinsiyete bağlı olarak erkek ve kız öğrenciler arasında bir 

farklılaşma söz konusudur. Erkek öğrenciler okuma yaparken estetik amaçtan 

uzak olduklarını söylemek mümkündür.  Okunan eserin konusuna göre erkek ve 

kız öğrencilerin en çok “kurgusever tipi” tercih ettikleri tespit edilmiştir. Okuma 

hızlarına göre erkek ve kız öğrenciler “orta hızlı tiplerdir.” Avcıoğlu’nun da 

(2000) 1997-1998 öğretim yılında, ilköğretim II. kademe öğrencileri ile yaptığı 

araştırmada, öğrencilerin cinsiyetlerine göre sözcük bilgisi, okuduğunu anlama 

becerisi, yönlendirilmiş okuma becerisi ve etkili okuma becerisi arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıştır.  

 Sınıf seviyesi ve okuyucu tipleri arasındaki etkileşime yönelik elde edilen veriler 

sonucunda ise 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin okuma amaçlarına göre “bilgi peşinde 

koşan tip” oldukları tespit edilmiştir. Okunan eserin konusuna göre 3. ve 4. sınıf 

öğrencilerinin okuyucu tipleri arasında bir farklılaşma olmamış ve “kurgusever 

tip” oldukları görülmüştür. Öğrencilerin sınıf seviyelerinin artması okuma 

hızlarını etkilememiş ve 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin “orta hızlı tipler” oldukları 

tespit edilmiştir.  
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Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinde Tercih Ettiği Edebî Türler 

Üzerine Bir Araştırma 
 

Yıldız YENEN AVCI* 
 

Öz: Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinde tercih ettiği 

edebî türleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Durum çalışması deseninde olan bu araştırma, 

2016-2017 Eğitim –Öğretim Yılı içinde Aydın ili Efeler ilçesinde MEB’e bağlı ortaokullarda 

okuyan 746 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışma için öncelikle gerekli izinler alınmış, 

öğretmenlerden derse girdiği sınıflarda bir ders saatini (40 dakika) geçmeyecek şekilde 

istedikleri türde bir yazı yazdırmaları istenmiştir. Sonrasında ise elde edinilen bu yazılı 

dokümanlar içerik analizi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin toplam 14 türde yazı yazdığı tespit 

edilmiştir: gezi yazısı, anı (hatıra), masal, hikâye, söyleşi (sohbet), deneme, otobiyografi, 

fabl, mektup, fıkra (gülmece), biyografi, makale, şiir ve eleştiri. Tüm türler içinde en yüksek 

oran denemeye (%18.36), en düşük oran ise fıkra (gülmece) (%0,13)ya aittir. Edebî türlere 

yer verilme sıklığı sınıf düzeylerine göre farklılık göstermektedir: 6 ve 8. sınıf öğrencileri en 

çok denemeye, 7. sınıf öğrencileri ise anıya yer vermişlerdir. Mektup 6. sınıfta,  fıkra 

(gülmece)  7. sınıfta, biyografi ile eleştiri ise ve 8. sınıfta en az tercih edilen yazı türüdür.  

Öğrencilerin eleştiri (6 ve 7. sınıfta), fıkra (gülmece) (6 ve 8. sınıfta), makale (6 ve 7. sınıfta) 

ve mektup türüne (8. sınıfta) hiç yer vermediği tespit edilmiştir. Bu durum eleştiri ve 

makalenin 2006 tarihli Türkçe Öğretim Programı’nda yalnızca 8. sınıfta verilmesi gereken 

konuları arasında olmasıyla, fıkranın ise zorunlu türler arasında bulunmamasıyla 

ilişkilendirilebilir. Programda belirtildiği halde hiçbir düzeyde yer almayan edebî türler ise 

tiyatro, roman ve destandır. Öğrencilerin bu türlerde örnek vermemesini türlerin bir ders 

saatine sığdırılamayacak olmasıyla ve ön hazırlık gerektirmesiyle açıklamak mümkündür.  

Anahtar sözcükler: yazılı anlatım becerisi,  edebî türler, Türkçe Öğretim Programı. 

 

A RESEARCH ON THE TYPES OF PREFERRED TEXTS AT THE WRITTEN 

EXPRESSION SKILLS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

Yıldız YENEN AVCI 

Abstract: This study aims to reveal the preferred text types of the secondary school 

students at the written expression skills. This research, which is in the status study pattern, 

was conducted on 746 students who attended Efeler district in Aydın province during the 

2016 -2017 education year. For the study, the necessary permissions were obtained and then 

the teachers were asked to make students write a type of paper they would like to pass in 

lesson time (40 minutes). Subsequently, these written documents were analyzed by content 

analysis. 

As a result, it was determined that middle school students wrote in total 14 types: 

travel writing, memory, tale, story, conversation (talk), essay, otobiografi, fabl, letter, 

anectode (humor), biografi, article, poem and critisizm. The highest ratio among the genres 

belongs to essay (18.36 %), lowest ratio belongs to anectode (humor) (0,13 %). The 

frequency of literary species are included differs according to class levels: 6th and 8th 

graders were mostly wrote essay, where 7th graders mostly wrote memories. Letter in 6th 

grade,  anectode (humor) in 7th grade, biografi and critiszm in 8th grade were the lowest 

preferred genre.  It has been found that students do not include criticism (6th and 7th grade), 

anecdotes (humor) (6th and 8th grades), articles (6th and 7th grades) and letters (8th grades). 

This can be related to the fact that criticism and article should be given only to the 8th grade, 

and that the anecdote is not among the mandatory types in the 2006 Turkish Curriculum. The 

literary genres that are not mentioned at all in the program are theater, novel and saga. It is 

possible to explain that the students do not give an example in these genres because the 

species can not fit in a classroom hour and require preliminary preparation. 

Key Words: written expression skill,  literary genres, Turkish Curriculum. 
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GİRİŞ 

İnsanın anlatma, duygu ve düşüncelerini dile getirme ihtiyacından doğan tür; 

edebiyat eserlerinin biçimlerine, teknik özellikleri ile konularına göre ayrıldığı çeşitlere denir 

(Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy, 2004: 70). Anlatım türlerinde üretmek ve bu türlerde yazma 

becerisini geliştirmek yazılı anlatımın amaçları arasındadır. Yazacağı yazının türünü 

belirleyip, bu doğrultuda eser vermek kişinin zihinsel faaliyet yönünden yetkinliğinin ortaya 

çıkmasına yardımcı olur, kendini ifade edebilmek adına önemli bir noktaya geldiğini gösterir 

(Gedizli, 2006: 48-103). Türkçe derslerinde kullanılan metinler türün özelliklerinin 

kavratılması ve konuyla ilgili kazanımların uygulamaya dönüşmesi açısından önemli rol 

oynarlar.  Aytaş’a göre (2006)  metinler amaçları gerçekleştirmek için kullanılan bir araç 

olduğundan öğretmenler bu metinlerin tür özellikleri üzerinde durarak konuyu kavratmaya 

çalışmalıdırlar. Her metin kendine özgü teknik ve içerik özelliği taşımaktadır.  Bir yazının 

biçimsel ve içeriksel bakımdan gösterdiği farklılık o yazının türünü belirler. Bazı yazı türleri 

birbirinden çok farklı olsa da bazı türler arasında belirleyici kesin kurallar yoktur. Bu 

bakımdan yazı türlerini kalıplaşmış şekiller olarak görmek yanlıştır; çünkü metin türleri 

toplumun ihtiyaçlarına ve insan düşüncesine bağlı olarak değişime uğrar (Bayramıçlılar, 

Tosun ve Ak (1990: 39). Örneğin İlk Çağ’da şiir, tiyatro gibi birkaç anlatım türü varken, 

daha sonraki dönemde hikâye, roman türleri görülmeye başlanmış; gazetenin 

yaygınlaşmasıyla makale, fıkra gibi türler ortaya çıkmıştır. Yine İlk Çağ’ın başlıca 

türlerinden olan destan, Yeni Çağ’da yerini romana bırakmıştır. Yakın Çağ’da ise klasik 

destan ortadan kalkmıştır  (Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy, 2004: 70).  Türlerin öğretimi ile 

ilgili olarak ortak bir yöntemin uygulanmaması, seçilen metnin türün özelliklerini tam 

yansıtmaması, öğretimde edinilen bilgilerin eksikliği türün yeterli oranda öğrenilmemesine 

neden olmaktadır. İster teorik ister uygulamalı olsun bilgilerin aktarılmasında önceden 

belirlenmiş yöntemlere başvurulmalı, temel dil becerilerine yönelik uygulama faaliyetleri 

bilgi birikimi çerçevesinde yerine getirilmeli, yetersiz durumlarda ise yeni yöntem 

arayışlarına girilmelidir (Aytaş, 2006). Metin türlerinin neler olduğu ve bunların 

sınıflandırılmasına ilişkin birbirinden farklı görüşleri görmek mümkündür. Güneş (250-251: 

2013) aktarma ve düzenleme biçimlerine göre metinleri sözlü metin, yazılı metin ve görsel 

metin olmak üzere üçe ayırır. İşlevleri bakımından edebî  (sanat) ve öğretici metinler olmak 

üzere iki grupta toplar. Güneş’e göre edebî metinler şiir, masal, destan gibi mecazların ve 

okuyucunun anlayışına, sezgisine yönelik ifadelerin kullanıldığı çağrışım zenginliği ile 

duygu değerine sahip yazılardır. Makale, sohbet, deneme, gezi, mektup gibi günlük hayatın 

gerçeklerini, tarihi olayları, felsefi düşünceleri ve bilimsel gerçekleri anlatan öğretici 

metinler ise bilgi vermeyi amaçlarlar. Aktaş ve Gündüz (2011: 243-326) yazı türlerini Form 

yazıları (mektup, telgraf, özgeçmiş/özyaşam öyküsü, dilekçe, rapor, karar, ilan/duyuru, 

tutanak, resmi yazılar, tebliğ), Öğretici metinler ( makale, fıkra/köşe yazısı, deneme, eleştiri, 

sohbet, röportaj, mülakat, biyografi, tebliğ, gezi, anı/hatıra, günce, biyografi.), Edebî 

metinler (destan, masal, fabl, öykü/hikâye,  roman), Lirik metinler ( şiir) ve Dramatik 

metinler (oyun/dramatizasyon) olmak üzere dört kategoriye ayırır. Ünalan (2006: 125-135) 

bütün metin çeşitlerini edebî türler başlığı altında toplar ve bunları olay ağırlıklı (hikâye, 

roman, tiyatro, masal, destan, anı ve gezi yazısı), düşünce ağırlıklı (deneme, fıkra, makale) 

ve duygu ağırlıklı türler  (şiir) olarak sınıflandırır. 

Metin türlerini sınıflara ayırırken toplumların geçirdiği değişimleri değil de değerini 

yitirmeyen temel ortaklıkları esas alan Aytaş (2006) ise metin türlerini “edebî  türler” adı 

altında dört başlıkta toplar: Şiir ( lirik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir, dramatik şiir ve epik 

şiir), Tiyatro (tragedya, komedya ve dram), Anlatı Türleri (roman, hikâye, masal ve efsane 

vb.), Düşünce Türleri (makale, fıkra, söyleşi, deneme, mektup, özdeyiş, gezi yazıları, anı ve 

röportaj vb.) Yazı türlerinin sınıflandırılmasına yönelik olarak Türkçe Öğretim Programı’nda 

(MEB,  2006: 57) belirli bir kategoriye gidilmemiş buna karşın yalnızca tüm düzeylerde yer 

verilmesi gereken zorunlu türler belirtilmiştir.  Buna göre 6. sınıfta şiir, hikâye, anı, masal, 

fabl, deneme, tiyatro, mektup; 7. sınıfta şiir, hikâye, anı, deneme, tiyatro, sohbet (söyleşi), 

gezi yazısı, biyografi, 8. sınıfta şiir, hikâye, anı, makale, roman, deneme, sohbet (söyleşi), 

eleştiri, destan türüne yer verilmelidir. Ayrıca programda bu türler dışında da farklı metin 

yapılarına yer verilerek öğrencilerin farklı türden metinlerle karşılaşmalarının sağlanması 
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öngörülmüştür. 2015 tarihli Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 2015: 9-10) ise metinlerin 

hikâye edici metin, bilgi verici metin ve şiir başlığı altında sınıflandırıldığı görülmektedir. 

Türlerin öğretimine ilişkin açıklamalar şöyledir:  

Birinci sınıfta ilk okuma ve yazma aşaması tamamlandıktan sonra işlenmek üzere 

ders kitabında Tablo 1’de belirtilen tür dağılımına uygun olarak 18 metin yer 

almalıdır. Diğer sınıflarda ise yıl boyunca her hafta için bir adet olmak üzere 36 

metin yer almalıdır. Metinlerin sayı dağılımları hikâye edici metinler, bilgi verici 

metinler ve şiirler olmak üzere Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 1’de belirlenen 

temalar için sınıf seviyesine göre hangi konularda metin işleneceği yazar 

tarafından belirlenecektir. Ayrıca Tablo 2’de belirtilen metin sayıları içinde 

kalmak kaydıyla hangi temada hangi metin türlerinin yer alacağı yazarın tercihine 

bağlıdır. Örneğin, “Bilim ve Teknoloji” temasında şiir yerine bilgi verici ve 

hikâye edici metin daha fazla olabilir. Başka bir temada ise şiir türündeki 

metinlere daha fazla yer verilebilir. Ancak ilke olarak metin türlerinin temalar 

arasında dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması esastır. Metinler işlenirken 

sınıf düzeylerine göre türlerin dağılımına dikkat edilecektir. 1-4. sınıflar 

düzeyinde hikâye edici metinler kapsamında hikâye, masal, fabl, anı türlerinden; 

bilgi verici metinler kapsamında kronolojik sıralamaya, 

tanımlamaya/betimlemeye, karşılaştırmaya, sebep-sonuca ve problem çözmeye 

dayalı metin yapılarından örneklere olabildiğince yer verilecektir. 5-8. sınıflar 

düzeyinde hikâye edici metinler kapsamında hikâye, masal, fabl, anı, destan, 

efsane, roman, tiyatro türlerinden; bilgi verici metinler kapsamında kronolojik 

sıralamaya, tanımlamaya/betimlemeye, karşılaştırmaya, sebep-sonuca ve problem 

çözmeye dayalı metin yapılarından ve gezi yazısı, deneme, eleştiri, söyleşi, köşe 

yazısı, makale, biyografi, otobiyografi, mülakat vb. türlerden örneklere 

olabildiğince yer verilecektir. Bütün sınıflarda düzeye uygun şiirlere yer 

verilecektir. 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda ilk kez 5. sınıflarda uygulamaya konulan ve 

2018-2019 tarihinde ise tüm sınıflarda uygulanması kararlaştırılan yeni Türkçe Öğretim 

Programı’nda (MEB, 2017: 19-20)  ise metin türleri üç ana biçim altında toplandığı, hangi 

temada hangi metin türlerinin yer alacağının ders kitabı yazarının tercihine bırakıldığı, metin 

türlerinin dengeli dağılıp dağılmadığının metin biçimlerine göre belirleneceği, ancak ilke 

olarak metin türlerinin temalar arasında ve kitabın bütününde dengeli bir dağılıma sahip 

olması gerektiği belirtilmektedir. Program tür çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Bu 

durum mesaj içeren her ifadenin bir tür olarak değerlendirilmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. 2017 tarihli Türkçe Öğretim Programı’nda metin türlerine ilişkin 

sınıflandırma şöyledir: Bilgilendirici Metinler: Anı, Biyografiler, Otobiyografiler, Blog, 

Dilekçe, Efemera ve Broşür (liste, diyagram, tablo, grafik, kroki, harita, afiş vb. karma 

içerikli metinler), e-posta, Günlük, Haber Metni, Reklam, Kılavuzlar (kullanım kılavuzları, 

tarifname, talimatnameler vb.), Makale / Fıkra /Söyleşi /Deneme, Mektup, Özlü Sözler 

(atasözü, deyim, duvar yazıları, döviz vb.), Özlü Sözler (vecize, atasözü, deyim, aforizma, 

duvar yazıları, motto, döviz vb.), Sosyal Medya Mesajları. Hikâye Edici Metinler: Çizgi 

Roman,  Fabl, Hikâye, Karikatür, Masal / Efsane / Destan, Mizahi Fıkra, Roman, Tiyatro. 

Şiir: Mani / Ninni, Şarkı / Türkü, Şiir, Tekerleme / Sayışmaca / Bilmece. 

Programlarda da belirtildiği üzere Türkçe derslerinin amaçlarından biri metnin türüne 

ilişkin yönlendirmeleri yaparak öğrencinin duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile 

getirmelerini, yazma etkinliğini bir kültüre dönüştürmelerini sağlamak;  dolayısıyla istenilen 

türlerde eserler ortaya koymasına yardımcı olmaktır.  Literatüre bakıldığında metin türlerinin 

sınıflandırılması ve tercih edilmesi üzerine çok az çalışmanın olduğu görülmektedir. 

Kaymakçı (2013) Sosyal Bilgiler ders kitaplarında sözlü ve yazılı edebî türlerin kullanım 

durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçladığı araştırmasında Sosyal Bilgiler 

ders kitaplarında sözlü ve yazılı edebî türlerin kullanımına önem verildiğini tespit etmiştir. 

Araştırmacı incelenen ders kitabında anı, atasözü, biyografi, destan, deyim, efsane, fıkra, 

gezi yazısı, günlük, hikâye, kompozisyon, makale, mani, marş, masal, mektup, menkıbe, 

özdeyiş, roman, siyasetname, söylev, sözlük, şarkı/türkü, şiir, tekerleme ve tiyatro türlerine 
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yer verildiğini belirtmiştir. Kemiksiz (2016) kompozisyon sorularını metin türleri açısından 

incelemiş ve öğrencilere belirli bir türün uygulatılmasına yönelik soruların az olduğunu, 

bunun yanında sorularda daha çok öğrencilerden konuyla ilgili bir “kompozisyon” veya 

“yazı” yazmalarının istendiğini tespit etmiştir. Ayrıca hikâye türünün, kompozisyon 

sınavlarında öğretmenler tarafından öğrencilere en fazla yazdırılan tür olduğunu belirtmiştir. 

Kalkan (2016) “Türk ve Alman Edebiyatında Edebî Metinlerin Sınıflandırılmasında 

Kullanılan Üst Başlıkların Karşılaştırılması” isimli çalışmasında insanlarının edebî 

metinlerin sınıflandırmasında üst başlık olarak kullandıkları terimlerin karşılaştırmasını 

yapmış ve bu terimlerin benzerlik ve farklılıklarının yaratabileceği sorunlara değinmiştir. Bu 

araştırmada ise ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinde tercih ettiği edebî türler 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Literatürde konu ile doğrudan ilgili herhangi bir çalışmanın 

olmaması, örneklemin olabildiğince geniş tutulması, araştırmanın öğrencilerin edebî tür 

tercihlerini ortaya koyması ve tercihlerin arkasındaki muhtemel nedenleri belirtmesi 

bakımından önem teşkil ettiğini söylemek mümkündür. 

AMAÇ 

Araştırmanın problem cümlesi;  “Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinde 

tercih ettiği edebî türler nelerdir?” Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. 6. sınıf öğrencileri yazılı anlatım becerileri dersinde en çok ve en az hangi edebî 

türü tercih etmektedir? 

2. 7. sınıf öğrencileri yazılı anlatım becerileri dersinde en çok ve en az hangi edebî 

türü tercih etmektedir? 

3. 8. sınıf öğrencileri yazılı anlatım becerileri dersinde en çok ve en az hangi edebî 

türü tercih etmektedir? 

4. Tüm düzeylerde (6, 7 ve 8. sınıflar) en çok ve en az tercih edilen edebî tür 

hangisidir? 

5. Ortaokul öğrencilerinin edebî tür tercihlerini etkileyen sebepler nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırma durum çalışması desenindedir. Yıldırım ve Şimşek’e göre (2013: 83) nitel 

veya nicel yaklaşımla yapılabilen durum çalışmasının en önemli özelliği bir ya da birkaç 

durumun derinliğine araştırılmasıdır. Bu tür çalışmalarda ortam, birey, olay vb. unsurlar 

bütüncül bir yaklaşımla ele alınır ve bir durumu nasıl etkiledikleri bir durumdan nasıl 

etkilendikleri üzerinde durulur.  2016-2017 Eğitim –Öğretim Yılı içinde Aydın ili Efeler 

ilçesinde MEB’e bağlı ortaokullarda okuyan 746 öğrenci üzerinde yürütülen bu araştırma 

için öncelikle gerekli izinler alınmış, öğretmenlerden derse girdiği sınıflarda bir ders saatini 

(40 dakika) geçmeyecek şekilde bir yazı yazdırmaları ve tür tercihini öğrencilere bırakmaları 

gerektiği belirtilmiştir. Serbest yazma ve yaratıcı yazma yöntemleri ile elde edinilen bu yazılı 

dokümanlar içerik analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde sıklık ve yüzdelikleri 

dikkate alınmıştır. Araştırma verilerinde ismi geçen 14 yazı türü Ünalan (2006) ve Aytaş’ın 

(2006) belirttiği şekilde “edebî türler” başlığı altında toplanmıştır. Öğrenciler yalnızca bu 

türlerde metin yazdıkları için çalışma belirtilen türlerle sınırlandırılmıştır.  

BULGULAR 

Ortaokul öğrencilerinin  (6, 7 ve 8. sınıf) yazılı anlatım becerilerinde tercih ettiği edebî 

türlere ilişkin sıklık (s), yüzdelik (%) oranları ile sıralama (s.) değerleri tablolarda 

gösterilmiştir; bulgulara ilişkin yorum ve açıklamalarda bulunulmuştur: 

Tablo 1. Gezi Yazısının Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Gezi  

Yazısı 
18 6,52 7 12 4,98 7 42 18,34 2 72 9,65 6 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 1’de Gezi yazısının tercih edilme oranının 6. sınıflarda 6,52 (yedinci sırada) ; 

7. sınıflarda 4,98 (yedinci sırada); 8. sınıflarda ise 18,34 (ikinci sırada) olduğu 

görülmektedir. Tüm türler içinde gezi yazısı 9,65’lik bir orana sahiptir. Gezi yazısı tüm 

düzeylerde ve tercih edilen türler içinde altıncı sırada yer almaktadır. 
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Tablo 2. Anı (Hatıra) Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Anı  

(Hatıra) 
34 12,32 4 53 21,99 1 41 17,90 3 128 17,16 2 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi anı türü 6. sınıflarda 12,32 (dördüncü sırada); 7. sınıflarda 

21,99 (birinci sırada); 8. sınıflarda ise 17,90’lık bir orana (üçüncü sırada) sahiptir. Anının 

tüm türler içinde tercih edilme düzeyi ise 17,16’dır. Anı türünün tüm düzeylerde ve tercih 

edilen türler içinde ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Anı (hatıra), Türkçe Öğretim 

Programı’nda  (MEB, 2006) tüm düzeyler için öğretilmesi gereken zorunlu türler arasında 

yer almaktadır. Anı türünün her yıl ve her düzeyde tekrar edilmesi onun tercih edilmesindeki 

etkenlerden biri olsa da bu durumu her insanın başkalarıyla paylaşacak bir anıya sahip 

olmasından ve insanların kendileri için özel bir yere sahip olan olayları anlatma isteğinden 

kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Tablo 3. Masal Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Masal 37 13,41 3 23 9,54 5 20 8,73 5 80 10,72 4 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 3’te belirtildiği üzere masal türü 6. sınıflarda 13,41 (üçüncü sırada); 7. 

sınıflarda 9,54 (beşinci sırada); 8. sınıflarda ise 8,73’lük bir orana (beşinci sırada) sahiptir. 

Masalın tüm türler içinde tercih edilme düzeyi ise 10,72’dir. Masalın tüm düzeylerde ve 

tercih edilen türler içinde dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Bu tür yalnızca 6. sınıfta 

öğretilmesi gereken türler arasında olmasına rağmen 7 ve 8. sınıf öğrencileri tarafından da 

çokça tercih edilmiştir. Masalın kolay, eğlenceli ve etkili yapısı onu bütün düzeylerde tercih 

edilir kılmıştır.  

Tablo 4. Hikâye Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Hikâye 42 15,22 2 52 21,58 2 28 12,23 4 122 16,35 3 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

Tablo 4’te hikâye türünün tercih edilme oranının 6. sınıflarda 15,22 (ikinci sırada); 7. 

sınıflarda 21,58 (ikinci sırada); 8. sınıflarda ise 12,23 (dördüncü sırada) olduğu 

görülmektedir. Hikâyenin tüm türler içinde tercih edilme düzeyi ise 16,35’tir. Hikâye tüm 

düzeylerde ve tercih edilen türler içinde üçüncü sırada yer almaktadır. Hikâye türünün 2006 

Türkçe Öğretim Programı’nda bütün düzeylerde öğretilmesi gereken türler arasında olması, 

olaya dayalı olmasının yazmada sağladığı kolaylık, hikâyenin akılda kalacak kadar kısa 

olması ve etkileyici bir özelliği taşıması,  malzeme zenginliği sağlaması yani gerçek hayatta 

karşılaşılabilecek her konuda yazılabilecek olması, ders kitaplarında bu tür ile ilgili çok 

örneğin bulunması türün tercih edilmesinde başlıca etkendir. Ayrıca Kemiksiz’in (2016) 

belirttiği gibi öğretmenlerin kompozisyon sınavlarında en çok hikâye türünde eser istemeleri 

de öğrencilerin tercihlerinde etkileyen faktörlerden biridir. 

Tablo 5. Söyleşi (Sohbet) Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Söyleşi  

(Sohbet) 

6 2,17 10 3 1,24 10 9 3,93 8 18 2,41 9 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi söyleşi (sohbet) türü 6. sınıflarda 2,17 (onuncu sırada); 7. 

sınıflarda 1,24 (onuncu sırada); 8. sınıflarda ise 3,93’lük bir orana (sekizinci sırada) sahiptir. 
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Söyleşi (sohbet)nin tüm türler içinde tercih edilme düzeyi ise 2,41’dir. Söyleşi (sohbet) tüm 

düzeylerde ve tercih edilen türler içinde dokuzuncu sırada yer almaktadır. 

Tablo 6. Deneme Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Deneme 59 21,38 1 35 14,52 3 43 18,78 1 137 18,36 1 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 6’a ait veriler deneme türünün 6. sınıflarda 21,38 (birinci sırada); 7. sınıflarda 

14,52 (üçüncü sırada); 8. sınıflarda ise 18,78’lik bir orana (birinci sırada) sahip olduğunu 

göstermektedir. Denemenin tüm türler içinde tercih edilme düzeyi ise 18,36’dır. Deneme 

tüm düzeylerde ve tercih edilen türler içinde birinci sırada yer almaktadır. Bu türün 

programda tüm düzeylerde öğretilmesi gereken zorunlu türlerden olması, ders kitaplarında 

deneme türüne çokça yer verilmesi türün tercih edilmesinde etkili olsa da bilgilendirici 

metinler arasında tartışmasız yazılması en kolay tür denemedir. Çünkü yazar istediği konuyu 

ele alabilir, içinden geldiği gibi anlatır. Konu üzerinde araştırma yapmasına, düşüncelerini 

savunmasına gerek yoktur. Öğrencilerin hâlihazırdaki bilgileri kullanabilir olmaları (daha 

önceden öğrendiği atasözü, deyim, özdeyişlerle konuyu zenginleştirmesi, birçok bilgi 

kanalından -okudukları, duydukları, gördükleri, izledikleri, yaşadıkları vb.- 

yararlanabilmesi), edindiği bu bilgi ve birikimleri rahat bir üslupla yazıya dökmeleri 

denemeyi tüm türler içinde popüler kılmaktadır. 

Tablo 7. Otobiyografi Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Otobiyografi 14 5,07 8 4 1,66 9 6 2,62 9 24 3,22 8 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 7’de belirtildiği gibi otobiyografi 6. sınıflarda 5,07 (sekizinci sırada); 7. 

sınıflarda 1,66 (dokuzuncu sırada); 8. sınıflarda ise 2,62’lik bir orana (dokuzuncu sırada) 

sahiptir. Otobiyografinin tüm türler içinde tercih edilme düzeyi ise 3,22’dir. Otobiyografi 

tüm düzeylerde ve tercih edilen türler içinde sekizinci sırada yer almaktadır. Derslerde 

yazılan otobiyografi çalışmaları genel olarak öğrencilerin kişilik özelliklerini, zevk ve 

beğenilerini, hayallerini değil; doğumuyla ilgili bilgileri, geçirdiği hastalıkları, unutamadığı 

olumsuz olayları, eğitim ve aile hayatına konu alır. Birçok öğrenci bu konular üzerine 

konuşmak istemez. Otobiyografi çalışmalarında öne çıkarılmaya çalışılan hususlar 

öğrencilerin bu türe karşı ilgisiz olmasına neden olur.   

Tablo 8. Fabl Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Fabl 22 7,97 6 18 7,47 6 17 7,42 6 57 7,64 7 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 8’e ait veriler fabl türünün 6. sınıflarda 7,97 (altıncı sırada); 7. sınıflarda 7,47 

(altıncı sırada); 8. sınıflarda ise 7,42’lik bir orana (altıncı sırada) sahip olduğunu 

göstermektedir. Tüm türler içinde fablın tercih edilme düzeyi ise 7,64’tür. Bu türün bütün 

düzeylerde aynı sırada olması dikkat çekici bir durumdur. Fabl tüm düzeylerde ve tercih 

edilen türler içinde yedinci sırada yer almaktadır.  

Tablo 9. Mektup Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Mektup 5 1,81 11 7 2,90 8 0 0,00 - 12 1,61 11 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 
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Tablo 9’da görüldüğü gibi mektup türü 6. sınıflarda 1,81 (on birinci sırada); 7. 

sınıflarda 2,90’dur (sekizinci sırada). 8. sınıf öğrencileri ise bu türde örnek vermemişlerdir. 

Mektubun tüm türler içinde tercih edilme düzeyi ise 1,61’dir. Mektup tüm düzeylerde ve 

tercih edilen türler içinde on birinci sırada yer almaktadır. Bu türe duyulan ilgiyi azaltan 

nedenler arasında mektubun yalnızca 6. sınıfta verilmesi, günümüz dünyasında e-posta, 

elektronik mesaj gibi kavramların yaygınlık kazanması başlıca etkendir. 

Tablo 10. Fıkra (Gülmece) Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Fıkra  

(Gülmece) 

0 0,00 - 1 0,41 12 0 0,00 - 1 0,13 14 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 10’da Fıkra (gülmece) türünün 6 ve 8. sınıflarda tercih edilmediği 

görülmektedir. 7. sınıf öğrencilerinin 0,41’i  (on ikinci sırada) bu türde örnek vermişlerdir.  

Fıkra (gülmece)nın tüm türler içinde tercih edilme düzeyi ise 0,13’tür. Fıkra (gülmece) tüm 

düzeylerde ve tercih edilen türler içinde son sırada yer almaktadır. Bu durum fıkranın 

zorunlu türler arasında yer almamasıyla ilişkilendirilebileceği gibi kişinin espri anlayışıyla 

da ilgilidir; çünkü olayları komik yanları ile yakalamak, insanları güldürebilmek bir 

becerinin yanı sıra bir yetenek işidir. 

Tablo 11. Biyografi Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Biyografi 11 3,99 9 2 0,83 11 2 0,87 11 15 2,01 10 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi biyografi türü 6. sınıflarda 3,99 (dokuzuncu sırada); 7. 

sınıflarda 0,83 (on birinci sırada); 8. sınıflarda ise 0,87’lik bir orana (on birinci sırada) 

sahiptir. Biyografinin tüm türler içinde tercih edilme düzeyi ise 2,01’dir. Biyografi tüm 

düzeylerde ve tercih edilen türler içinde onuncu sırada yer almaktadır. Başkasının hayatını 

ayrıntılarıyla olmasa bile ana hatlarıyla anlatmak bir ön hazırlığı gerektirir; çünkü öğrenilen 

bilgiler sürekli kullanılmadıklarında unutabilir ya da karıştırılabilir. Öğrencilerin bilgiden 

emin olamamaları ve yanlış, eksik bilgi aktarma kaygıları bu türün son sıralarda yer 

almasında etkendir. 

Tablo 12. Makale Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Makale 0 0,00 - 0 0,00 - 3 1,31 10 3 0,40 12 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 12’e ait veriler 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin makale türüne örnek vermediğini 

göstermektedir. 8. sınıf öğrencilerinin ise 1,31’i (onuncu sırada) bu türü tercih etmişlerdir. 

Makale tüm türler içinde 0,40’lık bir orana sahiptir. Makale tüm düzeylerde ve tercih edilen 

türler içinde on ikinci sırada yer almaktadır. Makalenin 6 ve 7. sınıflarda tercih edilmemesini 

bu düzeylerde öğretilmemesiyle açıklamak mümkün olsa da 8. sınıfta son sıralarda yer 

almasını öğrencilerin kendileri için yeni olan bu türe alışkın olmamasıyla ilişkilendirmek 

mümkündür. Diğer bir neden ise makalenin yapısıyla ilgilidir. Bilgilendirici metinler içinde 

yazılması en zor olan yazı türü makaledir; çünkü yazma öncesinde araştırma yapmayı ve 

savunulan düşünceleri kanıtlarla ortaya koymayı gerekli kılar. Türün işlevinden kaynaklanan 

bu zorluk onun az tercih edilmesine neden olur. 
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Tablo 13. Şiir Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Şiir 28 10,14 5 31 12,86 4 16 6,99 7 75 10,05 5 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 13’te görüldüğü gibi şiir 6. sınıflarda 10.14 (beşinci sırada); 7. sınıflarda 12.86 

(dördüncü sırada); 8. sınıflarda ise 6.99’luk bir orana (yedinci sırada) sahiptir. Şiirin tüm 

türler içinde tercih edilme düzeyi ise 10.05’tir. Şiir tüm düzeylerde ve tercih edilen türler 

içinde beşinci sırada yer almaktadır. 

Tablo 14. Eleştiri (Tenkit) Türünün Tercih Edilme Durumu  

Edebî  

Tür 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam 

s % s. s % s. s % s. s % s. 

Eleştiri  

(Tenkit) 

0 0,00 - 0 0,00 - 2 0,87 11 2 0,27 13 

Toplam 276 100 14 241 100 14 229 100 14 746 100 14 

 

Tablo 14’e ait veriler 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin makale türüne örnek vermediğini 

göstermektedir. 8. sınıf öğrencilerinin ise 0,87’si  (on birinci sırada) bu türü tercih etmiştir. 

Eleştiri tüm türler içinde 0,27’lik bir orana sahiptir. Eleştiri (tenkit) tüm düzeylerde ve tercih 

edilen türler içinde on üçüncü sırada yer almaktadır. Eleştiri, Türkçe Öğretim Programı’na 

(MEB, 2006) paralel olarak 6 ve 7. sınıfta verilmediğinden bu düzeydeki öğrenciler 

tarafından da tercih edilmemiştir; 8. sınıflar için ise yeni bir metin çeşididir. Ayrıca makale 

gibi yapısından kaynaklanan karakteristik özellikleri (savunulan düşünceyi destekleyen ya da 

olumsuz yönden eleştirilen düşünceyi çürüten ifadeler ) bulunmaktadır ve bu özellikler de 

ciddi bir hazırlığı gerekli kılmaktadır. Belirtilen nedenler eleştirinin az tercih edilmesinde 

etkili olabilmektedir. 
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Sonuç 

Yazılı anlatım becerilerinin temel hedefi yazmayı kültür haline getirmek,  edebî tür 

bilgisini kavratmak ve bu türe uygun eserler ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu bakımdan 

edebi tür bilgisi Türkçe Öğretim Programları’nda üzerinde önemle durulan konulardan biri 

olmuştur. Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatım dersinde tercih ettiği edebî türleri ortaya 

koymayı amaçlayan bu çalışmada; türlere ilişkin sıklık, yüzdelik ve sıralama değerleri bir 

bütün olarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 15. Edebî Türlerin Tercih Edilme Durumu 
 

 

Türler 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Genel Toplam 
S
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m
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Gezi Yazısı 18 6,52 7 12 4,98 7 42 18,34 2 72 9,65 6 

Anı (Hatıra) 34 12,32 4 53 21,99 1 41 17,90 3 128 17,16 2 

Masal 37 13,41 3 23 9,54 5 20 8,73 5 80 10,72 4 

Hikâye 42 15,22 2 52 21,58 2 28 12,23 4 122 16,35 3 

Söyleşi 

(Sohbet) 

6 2,17 10 3 1,24 10 9 3,93 8 18 2,41 9 

Deneme 59 21,38 1 35 14,52 3 43 18,78 1 137 18,36 1 

Otobiyografi 14 5,07 8 4 1,66 9 6 2,62 9 24 3,22 8 

Fabl 22 7,97 6 18 7,47 6 17 7,42 6 57 7,64 7 

Mektup 5 1,81 11 7 2,90 8 0 0,00 - 12 1,61 11 

Fıkra 

(Gülmece) 

0 0,00  1 0,41 12 0 0,00  1 0,13 14 

Biyografi 11 3,99 9 2 0,83 11 2 0,87 11 15 2,01 10 

Makale 0 0,00 - 0 0,00 - 3 1,31 10 3 0,40 12 

Şiir 28 10,14 5 31 12,86 4 16 6,99 7 75 10,05 5 

Eleştiri 0 0,00 - 0 0,00 - 2 0,87 11 2 0,27 13 

Toplam 276 100,00 14 241 100,00 14 229 100,00 14 746 100,00 14 

 

Ortaokul öğrencileri toplam 14 türde yazı yazmışlardır: gezi yazısı, anı (hatıra), 

masal, hikâye, söyleşi (sohbet), deneme, otobiyografi, fabl, mektup, fıkra (gülmece), 

biyografi, makale, şiir ve eleştiri. Tüm türler içinde en yüksek oran denemeye (%18.36), en 

düşük oran ise fıkra (gülmece) (%0,13)ya aittir. Edebî türlere yer verilme sıklığı sınıf 

düzeylerine göre farklılık göstermektedir: 6 ve 8. sınıf öğrencileri en çok denemeye, 7. sınıf 

öğrencileri ise anıya yer vermişlerdir. Mektup 6. sınıfta,  fıkra (gülmece)  7. sınıfta, biyografi 

ile eleştiri ise ve 8. sınıfta en az tercih edilen yazı türüdür.  Öğrencilerin eleştiri (6 ve 7. 

sınıfta), fıkra (gülmece) (6 ve 8. sınıfta), makale (6 ve 7. sınıfta) ve mektup türüne (8. sınıfta) 

hiç yer vermediği tespit edilmiştir. Bu durum eleştiri ve makalenin 2006 tarihli Türkçe 

Öğretim Programı’nda 8. sınıfta verilmesi gereken konuları arasında olmasıyla ve bu türlerin 

zorluk düzeyiyle, fıkranın ise öğretilmesi gereken zorunlu türler arasında bulunmamasıyla 

ilişkilendirilebilir. Ayrıca içinde nükte barındıran fıkrayı yazmak kişinin espri anlayışıyla da 

ilgilidir; çünkü olayları komik yanları ile yakalamak, insanları güldürebilmek bir becerinin 

yanı sıra bir yetenek işidir. 

 Programda belirtildiği halde hiçbir düzeyde yer almayan edebî türler ise tiyatro, roman ve 

destandır. Öğrencilerin bu türlerde örnek vermemesini türlerin bir ders saatine 

sığdırılamamasıyla ve ön hazırlık gerektirmesiyle açıklamak mümkündür. Hem programda 

hem de yazılı materyallerde yer almayan türler ise efsane, fıkra (köşe yazısı), günlük 

(günce), röportaj ve haber yazısıdır. 
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Türkçe Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi Başarı Düzeyleri Üzerine Bir 

Araştırma1 

 

Yağmur Özge UĞURELLİ* 

Fatma AÇIK** 

 

Öz: Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının Çocuk Edebiyatı dersine 

yönelik başarı düzeylerini belirlemektir. Araştırmada, Türkçe Öğretmenliği Lisans 

Programında çocuk edebiyatı öğretiminin durumu, öğretmen adayı boyutuna göre 

incelenmiştir. Çocuk Edebiyatı öğretiminin ele alındığı bu çalışmada, Çocuk Edebiyatı ders 

sürecinin öğretmen adaylarının alanla ilgili kazanımlarında anlamlı bir farklılık oluşturup 

oluşturmadığı üzerinde durulmuştur. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden nedensel 

karşılaştırma ile yapılmıştır. Çocuk Edebiyatı ders sürecinin, Türkçe öğretmen adaylarının 

çocuk edebiyatı alanına yönelik kazanımlarında anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı 

ortaya çıkarmak amacıyla Türkçe öğretmen adaylarına Çocuk Edebiyatı dersi ile ilgili başarı 

testi uygulanmıştır. Başarı testi, Çocuk Edebiyatı dersini alan bir grup öğretmen adayı ile 

almayan bir grup öğretmen adayına uygulanmış ve gruplar arası başarı durumunda anlamlı 

bir farklılık olup olmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın evreni Türkiye’de Türkçe 

Öğretmenliği Bilim Dalının bulunduğu üniversitelerde, bu bilim dalına kayıtlı öğretmen 

adaylarının tamamından oluşmaktadır. Örneklem ise, Dumlupınar Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinin Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi 

Bölümlerindeki 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çocuk Edebiyatı dersi, Türkçe 

Öğretmenliği Bölümünde 3. sınıfın I. döneminde, yani V. yarıyılda okutulan bir derstir. 

Çocuk Edebiyatı dersini alan grup 3. sınıf öğrencilerinden, almayan grup 2. sınıf 

öğrencilerinden seçilmiştir. Çocuk Edebiyatı dersini alan gruba dâhil 129 öğretmen adayına, 

Çocuk Edebiyatı dersini almayan öğretmen adayı grubuna dâhil 134 öğretmen adayına başarı 

testi uygulanmıştır. Başarı testi uygulamasıyla elde edilen nicel veriler, bağımsız örneklem t 

testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre Türkçe öğretmen 

adaylarının çocuk edebiyatı alanına yönelik kazanımlarında, Çocuk Edebiyatı dersini alma 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı dersi, çocuk edebiyatı öğretimi, Türkçe öğretmen 

adayı 

 

Abstract: The purpose of the present study is to determine the success level of the 

teacher candidates studying at the Departments of Turkish Language Education. In the 

research, the situation of teaching children’s literature in the Undergraduate Program of 

Turkish Language has been investigated according to the dimension of teacher candidates. In 

the current study, it is also pinpointed that whether the process of the course of Children’s 

Literature has a significant difference on the acquisitions of teacher candidates. The model of 

the research is the casual-comparative model of the quantitative research techniques. In the 

study, an achievement test has been applied to the teacher candidates, to determine whether 

the process of the course of Children’s Literature has a meaningful difference on the 

acquisitions of them, in the field of children’s literature. The achievement test was applied to 

two groups of teacher candidates, one group who has taken the course and one group who 

has not taken the course of children’s literature, and it is determined that whether there is a 

significant difference in terms of their success between two groups. The universe of the 

research composed of all the teacher candidates at the departments of Turkish Language 

Education in universities of Turkey, where the Departments of Turkish Language Education 

is included. The sample consists of the students studying at the 2nd and 3rd grades at the 

                                                      
1 Bu çalışma, Üniversitelerde Çocuk Edebiyatı Öğretiminin Öğretim Elemanı, Ders Kitabı ve Öğrenci Başarı 

Düzeyine Göre Değerlendirilmesi (Doktora Tezi) adlı tezden üretilmiştir. 
* Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 

y.ugurelli@bozok.edu.tr 
** Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 

fatmaacik@gazi.edu.tr 
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Departments of Turkish Language Education in Dumlupınar University, Gazi University and 

Kirikkale University. Children’s Literature course is a course taught in the first semester of 

the 3rd year, in the 5th term in the Department of Turkish Language Education. The group 

who has taken children’s literature course has been selected from third year students and 

other group who has not taken the children’s literature course has been selected from 2nd 

grade students. The achievement test has been applied to 129 teachers candidates including 

the group with the knowledge of children’s literature course and 134 teacher candidates 

including the group without knowledge of children’s literature course. The quantitative data 

obtained through the achievement test was analysed with independent sampling t test. The 

quantitative data obtained through the achievement test has been analysed with the 

independent sampling t test. According to the findings obtained in the research, the 

acquisition levels of the teacher candidates of Turkish language Education department has 

not showed a difference in terms of the variable of taking the course of Children’s Literature. 

Keywords: Child literature, teaching child literature, Turkish teacher candidate 

 

Giriş 

Temel dil becerilerinden biri olan okuma, ‘yazılı materyalin çözümlenerek anlamlı 

olarak algılanması’ şeklindeki tanımının yanı sıra, bir alışkanlık olarak edinilen okuma 

uğraşını da kapsamaktadır. Okuma, bir birey olarak insanoğlunun ‘kendi farkındalığını’ 

duyumsatan ve ‘kendini geçekleştirme’ adına yapılabilecekleri hissettiren özel bir eylemdir” 

(Açık, 2010, s. 1). Temel amacı, okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak olan çocuk 

edebiyatı ise, okuma alışkanlığının edinilmesinde en önemli malzemedir. Dilin anlamaya 

yönelik becerilerinden biri olan okuma, çoğunlukla örgün öğretim sürecinde edinilmektedir. 

Bu anlamda, okuma becerisinin kazanılmasında ve bir alışkanlık haline gelmesinde, en 

önemli etkenlerden biri öğretmen, en etkili malzemelerden biri ise çocuk edebiyatıdır. Örgün 

öğretim sürecinin nihai amaçlarından biri, okuma alışkanlığına ve zevkine sahip bireyler 

yetiştirmekse eğer bu durum çocuk edebiyatına hâkim öğretmenler yetiştirerek mümkün 

olacaktır. “Çocuk edebiyatı kitaplarından, çocuğun etkilice yararlanması çocuk edebiyatı 

öğretiminde temel özne konumundaki öğretmenlerin bilimsel bir anlayışla eğitilmesini 

zorunlu kılar” (Kavcar & Samur İnce, 2014, s. 289). 

Okuma becerisinin kazanılması ve bir alışkanlık haline gelmesi, çocuk edebiyatı 

kültürünü kavramış öğretmenlerinin yetiştirilmesiyle gerçekleşecektir. Çocuk edebiyatı 

kültürünü kavramış bir öğretmen yetiştirmenin yolu ise lisans eğitimi sürecinde öğretmen 

adaylarına yeterli düzeyde çocuk edebiyatı bilgi ve becerisini kazandırmaktan geçmektedir. 

Günümüzde çocuk edebiyatı öğretimi, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Okul 

Öncesi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarında Çocuk Edebiyatı dersi 

aracılığıyla yürütülmektedir. 

Dört temel dil becerisinden biri olan okuma, bireyin öğrenim hayatı boyunca bütün 

derslerde kullanacağı, hatta hayatının her alanında ihtiyaç duyacağı bir beceridir. Bu beceriyi 

kazandırmak ve kalıcı hale getirmek, temelde Türkçe öğretiminin görevidir. Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’nda okuma becerisine yönelik amaç, “Okuma öğrenme alanıyla, 

öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları yazılı metinleri doğru, akıcı bir biçimde ve 

uygun yöntemleri kullanarak okuyabilmeleri, okuduklarını değerlendirip eleştirel bir bakış 

açısıyla yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alışkanlık hâline getirebilmeleri amaçlanmıştır” 

(MEB TTKB, 2006, s. 6) şeklinde ifade edilmiştir. Okuma becerisini alışkanlık haline 

getirmeyi amaç edinmiş bir dersin öğretmenine, bu anlamda ciddi görevler düşmektedir. 

Bundan dolayı Türkçe öğretmenleri, öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmek ve onlara 

okuma alışkanlığı kazandırmak adına gerekli yeterliliklere sahip olmalıdır. Bu bağlamda, 

Türkçe öğretmeninin dersin bu amaçlarını yerine getirebilmesi için dil öğretiminin temel 

aracı olan metinleri seçebilmesi ve amaca uygun kullanabilmesi gerekir. Hedef kitlenin yaş 

faktörü göz önünde bulundurulduğu zaman, Türkçe öğretmenlerin kullanacağı metinlerin ana 

kaynağını çocuk edebiyatı metinleri oluşturmaktadır. Bundan dolayı, Türkçe öğretmen 

adayları lisans eğitimi sırasında çocuk edebiyatı alanında gerekli donanımı elde 

edebilmelidir. Türkçe öğretmen adayları, bu yeterliliklere, Çocuk Edebiyatı dersinde yapılan 

çocuk edebiyatı öğretimi aracılığıyla ulaşmaktadır. 
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Çocuk edebiyatı öğretiminin temel amacı, Eğitim Fakültelerinin öğretmen yetiştiren 

programlarında, öğretmen adaylarına çocuk edebiyatının temel ölçütlerini ve çocuğun 

yaşamındaki yerini kavratarak çocuk edebiyatı kültürünü özümsemiş öğretmen adayları 

yetiştirmektir (Sever, 2007, s. 116; Şirin, 2007, s. 63). Çocuk edebiyatı öğretiminin işlevi ise 

çocuk edebiyatı öğretimi sürecinde, öğretmen adayını alanla ilgili uygulamalara dâhil ederek 

çocuk edebiyatı alanına hâkim kılmak ve çocuk edebiyatı-dil öğretimi bağını kurarak çocuk 

edebiyatı kültürünü özümsemelerini sağlamaktır. 

Çocuk edebiyatı öğretiminin amacına uygun bir şekilde yapılmasında, YÖK’ün 

belirlediği ders içeriği ve saati, dersi yürüten öğretim elemanının alanla ilgili akademik 

donanımları, kullanılan ders kitaplarının amaca uygunluğu gibi değişkenler etkili olmaktadır. 

Ancak bu konuda yapılan kısıtlı sayıdaki çalışmaların neredeyse tamamına yakını 

göstermektedir ki Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretiminde ders verenlerin büyük bir kısmı 

bu alanda eğitim almamıştır. Çocuk edebiyatının temel amacı okuma alışkanlığı ve zevki 

kazandırmak olmasına rağmen, henüz öğretmen adaylarına dahi bu yeterlilik 

kazandırılamamaktadır. Çünkü Çocuk Edebiyatı dersi, türlerin tanıtıldığı bir ders olmaktan 

öteye geçememektedir. Ders kitaplarının büyük bir kısmı yalnızca kuramsal bilgiye yer 

vermektedir. Derslerde çocuk edebiyatı ve dil öğretimine yönelik etkinlikler 

yaptırılamamaktadır. Bu da öğretmen adaylarının dil öğretimi sürecinde çocuk edebiyatından 

faydalanmak konusunda zorlanmalarına sebep olmaktadır (Celepoğlu & Çetindağ, 2012; 

Kolaç, Demir, & Karadağ, 2012; Büyükkavas Kuran & Ersözlü, 2009; Maltepe, 2009; 

Uçgun, 2010). 

Çocuk edebiyatı öğretimiyle ilgili sorunların temelinde, dersin öğretmen yetiştiren 

lisans programlarındaki konumu yer almaktadır. Çocuk Edebiyatı dersi Türkçe Öğretmenliği 

Programlarının kuruluşundan itibaren bu programlarda okutulan bir derstir. Ancak yıllar 

içinde öğretim programlarında yapılan yapılandırmalarla dersin dönemi ve saati azaltılmıştır. 

Türkçe Öğretmenliği Programı, 1992-1993 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne bağlı bir lisans programı olarak 

kurulmuştur (Güzel, 2003, s. 65). 1994-1995 öğretim yılında uygulanmaya başlanan ders 

programında Çocuk Edebiyatı dersi, 4. sınıfın iki döneminde de iki saat okutulan bir derstir. 

Eğitim Fakültelerinde 1998 yılında yapılan yeniden yapılandırma çalışmasıyla birlikte 

yalnızca Gazi ve Dokuz Eylül Üniversiteleri Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmenliği Bölümlerine bağlı olarak kurulan Türkçe Öğretmenliği Programları bağımsız 

bir bölüm haline getirilmiştir ve ülke genelindeki Eğitim Fakültelerinde yaygınlaştırılmıştır. 

Yeniden yapılandırma çalışmasıyla öğretmenlik programlarında köklü değişimler 

yapılmıştır. Çocuk Edebiyatı dersi, 1998 yılında Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin yeniden 

yapılandırılması projesi kapsamında yapılan yeniliklere bağlı olarak Türkçe Öğretmenliği 

Programının yanı sıra Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde de okutulmaya başlanmıştır. 

Yapılan bu düzenlemeden sonra, Çocuk Edebiyatı dersinin Eğitim Fakültelerinde, bölümlere 

göre ders dağılımı şu şekildedir: 
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Tablo 1. 1998-1999 Öğretim Eğitim Fakültesi Lisans Programlarındaki Çocuk Edebiyatı 

Dersinin Durumu 

Bölüm Ders 
Okutulduğu 

Sınıf 

Okutulduğu 

Dönem 

Teori Saati-

Uygulama 

Saati-Ders 

Kredisi 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Çocuk 

Edebiyatı I 
3. Sınıf 

Güz Dönemi/5. 

Yarıyıl 
2-2-3 

Çocuk 

Edebiyatı II 
3. Sınıf 

Bahar Dönemi/6. 

Yarıyıl 

Sınıf Öğretmenliği 
Çocuk 

Edebiyatı 
2. Sınıf 

Bahar Dönemi/4. 

Yarıyıl 
3-0-3 

Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği (Yan 

Alan: Türkçe 

Öğretmenliği) 

Çocuk 

Edebiyatı 
3. Sınıf 

Güz Dönemi/5. 

Yarıyıl 
3-0-3 

Türkçe Öğretmenliği  
Çocuk 

Edebiyatı 
3. Sınıf 

Bahar Dönemi/6. 

Yarıyıl 
3-0-3 

İşitme Engelliler 

Öğretmenliği (Yan 

Alan: Türkçe 

Öğretmenliği) 

Çocuk 

Edebiyatı 
3. Sınıf 

Bahar Dönemi/6. 

Yarıyıl 
3-0-3 

 

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere Çocuk Edebiyatı dersi Türkçe Öğretmenliği 

Programında, 3. sınıfın 2. döneminde okutulan 3 kredilik bir derstir. Türkçe Öğretmenliği 

Programının 1994-1995 öğretim yılında uygulanan ilk ders programında Çocuk Edebiyatı 

dersi 4. sınıfın her iki döneminde de okutulan ve iki dönemde de 2 kredi olmak üzere toplam 

4 kredilik bir derstir.  1998 yılında yapılan değişimle birlikte ders tek dönemde okutulan 3 

kredilik bir ders olmuştur. Çocuk edebiyatının dil öğretimi açısından önemi dikkate 

alındığında, tek dönem haftada 3 saat okutulan bir dersle, öğretmen adaylarının 

kendilerinden beklenen kazanımlara ulaşmaları oldukça zor görünmektedir. Bir diğer 

ifadeyle, Çocuk Edebiyatı dersinin öğretmen adaylarına alanla ilgili gerekli kazanımları 

sağlayarak amacına ulaşması mümkün görünmemektedir. 

1998 yılında yapılan düzenlemeden sonra, 2006-2007 yıllarında öğretim 

programlarının güncellenmesine yönelik yeni bir çalışma yapılmıştır. Programların 

güncellenmesinin nedeni, “Eğitim Fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiştirme 

programlarının; çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip öğretmenler yetiştirmedeki 

yeterlilikleri tartışılır olmuş ve programlarla ilgili sorunları çözümlemeye yönelik öneriler, 

bilimsel araştırma verilerine ve alan uzmanlarının görüşlerine dayalı olarak ortaya 

konmuştur” (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2006, s. 1) şeklinde açıklanmıştır. 2006-2007 

akademik yılında öğretmen yetiştirme programlarında yapılan düzenlemelerle ders 

dağılımları ve içerikleri ile ilgili önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu 

düzenleme sonucunda, Çocuk Edebiyatı dersi bazı bölümlerden kaldırılmış, bazı bölümlerde 

de dersin kredisi azaltılmıştır. Bölümlere göre Çocuk Edebiyatı dersinin okutulacağı 

yarıyıllar, teorik ve uygulama saatleri, şu şekilde düzenlenmiştir: 
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Tablo 2. 2006-2007 Öğretim Yılında Eğitim Fakültesi Lisans Programındaki Çocuk 

Edebiyatı Dersinin Durumu 

Bölüm Ders 
Okutulduğu 

Sınıf 

Okutulduğu 

Dönem 

Teori Saati-

Uygulama 

Saati-Ders 

Kredisi 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Çocuk 

Edebiyatı 
2. Sınıf 

Bahar Dönemi/4. 

Yarıyıl 
3-0-3 

Sınıf Öğretmenliği 
Çocuk 

Edebiyatı 
2. Sınıf 

Bahar Dönemi/4. 

Yarıyıl 
2-0-2 

Türkçe Öğretmenliği  
Çocuk 

Edebiyatı 
3. Sınıf 

Güz Dönemi/5. 

Yarıyıl 
2-0-2 

 

Tablo 1 ve Tablo 2’de de görüldüğü üzere yapılan her güncellemede Çocuk 

Edebiyatı ders saatinde bir azalma söz konusu olmuştur. Temel kaynağı yazılı materyaller 

yani edebi metinler olan Türkçe öğretiminde, hitap edilen yaş grubundan dolayı bu metinler 

çocuk edebiyatı ürünlerinden oluşmaktadır. Bu anlamda Türkçe öğretmeni adayları açısından 

çocuk edebiyatı alan bilgisine vâkıf olmak, çocuk edebiyatı eserlerini tanımak, bu eserleri dil 

öğretimi sürecinde kullanabilmek ve yaş gruplarına göre ayırt edebilmek büyük önem 

taşımaktadır. Çocuk Edebiyatı dersinin amacı, öğretmen adaylarına bu bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. Ancak tek dönem ve yalnızca haftalık 2 saatlik bir ders aracılığıyla, bu bilgi 

ve becerilerin kazandırılması mümkün görünmemektedir. 

Ülkemizde çocuk edebiyatı öğretiminde başarılı bir tablo çizilememektedir. Bu 

bağlamda, çocuk edebiyatı öğretimiyle ilgili uzman kişilerce yeni bir program oluşturulmalı; 

bu program dâhilinde alan uzmanları yetiştirmek amacıyla, çocuk edebiyatı ana bilim dalları 

oluşturulmalı, öğretmenlik programlarında okutulan Çocuk Edebiyatı dersinin içeriği ve ders 

saati düzenlenmeli ve çocuk edebiyatı alanına hâkim, çocuk edebiyatını dil öğretiminde 

kullanabilen, öğrencilerin yaş seviyelerine uygun çocuk kitapları seçebilen öğretmen 

adayları yetiştirilmelidir. “Öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim kurumunda eğitim ve 

öğretim kalitesinin önemi, öğretmenlerin bir ulusun gelişmesindeki rolü düşünüldüğünde 

daha iyi anlaşılmaktadır. Öğretmen, bireyin her bakımdan gelişiminde son derece önemli bir 

yere sahiptir. Bu nedenle, öğretmen adayının yüksek öğrenim esnasında iyi bir eğitim alması 

ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir” (Gültekin, Çiftçi, & Yetim, 2011, s. 209). 

Çocuk Edebiyatı öğretiminin ele alındığı bu çalışmada, Çocuk Edebiyatı ders 

sürecinin öğretmen adaylarının alanla ilgili kazanımlarında anlamlı bir farklılık oluşturup 

oluşturmadığı üzerinde durulmuştur. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, Eğitim Fakültelerinde okutulan Çocuk Edebiyatı dersinin, Türkçe 

Öğretmenliği Programlarındaki yeri ve dersin öğretmen adaylarına sağladığı kazanımlar 

üzerinde durulmuştur. Araştırmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının Çocuk Edebiyatı 

dersine yönelik başarı düzeylerini belirlemektir. Araştırmada, Türkçe Öğretmenliği Lisans 

Programında çocuk edebiyatı öğretiminin durumu, öğretmen adayı boyutuna göre 

incelenmiştir. 

Araştırmanın Sayıltıları 

Bu araştırmanın varsayımları ise şu şekildedir: 

1. Araştırmada, katılımcıların veri toplama aracını istekli bir şekilde cevapladıkları 

varsayılmaktadır. 

2. Araştırmada, katılımcıların çocuk edebiyatıyla ilgili düzeylerine dair farkındalık 

içerisinde oldukları varsayılmaktadır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları şu şekildedir: 

1. Araştırma, uygulamaların yapıldığı 2016-2017 öğretim yılı ile sınırlıdır. 

2. Araştırma, çalışma kapsamında ulaşılan Türkçe öğretmen adayları ile sınırlıdır. 

3. Araştırma, çalışmada kullanılan veri toplama aracı ve bu araç aracılığıyla elde edilen 

verilerle sınırlıdır. 
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4. Araştırma, katılımcıların veri toplama sırasındaki tutum ve yaklaşımlarıyla sınırlıdır. 

Yöntem 

Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma ile yapılmıştır. Çocuk 

Edebiyatı dersinin Türkçe öğretmen adaylarında gerçekleştirdiği kazanım durumunu ortaya 

çıkarmak amacıyla, öğretmen adaylarına Çocuk Edebiyatı dersi ile ilgili başarı testi 

uygulanmıştır. “Nedensel karşılaştırma yönteminin kullanıldığı araştırmalar, insan grupları 

arasındaki farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını koşullar ve katılımcılar üzerinde herhangi 

bir müdahale olmaksızın belirlemeyi amaçlayan çalışmalardır” (Büyüköztürk, Çokluk, & 

Köklü, 2013, s. 16). Nedensel karşılaştırma yöntemi, ilişkisel düzeyde bir yöntemdir. 

Araştırmada, Çocuk Edebiyatı dersinin öğretmen adaylarının çocuk edebiyatına dair 

kazanımlarında anlamlı bir farklılaşma sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla yapılan 

başarı testi uygulaması, nedensel karşılaştırma yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Başarı 

testinin uygulandığı gruplar üzerinde ve çocuk edebiyatı ders sürecine herhangi bir 

müdahalede bulunulmamıştır. Koşullar ve katılımcılar üzerinde hiçbir müdahalede 

bulunulmadan uygulanan test, Çocuk Edebiyatı dersini alan ve almayan iki farklı grupta 

uygulanarak, Çocuk Edebiyatı dersini almanın, alana dair kazanımlarda anlamlı bir farklılık 

oluşturup oluşturmadığı belirlenmiştir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, Türkiye’de Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalının bulunduğu 

üniversitelerde, bu bilim dalına kayıtlı olan öğretmen adaylarının tamamından oluşmaktadır. 

Örneklem ise, Dumlupınar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinin 

Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarındaki 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Çocuk Edebiyatı dersi, Türkçe Öğretmenliği Bölümünde 3. sınıfın I. 

döneminde, yani V. yarıyılda okutulan bir derstir. Çocuk Edebiyatı dersini alan grubun 3. 

sınıf öğrencilerinden seçilmesinin sebebi, öğrencilerin dersle ilgili bilgilerinin yeni olmasıyla 

ilgilidir. Çocuk Edebiyatı dersini almayan grubun 2. sınıf öğrencilerinden seçilmesinin 

nedeni ise, dersi almamış olmalarının yanı sıra Türkçe öğretimi ve edebiyat alanlarına, 1. 

sınıf öğrencilerine göre daha aşina olmalarıyla ilgilidir. Çocuk Edebiyatı dersini alan gruba 

dâhil 129 öğretmen adayına, Çocuk Edebiyatı dersini almayan öğretmen adayı grubuna dâhil 

134 öğretmen adayına başarı testi uygulanmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Türkçe öğretmen adaylarının, Çocuk edebiyatı ders sürecinin sonunda ne gibi 

kazanımlara ulaştıklarını belirlemek amacıyla uygulanan Çocuk Edebiyatı Başarı Testinin 

hazırlanma aşamaları şu şekildedir: 

 Çocuk Edebiyatı Başarı Testi hazırlanmadan önce mevcut ders kitaplarının içeriği 

detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

 Yapılan inceleme sonucunda ders kitaplarında bulunan ortak içerik listelenmiştir. Bu 

listelemenin sonucunda Çocuk Edebiyatı dersi aracılığıyla öğrencilere kazandırılmak 

istenenlere dair beş ana başlık elde edilmiştir.  

 Elde edilen beş ana başlığın altında bulunan kazanımlar belirlenerek bir belirtke 

tablosu oluşturulmuştur. Belirlenen kazanımlar, Bloom’un taksonomisine göre 

öğrenme basamaklarına ayrılmıştır.  

 Öğrenme basamaklarına ayrılan kazanımların bulundukları öğrenme seviyesine ve 

kazanımın içeriğine uygun olacak şekilde çoktan seçmeli sorular hazırlanarak ÇEBT 

tamamlanmıştır. 

 ÇEBT’e son halini verebilmek için uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşleri 

alınan uzmanlar, çocuk edebiyatı dersini veren ve çocuk edebiyatı alanında 

çalışmaları bulunan öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

 ÇEBT’te her bir sorunun madde ayırt ediciliği hesaplanarak soruların bilen ile 

bilmeyen öğrencileri ayırt etme düzeyi t testi ile incelenmiştir. Ek 2’de yer alan 

analiz sonuçlarına göre üç maddenin (12,17 ve 28. Maddeler) amacına hizmet 

etmediği belirlenmiştir. Toplam puanın belirlenmesinde bu maddeler dikkate 

alınmamıştır. 

 



 

 

649 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada “Başarı Testi” aracılığıyla elde edilen nicel veriler, ilişkisiz örneklemler 

t testi ile analiz edilmiştir. Analizlerin yapılmasında SPSS ve MS Excel programları 

kullanılmıştır. 

Bulgu ve Yorumlar 

Çocuk Edebiyatı Başarı Testi, Çocuk Edebiyatı dersini alan öğretmen adaylarının 

almayanlardan farkını ortaya koymak amacıyla, dersi alan ve almayan iki farklı gruba 

uygulanmıştır. Çocuk Edebiyatı Başarı Testi, Dumlupınar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve 

Kırıkkale Üniversitesinin Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümlerindeki 2. ve 3. sınıf 

öğrencilerine uygulanmıştır. Çocuk Edebiyatı dersi, Türkçe Öğretmenliği Bölümünde 3. 

sınıfın I. döneminde, yani V. yarıyılda okutulan bir derstir. Çocuk Edebiyatı dersini alan 

gruba dâhil 129 öğretmen adayına, Çocuk Edebiyatı dersini almayan öğretmen adayı 

grubuna dâhil 134 öğretmen adayına başarı testi uygulanmıştır.  

Uygulamalar sonucunda elde edilen veriler üzerinde t-testi uygulaması yapılmıştır. 

Çocuk Edebiyatı dersini alan ve almayan öğretmen adaylarının, Çocuk Edebiyatı Başarı 

Testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı farklılık olup olmadığını incelemek için ilişkisiz 

örneklemler t-testi kullanılmıştır. “Bu test, iki bağımsız örneklemden elde edilen ortalamalar 

arasındaki farkın manidarlığını test etmek üzere kullanılan parametrik bir tekniktir. Deneysel 

desenlerde ve karşılaştırmalı tarama desenlerinde iki gruba ait ortalamaların 

karşılaştırılmasında kullanılır” (Büyüköztürk, Çokluk, & Köklü, 2013, s. 159). Analizler 

yapılmadan önce ilişkisiz örneklemler t-testinin varsayımları incelenmiştir. İlişkisiz 

örneklemler t-testinin varsayımları her veri setinin birbirinden bağımsız olması, normal 

dağılım göstermesi ve varyansların homojenliğinin sağlanmasıdır. Çocuk edebiyatı dersini 

alan ve almayan öğretmen adaylarının birbirinden ayrı iki grup oluşturması veri setinin 

bağımsızlığını göstermektedir. Her iki grupta normal dağılım ve varyansların homojenliğinin 

incelenmesine ilişkin analiz sonuçları Ek 3’te sunulmuştur. Normal dağılım incelenmesinde 

Kolmogorov-Smirnov testi ve Shapiro-Wilk testi kullanılmış olup manidar bir farklılık 

gözlenmediği için (p>0,001) normal dağılım sergilendiği kabul edilmiştir. Ayrıca çarpıklık 

ve basıklık katsayılarının standart hatalarına oranının p=0,05 için 1,96’dan küçük çıkması da 

normal dağılım gösterildiğine kanıt sunmaktadır. Varyansların homojenliği incelemesi için 

Levene F testi yapılmış ve manidar bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Varyansların 

homojenliği sağlanmadığı için ilişkisiz örneklemler t-testinde varyansların homojen olmama 

durumuna göre düzenlemeye gidilmiştir. Varsayımların sağlandığı tespit edildikten sonra 

analize devam edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

H0: Çocuk Edebiyatı dersini alan öğretmen adaylarıyla almayan öğretmen 

adaylarının çocuk edebiyatı alanına yönelik kazanımları arasında anlamlı bir farklılık 

yoktur. 

Ha: Çocuk Edebiyatı dersini alan öğretmen adaylarıyla almayan öğretmen 

adaylarının çocuk edebiyatı alanına yönelik kazanımları arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 

Tablo 3. Çocuk Edebiyatı Dersini Alan ve Almayan Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı 
Dersi Başarı Testinden Aldıkları Puanlar Arasındaki Farka Yönelik İlişkisiz t-testi Sonuçları 

Grup N Ortalama Ss T Sd P 

Çocuk Edebiyatı Dersi Alanlar 129 12,19 4,95 

1,434 215,840 0,156 Çocuk Edebiyatı Dersi 

Almayanlar 

134 11,46 3,15 

 

Tablo 3’te görüleceği üzere Çocuk Edebiyatı dersini alan ve almayan öğretmen 

adaylarının, Çocuk Edebiyatı Başarı Testinden aldıkları puanlar arasında manidar bir 

farklılık bulunmamaktadır (t(215,840)=1,434; p>0,05). Ortalamalar incelendiğinde ise 

Çocuk Edebiyatı dersi alan öğretmen adaylarının ortalaması 12,19 iken; Çocuk Edebiyatı 

dersi almayan öğretmen adaylarının ortalaması 11,46 olarak görülmektedir. Çocuk Edebiyatı 

dersi alan öğretmen adaylarının ortalaması, almayan öğretmen adaylarının ortalamasına göre 

çok küçük bir miktar (0,70) yüksektir. Bu sonuçtan da anlaşılacağı üzere, Çocuk Edebiyatı 
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dersi pek çok nedenden dolayı öğretmen adaylarına gerekli kazanımları sağlayamamaktadır. 

Dersi alan ve almayanlar arasında anlamlı bir fark olmaması, ders sürecinin öğretmen 

adayları açısından herhangi bir değişim ve gelişim sağlamadığını göstermektedir.  

Dil öğretiminin temel aracı edebi metinlerdir ve bu süreçte öğretmenin doğru metni 

seçebiliyor, kullanabiliyor olması sürecin başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Türkçe 

öğretmenlerinin hedef kitlesi, 9-14 yaş aralığındaki bireylerdir. Bu yaş aralığına uygun 

metinler ise çocuk edebiyatı dairesinde yer almaktadır. Hitap edilen yaş aralığı ve bu yaş 

aralığına uygun metinlerin dâhil olduğu alan göz önüne alındığında Türkçe öğretim süreci 

açısından en önemli durumlardan biri, öğretmenin çocuk edebiyatı alanına dair sahip olduğu 

bilgi ve becerilerdir. Hedef kitle açısından, ders sürecinde kullanılması gereken metinler 

çocuk edebiyatı alanına dâhildir ve çocuk edebiyatı, Türkçe öğretimi sürecinin temel 

malzemesini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Türkçe öğretmen adaylarının çocuk 

edebiyatı alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olması için lisans eğitimi sırasında aldıkları 

Çocuk Edebiyatı dersinden en üst seviyede faydalanmaları gerekmektedir. Ancak uygulanan 

Çocuk Edebiyatı Başarı Testi verileri üzerinde yapılan t testi sonucu gösteriyor ki, dersi alan 

öğretmen adaylarının, almayan öğretmen adaylarından, alana yönelik kazanım açısından pek 

bir farkı yoktur. Dersin içeriği, ders sürecinde yapılan uygulamalar, kullanılan çocuk 

edebiyatı ders kitapları, dersi veren öğretim elemanının alanla ilgili donanımı gibi faktörler 

sonucun bu yönde olmasını etkilemektedirler. 

1998 ve 2007’de hazırlanan Çocuk Edebiyatı dersinin içeriğiyle ilgili en önemli 

sorun, hazırlanan içeriğin, dersin daha çok kuramsal boyutuna vurgu yapmasıdır (Sever S. , 

2013, s. 118; Şirin, 2007, s. 63). Ders içeriğinde daha çok kuramsal bilgiye öncelik 

verilmesine rağmen, uygulanan başarı testinde bulunan bazı temel bilgi sorularına dahi 

öğretmen adaylarının çoğunluğunun yanlış cevap verdiği görülmüştür. Çocuk edebiyatı 

klasiklerine yönelik, eser yazar eşleştirmesi şeklinde hazırlanan bir soruya öğretmen 

adaylarının doğru cevap verme oranı şu şekildedir:  

Tablo 4. Çocuk Edebiyatı Başarı Testi Madde 27'ye Verilen Doğru ve Yanlış Cevap Frekans 
Dağılımı 

1. I.Noel Şarkısı 

II. Alice Harikalar Diyarında 

III. Tom Sawyer 

IV. David Copperfield 

V. Pinokyo’nun Serüvenleri 

Aşağıdaki yazarlardan hangisi, yukarıda verilen eserlerden biriyle 

eşleştirilemez? 

A. Lewis Caroll 

B. Christophe Schmid 

C. Carlon Collodi 

D. Mark Twain 

E. Charles Dickens F
re

k
an

s 

Y
ü
zd

el
i 

F
re

k
an

s 

Doğru Cevap 59 22,4 

Yanlış Cevap 204 77,6 

Toplam  263 100 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi çocuk edebiyatı alanının temel bilgilerinden biri olan 

çocuk klasikleriyle ilgili eser yazar eşleştirmesi sorusuna; öğretmen adaylarının 59’u 

(%22,4) doğru, 204’ü (%77,6) yanlış cevap vermiştir. Bu sonuç gösteriyor ki, çocuk 

edebiyatı alanına yönelik temel bilgilerden biri olan çocuk klasikleriyle ilgili bilgi 

düzeyindeki bir soruya, öğretmen adayları çok yüksek oranda yanlış cevap vermiştir.  

Ağırlıklı olarak teorik bilginin verilmesi yönünde referans olan ders içeriğinin bu yönünün 

dahi tam anlamıyla uygulanamadığı görülmektedir. Ayrıca gerek ders saatinin yetersizliği 

gerek ders içeriği nedeniyle ders sürecinde kuramsal bilgiye ağırlık verildiği bilinmektedir. 

Ona rağmen öğretmen adaylarının kuramsal bilgi düzeyinde bir soruya doğru cevap verme 

oranlarının bu denli düşük olması dikkat çekici bir bulgudur. Maltepe (2009, s. 410) 
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tarafından hazırlanan “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçebilme 

Yeterlilikleri” adlı araştırmada, nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme konusunda 

kendini yeterli görmeyen öğrencilerden bir kısmı, bunun nedenini Çocuk Edebiyatı dersinin 

içeriğine ve işlenişine bağlamıştır. Bu araştırmanın sonucu, ders içeriğiyle ilgili sorunun 

öğretmen adayları tarafından da dile getirilen bir sorun olduğunu ortaya koymakta ve 

araştırmamızda ortaya çıkan sonucu desteklemektedir. Kolaç, Demir ve Karadağ (2012) 

tarafından yapılan, Türkçe öğretmeni adaylarının dil eğitiminde çocuk edebiyatı metinlerinin 

kullanılmasına yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlayan araştırmada; öğretmen adaylarına, 

“Dil eğitiminde çocuk edebiyatı ürünlerinden bilinçli bir şekilde yararlanıldığını düşünüyor 

musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının 27’si evet, 13’ü kısmen, 35’i ise 

hayır yanıtını vermiştir. Buna göre öğretmen adaylarının büyük bölümünün, dil eğitiminde 

çocuk edebiyatı ürünlerinden bilinçli bir şekilde yararlanılmadığını düşünmektedir. 

Öğretmen adayları günümüzde dil eğitiminde çocuk edebiyatı metinlerinden yararlanma 

konusunda yaşanan sorunların başında metin seçimini ve lisans eğitiminde kuramsal bilgilere 

yoğunlaşılmasını görmektedirler. Elde edilen bu sonuç, çalışmamızda çıkan sonucu destekler 

niteliktedir. 

Çocuk Edebiyatı dersini alan öğretmen adaylarıyla, almayan öğretmen adaylarının 

çocuk edebiyatına yönelik kazanımları arasında anlamlı bir farklılık olmamasının 

nedenlerinden biri de dersi veren öğretim elemanlarının çocuk edebiyatı alanına yönelik 

donanımlarıyla ilgilidir. Şirin’e  (2007, s. 62) göre, Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretiminin 

başarılamamasının temel nedenlerinden biri, çocuk edebiyatı öğretiminde ders verenlerin 

tamamına yakınının bu alanda eğitim almamış olmasıdır. Türkiye’de hiçbir üniversitede 

Çocuk Edebiyatı Kürsüsü bulunmamaktadır. Bundan dolayı çocuk edebiyatı alanında 

sistemli bir şekilde eğitim almış ve bu alanda uzmanlık kazanmış elemanlardan söz etmek 

mümkün olmamaktadır. Çocuk edebiyatı daha çok dil ve edebiyat alanında çalışanların özel 

ilgileri doğrultusunda üzerinde çalışılan bir alan olmuştur. Ders veren öğretim elemanlarının 

çoğunluğu da ya kişisel ilgi ve istekleri doğrultusunda bu alanda çalışmaları olanlar ya da 

alanla ilgili hiçbir çalışması olmayanlardan oluşmaktadır. Dersi veren öğretim elemanlarının 

alana yönelik akademik donanımı, derse karşı tutumlarını ve ders içi uygulamalarını da 

etkilemektedir. Bu durum, ders sürecinin öğretmen adaylarına gerekli kazanımları sağlama 

konusunda ne ölçüde etkili olacağını belirlemektedir.  

Ders süreci, YÖK tarafından belirlenen ders içeriği ve öğretim elemanının izlediği 

yola göre şekillenmektedir. Dolayısıyla ders içeriğinin ve öğretim elemanının alana yönelik 

donanımının yetersiz olduğu bir ortamda, ders sürecinin verimli bir şekilde ilerleyeceğini 

söylemek mümkün değildir. Çocuk Edebiyatı dersinin öğretmen adayları açısından en 

önemli kazanımlarından biri, öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı metinlerini Türkçe 

öğretim sürecinde doğru şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğretmen adayının bu 

yeterliliğe sahip olması ders sürecinde çocuk edebiyatı eserlerinin Türkçe öğretiminde 

kullanılmasına yönelik uygulamalar yapılmasıyla mümkün olacaktır. Ancak ders içeriğinde 

her ne kadar uygulamaya yönelik kazanımlar bulunsa da ders saati olarak uygulamaya 

ayrılan süre bulunmamaktadır. Çocuk Edebiyatı dersi, Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinde 

yalnızca 2 saat ve teori kredisiyle okutulmaktadır. Bundan dolayı, öğretmen adaylarının 

mesleki hayatlarında işlerine asıl yarayacak uygulamalar yapılamamaktadır. Öğretmen 

adaylarının da Çocuk Edebiyatı ders sürecinde uygulamaya yer verilmesi gerektiği yönünde 

görüş belirttikleri çalışmalar mevcuttur. Kolaç, Demir ve Karadağ (2012) tarafından yapılan, 

Türkçe öğretmeni adaylarının dil eğitiminde çocuk edebiyatı metinlerinin kullanılmasına 

yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlayan araştırmada; öğretmen adaylarına, “Dil eğitiminde 

çocuk edebiyatı metinlerinden yararlanma konusunda yaşanan sorunların neler olduğu?” 

sorusu yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı metinlerinden yararlanma 

konusunda sorun olarak gördükleri ilk dört maddeden ikisi şu şekildedir: Lisans eğitiminde 

kuramsal bilgilere yoğunlaşılması ve lisans eğitiminde uygulamaya yeterince yer 

verilmemesidir. Aynı araştırmada öğretmen adaylarına “Dil eğitiminde çocuk edebiyatı 

metinlerinden yararlanma konusunda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri” 

sorulmuştur. Öğretmen adaylarının ilk beş çözüm önerisinden biri “lisans eğitiminde çocuk 

edebiyatı derslerinde daha fazla uygulamaya yer verilmesi” şeklinde ifade edilmiştir. 
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Araştırmanın bu sonuçları ortaya koymaktadır ki, öğretmen adayları lisans eğitimi sürecinde 

okutulan Çocuk Edebiyatı dersinde uygulamaya ağırlık verilmesi gerektiğini 

düşünmektedirler.  Ancak “dersin işlenişinde, amaca uygun etkinlikler yerine, daha çok 

çocuk edebiyatı tarihi ve çocuk edebiyatı türlerinin öğretilmesine yönelik kuramsal 

yaklaşımın egemen olduğu bilinmektedir” (Sever S. , 2013, s. 118). Araştırmada ortaya çıkan 

Çocuk Edebiyatı dersini alan öğretmen adaylarının, almayan öğretmen adaylarından anlamlı 

bir farklılığı olmadığı bulgusunun en temel sebebi, ders sürecinin verimsiz, uygulamadan 

uzak olmasıdır. Sever (2013, s. 137), çocuk edebiyatı öğretiminde, lisans öğrencilerinin 

öğrenme ve öğretme sürecine etkin katılımını sağlamak, onlara yaparak yaşayarak öğrenme 

olanakları yaratabilmek için bireysel ve küme çalışmaları yaptırılması gerektiğini ifade 

etmektedir.  

Sonuç olarak, araştırma kapsamında Türkçe öğretmen adaylarına uygulanan Çocuk 

Edebiyatı Başarı Testinden elde edilen verilerin analiz sonuçları göstermektedir ki; Çocuk 

Edebiyatı Dersini alan öğretmen adaylarının ders başarısıyla, almayan öğretmen adaylarının 

ders başarısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca testte temel bilgileri 

sorgulayan bazı soruların dahi yüksek oranda yanlış cevaplanmış olması, Çocuk Edebiyatı 

dersinin genel anlamda öğretmen adaylarına gerekli kazanımları sağlayamadığını 

göstermektedir. Türkçe öğretimi açısından son derece önemli bir konuma sahip olan çocuk 

edebiyatı alanına ait bilgilerin öğretmen adayları tarafından özümsenmesi ve bu bilgilerin 

öğretmen adayları tarafından Türkçe öğretiminde kullanılabilmesi, lisans eğitiminde 

okutulan Çocuk Edebiyatı dersine bağlıdır. Öğretmen adayının, çocuk edebiyatı metinlerini 

Türkçe öğretiminde nasıl kullanacağını, hangi çocuk edebiyatı türünün hangi dil becerisini 

en üst derecede geliştireceğini, yaş seviyelerine uygun çocuk edebiyatı metinlerini 

seçebilmeyi, öğrencilere dil bilinci ve okuma alışkanlığı kazandırabilecek çocuk edebiyatı 

ürünlerini tanıyıp, bu ürünleri öğrencilerin yaşantılarına dâhil edebilmeyi; lisans eğitimi 

sürecindeki Çocuk Edebiyatı dersinde gerçekleştirilen uygulamalar aracılığıyla kazanması 

beklenmektedir. Araştırmada elde edilen bulgular ise çeşitli nedenlerden dolayı, Çocuk 

Edebiyatı dersine yönelik bu beklentilerin uygulamaya geçirilemediğini ortaya koymaktadır. 
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Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara göre Çocuk Edebiyatı dersinin, Türkçe 

öğretmen adaylarının çocuk edebiyatı alanına yönelik bilgi ve kazanımları üzerinde bir 

farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, Çocuk Edebiyatı dersinin amaçlarını 

gerçekleştiremediği ve işlevini yerine getiremediği anlamına gelmektedir. 

Çocuk Edebiyatı ders içeriği, çocuk edebiyatı alanının mevcut bilgileri ve bu 

bilgilerin öğretim uygulamalarında nasıl kullanılacağı göz önünde bulundurularak 

hazırlanmalıdır. Öğretmen adayları, bu ders sürecinde yalnızca edebî tür bilgisi ve çocuk 

edebiyatı tarihine yönelik bilgilerle donatılmamalı; aynı zamanda bu edebî türleri, eserleri 

eğitim öğretimde nasıl kullanacağını ve hedef kitlenin gelişim, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun 

olarak nasıl ayırt edeceğini de öğrenmelidir. Öğretmen adaylarının bu kazanımlara ulaşması 

için ders sürecinde mümkün olduğunca fazla edebî eser ve metin tahlili okuması, okuduğu 

eserleri hedef kitlenin yaş, ilgi ve ihtiyaç durumlarına göre değerlendirebilmesi ve öğretim 

sürecinde bu eserleri nasıl kullanacağına yönelik uygulamalar yapması gerekmektedir. 

Öğretmen adaylarına edebi eser okutmanın yanı sıra mümkün olduğunca fazla metin tahlili 

kitabı da okutulmalıdır. Dil öğretiminin metinlerle yapıldığı göz önünde bulundurulursa, 

metin tahlillerinin de öğretmen adayları açısından önemi kavranmış olur. YÖK tarafından 

hazırlanan ders içeriği, bu anlamda iki ifadeye yer verilmiştir. Bu ifadelerde, öğretmen 

adaylarının edebî eser ve türleri, çocukların yaş gruplarına uygunluğu ve gelişimlerine 

katkısı yönlerinden belirleyebilmesi üzerinde durulmaktadır. Ancak öğretmen adayının bu 

eserleri ve türleri, dil öğretimi sürecinde nasıl kullanacaklarına dair herhangi bir ifadeye yer 

verilmemektedir. Bir bilgiye sahip olmakla, o bilgiyi işlevsel hale getirmek arasında ciddi bir 

fark vardır. Bu anlamda ders içeriği, uygulamayı da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Haftada 2 saat olan bir derste, alanın kuramsal bilgilerini vermek bile sıkıntıya 

girerken; bu ders sürecinde eser okuma, inceleme ve dil öğretiminde nasıl kullanılacağını ele 

almak pek mümkün görülmemektedir. Bu bağlamda dersin amacına ulaşabilmesi adına ders 

dönemi ve saati arttırılmalıdır. 

Çocuk edebiyatının temel amaçlarından biri okuma alışkanlığı kazandırmak ve 

okuma kültürü oluşturmaktır. Çocuk edebiyatı öğretimi de bu temele oturtularak 

sürdürülmelidir. Ancak okuma alışkanlığına ve kültürüne sahip bir öğretmen öğrencilerine 

bu alışkanlığı kazandırabilir. Ayrıca okuma alışkanlığı kazandırmada, öğrencilerin yaş 

seviyelerine, gelişimlerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eserler belirlemek ve bu eserleri 

onlara sunmak önemli uygulamadır. Öğretmen adayının, öğrencilerine uygun eseri 

sunabilmesi için Çocuk Edebiyatı dersinde mümkün olduğu kadar fazla ve nitelikli çocuk 

kitabı okuması gerekmektedir. 
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EKLER 

EK 1. Çocuk Edebiyatı Başarı Testi 

ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ BAŞARI TESTİ 

Değerli Öğretmen Adayları, 

Bu ölçek, çocuk edebiyatı dersine dair başarınızı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Test, 

çoktan seçmeli 43 adet sorudan oluşmaktadır. Her soruyu dikkatlice okuyup cevaplayınız. 

Cevaplarınızı soru kâğıdı ve cevap kâğıdı üzerine işaretleyiniz. Soruları gerçekçi bir şekilde 

cevaplamanız, araştırma bulgularının geçerliği açısından son derece önemlidir. Lütfen 

cevapsız soru bırakmayınız. 

Başarılar dilerim. 

Yağmur Özge Uğurelli 

1. “Çocuk Edebiyatı” kavramı ile ilgili 

aşağıda verilen ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A. Çocuk edebiyatı alanında 

yazılmayan birçok edebi eser 

zaman içerisinde çocuk edebiyatı 

alanında ele alınarak 

değerlendirilmiş ve çocuklara 

okutulmuştur. 

B. Çocuk edebiyatı alanında yazılan 

eserlerde, kahraman kadrosunu 

çocuklar oluşturmaktadır. 

C. Çocuk edebiyatı aracılığıyla 

çocuğun hem alıcı dil gelişimine 

hem de ifade edici dil gelişimine 

katkı sağlanır. 

D. Çocuk edebiyatı, çocukların 

büyüme ve gelişmelerine; 

hayallerine, duygularına, 

düşüncelerine, yeteneklerine ve 

zevklerine hitap eden, eğitirken 

eğlenmelerine katkı sağlayan 

sözlü ve yazılı kaynaklardır. 

E. Çocuk edebiyatı, çocuklar için 

yazılı ve sözlü kaynaklara 

duyulan ihtiyaç karşısında ortaya 

çıkmıştır. 

2. Aşağıdakilerden hangisi II. 

Meşrutiyet Döneminde çocuk 

edebiyatında ortaya çıkan 

gelişmelerden değildir? 

A. Şura-yı Ümmet gazetesinde çocuk 

edebiyatının önemi ilk kez 

vurgulayan yazılar. 

B. Tedrisat-ı İptidaiye dergisinde 

çocuklar için müzik ve edebiyat 

ürünlerinin gerekliliğini anlatan 

yazılar. 

C. Dünya klasikleri çocuklar için 

Türkçeye çevrilmiştir. 

D. Tevfik Fikret gibi önemli bir 

şairin çocuklar için şiir yazması. 

E. Ali Ulvi’nin yazdığı “Çocuklara 

Neşideler” adlı eserin yazılması. 

3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 

Döneminde çocuk edebiyatında 

ortaya çıkan gelişmelerden 

değildir? 

A. Ünlü Divan şairlerinden biri olan 

Nabi, oğluna öğütler vermek 

amacıyla kaleme aldığı 

“Hayriyye” adlı eseri, Tanzimat 

Döneminde yazılan ilk çocuk 

eserleri arasında yer almaktadır. 

B. İlk çocuk kitapları, Şinasi, 

Recaizade Mahmut Ekrem ve 

Ahmet Mithat Efendi’nin 

Fransızcadan dilimize çevirdikleri 

kısa şiirler ve fabllerdir. 

C. Ziya Paşa, J. J. Rousseau’nun 

“Emile” adlı eserini çocuklar için 

çevirmiştir. 

D. Muallim Naci’nin sekiz yaşına 

kadarki çocukluk anılarını 

kapsayan “Ömer’in Çocukluğu 

(1899)” adlı kitabı, çocukların 

okuduğu eserler arasındadır. 

E. İlk çocuk edebiyatı çevirmenleri 

arasında yer alan Ahmet İhsan,  

Jules Verne’den “Gizli Ada” ve 

“80 Günde Devrialem” adlı 

kitapları, çocukların kolayca 

anlayabileceği bir dille 

çevirmiştir. 

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli 

Edebiyat döneminde çocuk 

edebiyatı alanında görülen 

gelişmelerden biri değildir? 

A. Edebiyatın yalnızca yetişkinler 

için değil, çocuklar için de bir 

eğitim aracı olması gerektiği fikri 

vurgulanmıştır. 

B. Siracettin Hasırcıoğlu’nun Çocuk 

Şiirleri, Fuat Köprülü’nün Mektep 

Şiirleri, Ali Ekrem Bolayır’ın 

Çocuk Şiirleri adlı eserleri, bu 

dönemde çocuklar için kaleme 

alınmıştır. 
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C. Milli Eğitim Bakanı Ahmet Şükrü 

tarafından Çocuklara Hikâye 

Anlatma Sanatı adlı bir eser 

hazırlanmıştır. 

D. Doğrudan çocukların hedef kitle 

olarak seçildiği, düz yazı türünde 

çocuk edebiyatı eserlerine pek 

rastlanmamaktadır. 

E. Ahmet Rasim, Ömer Seyfettin, 

Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi 

yazarlar tarafından çocuklar için 

önemli eserler kaleme alınmıştır. 

5. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde 

1923-1940 yılları arasında çocuk 

edebiyatı alanında görülen 

çalışmalardan biri değildir? 

A. Ali Canip, Hasan Ali gibi 

sanatçılar, Cihan Edebiyatından 

Numuneler adıyla bir çocuk kitabı 

dizisi hazırlamışlardır. 

B. İbnürrefik Ahmet Nuri, Mahmut 

Yesari gibi tiyatrocular, Mektep 

Temsilleri adıyla, kız ve erkek 

okulları için ayrı ayrı tiyatrolar 

hazırlamıştır. 

C. Yeni Türk harflerinin kabulü 

(1928), çocuk edebiyatı alanında 

yayın yaşamına durgunluk 

getirmiştir. 

D. Arı Maya, Heidi gibi dünya 

klasikleri Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 

E. Temel Bilgiler, Bilgi Demeti gibi 

didaktik eserler, çocukların 

düzeylerine uygun olarak 

sadeleştirilmiş ve yeniden 

basılmıştır. 

6. Türkiye’de çocuklar, Cumhuriyet 

döneminin başlarında yetişkinler için 

yazılan kitapları okuyarak edebiyat 

gereksinimlerini gidermeye 

çalışmışlardır. Bu dönemde, doğrudan 

çocuklara seslenen eserler yazan, az 

sayıda yazar mevcuttur. Abdullah 

Ziya Kozanoğlu’nun bazı eserleri de 

bu istisnalar içerisinde yer almaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisinde, 

Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun 

doğrudan çocuklara seslenmek 

amacıyla yazdığı eserler doğru 

olarak verilmiştir? 

A. Atlı Han, Bağrıyanık Ömer, 

Kızıltuğ 

B. Kızıltuğ, Atlı Han, Türk 

Korsanları 

C. Savcı Bey, Atlı Han, Türk 

Korsanları 

D. Atlı Han, Kızıltuğ, Savcı Bey 

E. Türk Korsanları, Kızıltuğ, 

Malkoçoğlu 

7. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde 

1940-1970 arası dönemde, çocuk 

edebiyatı alanında görülen 

gelişmelerden biri değildir? 

A. Öğretmen-eğitimci ozanların 

çokluğu, ilköğretim 

programlarında yer alan üniteler 

ve belirli günler-haftalarla ilgili 

didaktik şiirler yazmayı gündeme 

getirmiştir. 

B. 1940 sonrası çocuk şiirinde ilk 

atılım, Fazıl Hüsnü Dağlarca 

tarafından gösterilmiştir. 

C. Türk masallarının yeni bir anlatım 

biçimiyle yeniden yazılması 

çalışmaları hız kazanmıştır. 

D. Orhan Veli Kanık tarafından ilk 

kez La Fontaine çevirileri, bu 

dönemde yapılmıştır. 

E. Bu dönemde Naki Tezel, Cahit 

Uçuk ve Oğuz Tansel gibi isimler 

sözlü Türk edebiyatı eseri olan 

birçok masalı derleyerek çocuk 

edebiyatına kazandırmıştır. 

8. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde 

1980-2000 yılları arasında, çocuk 

edebiyatı alanında görülen 

gelişmelerden biri değildir? 

A. Çocuk şiirlerindeki hece vezni ve 

kafiyeli şiir anlayışı geçmişteki 

yoğunlukla devam etmiştir. 

B. Birçok yayınevi ve kurum 

tarafından çeşitli çocuk dergileri 

çıkarılmıştır. 

C. TÜBİTAK, Okul Öncesi 

Kitaplığı, Resimli Çocuk 

Kitapları adlarıyla çeşitli kitap 

dizileri hazırlamıştır. 

D. Bu yıllarda, Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı 

çocuklara yönelik kitap dizileri 

oluşturmuştur. 

E. M. Ruhi Şirin tarafından, 

çocuklarla ilgili birçok faaliyet 

yürütmenin yanı sıra çocuk 

kitapları da yayımlayan Çocuk 

Vakfı kurulmuştur. 

9. Bağımsız bir çocuk edebiyatı 

hareketinin başlaması ve gelişmesi 
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doğrultusunda ilk bilinçli girişimlere 

sahne olan ülke İngiltere’dir. 

Yukarıda verilen bilgiye göre 

İngiltere’de çocuk edebiyatının 

başlaması ve gelişmesiyle ilgili 

aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A. Birçok din adamı ve öğretmenin 

şiddetli eleştirilerine rağmen, 

ülkede çocukları göz önünde 

tutarak hazırlanan, heyecan verici 

kitapların yayını giderek artmıştır. 

B. İngiltere’de 18. yüzyılda ilk 

çocuk dergisi olarak kabul edilen 

Juvenile Magazine 

yayınlanmıştır. 

C. İlk çocuk kütüphanesi 1748’de 

İngiltere’de kurulmuştur.  

D. Sadece ulusal balatlardan, çocuk 

şarkı ve tekerlemelerinden 

yararlanmamışlar; çocuğun 

toplumsal değişimine uygun 

olarak, çocuk kitaplarında 

değişmeler gerçekleştirmişlerdir. 

E. Çocuk edebiyatı kavramının 

ortaya çıkmasında halkın bütün 

tabakalarından olumlu eleştiriler 

alınmıştır. 

10. 20. yüzyılda, dünyada çocuk edebiyatı 

alanında en çok dikkat çeken eserdir. 

Bu eser, çocuk edebiyatında bir zirve 

olarak kabul edilmektedir. Yazar, bu 

eserde bir yetişkinin çocuklar için 

yazılmış kitapları okuyabileceğini 

belirtir. Çocukluğa adanmış bir 

mektup olarak nitelenen eser, 

çocukların ve yetişkinlerin hala ilgiyle 

okudukları önemli eserler arasında yer 

alır. Asteroid B 612 gezegeninden 

gelen eserin kahramanı, roman 

boyunca yetişkinleri tuhaf bulan, 

onları eleştiren bir portre çizer. 

Yukarıda, hakkında bilgi verilen 

eser ve eserin yazarı, 

aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak eşleştirilmiştir? 

A. Mark Twain-Tom Sawyer’in 

Maceraları 

B. Hector Malot-Kimsesiz Çocuk 

C. Saint-Exupery-Küçük Prens 

D. Comtesse de Segur-Sophie’nin 

Başına Gelenler 

E. George Sand-Köyün İkizleri 

11. Almanya’da 19. yüzyılın ilk 

dönemlerinde başlayan romantizm 

akımı ve ulusal kültür kaynaklarından 

yararlanma eğilimi, çocuk kitabı 

yazarlarını da etkilemiştir. 19. 

yüzyılın ikinci yarısında, yani realizm 

döneminde ise sanayileşmenin 

getirdiği yenilikler çocuk edebiyatına 

yansır. Bu dönemde çocuk 

kitaplarında çocukların merak ve 

ilgilerine yönelik konulara ağırlık 

verilmiştir. 

Aşağıda verilen 19. yüzyıl Alman 

çocuk edebiyatına ait eserlerden 

hangisi, bu özelliklere sahip 

değildir? 

A. Kızıl Derililer (Karl May) 

B. Küçük Hafiyeler (Erich Kästner) 

C. Paskalya Yumurtaları (Christophe 

Schmid) 

D. Kurnaz Tilki (Goethe) 

E. Robinson Ölmemeli (Friedrich 

Forster) 

12. Çocuklar için yazılan ilk ürünler, 

öğreticiliğe ve ahlak kurallarının 

benimsetilmesine yöneliktir.  19. 

Yüzyılın sonlarına doğru romantik 

yaklaşımın egemen olduğu görülür.  

Bu dönemde yazılan çocuk edebiyatı 

eserlerinde, halk kahramanlarının 

serüvenleri ve destansı hikâyeler, 

duygusal ve pastoral şiirler ön plana 

çıkar. Özellikle Brunett’in “Küçük 

Lord”, “Bir Küçük Prenses” ve “Gizli 

Bahçe” adlı kitapları romantizm 

akımının tesirinde yazılmış önemli 

çocuk edebiyatı ürünlerindendir. 

Yukarıda tarihsel gelişimiyle ilgili 

bilgi verilen çocuk edebiyatı, hangi 

topluma aittir? 

A. Fransız çocuk edebiyatı 

B. İngiliz çocuk edebiyatı 

C. Avusturya çocuk edebiyatı 

D. İskandinav çocuk edebiyatı 

E. Amerikan çocuk edebiyatı 

 

13. 1637’de yayımlanan Orbis Picluc 

(Resimlerle Dünya), ilk resimli çocuk 

kitabıdır.  

Bu kitabın yazarı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A. La Fontaine 

B. Johann Amos Comenius 

C. Carlo Collodi 

D. Selma Lagerlöf 

E. Anne Holm 
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14. Unesco ve Çocuk Vakfı’nın ortak 

yaptığı bir çalışmaya göre evlerinde 

çok çocuk kitabı bulunan çocuklar, az 

çocuk kitabı bulunanlardan daha 

başarılıdır. 

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden 

hangisini söylemek doğru olur? 

A. Çocuğun edebiyatla ilişkili olması 

başarısını olumlu yönde etkileyen 

bir durumdur.  

B. Edebiyat, çocuk için vazgeçilmez 

bir ihtiyaçtır. 

C. Bireylerin çocukluk döneminde 

kitaplarla ilişkili olmaları, başarılı 

olmaları için yeterlidir. 

D. Çocuk kitapları, başarı odaklı 

yazılan eserler olduğu için 

çocukların gelecek yaşantısındaki 

başarı durumlarını olumlu etkiler. 

E. Başarı, bireyin en önemli 

vasıflarından biri olduğu için 

çocukluk döneminde çocuk 

kitaplarıyla ilgili yaşantıları 

olmalıdır. 

15. I. Çocuk edebiyatı alanında en büyük 

atılım, Andersen’in 1884 yılında 

ocakbaşı hikâyeleriyle 

gerçekleşmiştir. 

II. 19. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra, çocuk edebiyatı alanında Selma 

Lagerlöf, Nils Holgerson gibi önemli 

yazarlar ve eserleri mevcuttur. 

III. Hayali bir dünyada yaşayan 

varlıkları anlatan roman dizisiyle 

tanınan Tore Jannson ve çocuklar için 

yazdıkları şiirleriyle dikkat çeken Aila 

ve Kirsi Kunnas gibi önemli çocuk 

edebiyatı yazarları vardır.  

Yukarıda, hakkında bilgi verilen 

çocuk edebiyatı dairesi, hangi 

topluma aittir? 

A. Fransız çocuk edebiyatı 

B. Alman çocuk edebiyatı 

C. İskandinav çocuk edebiyatı 

D. İngiliz çocuk edebiyatı 

E. Türk çocuk edebiyatı 

16. James Matthew Barrie tarafından 

yazılan romanda, yedi günlük bir 

çocukken uçarak evinden ayrılan ve 

hiçbir zaman büyümek istemeyen 

fantastik kahraman Peter Pan ve başta 

Wendy olmak üzere tüm arkadaşları, 

çocukların merak ve beğeni ile 

okudukları kahramanlardır. 

Başlangıçta sahnelenen bir oyun olan 

eser, sonradan yazar tarafından 

romanlaştırılmıştır. Çocukların hayal 

gücünü pekiştirmesi açısından önemli 

olan eserde, anne sevgisi de en güzel 

şekilde işlenmiştir. 

Yukarıdaki metinde, hakkında bilgi 

verilen çocuk romanı, hangi 

toplumun çocuk edebiyatı içerisinde 

yer almaktadır? 

A. Fransız çocuk edebiyatı 

B. İngiliz çocuk edebiyatı 

C. Amerikan çocuk edebiyatı 

D. İskoç çocuk edebiyatı 

E. İskandinav çocuk edebiyatı 

17. Roman, 5-8. sınıf öğrencilerine en 

fazla hitap eden türdür. Öğrenciler 

ilgileri doğrultusunda okudukları 

romanlardan büyük haz duyarlar. 

Gençlik edebiyatına da köprü 

oluşturan bu dönem, yetişkinlere 

yönelik yazılmış bazı romanları da 

öğrenciler için cazip hale getirir. 

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki 

eserlerden hangisi tür bakımından, 

5-8. sınıf öğrencilerinin okuma 

eğitiminde daha az tercih edilir? 

A. İp Cambazları (Gülsüm Cengiz) 

B. Yılkı Atı (Abbas Sayar) 

C. Fadiş (Gülten Dayıoğlu) 

D. Hababam Sınıfı Serisi (Rıfat 

Ilgaz) 

E. İçimde Çiçekler Açınca (Muzaffer 

İzgü) 

18. Aşağıdakilerden hangisi 

günümüzde yayın hayatını devam 

ettiren çocuk dergilerinden ikisi 

değildir? 

A. Altın Çocuk – Miço 

B. Bilim Çocuk – Milliyet Çocuk 

C. Atlas Çocuk – Diyanet Çocuk 

D. Can Kardeş – Türkiye Çocuk 

E. Milliyet Kardeş– Cumhuriyet 

Çocuk 

19. Türkçe öğretiminin, öğüt vermek 

amacıyla hazırlanmış, çocuk 

gerçekliğini yadsıyan, 

“hazır/kullanmalık” metinlerle 

yürütülmesi önemli bir sorundur. 

Çocuklarda duygu ve düşünce 

devinimine katkı sağlamayan, dilsel 

düzenleniş bakımından yetersiz, 

Türkçenin söz varlığını yansıtma 

açısından da yoksul olan metinler; 

Türkçe öğretimini, okur yetiştirme 

sorumluluğundan uzaklaştırmaktadır. 
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Türkçe öğretiminde; öğrencilerin, 

okuma isteği uyandıracak, düzeye 

uygun, nitelikli yazınsal (masal, şiir, 

öykü, roman vb.) ve öğretici 

metinlerle (makale, deneme, söyleşi 

vb.) karşılaştırılması; sanatsal 

özellikler taşıyan resimler, fotoğraflar, 

karikatürler, çocuk şarkıları ve kısa 

filmlerle buluşturulması temel bir ilke 

olarak benimsenmelidir.” 

Metne göre aşağıdakilerden 

hangisi, çocuk edebiyatı eserlerinin 

Türkçe öğretimi açısından 

işlevlerinden biridir? 

A. Okuma kültürü edinmiş, düşünen, 

duyarlı bireylerin yetiştirilmesini 

sağlamak. 

B. Öğrencilere okuma kültürü 

edindirmek, Türkçe dersinin 

yegâne amacıdır. 

C. Türkçe öğretiminde kullanılan 

metinlerin öğretici ya da yazınsal 

olması bir zorunluluktur. 

D. Türkçe öğretiminin amacı 

yalnızca söz varlığına katkı 

sağlamak olmadığından 

metinlerin söz varlığını dikkate 

almak gerekmemektedir. 

E. Türkçe öğretiminde kullanılan 

öğretici metinlerin düzeye uygun 

olması her zaman dikkate 

alınmayabilir. 

20. 1-4. sınıflarda masal ve hikâye gibi 

tahkiyeli çocuk edebiyatı ürünleri 

dinleme metni olmaya daha müsaittir. 

5-8. sınıflarda ise, bunların yanında 

deneme, sohbet, köşe yazısı gibi bilgi 

verici çocuk edebiyatı türleri de 

kullanılabilir. Betimleyici özelliği 

olan gezi yazısı da dinleme eğitimine 

uygundur. Şiir ve tiyatro türü ise 

dinleme eğitimi açısından 5-8. 

sınıflarda daha önceliklidir. 

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki 

eserlerden hangisi tür bakımından, 

5-8. sınıf öğrencilerinin dinleme 

eğitiminde daha az tercih edilir? 

A. Balım Kız Dalım Oğlan (Ceyhun 

Atuf Kansu) 

B. Peri Kızı ve Çoban Hikâyesi 

(Orhan Seyfi Orhon) 

C. Gümüş Kanat (Cahit Uçuk) 

D. Yürekdede ile Padişah (Cahit 

Zarifoğlu) 

E. Koçyiğit Köroğlu (Ahmet Kutsi 

Tecer) 

21. Ortaokul 5. sınıfların Türkçe dersine 

giren Ayşe öğretmen, öğrencilerinin 

bir dönem boyunca okumaları 

gereken kitapları listelemiştir. Bu 

listeyi, öğrencilerin ilgi alanlarına ve 

gelişim ihtiyaçlarına göre ve her 

haftaya bir kitap denk gelecek şekilde 

hazırlamıştır. Ekim ayı kitap listesi şu 

şekildedir: 

1.Hafta: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 

(Aziz Nesin) 

2.Hafta: Bizim Korsanlar (Alper 

Uygur) 

3.Hafta: Arkaüstü (Fazıl Hüsnü 

Dağlarca) 

4.Hafta: Önce: Suç ve Ceza 

(Dostoyevski) 

            Sonra:  Çocuklarla Beraber 

(Dostoyevski) 

Ayşe öğretmen listeyi öğrencilerine 

dağıtmadan önce son kez gözden 

geçirmiş ve 4. hafta kitabını 

değiştirdikten sonra listeyi 

dağıtmıştır. 

Ayşe öğretmenin 4. hafta kitabını 

değiştirme nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A. Kitabın edebi türünü, ortaokul 5. 

Sınıf çocuklarının seviyesine 

uygun bulmadığı için kitabı 

değiştirmiştir. 

B. Kitap içeriğini, ortaokul 5. sınıf 

çocuklarının ilgi ve ihtiyaçlarına 

uygun bulmadığı için kitabı 

değiştirmiştir. 

C. Kitap baskısının, ortaokul 5. sınıf 

çocukları açısından olumlu bir 

örnek oluşturmadığı düşüncesiyle 

kitabı değiştirmiştir. 

D. Yazarın benimsediği sanat 

anlayışının, ortaokul 5. sınıf 

öğrencileri için uygun olmadığını 

düşündüğü için kitabı 

değiştirmiştir. 

E. Kitap isminin, ortaokul 5. sınıf 

çocuklarının okuma 

alışkanlıklarını etkilediği 

düşüncesiyle kitabı değiştirmiştir. 

22. Aşağıdakilerden hangisi çocuk 

gazete ve dergilerinde bulunması 

gereken özelliklerden biri değildir? 

A. Baskı, dizgi tekniği ve sayfa 

düzeninin anlaşılır olması. 
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B. Resim, desen ve karikatürlerin 

estetik bir değerinin olması. 

C. Yazıların boy ve puntolarının, 

çocuğun yaş seviyesine uygun 

olması. 

D. Ulusal değerlerden ziyade 

evrensel değerlere öncelik 

verilmesi. 

E. Bilimsel ve teknolojik 

gelişmelerle ilgili son bilgilere yer 

verilmesi. 

23. Çocuk edebiyatıyla ilgili kuramsal 

çalışmalarının yanı sıra, çocuklar için 

eserler de kaleme almıştır. Kuş Ağacı 

adlı eseriyle 1993 yılında UNESCO 

Çocuk Kitabı Ödülünü kazanmıştır. 

Guguklu Saatin Kumrusu adlı masal 

kitabı Rumenceye, Masal Mektuplar 

kitabı da Makedoncaya çevrilmiştir. 

Yukarıdaki metinde, hakkında bilgi 

verilen çocuk edebiyatı yazarı 

kimdir? 

A. Yalvaç Ural 

B. Mustafa Ruhi Şirin 

C. Aytül Akal 

D. Mavisel Yener 

E. Kemalettin Tuğcu 

24. I. Çocuklar tarafından hazırlanmış 

resim, manzume, hikâye, mektup ve 

eleştiri gibi yazılara yer verilmelidir. 

II. Özellikle çocukluklarına önem 

verilerek milli ve milletlerarası 

sanatçı, iş adamı ve kahramanların 

biyografilerine yer verilmelidir. 

III. Biri erkek, diğeri kız çocukları 

için olmak üzere iki ayrı baskı 

yapılmalıdır. 

IV. Folklordan ve her ülkenin halk 

geleneğinden alınmış bir hikâye veya 

masal yer almalıdır. 

V. Çocuk zihnini bulandırmamak 

adına, hayattaki değişim ve 

gelişimlere çok fazla dikkat 

çekmemelidir. 

VI. Çocukların bilgi düzeylerini 

arttırmak amacıyla daha çok 

bilgilendirici metinlere yer verilmeli, 

resimlemeye fazla yer verilmemelidir. 

Bu özelliklerden hangileri çocuk 

dergisinde bulunması gereken 

özellikler arasından yer alır? 

A. I – II – IV – V  

B. II – III – IV – V 

C. I – II – III – IV  

D. I – III – IV –  VI 

E. III – IV – V – VI 

25. I.Ökkeş 

II. Uçan Motor  

III. Korku Tüneli 

IV. Müzik Satan Çocuklar 

V. Afacanlar Çetesi 

Aşağıdaki yazarlardan hangisi, 

yukarıda verilen eserlerden biriyle 

eşleştirilemez? 

A. Gülten Dayıoğlu 

B. Nur İçözü 

C. İpek Ongun 

D. Muzaffer İzgü 

E. Eflatun Cem Güney 

 

26. I. Mavisel Yener-Öğretmen Neden 

Çıldırdı? 

II. Sevim Ak-Domates Saçlı Kız 

III. Tarık Dursun K.-Hoşça kal Küçük 

IV. Aytül Akal-Kayıp Kitaplıktaki 

İskelet 

V. Ayla Çınaroğlu-Gökten İnen Üç 

Yıldız 

Yukarıda verilen eser-yazar 

eşleştirmelerinden hangisi ya da 

hangileri yanlıştır? 

A. I-III       B. V     C. II-III    D. IV       

E.I-IV 

27. I.Noel Şarkısı 

II. Alice Harikalar Diyarında 

III. Tom Sawyer 

IV. David Copperfield 

V. Pinokyo’nun Serüvenleri 

Aşağıdaki yazarlardan hangisi, 

yukarıda verilen eserlerden biriyle 

eşleştirilemez? 

A. Lewis Caroll 

B. Christophe Schmid 

C. Carlon Collodi 

D. Mark Twain 

E. Charles Dickens 

28. I. Palavracı Baron-Erich Kästner 

II. Delifişek-José Mauro de 

Vasconcelos 

III. Afacanların Şenliği-Mikhalkov 

 IV. Söz Düş Makinesi-Roald Dahl  

V. Dev Şeftali-Susanna Tamaro 

Yukarıda verilen eser-yazar 

eşleştirmelerinden hangisi ya da 

hangileri yanlıştır? 

A. I-V    B. II-III    C. II-IV    D. III-V    

E. IV-V 

29. I. Gül Hanımın Annesi - Memduh 

Şevket Esendal -  Hikâye 
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II. Rüya Kızın Masalı - Mustafa Ruhi 

Şirin - Masal 

III. Yılkı Atı - Abbas Sayar - Roman 

IV. Güvercin ve Arkadaşları – 

Beydeba - Fabl 

V. Altın Işık – Ali Ulvi – Şiir 

Yukarıda verilen eser-yazar-tür 

eşleştirmelerinden hangisi ya da 

hangileri yanlıştır? 

A. II-V 

B. I 

C. II-III 

D. III 

E. IV-V 

30. Babaeskili babacan Beberuhi Bedri ile 

bıyıksız bıçkıcı bıngıldak Bigalı bikes 

Bahri’nin Bigadiç’deki bonbon 

bonmarşesine varmışlar, oradakilerin 

yüzlerine bön bön bakarak, büyük 

buhurdanlığı buğulu buğulu boşaltıp 

bomboş bırakmışlar, sonra da 

Bodrum’da gözden kaybolmuşlar. 

Yukarıda örneğini gördüğünüz, 

daha çok diksiyon eğitiminde 

kullanılabilecek tekerleme türü, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Oyun sırasında kullanılan 

sayışmaca tekerlemeleri 

B. Masallarda geçen tekerlemeler 

C. Ses tekrarına dayanan 

tekerlemeler 

D. Toplu törenlerde söylenen 

tekerlemeler 

E. Bilmece tekerlemeleri 

31. I. Gazete Fısıltıları (Sevim Ak)-5/6/7. 

Sınıflar 

II. Tilki Tilki Saat Kaç?  (Refik 

Durbaş)-3/4/5. Sınıflar 

III. Kristal Yelkenli (José)-5/6/7/8. 

Sınıflar 

IV. Ormandaki Arkadaş (Can 

Göknil)-4/5/6. sınıflar  

V. Selo’nun Kuşları (Cemil 

Kavukçu)-6/7/8. Sınıflar 

Yukarıda verilen eser ve seviye 

eşleştirmelerinden hangisi 

yanlıştır? 

A. I        B. II      C. III       D. IV      

E. V 

32. I. Kumbara  

II. Mümeyyiz 

III. Ahenk 

IV. Başaralım 

V. Kuş 

Yukarıda adı verilen gazete ve 

dergilerden hangisi ya da hangileri, 

çocuklara yönelik değildir? 

A. IV      B. II-V       C. III     D.IV-V      

E. V 

33. I. Arkadaş - Mehmet Şemsi Bey 

II. Çocuk Bahçesi-Mustafa Necati 

III. Mümeyyiz-Tevfik Bey 

IV. Çocuklara Mahsus Gazete-Hakkı 

Tahir 

V. Çocuklara Talim-Mehmet 

Şemsettin Bey 

Yukarıda adı verilen çocuk gazete 

ve dergilerinin kronolojik 

sıralaması, aşağıdakilerin 

hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

A. III-I-IV-V-II 

B. III-II-V-IV-I 

C. III-V-IV-II-I 

D. III-II-I-IV-V 

E. III-IV-II-I-V 

34.  –Sizler bu dediklerime 

inanmıyorsunuz ama, 

Hintli rahip Mo efsanesinin doğru 

olduğunu söyledi. İnsanlara bir bakın, 

efsanede tarif edilen Mo’lara 

benzemiyorlar mı? 

Defne ile Burç bir an düşündüler. 

Ancak bir şey demelerine fırsat 

kalmadan, kaptan tezini pekiştirmeye 

girişti: 

– Bunda inanmayacak bir şey yok. 

Mo’ların bedenleri şekil değiştirip 

insan bedenine dönüşmüş olamaz mı? 

Dikkat ederseniz, kimi insanlar çok 

akıllı, güçlü, yaratıcı… O insanlar 

varlıklarında, yüksek oranda lider Mo 

izi taşıyorlar. Bedenlerinde, sıradan 

Mo mirası taşıyanlar, sıradan insanlar 

olarak gelişmişler. 

Yani, lider Mo kanı taşıyanlar hep 

lider ve yönetici olarak yaşamışlar. 

Sıradan insanlar da hep, yönetilen 

olarak, dünyadan gelip geçmişler… 

Yukarıda okuduğunuz metnin türü, 

yazarı ve dâhil olduğu eser adı ile 

ilgili, aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi doğrudur?  

35. Kitap en iyi arkadaş. 

Bana neyi sorsam söyler. 

Ne anlatsam en sonunda, 

Çalış, iyi, doğru ol der. 

Geceleri uyumaz o, 
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Beni kaldırır erkenden. 

Okulum kadar güzeldir. 

Kitabı çok severim ben. 

Yukarıdaki dizeler için aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A. İşlenen ana duygu, kitap 

sevgisidir. 

B. Şiir, açık bir anlatıma sahiptir. 

C. Şiir, I. tekil kişinin ağzından 

söylenmiştir. 

D. Şiir, abartıdan uzak, doğal bir 

söyleyişle yazılmıştır. 

E. Şiir, Cahit Külebi tarafından 

yazılmıştır. 

 
       Tür          Yazar         Eser 

A.Hikâye  Bilgin Adalı    GizemliÖyküler 

B.Roman  Gülten Dayıoğlu  Mo’nun Gizemi 

C.Efsane  Bilgin Adalı   Atlantis’in Çocukları 

D.Roman  Gülten Dayıoğlu  Sırlar Müzesi 

E.Masal    Bilgin Adalı Mo’nun Gizemi 
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Ek 2. Çocuk Edebiyatı Başarı Testi Madde Analiz Raporu 

Soru 1 

Yanıt N Ortalama Ss T sd p 

0 53 9,91 4,10 4,718 261 0,000 

1 210 12,81 3,99    

Soru 2 

Yanıt N Ortalama Ss T sd p 

0 147 11,01 3,93 5,619 261 0,000 

1 116 13,76 3,97    

Soru 3 

Yanıt N Ortalama Ss T sd p 

0 137 11,39 4,05 3,452 261 0,001 

1 126 13,13 4,12    

Soru 4 

Yanıt N Ortalama Ss T sd p 

0 225 11,95 4,03 2,651 261 0,009 

1 38 13,86 4,61    

Soru 5 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 124 10,41 3,64 7,311 261 0,000 

1 139 13,84 3,94    

Soru 6 

Yanıt N Ortalama Ss T sd p 

0 179 11,50 3,89 4,215 261 0,000 

1 84 13,76 4,33    

Soru 7 

Yanıt N Ortalama Ss T sd p 

0 158 11,49 4,22 3,582 261 0,000 

1 105 13,33 3,84    

Soru 8 

Yanıt N Ortalama Ss T sd p 

0 121 10,57 3,57 6,388 261 0,000 

1 142 13,64 4,13    

Soru 9 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 108 10,03 3,52 7,903 261 0,000 

1 155 13,75 3,90    

Soru 10 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 110 10,27 3,88 6,990 261 0,000 

1 153 13,63 3,79    

Soru 11 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 197 11,76 4,25 3,154 261 0,002 

1 66 13,60 3,59    

Soru 12 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 242 12,11 4,18 1,444 261 0,150* 

1 22 13,45 3,85    

Soru 13 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 182 11,48 4,009 4,461 261 0,000 

1 81 13,88 4,68    
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Soru 14 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 144 10,81 3,94 6,481 261 0,000 

1 119 13,93 3,79    

Soru 15 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 203 11,93 4,19 2,104 261 0,036 

1 60 13,21 3,97    

Soru 16 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 223 11,90 3,95 3,048 261 0,03 

1 40 14,05 4,87    

Soru 17 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 228 12,17 4,06 0,522 261 0,602* 

1 35 12,57 4,85    

Soru 18 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 182 11,62 3,80 3,568 261 0,000 

1 81 13,58 4,63    

Soru 19 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 134 10,67 3,61 6,660 261 0,000 

1 129 13,84 4,10    

Soru 20 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 220 11,83 3,94 3,563 261 0,000 

1 43 14,25 4,73    

Soru 21 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 144 10,86 3,45 6,260 261 0,000 

1 119 13,88 4,36    

Soru 22 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 165 11,17 3,64 5,611 261 0,000 

1 98 14,00 4,41    

Soru 23 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 180 11,60 4,07 3,682 261 0,000 

1 83 13,59 4,06    

Soru 24 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 218 11,72 3,73 4,418 261 0,000 

1 45 14,64 5,25    

Soru 25 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 197 11,51 3,71 4,985 261 0,000 

1 66 14,34 4,73    

Soru 26 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 207 11,68 3,96 4,219 261 0,000 

1 56 14,25 4,30    
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Soru 27 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 204 11,82 3,95 2,969 261 0,003 

1 59 13,62 4,62    

Soru 28 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 211 12,04 4,05 1,456 261 0,147* 

1 52 12,98 4,56    

Soru 29 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 174 11,31 3,75 5,200 261 0,000 

1 89 14,01 4,37    

Soru 30 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 115 10,93 4,55 4,618 261 0,000 

1 148 13,23 3,54    

Soru 31 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 218 11,87 4,01 3,102 261 0,02 

1 45 13,95 4,49    

Soru 32 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 156 11,10 3,95 5,546 261 0,000 

1 107 13,85 3,95    

Soru 33 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 203 11,76 3,97 3,352 261 0,001 

1 60 13,78 4,47    

Soru 34 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 167 11,39 3,99 4,421 261 0,000 

1 96 13,67 4,08    

Soru 35 

Yanıt N Ortalama Ss T sd P 

0 114 10,55 4,05 6,078 261 0,000 

1 149 13,51 3,79    
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Ek 3. T Testi Normal Dağılım ve Varyansların Homojenliğinin İncelenmesine İlişkin 

Analiz Sonuçları 

İlişkisiz Örneklemler T-testinin Varsayımları 

Grup N Çarpıklık (standart 

hata) 

Basıklık    (standart 

hata) 

Çocuk edebiyatı dersi alanlar 129 0,184 (0,213) -0,067 (0,209) 

Çocuk edebiyatı dersi almayanlar 134 -0,653 (0,423) -0,330 (0,416) 

 

 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk Levene F 

Testi (p) 

Grup İstatistik sd p* İstatistik Sd p* 

Çocuk edebiyatı 

dersi alanlar 

0,096 129 0,006 0,971 129 0,007 

31,692 

(0,000**) Çocuk edebiyatı 

dersi almayanlar 

0,091 134 0,008 0,983 134 0,102 

*p<0.001 

**Varyansların homojenliği sağlanmadığı için t-testinde varyansların homojen olmama 

durumuna göre düzenlemeye gidilmiştir. 

 

 

 

 

 



 

 

667 

 

 
 

IX. ULUSLARARASI 
DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi 
  



 

 

668 

 

Klasik Şiir Dilinin Söyleyiş Temelli Ritmik Yapısı Üzerine 

 

Bahir SELÇUK* 

 

Öz: Şiiri musikiye yakınlaştıran en önemli hususlardan biri şiirdeki ritmik yapıdır. 

Şiir dilini konuşma dilinden ayıran ve çoğu zaman şiirsellik denilen hususu sağlayan da bu 

ritmik yapıdır. Klasik Türk şiirinde, “aruz vezni, sözdizimi, terkipler; nidâ, istifhâm, bağlaç” 

ritmi sağlayan söyleyiş temelli unsurlardandır. Bu unsurlar, şiirde diğer ahenk unsurlarıyla iç 

içe geçip birbirini destekleyip pekiştirmekte ve bir orkestrasyon sağlamaktadır. Bu ritmik 

yapılar, ahenk yönüyle ön plana çıksalar da zaman zaman sözün ifade ettiği his, hareket ve 

eylemi de görsel açıdan destekleyip pekiştirerek canlı ve güçlü bir anlatım imkânı sağlarlar.  

 Bu bildiride, klasik Türk şiirinde “aruz vezni, sözdizimi, terkipler; nidâ, istifhâm, 

bağlaç” gibi unsurların meydana getirdiği sekte, kırılma ve duraklamalara dayalı söyleyiş 

temelli ritmik yapı üzerinde durulacak; ritmin klasik şiir dilinin ahenk ve anlam düzeni 

üzerindeki etkisi araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, şiir dili, söyleyiş, ritim. 

 

ON THE RELEVANT BASIC RYTHMIC STRUCTURE OF CLASSICAL 

POETRY LANGUAGE 

Abstract: One of the most important points that cause the poetry to get closer to 

music is the rhythmic structure. It is this rhythmic structure that separates the language of 

poetry from the spoken language and often provides what is called poetry. In classical 

Turkish poetry, it is a piece of speech-based elements that provides rhythm "aruz measure, 

syntax, composition and conjuctions,  exclamation". In classical Turkish poetry, following 

elements provide the rhtym: "measure, exclamation, toning/emphasis, speed of reading, 

interruption, breaks and stops". Those elements intertwine with other elements of harmony in 

poetry, supporting and reinforcing each other and providing an orchestration. In addition to 

the fact that those rhythmic structures come to the forefront in harmony, they also provide 

visual and powerful support for the feelings, movements and actions expressed from time to 

time. 

This paper will focus on the rhytmic structure based on the interruption, breaks and 

stops, which are caused by syntax, composition and conjuctions, exclamation in classical 

Turkish poetry; and the influence of rhtym on the order of meaning and harmony in the 

classical poetry will be researched. 

Key Words: Classical Turkish poetry, poetry language, utterance, rhythm. 

                                                      
* Prof. Dr., Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

bahirselcuk@gmail.com 
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Giriş 

Uçsuz bucaksız evrendeki bütün varlıklar belli bir döngü çerçevesinde ahenkle 

deveran etmekte;  kendi dillerince, hâl lisanlarıyla âdeta bir şeyler mırıldanmaktadırlar. Bu 

yönüyle “bütün bir evrene varlık ve hikmet ezgileri terennüm eden dev bir müzik korosu 

gözüyle bakmak abartılı olmayacaktır.” (Çağıl 2013:2). Kâinatı böyle ahenkli bir nizam 

içerisinde ritimle deveran ettiren ilahi kudret, bu varlıkların en eşrefi olan insana seslenirken 

de ilahi kitaplarda görüleceği üzere müzikal bir dil kullanarak kulaklara, gönüllere ve ruhlara 

tesir etmeyi amaçlamıştır. İlahi beyanın muhatapları ilahi kelamları bu içsel musikiye ek 

olarak çeşitli makamlarla da tezyin ederek zengin bir ahenkle terennüm edegelmişlerdir. 

Gerek Doğu gerek Batı kültüründe felsefî ve ontolojik açıdan benzer anlamlar ifade 

eden müziğin (Çağıl 2013:6) çeşitli sanatlarla ilgisinin bulunduğu; bazı müzikal terimlerin 

resim, müzik edebiyat gibi alanlarda da sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bu terimlerden biri 

de “ritim”dir. Sözlükte “Bir mısrada, bir müzik cümlesinde vb.de kuvvetli zamanlar ile zayıf 

zamanların düzenli aralıklarla tekrarlanması; ahenk, ölçü, tempo; olayların düzenli aralıklarla 

art arda gelmesi, düzenlilik” şeklinde (ÖTS 1996:2372) karşılık verilen ritim, edebiyatta 

“dilbilimsel elementler yardımıyla yaratılmış, zaman içinde gerçekleşen benzer, analog ses 

izlenimleri, konuşma zincirindeki kurallı geriye dönüşler ve kopuşlar” (Filizok, 2013:1) 

şeklinde tarif edilir. Eliot da (1983:147) şiirde musikiyi sağlamak için şairin ritim anlayışına 

ve ritmik yapıyı şiirle kaynaştırabilme gücüne sahip olması gerekir der.   

Boydaş (1994:138) ritmin, plastik sanatlarda çizgi, leke, form ve renk gibi plastik 

unsurların, yüzey içinde ölçülü, ahenkli ve düzenli tekrarından meydana geldiğini belirtir ve 

“ritim bütün güzel sanatların temelini, özünü meydana getirir. Çünkü ritmin olmadığı yerde, 

birlikten yoksunluk, düzensizlik ve hareketsizlik vardır.”  diyerek ritmin estetik yönüne 

dikkat çeker. Müzikte ise ritim, ses süreleri arasındaki ilişkiden doğan etkidir, sesler 

yardımıyla zamanın simetrik bölümlenmesidir (Filizok 2013:1). 

Dünyanın hemen bütün edebiyatlarında özellikle şiirde olmazsa olmazlar arasında 

ritim vardır. Sözlü ürünlerden bugüne kadar uzanan zaman diliminde musikinin şiir dilinin 

en ayırt edici vasfı olduğu görülür. Türk edebiyatının da ilk manzum ürünlerinden itibaren 

varlığını hissettiren güçlü ahenk ve ritmin tarih boyunca farklı dönemlerde farklı renklere 

büründüğü görülür. Bu dönemler içerisinde müzikal yapının, şiiri “mevzûn u mukaffâ” söz 

diye tarif eden klasik Türk edebiyatında belirgin bir biçimde öne çıktığı görülür. Bu 

geleneksel üslubun “vezin, kafiye/redif, nazım şekli” gibi hazır kalıplarının yanında şahsi 

üslupla şekillenen “üç dile ait söz varlığı, söz dizimi, kelime istifi, izafetler, ses ve söz 

yinelemeleri”nin şiire güçlü bir müzikalite kattığı malumdur.  

 Ritmik unsurlar, söze müzikal etki kattığı gibi onu anlamsal açıdan da destekleyip 

pekiştirebilir. Filizok’un (2013:11) ifade ettiği gibi “ Değişik ritimler, dinleyici yahut 

okuyucu üzerinde değişik anlam etkileri yaratır”. Ritim hızlı ya da yavaş oluşu, kurallılığı 

yahut kuralsızlığı ile sözün ifade ettiği varlığı taklit edebilir. Söz sahibinin duygusallığına, 

fikri dalgalanmamalarına işaret edebilir. Yükselen bir ritim tumturaklı, canlı bir ifade değeri; 

düşen bir ritim durgunluk ve nesir etkisi yaratabilir. (bkz. Filizok 2013:11) 

Şiirdeki ses, ahenk, ritim unsurlarıyla ilgili yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından 

pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda şiirdeki ritmik unsurlar çeşitli şekillerde tasnif 

edilse de özellikle metin merkezli biçimsel yaklaşımcılar, ritim kavramını söyleyiş temelli ve 

ses temelli ritim başlıkları altında incelemektedirler. Genç de (2017:66) bundan hareketle 

ritmi aşağıdaki şekilde tasnif etmiştir: 

Ses Temelli Ritmik Unsurlar: Ses ve söz tekrarları, tekrir, kafiye, redif, cinas  

Söyleyiş Temelli Ritmik Unsurlar: Söyleyiş ezgisi, söyleyiş temposu; mantık, 

heyecan ve ritme ait vurgular düzeni; söyleyiş esnasındaki susuş, kesinti ve durakların 

sağladığı düzen; nidâ ve vezin 

Biz bu çalışma kapsamında klasik şiirdeki “söyleyiş temelli ritmik unsurlar”a dikkat 

çekmeye çalışacağız.  
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A. Söyleyiş Temelli Ritmik Unsurlar 

Söyleyiş temelli ritim, yukarıdaki tasnifte de görüleceği üzere sese dayalı değil daha 

çok söze yani okuyuşa dayalıdır. Fakat şiirde ritmi temin eden unsurları birbirinden tam 

anlamıyla ayırt etmenin de mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Nasıl ki müzik aletlerinin 

tamamını bir orkestrasyon sağlıyorsa şiirde de bu orkestrasyon ancak tam bir ses, söz ve 

anlam uyumuyla gerçekleşir.  

Söyleyiş esnasındaki kalın-ince; uzun-kısa ünlüler; sert-yumuşak; tonlu-tonsuz 

ünsüzler, duraklamalar, kesintiler şiirde bir “ezgi” meydana getirir. Yine buna bağlı olarak 

şiirdeki duygu ve düşünceye göre hızlı veya yavaş okumalar da söyleyiş “tempo”sunu 

oluşturur. Bunun yanında mantık ve heyecana bağlı olarak hece, kelime ve cümle “vurgu”ları 

da ritmik bir düzen tesis eder1. Söyleyiş ezgisi ve temposu ile vurgu daha sonra göreceğimiz 

gibi imale, vasıl, tefile yapısı gibi vezne ait unsurlar, uzun-kısa ünlülerin yerleşimi ile 

yakından ilgilidir. 

 Fuzuli’nin su kasidesinin ilk beyitlerini dikkatli okuyan biri, beyitlerin hızlı bir 

şeklide okunamadığını, bir durağanlık olduğunu fark eder. Bu beyitlerde beyitte üzerinde 

durulan gözyaşlarına boğulmuş çaresiz, hüzünlü bir insan resmedilmiştir. Sözgelimi 

aşağıdaki beyitte medler, uzun ünlüler, terkipler, uzun cümleler okuyuşu yavaşlatmakta 

tempoyu yavaşlatmaktadır. 

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem  

Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su  (Fuzuli) 

Aşağıdaki beytin ilk mısraında uzun ünlüler, medler uzun cümle yapısı okuyuşu 

yavaşlatmakta; döşeğinde sevgiliye kavuşmadan ölecek olan ve dostlarına vasiyet eden zor 

nefes alan bir insan çağrışımı yapılmaktadır. İkinci mısrada kavuşma söz konusu olduğu için 

söyleyişin ilk mısraya göre hızlandığı görülür. Bu da medlerin azaltılması ve kısa cümle 

yapıları sağlanmıştır. 

Dest-bûsî ârzûsıyla ger ölsem dostlar  

Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su 

Ravza-i kûyına her dem durmayup eyler güzâr  

Âşık olmuş gâlibâ ol serv-i hoş reftâra su   (Fuzuli) 

Aşığın bedeni, aşkın verdiği sıkıntı ve elemden dolayı ateş, gözü yaş, gönlü de 

ıstırap doludur. Kendi âlemini her an harap eden böyle tarifsiz bir kederden, harici 

âlemdekilerin zarar görmesi ihtimali, şairde ayrı bir acıya yol açmaktadır. İkinci dizedeki, 

“tende tâb u dîdede âb u gönülde ıztırâb” şeklinde yer alan yapıda “de” ekinin tekrarının 

oluşturduğu ahenk, imale ile sağlanan vurgu, bağlaçların oluşturduğu ritim, şairin 

psikolojisini de yansıtmaktadır. 

Ey dirîġâ yıkdı vü yakdı vücûdum ‘âlemi 

Tende tâb u dîdede âb u gönülde ıztırâb   (Usuli) 

Modern şiirde noktalama işaretleri metindeki durma, duraklama ve seri okuma için 

bir anahtar rolü görmektedir. Noktalama işaretlerinin olmadığı klasik şiirde “izafet terkipleri, 

terkib-i tekerrürîler, tef’ileler, kısa cümleler, paralellikler, bazı bağlaç ve edatlar”ın 

oluşturduğu uzatma, duraklama, durmalar ritmik bir yapı oluşturmaktadır.   

1. Aruz Vezni 

 Klâsik Türk edebiyatının hâkim ölçüsü olan aruz: “Bir nazımda veya bir şiirde; her 

mısraın başından sonuna kadar bütün hecelerini, kendilerinden sonra gelen bütün mısraların 

aynı hizadaki heceleriyle, açıklık ve kapalılık, diğer bir tabirle kısalık veya uzunluk itibarıyla 

denk tutan”2 vezne verilen addır.3 Banarlı, “Aruz hecelerin sayısına göre değil, seslere göre 

                                                      
1 Klasik şiirdeki ezgi, vurgu ve tempo hususunda ayrıntılı bilgi için şu çalışmaya bakılabilir: İlhan Genç (2017). 

“Divan Şiirinin Diline Biçimci Yaklaşımla Bakmak”, Klasik Edebiyatımızın Dili (Bildiriler), Nazım ve Nesir. 

Ankara: AKMB Yayınları. 
2. Belviranlı, aynı zamanda veznin sağladığı ahenkle evrendeki ezeli nizam arasında bir ilişki kurar. A. Kemal 

Belviranlı, Arûz ve Âhenk, İst., 1965, s.12-113  
3. Çinuçen Tanrıkorur, “Türk Musikisinde Usûl-Vezîn Münasebeti”, Erdem, CVII, S. 20 (Ocak 1991), s.713 

“Bilindiği gibi ritme hakim olan bir üst yapı vardır. Bu metriktir. Bir şiirde dizeleri oluşturan sözcükleri hece 

sayıları, hece süreleri ve vurguları açısından inceleyerek dizenin ses yapısını aydınlatmaya çalışan alana metrik 
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tertiplenen vezindir. Bu bakımdan bu veznin mimarisindeki müzikal ahenk, hece 

vezinlerinden üstündür.”4 diyerek bir bakıma eski şairlerimizin aruzun sadece geleneksel bir 

yönelim olmadığına vurgu yapar. 

Şair, hislerini belli bir kalıp içerisine koyup somutlaştırırken onları hareketsizlikten 

ve yeknesaklıktan kurtarmak için ritimden faydalanır. Aynı zamanda okuyan veya dinleyen 

de ritmin oluşturduğu bu dalgalanma ile ortaya çıkan yükseliş ve alçalışları yaşar. Çünkü 

“Duygularla müzikal formlar arasında derin yakınlık vardır.”5  

Aruz vezni belli bir sisteme dahil olan açık ve kapalı (kısa, uzun) hecelerin 

meydana getirdiği ses oluşumları ile söze musiki öğeleri katar. Zaten “Musiki, ses ahengini 

konu edinir. Aruz ise nazım ahengini işler. Âruzla musiki arasında ahenk ve mevzu 

yönünden çok benzerlik vardır. Âruza, diğer bir tabirle nazım musikisi de diyebiliriz.”6 

Tanrıkorur, klâsik şiirimizin yazıldığı aruz vezinleri ile bu şiirlerin bestelenmesinde 

kullanılmış olan usûller arasındaki organik bağı örneklerle ortaya koymuştur.7    

İniş-çıkış, alçalma-yükselmelerle mısraları durağanlıktan kurtarıp onlara 

hareketlilik katan aruzda, tef’ileler sekteler meydana getirmekte, imaleler ses tonunu 

yükseltmekte, vasıllar akıcılık sağlanmaktadır. 

Nedim’in aşağıdaki beytinde odak gösterge İstanbul’dur. Veznin genel ritminin 

yanında “bu” sıfatında imale ve İstanbul kelimesinin son hecesindeki med uzatma/vurgu 

sağlamakta ve âdeta İstanbul göstergesine işaret ve vurgu yoluyla parmak basılmaktadır. 

Bu şehr-i / Sitanbul / ki bî-misl ü / bahâdır  

Bir sengi/ne yek-pâre / Acem mülkü / fedâdır   (Nedim) 

(--./.--./.--./.--) 

Aşağıdaki beyitte aruzun sağladığı genel ritmin yanında Farsça “nâz” ve Türkçe “az” 

kelimelerindeki medler, beytin anlam ağırlığını taşıyan bu iki kelimeyi de ön plana 

çıkarmaktadır. 

Ağyâra / nigâh‿etme/digin nâz / sanırdım 

Çok lutf ‿ i/miş ‿ol âşı/ka ben az / sanırdım   (Nef’î)  

(--./.--./.--./.--) 

Aşağıdaki beyitte altı çizili son hecelerdeki imaleler anahtar kelimelere güçlü bir 

vurgu yapmaktadır. Ustaca yapılan bu imalelerle âşık, müddeiye karşı sesini yükseltmekte ve 

onu âşığın adını kötüye çıkarma diye azarlamaktadır. 

 Rind-i kallâşum mana zâhid dime ey müdde’î 

Lâübâlî ‘âşıkı ‘âlemde bed-nâm eyleme     (Baki) 

(-.--/-.--/-.--/-.-) 

Aşağıdaki beytinde Necati, imaleler ve med yardımıyla ritmik bir biçimde dikkatleri 

üstüne çekmekte çaresizliğini, acınacak hâlde bulunduğunu ustaca ifade etmektedir. 

Acır‿ isen / gel Necâtî / derdmende acı kim 

Ne leb-i dil/ber nasîb‿ol/dı ne helvâ/-yı rakîb    (Necâtî) 

(-.--/-.--/-.--/-.-) 

2. Sözdizimi  

                                                                                                                                                      
(Fr. métrique) adı verilmektedir.” Muhsin Macit, Dîvân Şiirinde Âhenk Unsurları, 1. baskı, Akçağ Yay., Ank., s. 

75 ; Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, 3. baskı, Engin Yay., Ank., 1995, s. 233 
4. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, İst., 1987, s.152  
5. Suut Kemal Yetkin, Estetik, Remzi Ktb., İst., 1947, s. 50 
6. A. Kemal Belviranlı, a.g.e., s.26 
7. “Sözün Türk musikisindeki anlamı ise bir tür ‘ölçülü-kalıplı söz’ olan şiirdir. Klasik Türk Şiiri dendiği zaman 

da bunu ‘aruz vezni’nin dışında düşünmek zordur. Zira Asya Türkçesine Arapça ve Farsça büyük bir kelime 

hazinesinin eklenmesiyle zenginleşip ‘uzun sesliler’e kavuşan Anadolu Türkçesiyle her türlü vezinde şiir 

söylemek mümkün, hatta pek kolaydır. Ancak klasik Türkçenin ta Kutadgu Bilig’den beri en çok kullandığı vezin 

aruz vezni olmuştur. İşte, Türk musikisinde güftenin vezni ile bestenin usûlü arasındaki kaçınılmaz ilişki böyle 

bir kader birliğinden doğmaktadır.”  Çinuçen Tanrıkorur, a.g.m., s. 711 
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 Türkçe özellikle şiir dilinde sözdizimi açısından çeşitli düzenlemelere izin veren, bu 

düzenlemelerle vurgu ve tonlamaya imkânlar tanıyan bir özellik söz konusudur. Bu özellik, 

klâsik Türk şairlerine geniş bir seçenek yelpazesi sunmuştur. Sözdizimindeki bu özgürlük, 

bazı kalıplar çerçevesinde yazmak zorunda kalan şair için bir kolaylık sağlarken, okuyucuda 

da değişik çağrışımlar uyandırır.8 “Nesirde yahut şiirde cümle ve cümleciklerin farklı 

sıralanışından farklı ritimler doğar. Uzun ve kısa cümlelerin yahut cümleciklerin farklı 

sıralanışlarıyla farklı ritimler elde edilir” (Filizok 2013:2 ). 

 Klasik şiirde sözdizimi içinde yer alan çeşitli cümle yapıları, izafet ve atıf terkipleri, 

terkib-i tekerrürîler, ikilemeler şiir dilinde çoğu zaman farklı fonksiyonlar icra etmiştir. 

Dolayısıyla bu unsurlar, sırf anlam ileten durağan lafzî unsurlar olarak kullanılmamış, anlamı 

işitsel ve görsel açılardan destekleyip pekiştiren dinamik işlevlerde de kullanılmışlardır.  

a. Cümle Yapıları 

Cümleleri oluşturan ögelerin diziliş biçimleri, uzunluk ve kısalıkları anlam ve vurgu 

açısından önem taşır. Klasik şiirde vezin, kafiye ve ses uyumu nedeniyle şairlerin öge 

dizilişlerinde, cümle uzunluklarında çeşitli tasarruflarda bulunduğu görülür. Sözgelimi 

devrik cümlelerde vurgu eyleme yönlendirilir. Durağanlık ve karamsarlık ifade eden 

durumlarda uzun; şen şakrak ve hareketli durumların ifadesinde kısa cümlelerin yaygın 

olarak kullanıldığı söylenebilir. Devrik yapılar, kısa cümleler genelde daha ritmik bir özellik 

arz ederler. Mısra içindeki yer alan cümleciklerde duraklamalar ritmik bir söyleyiş 

sağlamaktadır.  

Aşağıdaki beyitte iki mısra da devrik yapıdadır. Birinci mısradaki “açar” ve “çözer” 

eylemleri ile ikinci mısradaki “ohşar” eylemi söze hareketlilik katmaktadır. Şiir için uzun bir 

cümle sayılabilecek ikinci mısrada yüklem ortaya alınarak söze canlılık katılmıştır. 

Letâfetle açar gögsin // çözer gûy-ı girîbânın 

Gül-i ra’nânun ohşar // sinesin mihr-i cihân-ârâ      (Şeyhülislam Yahya) 

Aşağıdaki beytin ilk mısraında “kılur” yüklemi mısra ortasına denk getirilerek uzun 

cümlenin yeknesaklığı kaldırılmıştır. İlk mısrada sözdiziminin tek yüklemle kurulması, serv 

kelimesindeki med âdeta “serv”inin serkeşliğini/dikbaşlılığını görsel olarak yansıtmıştır. 

İkinci mısradaki “dâmenin dut-, ayağına düş-, yalvar- fiilleri “su” kavramıyla ilgilidir. 

Veznin oluşturduğu ritmik yapıya ek olarak mısradaki üç cümleciğin oluşturduğu iniş-çıkış, 

hem zihinlerde el etek öpen bir insan imajı çizmekte hem de suyun iniş çıkışına göndermede 

bulunmaktadır. 

Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger  

Dâmenün duta // ayağına düşe // yalvara su  (Fuzuli) 

Aşağıdaki beytin ilk mısraında iki atıv vavı ile sevgilinin dört olumsuz özelliği 

belirtilmiş, ikinci mısrada ise farklı olumsuzluklar dört isim cümlesi ile ifade edilmiştir. 

Beyitteki atıf vavı ile bağlanan olumsuz kavramlar ile ikinci mısradaki dört olumsuz unsur, 

beytin ilk kelimesi olan “çâr” ile anlam bakımından uyumludur. Beytin birinci ve ikinci 

mısraındaki atıf terkipleri ile kısa cümleler söze ritmik bir özellik katmıştır. 

Çâr rükni vasfınun cevr ü cefâ hışm u ‘itâb 

Hecri bî-had / cevrî bî-‘add/ ‘ahdi yok pey/mânı yok   (Fevri) 

İzzet Molla’nın aşağıdaki beytinde karamsar bir ruh hâli tasvir edilmiştir. Beytin 

birinci mısraındaki devrik cümle ile ikinci mısraında paralellik oluşturan kısa isim 

cümlecikleri söyleyişe ritmik bir değer katmaktadır. Birinci mısrada med ve imale 

olmadığından seri bir okuma söz konusudur. Âdeta söz dizimi ve vezin unsurları ile gelme 

eylemi resmedilmiştir. İkinci mısradaki üç cümlecik söyleyişte duraklamalar meydana 

getirmekte; hamûş ve havz kelimelerindeki medler ise söyleyişi yavaşlatmaktadır. Bu 

ritmik yapı ile mısrada çağrıştırılan karamsarlık, bezmişlik ve hüzün hâli arasında ilişkiler 

kurulmuştur. 

Bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin 

Bülbül hamûş // havz tehî // gülsitân harâb  (İzzet Molla) 

 

                                                      
8. Andrews bu hususla ilgili olarak gazeller üzerinde çeşitli çalışmalar yapmıştır. Walter G. Andrews, Şiirin Sesi, 

Toplumun Şarkısı, (Çev. Tansel Güney), 1. baskı, İletişim Yay., İst., 2002, s. 33-51  
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b. İzafet Terkipleri 

 Bilindiği gibi şairler bazen, “zincirleme terkipleri de ritim elde etmek için” (Kurnaz 

2002:95) kullanırlar. Klasik şiirdeki örneklere bakıldığında Farsça zincirleme tamlamaların 

kullanıldığı yerlerde “büyüklük, yoğunluk, genişlik, uzunluk, çokluk” gibi anlamların ön 

planda olduğunu görürüz. Bu tür kullanımlarda terkipteki izafet kesresinin oluşturduğu 

ritmik yapının, terkibin taşıdığı anlama işitsel açıdan bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. 

Farsça izafet eki “-ı, -i” vasıtayla isimler kolaylıkla yan yana gelebilir. Aynı zamanda bu “-ı, 

-i, -yı, -yi”lerin tekrarı beyit içerisindeki ünsüzlerle denge kurarak müzikal bir rol de sağlar. 

Böylelikle tamlamalarla birbirine bağlanan kelime grupları dizeye de bir bütünlük kazandırır 

(Kaplan 1993:233). Okay’ın (1998:88-94) Kanuni Mersiye’si üzerine yaptığı çalışmadan 

hareketle bu tür kullanımların okuyucuyu belli bir noktaya odaklama arzusu taşıdığı; 

kelimelerin telaffuz ve ses kıymetlerinden hareketle anlamların değil, müziğin 

sembolizminin oluşturmak istendiği söylenebilir. 

Nef’î, “sözüm” redifli na’tinin matla beytinde kafiye-redif olan “-dür sözüm” 

ibaresinin dışında başka bir Türkçe ek/kelime kullanmamıştır. Şair, yapısal örgü ile kendi 

“sözü”ne dikkat çektiği gibi aynı zamanda okuyucuları Hz. Peygamber’e söyleyeceği na’te 

de hazırlamaktadır. Aynı zamanda beyitteki “ukde, ser-rişte, silk, tesbih, seb‘â’l-mesânî” 

göstergelerinin ifade ettiği “dizi” kavramının, terkibin yapısal özelliği ile yansıtıldığı ve aruz 

kalıbının ve izafet kesrelerinin sağladığı tempoyla anlam ve ahengin had safhada olduğunu 

da belirtmek gerekir:9 

‘Ukde-i ser-rişte-i râz-ı nihânîdür sözüm 

Silk-i tesbîh-i dür-i seb‘â’l-mesânîdür sözüm     (Nef’i) 

( _ . _ _  / _ . _ _  / _ . _ _  / _ . _ ) 

Baki’nin aşağıdaki beytinde bir hareketlilik ve canlılık söz konusudur. Beyitteki 

“devr, dön-, devrân” kelimelerinin ifade ettiği bu anlam, birinci ve ikinci mısralardaki 

terkiplerin vezin eşliğinde oluşturduğu ritimle desteklenmiştir. Böylece beyitte anlamsal 

olarak ifade edilen dönüş hem işitsel hem de görsel açıdan çağrıştırılmıştır. 

Sâgar-ı la’l-i leb-i cân-bahş-ı dil-ber devridür 

Döndi ey câm-ı mey-i gül-reng devrânun senün    (Baki) 

( _ . _ _  / _ . _ _  / _ . _ _  / _ . _ ) 

Nabi, sevgilinin saçlarının kıvrımlarının hayali ile gözyaşlarım denize düşse 

mahşere dek denizde anaforlar meydana gelir, diyerek âdeta su üzerine resim çizmiştir. 

Sevgilinin âşık üzerindeki tesirinin resmedildiği beyitte özellikle “halka, zülf,  gird-âb” 

kelimeleri bir dönüşü/dalgalanmayı ifade etmektedir. İlk mısradaki terkibin vezinle 

okunuşunun ortaya çıkardığı ritim ile ikinci mısradaki “gird-âb ber-gird-âb” söz 

grubundaki uzun ünlülerin ve medd’in ses değeri muhayyilede bir deniz, dalga, anafor 

imajı meydana getirmektedir. 

Hayâl-i halka-i zülfünle eşküm düşse deryâya  

Zamân-ı haşre dek gird-âb ber-gird-âb olur peydâ  (Nabi) 

(._ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _) 

c. Atıf Terkipleri 

Osmanlı Türkçesinin belirgin özelliklerinden biri olan atıf vavı ile “terkîb-i atfî” 

olarak isimlendirilen kelime grupları oluşturulur Atıf vavı Farsçada ve Farsçadan hareketle 

Türkçede ünsüzle biten kelimelerden sonra “u, ü”, ünlüyle biten kelimelerden sonra “vü” 

şeklinde okunur. Atıf vavı ile birbirine bağlanmış kelime gruplarına da terkîb-i atfî adı 

verilir. Atıf vavı, sözcükler (karşıt, yakın, eş anlamlı vb.) arasında sekte meydana getirerek 

bir ritim oluşturur. Özellikle şiirde iki ve daha fazla sözcükle oluşturulan atıf terkiplerindeki 

iniş-çıkış ve dalgalanmalar, anlamı vurgulayan veya dile getirilen düşünceye görsellik katan, 

aynı zamanda müzikalite sağlayan bir özellik eklerler. Tekrarların çoğunda olduğu gibi 

                                                      
9. Asaf Halet Çelebi, Melih Cevdet Anday, Atilla İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cemal Süreyya gibi şairlerin 

çeşitli şiirlerinde de çoğu zaman hiçbir anlam ifade etmeyen bazı kelimelerin, mısraların, yabancı kelimelerin 

kullanılmasının da böyle bir amaca hizmet ettiğini göz önünde bulundurursak Nef’î, Bâkî ve diğer Klasik 

şairlerimizin bazı şiirlerine bakışımızı daha da zenginleştirebileceğini söyleyebiliriz.  bkz. Doğan Aksan, Şiir Dili 

ve Türk Şiir Dili, 3. baskı, Engin Yay., Ank., 1995, s. 167-174; Orhan Okay, Sanat ve Edebiyat Yazıları, 2. baskı, 

Dergah Yay., s. 88-94 
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genellikle duygu yoğunluğunun ortaya çıkardığı bir durumla “hayranlık, beğeni, sevinç, 

tebrik, takdir, kıskançlık, üzüntü gibi duygusal durumlar yansıtılmaya çalışılır.  

Nedim, Sultan Ahmed için yazdığı kasidede, kendisi için her an Allah’a duada 

bulunduğunu belirtirken bağlaç yinelemesiyle niyaza durmuş bir insan portresi çizmektedir. 

Sıdk u niyyetle du‘âmuz budur Allâh ‘alîm 

Her dem ü her nefes ü her seher ü her akşam   (Nedim) 

Aşağıdaki beyitte sevgilinin özellikleri bağlaç vasıtasıyla sıralanmış, sevgilinin 

etkileyici özelliklerinin çokluğu, âşığın etkilenme hâli yansıtılmaya çalışılmıştır. Beyitte, 

sevgiliye ait güzellik unsurlarından olan “ruhsâr, kadd, çeşm, la‘l” göstergeleri arasında “ü” 

bağlacının meydana getirdiği duraklamalar; “dem-be-dem” ikilemesi (terkîb-i tekerrürî) ve 

“bir” kelimesinin yinelenmesi beyte güçlü bir ahenk katmıştır. 

Görmesem ruhsâr ü kadd ü çeşm ü la‘lün dem-be-dem 

‘Ömr bir ân bir zamân bir lahza bir dem olmasun    (Fuzuli) 

d. İkilemeler/Terkîb-i Tekerrürîler 

İkileme, anlatım gücünü arttırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek 

amacıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya 

da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. İkilemede ses güzelliğinin, 

tekrardan doğan anlam gücünün, yan yana kullanıldığı görülür. Bu bakımlardan ikileme, ses 

uygunluğu ile ezgi ile yoğunlaştırılmış bir anlam gücüdür (Hatipoğlu 1981:9-12).  

Klasik Türk şiirinde sıkça yer alan ve yapısında “â, e, be, tâ/te, der, ender” gibi 

harf/edatların kullanıldığı Farsça terkîb-i tekerrürîler de bir tür ikilemedir. Birleşik kelime 

özelliğindeki bu yapılar, genelde çoğaltma anlamı veren bir zarf olarak kullanılmaktadır 

(Dilçin 1992: 162-177; Timurtaş 1997:302). “â, e, be, tâ/te” gibi edatların bağladığı bu tür 

yapılarda ses bakımından bir dalgalanma söz konusudur.  

İkilemelerde ve terkîb-i tekerrürîlerde bu duraksama ve iniş-çıkış, anlatılan duruma 

ses yoluyla göndermede bulunmaktadır. Aynı zamanda ikilemenin anlamı ile beyitteki diğer 

kavramlar arasında sıkı bir ilişki vardır. Çoğu beyitte, odak noktası olan ikileme, beytin 

kelime kadrosunu belirleyici rol oynamakta, beyitteki “çokluk, ikilik, yoğunluk, genişlik, 

uzunluk, sıra, yükselme…” anlamlarını pekiştirmekte ve desteklemektedir (Selçuk 2013: 

581) 

Sultan Osman’ın askerlerinin resmedildiği aşağıdaki beyitte “peyder-pey, saf-be-saf” 

ikilemelerinin beyitteki diğer kelimeleri (mevc, bahr, sipah, neheng, ejder) çağrıştırması 

dikkat çekmektedir. Beyitte saf saf dizilmiş ordular, sıra sıra dalgalara; toplar da timsahlara 

benzetilmiştir. “pey-der-pey”, “saf-be-saf” terkipleri iniş-çıkışlarla bir ritim sağlanmış aynı 

zamanda dalgalar ve saf saf dizilmiş ordu imajı oluşturulmuştur. 

Mevc-i pey-der-peydür ol bahre sipâh-ı saf-be-saf 

Bir neheng olsa n’ola her top-ı ejder-peykeri    (Nef’î) 

Naili’nin aşağıdaki beytinde sevgilinin gelişini sabırla bekleyen bir insan tipi resmedilmiştir. 

Burada önyileme şeklinde gelen ve mefâilün (.-.-) tef’ilesine uyan “kadem kadem” ve “cihân 

cihân” ikilemeleri ile işitsel ve görsel açıdan güçlü bir tablo çizilmiştir. Birinci mısrada aya 

benzeyen sevgilinin gece vakti âşığa doğru adım adım yaklaşması, ikinci mısrada böylesi bir 

bekleyişin dünyalara değeceği ikilemelerin ritmik yapısıyla somutlaştırılmıştır. 

Kadem kadem gece teşrîfi Nâilî o mehün 

Cihân cihân elem-i intizâra degmez mi    (Naili-i Kadim) 

Aşağıdaki beyitte “zikir halkası, sema etmek, gir-” göstergeleri ile hareketli bir 

ortam, bir zikir meclisi tasvir edilmektedir. Beytin ikinci mısraında âşıkların aşk ateşine 

pervane gibi yana yana girdikleri söylenmiştir. Beyitteki “yana yana” ikilemesi diğer 

göstergelerle ifade edilen dönüşü/hareketliliği ritmik açıdan desteklemektedir. 

Halka-i zikre girüp ‘âşıklar itdiler semâ 

Ehl-i diller ‘aşk odına yana yana girdiler     (Baki) 

3. Nidâ 

Nidâ şiddetli his ve heyecanların, sıra dışı durumların; emir, yasaklama ve 

yakarışların; korku, endişe, üzüntü, burkuntu, pişmanlık, öfke, coşku, sevinç, meydan okuma 

ve büyüklenme gibi duygu ve hâllerin ifadesi için başvurulan bir sanattır. Bunun yanında 

nidâ bazen de âdeta söylenemeyen ancak hissedilebilen bazı duyguları yansıtan bir çığlık 
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olur. Bu çığlığı algılamak ve anlamlandırmak artık okuyucuya düşer. Bu yönüyle nidâ, “bir 

nevi boş heyecan mahfazasıdır ki kari onun içini kendi doldurur.” (Tarlan 1981:167).  

Kaynaklarda nidânın daha çok, coşku ve heyecan sağlama yönü üzerinde durulmuşsa da 

ritmik yönü üzerinde pek durulmamıştır. Nidâda asıl amaç muhatabın yüzünü kendine 

çevirerek sesini ona ulaştırmaktır. Şiirde ses-anlam düzenini kurmakta mahir klasik şairler, 

lafızların anlam yönünün yanında ses yönünü de göz önünde bulundurmuşlardır. Ünlemlerin 

tekrar edildiği (tekrîr) durumlarda ahengin daha da arttığı görülür.  

Kasidelerin özellikle medhiye bölümlerinde renkli nidâ örnekleri ile karşılaşılır. Bu 

bölümlerdeki beyitlerde seslenmeyi ifade eden “â”  vokaline, beyit içerisinde sıkça kullanılan 

“a-â-î-û” vokalleri ve diğer armonik unsurlar da destek verince kuvvetli bir ahenk 

oluşmaktadır. Bunun yanında “ey, yâ, v’ey...”  ünlemlerinin belirli aralıklarla yinelenmesi de 

etkileyici bir anlatım temin etmektedir. Dolayısıyla örneklerde de görüleceği üzere nidâ, 

sanatkârın iç dünyasındaki dalgalanmaların ve heyecanların dışavurumundan dolayı 

heyecana bağlı bir mana sanatı olmakla beraber aynı zamanda lafızların ses değerleri de göz 

önünde bulundurulduğunda ahenk temin eden bir sanattır (bkz. Selçuk 2010:487-488). 

Kâm-kârâ şehriyârâ hüsrevâ şahenşâhâ 

Ey cihân-dâver şeh-i gerdûn-cenâb-ı rûzgâr      (Nef‟î) 

 

Ey emîr-i kebîr-i pür-tedbîr 

 V’ey dilîr ü şecî‟ ü düşmen-gîr   (Filibeli Vecdî) 

Naili-i Kadim’e ait aşağıdaki örnekte ilk üç beyitte şairdeki coşku ve sevinci 

yansıtan “müjde ey”; dört ve beşinci beyitlerdeki “ey pâytaht-ı saltanat” ve “ey çarh” 

hitapları anlamı canlı kılmakta ve tekrarlarla bir ahenk sağlamaktadır. 

Müjde ey sadr-ı vezâret kim o dâverdir gelen 

Sadr-ı a’zam ya’nî serdâr-ı muzafferdir gelen  

 

Müjde ey eyvân-ı dîvân-hâne-i hâkân-ı Rûm 

Pâyeni teşrîfe bir gâzî dilâverdir gelen 

 

Müjde ey bâlâ-yı zerrin-kürsi-i hurşîd ü mâh 

Safder-i nüh-bârgah-ı heft-çâderdir gelen     (Naili-i Kadim) 

4. İstifhâm 

Cevap beklemeksizin anlamı güçlendirmek için soru sorma anlamına gelen 

istifhâm, klasik şiirde sıkça kullanılmış bir sanattır. Üzüntü, hayret, şaşkınlık, öfke, sitem 

gibi sebeplere dayalı olan bu sanatta şair okuyucu/dinleyicinin dikkatlerini bir noktaya 

çekme peşindedir (Selçuk 2015:113) İstifhâmın olduğu yerlerde ses tonunda bir yükselme 

söz konusudur. Dolayısıyla istifhâmda da anlamın yanında söyleyişe dayalı bir ritim de söz 

konusudur. 

Sevgilinin vefasızlığının dile getirildiği aşağıdaki beyitte “kavl, karâr, ‘ahd, 

peymân” kelimelerinin atıf vavı ile bağlanması sonucu bir ritim elde edilmiştir. “unutdun 

mı? yalan mıydı?” ve “hey imansız” sözlerinden hareketle şairin yaşadığı duygusal yoğunluk 

verilmeye çalışılmıştır. 

 

Kani kavl ü karâr ü ‘ahd ü peymânlar unutdun mı 

Yâhûd ol içdügin eymân yalan mıydı hey imânsız  (Ahmed Paşa) 

“n’oldı ve kanı” soru sözcüklerini önyineleme yoluyla vurgulayan Ahmed Paşa, 

daha önce şahit olduğu güzel vasıfları bağlaç yardımıyla sıralayarak bunların eksikliğinden 

duyduğu şaşkınlık ve üzüntüyü belirtmektedir. 

N’oldı bu hulk u şîve vü nâz ü kirişme âh 

Kani bu lutf u behcet ü hüsn ü bahâ dirîġ    (Ahmed Paşa) 

Şeyhi, vefasız sevgiliye sitemde bulunmakta, onun sefa sürdüğünü kendisinin cefa 

çektiğini dile getirmektedir. Atıf terkipleri ile sevgilideki neşe, kendisindeki cefa unsurlarını 

resmetmektedir. Beyitte nidâ, atıf vavı, istifhâm yoluyla güçlü bir ses dalgalanması 

oluşturulmuştur. 
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K'ey bî-velâ kanı benim ile karâr u ahd 

Ol ıyş u nûş u lezzet ü çeng ney ü rebâb   (Şeyhi) 

5. Bağlaçlar 

 Klasik şiirde sıkça kullanılan “de...de, geh...geh, ne...ne, ya...ya, hem...hem” gibi 

ikili bağlaçlar, tekrardan dolayı bir ahenk oluştururlar. Bunun yanında bu bağlaçlar, 

bağladıkları kelime, cümlecik vb. unsurlarda bir duraklama oluşturarak bir ritim sağlarlar. 

 Aşağıdaki beyitte anlam yükünü taşıyan görmek eylemi çerçevesinde bağlaçlarla bir 

araya getirilen karşıt “hazan-bahar”; “neşat-gam” göstergeleridir. Beytin ilk mısraında 

tefilelerin oluşturduğu durakların yanında “hem...hem” bağlacı da, hazânın ve bahârın 

kelimelerinin sonlarında sekteler oluşturarak söyleyişi tekdüzelikten kurtarmaktadır. İkinci 

mısrada “da...da” bağlacı duraklamalar meydana getirmekte aynı zamanda imale dolayısıyla 

neşâtın ve gamın kelimelerine vurgu yaptırmakta, ardından gelen rûzgârın kelimesi (med ve 

â ünlüsü ) de ritme farklı bir boyut katmaktadır.  

Bâğ-ı dehrin hem hazânın // hem bahârın görmüşüz 

Biz neşâtın da // gamın da // rûzgârın görmüşüz  (Nabi) 

Sevgilinin saçı ve perçemi el birliği edip âşığın gönül yüzüğünü gizlemişlerdir. 

Kayıp gönlünü arayan âşık da ya ondadır ya bunda diyerek onu bulmaya çalışmaktadır. 

Köklü bilmece/tekerleme geleneğimizi yansıtan bu çarpıcı örnekte ikinci mısrada “ya...ya” 

bağlacının oluşturduğu duraklar temel göstergeler olan  zülf ve turra (andadur ve 

bundadur)’ya dikkat çekmekte; bağlaçlardaki imaleden dolayı ses tonunda yükselmeler 

meydana gelmektedir. Bu beyitte, kültürel bir ortam, ritmik unsurlarla renkli ve canlı bir 

biçimde dile getirilmiştir. 

Zülfün el bir eyletüp turrânla pinhân itdiler 

Hâtem-i dil hâsılı ya andadur ya bundadur    (Baki) 

Gönlüm, gam dalgalarının elinde oyuncak oldu; gâh yeis gâh ümit ile deniz gibi 

çalkalanır, diyen Nabi, ikinci mısrada “geh...geh” bağlacı ile sözdiziminde sekteler 

oluşturmuş böylece deniz ve dalga kavramlarına işitsel ve görsel açıdan göndermelerde 

bulunmuştur. 

Oldı gönlüm Nâbiyâ bâziçe-i emvâc-ı gam 

Çalkanur geh ye’s ü geh ümmîd ile deryâ gibi   (Nabi) 
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Sonuç  

 Klasik Türk şiirinde lafız ve mana güçlü bir şekilde birbirini destekleyip pekiştiren 

bir özellik arz eder. Bu şiirde, geleneksel üslubun belirlediği hazır ritmik şablonların yanında 

şairlerin şahsi üsluplarıyla da şekillenen ses ve söze dayalı birtakım ahenk/ritim unsurları da 

mevcuttur. Bu unsurlar şiirde güçlü bir orkestrasyon oluşturmaktadır. Bu çalışma 

kapsamında üzerinde durduğumuz “aruz, çeşitli cümle yapıları, izafet terkipleri, atıf 

terkipleri, ikilemeler, terkîb-i tekerrürîler, bazı bağlaçlar, nidâ ve istifhâmlar” söyleyiş 

esnasında varlığını hissettiren ritmik unsurlardandır. Bunlar vasıtasıyla söze hızlanma-

yavaşlama-duraklama, iniş-çıkış, sekte gibi özellikler katılarak, söz dinamik bir yapıya 

dönüştürülür.  
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Terimlerin Akademik Öğrenme Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri 

 

Celal DEMİR* 

 

 Öz: Eğitim-öğretimde hem öğrenme hem de öğretme aracı olarak karşımıza çıkan 

terimler, bir bilginin adlandırılması;  keşfedilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi kadar 

önemlidir. “Terim” ile “kavram” arasındaki bağın, o dilde kavramları karşılama mantığına 

uygun olması, başka bir deyişle  “gösteren” ile “gösterilen” arasındaki ilişkinin anlaşılır ve 

kabul edilebilir olması gerekir. Bu durum,  öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran önemli bir 

faktördür. Bu bakımdan terminoloji tespitinde ve üretiminde terimlerin Türkçe olması yeterli 

bir ölçüt değildir. Bu terimlerin aynı zamanda dilin genel temayüllerine uygun ve işlevsel 

olması da gereklidir. 

Pedagojik ilkelere uyulmadan tespit edilen veya üretilen terimler, öğrenmeyi 

kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırmaktadır. Bu terimler zaman zaman eğitim öğretimde 

ciddi bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Programlarda ve ders kitaplarında öğrenmeyi 

zorlaştıran bu tür terimlerin pek çok örneği bulunmaktadır. 

Bir bilginin, bir kavramın veya bir olgunun adlandırılmasında örnek alınacak en 

doğru uygulama, bir kültür ortamı içerisinde oluşan “kavramları karşılama/adlandırma 

mantığı”dır. Bu uygulamanın en güzel örneğini sözlüklerde görmekteyiz.  Hangi millete ait 

olursa olsun bir dilin sözlüğü, aynı zamanda o millete ait kronolojik öğrenmeleri de ifade 

eder. Sözcüklerin zaman içerisinde yeni anlamlar kazanması ve bu anlamların adlandırılması 

/ karşılanması, tümüyle “ilişkilendirme” esasına dayalı semantik bir olaylardır. Eğitim-

öğretim terminolojisi de bu esasa göre oluşturulmalıdır. 

Bu çalışmada öğrenmeyi kolaylaştıran veya zorlaştıran terimlerin leksik özellikleri 

üzerinde durulacak ve doğru terim oluşturmak için Türkçenin sözlüğündeki geleneksel 

yöntem tartışmaya açılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Terminoloji, Türkçe Terimler, Öğrenme Kuramları 

 

POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF TERMS ON ACADEMIC LEARNING 

The terms which are used in Education-Teaching as tools of both learning and 

teaching are as important as the naming, discovery and determination of characteristics of an 

information. The link between “Term” and “concept” must be in conformity with the 

concept corresponding logic of that language  or in other words the relation between the 

“signifier” and “signified” must be comprehensible and acceptable. This fact is a significant 

factor facilitating learning and teaching. In this respect, Turkish terms usage is not a 

sufficient criterion  in determination and production of terminology. These terms must also 

be in compliance with the general tendencies of the language and must be functional.  

The terms which are determined or produced without observing the pedagogical 

principles make the learning more difficult in spite of facilitating. These terms are 

encountered as grave obstacles in education and teaching. A great many examples of such 

terms which make learning difficult are found in programs and course books.   

The best practice in naming of an information, a concept or a phenomenon is the 

“concept corresponding/naming logic” that forms within a cultural environment. The best 

example of this practice can be observed in dictionaries. Regardless of the nation, a 

dictionary of any language expresses the chronological learning of that nation. Acquisition of 

new meanings by the words and naming/corresponding of the meanings are semantic 

phenomena based on “association”. Therefore, also Education-Teaching terminology should 

be formed according to this basis.   

In this study, lexicological characteristics of the terms which facilitate or complicate 

learning will be analysed and traditional methods in Turkish dictionary will be discussed in 

order to form correct terms.   

Key words: Terminology, Turkish Teaching Terminology, Learning Theories 
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Giriş 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ve 1932’den sonra Türkçe öğretimi ve dil bilgisi 

(gramer) terimleri üzerinde ciddiyetle durulmuştur. Başta okul grameri yazarlarının şahsi 

gayretleriyle başlayan bu çalışmalar, Türk Dili Tedkik Cemiyeti’nin kurulmasından sonra 

“Istılahların Türkçeleştirilmesi” adıyla devletin yürüttüğü resmî bir proje hâlini almıştır. 

Sadece Türkçe dil bilgisi terimleri değil, tüm öğrenme alanlarına ait terimlerin 

Türkçeleştirilmesi, Türkçenin sadeleştirilmesi ve özüne döndürülmesi düşüncesiyle bu konu 

millî bir mesele olarak ele alınmıştır. 

Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemlerinde yazılan Türkçe gramerleri, Osmanlı 

Türkçesini anlatan gramerlerdir. Yani Arapça ve Farsçaya ait kaidelerden Osmanlı 

Türkçesine girmiş olanları ayrı ayrı başlıklar hâlinde incelenmiştir. Bu gramerlerde Türkçe 

kurallara çok az yer verilmiştir. Zaten bu gramerlerin çoğu Sarf ü Nahv-i Osmanî, Sarf-ı 

Osmanî, Nahv-i Osmanî vb. biçimlerde adlandırılmaktaydı. Bazılarının başına açıklayıcı 

bir unsur olarak bir “muhtasar” veya “mufassal” kelimesi ekleniyordu. Nadiren birkaç 

çalışmada “Sarf-ı Türkî”, “Lisan-ı Türkî” adının kullanıldığını görürüz. Ancak bunlar da 

aynı gramercilik anlayışıyla kaleme alınıyor, “Türkçenin özellikleri zaten biliniyor.” 

düşüncesiyle Türkçeye ait kurallar ve özellikler, ayrıntıya inmeden veriliyor;  hatta 

Türkçenin bazı özelliklerinden de hiç söz edilmiyordu. 

Kısmen de olsa Türkçenin özelliklerinden söz etmek isteyen yazarlar ciddi bir 

çıkmazda olduklarını hemen anlıyorlardı. Türkçeye ait unsurları ve özellikleri adlandırırken 

sözcük bulamıyorlar, bazen Arapça kelimeleri/terimleri kullanıyorlar bazen de aynı türden 

bütün unsurları tek kelimeyle/terimle ifade etmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü Türkçeye 

özgü morfemlerin Arapçada bulunmaması adlandırmada ciddi bir sorun teşkil ediyordu.  

Örneğin, kimi yazarlar, tüm yapım ve çekim eklerine “lahika”, kimileri de “edat” diyordu. 

Bazıları ise kapsamı daraltıp “siga” diyordu. Zamanlar, Arap gramerlerine göre tasnif 

ediliyor ve adlandırılıyordu. Şimdiki zaman için “hâl”, geniş zaman için “muzari”, gelecek 

zaman için “ati”, geçmiş zaman için “mazi” terimleri kullanılıyordu. Geçmiş zamanı ikiye 

ayırırken bir tamlama oluşturmak zorunda kalıyorlardı: mazi-i naklî, mazi-i şuhûdî gibi. 

Birleşik çekimlere gelince bu konuya hiç girmiyorlardı. Fiilin özne ve nesneye göre ifade 

ettiği anlam ve yapı farklılıklarına ise hiç temas edilmiyordu. Bütün tamamlayanlara 

“mütemmim”, temel anlamın üzerine konan bütün anlamlara “mecaz” deniyordu. 

Türkçedeki kelime grupları ise sadece “terkib-i izafî” (isim tamlaması) ve “terkib-i vasfî” 

(sıfat tamlaması)den ibaretti.  

Osmanlı Türkçesi gramerlerinde özne ve yüklem, yüklemin türüne (fiil veya isim 

olmasına göre) bakılarak “fail”, “müsned”, “müsnedünileyh”, “mübtedâ” gibi terimlerle 

isimlendirilmekteydi. Örneğin kılış bildiren fiillerin öznesine  “fail”, isim cümlelerindeki 

özneye ise “mübteda” deniyordu (Necib Asım, 1311/1895:177-178). 

1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunundan sonra, aynı yıl Cumhuriyet döneminin ilk 

Türkçe-Edebiyat programı yapıldı. Altı yıllık liseler ve 3/5 yıllık ilk mekteplerin 

açılmasından sonra okul grameri yazanlar (Mithat Sadullah, İbrahim Necmi, Ahmet 

Cevat…) rüştiyeler ve idadiler için yazdıkları dil bilgisi kitaplarını güncellemeye çalıştılar. 

Ancak bu bireysel çabalarla bir yere varılamıyordu. Her ne kadar yeni terimler öneriliyor ve 

Türkçeye ait yeni özellikler keşfediliyorsa da bu çalışmalar yeterli değildi. Keşfedildiği 

hâlde adlandırılamayan kategoriler olduğu gibi, bilinen kategorilerin adlandırılmasında da 

yazarlar, eski terminolojiyi tekrar etmek zorunda kalıyorlardı. Yine de Ahmet Cevat, 

Türkçenin cümle yapısını ve cümle türlerini bugünkü tasniflere yakın bir yaklaşımla ele 

almış ve incelemişti. İbrahim Necmi, eylemin karşılıklı veya birlikte yapılış formlarını 

keşfetmiş bunlara “müşareket fiilleri” demişti. Bunun gibi yenilik arayışları olsa da eski 

harflerle basılmış olan gramerleri yeni harflere çevirerek yayımlamak daha sık görülen bir 

davranıştı. 

Rüştiyelerde, idadîlerde ve sultanîlerde okutulan ders kitapları, Arapçanın ve 

Farsçanın kurallarıyla doluydu.  Ayrıca, Türkçenin kuralları da Arapça terimlerle ifade 

ediliyordu. Kelime çeşitleri, konuların sıralanışı, eklerin isimlendirilmesi ve gruplandırılması 

gibi konularda genellikle Arap gramercilerinin metotları takip ediliyordu. 



 

682 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında mevcut durumun bir sorun olduğu kabul edilmiş ve 

çözüm arama çalışmaları hızlanmıştı. Bu amaçla Dil Heyeti oluşturulmuş ve grup 

çalışmalarına başlanmıştı.  Özellikle Türkçenin kendine has özelliklerini bir an önce tespit 

edip millî bir gramer yazma düşüncesi hemen her münevverin aklını meşgul etmekteydi. 

Terim 
Dış dünyadaki varlık ve eylemlerin, zihnimizdeki kavramların, içimizdeki 

duyguların dildeki karşılıklarına “kelime” diyoruz. Bu kelimelerden bilim, sanat veya 

herhangi bir öğrenme alanına ait olanlarına ise “terim” denmektedir. 

"Çeşitli bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının özel kelimeleri olarak 

tanımladığımız terim sözü, Latince 'sınır, son' anlamına gelen 'terminus' kelimesine 

benzetilerek 'derlemek' fiilinin eski şekli olan 'termek' fiilinden  '-im' eki getirilerek 

türetilmiştir." (Dilaçar,1957: 64). 

Eskiden “ıstılah” sözcüğü ile karşılanan “terim”, ‘umumî veya adî (sıradan)  

kelimelerden farklı sözcükler olarak değerlendirilmiştir (Zülfikar,1991: 20). Hemen hemen 

tüm tanımlarda, bu kavramın aynı özelliğine vurgu yapılmaktadır: Bir bilim dalında, bir 

sanat dalında, bir meslek kolunda özel bir anlamı karşılayan sözcüklere “terim” denir 

(Özdemir, 1973:11). 

Türkçe Sözlük’te de bu kategorideki kelimeler, “Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya 

bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah” (TDK, 2010) 

biçiminde bilim, sanat ve meslek dalına ait özel bir kavrama karşılık gelme özelliğine vurgu 

yapılarak tanımlanmıştır.  

Terimlerin arttırılması ve yaygınlaştırılması süreci uzun soluklu ve ciddi bir 

konudur. Genel olarak terim üretiminde ve tespitinde bulunan kişilerin hem çalıştığı alana 

hem de bilim ürettiği dile hâkim olmaları gerekir. Terimi yaygınlaştırma aşamasında ise 

alandaki bilim adamlarının, uzmanların terimi tercih etmeleri ve kullanmaları beklenir. 

Eğitim öğretimde ve özellikle Türkçe dil bilgisi öğretiminde kullandığımız terimlerin 

seçiminde ve/veya tespitinde bazı yanlışlıklar yapılmıştır. Bu yanlışlıklar, eskiden olduğu 

gibi bugün de çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Türkçe dil bilgisi öğretimindeki başarısızlığın 

önemli nedenlerinden biri de kullanmakta olduğumuz terimlerin doğru olmayışıdır.  

Bugünkü okul kitaplarında (okul gramerleri) kullandığımız terimler 1930-1940 

yılları arasında türetilen veya bulunan yanlışı doğrusundan çok terimlerdir. Bu terimler, 

dilimizin sadeleştirilmesi, özüne döndürülmesi ve kolaylıkla öğretilmesi amacıyla alelacele 

sonlandırılmış çalışmaların ürünüdür. Türkçe öğretiminde kullandığımız bu terimlerin 

öğrenmeyi ve öğretmeyi zorlaştırdığını hatta başarısızlığa sebep olduğunu açıkça 

görmekteyiz. Hâlen kullanmakta olduğumuz dil bilgisi terimlerini toplu hâlde ele alıp şöyle 

gruplandırabiliriz: 

1.Bazı terimler, halkın bilip kullandığı ve dilin sözlüğüne girmiş kelimelerin 

temel anlamından yararlanılarak elde edilmiştir: Kelimenin temel anlamı ile karşılanmak 

istenen yeni kavram arasındaki benzerliğe dayanarak halkın da bilip kullandığı bu kelimelere 

terim özelliği kazandırılmıştır. Dilde yaşayan ve halkın bilip kullandığı kelimelerin anlamını 

sözlüğe bakmadan tahmin etmek mümkündür. Bunlardan seçilip terim özelliği kazandırılan 

kelimeler,  bilim adamına, düşüncesini ve bilgisini ifade etme ve öğretme kolaylığı 

sağlamaktadır. Çünkü bir kelimenin uzun bir geçmişi ve üzerinde geniş bir anlam mirası 

varsa bu özellik, terimsel anlama dayanak olmakta ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Dilimizde bu özelliklere sahip olan ve kullanılan pek çok terim vardır: Kök,  kalem, ateş, 

perde,  ek, gövde, çekirdek, dalga, doğru gibi. 

2.Bazı terimler türetme yoluyla yapılmıştır: Karşılanmak istenen anlam ile dildeki 

kök veya gövdelerin temel anlamı arasındaki yakınlıktan veya çağrışımdan faydalanılarak 

yeni terimler türetilmiştir (Zülfikar, 1991:48). Dilimizin ek ve kök bakımından zengin oluşu, 

bu yolla terim üreten bilim adamına geniş olanaklar sunmuştur: kalıtım, direnç, geçiş, 

nicelik, teklik, çokluk, ünlem, bağlaç, belirteç, bulgu, çarpı, tetikleme, açı, artı, bölüm gibi. 

3. Bazı terimler kelime grubu biçiminde yapılmıştır: Bu tür terimlerin yapımında 

iki sözcüğün de anlam zenginliğinden yararlanıldığı için bu yolla kolayca ve çok sayıda 

terim üretilebilmektedir (Özdemir, 1973:78). Birden fazla sözcüğün kullanılması, bize 

kavramı kolayca adlandırma imkânı sunmaktadır. Bu sebeple kelime grubu hâlindeki 
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terimler, bilginin adlandırılmasında en çok tercih edilen yollardan biri olmuştur: ilgi zamiri, 

ağırlık merkezi, yapım eki, yan cümle, ağır ceza, kaynama noktası, isim tamlaması, yönelme 

öbeği, göz aşısı, yöndeş açı, yan cümlecik gibi. 

4. Bazı terimler başka dillerden alınmıştır veya alınmış olan terime 

dokunulmamıştır: Farklı milletlerin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunması, bilim 

tarihinde mutat bir gelişme olarak görülmekte ve bu gelişmeler, kültürlerarası bilgi aktarımı 

olarak değerlendirilmektedir. Bu ilişki içerisinde bazı bilgiler, bir dilden diğer bir dile adıyla 

(terim) birlikte transfer edilebilmektedir. Kimi dönemlerde terim belirlenirken belirli bir dilin 

söz varlığının esas alındığı da görülmüştür. Moda diyebileceğimiz türden terim belirlemeye 

Avrupa milletlerinin Latinceyi esas almalarını örnek olarak gösterebiliriz. Bu tür bilgi 

alışverişi ve etkileşimler içerisinde başka dillerden bazı bilgiler de Türkçeye adıyla birlikte 

girmiştir. Bu terimler bir süre kullanıldıktan sonra halk tarafından benimsenmiştir. Bu 

terimlerin yerine Türkçe ek ve köklerle oluşturulan terimler önerilmişse de 

benimsenmemiştir. Bunun gibi mevcut bir varlık veya kavramın bilinen adını değiştirmeye 

yönelik girişimler; bir alışkanlığı değiştirmeye veya bir bilginin unutturulup yerine başka bir 

bilgin konulmasına yönelik bir çaba olduğu için hiçbir dönemde tasvip görmemiştir: telefon, 

realist, cümle, edat, tedavi, muhasebe, paragraf, metin, makale, nazım gibi. 

5. Bazı terimler kelimelerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur: Karşılanmak 

istenen kavram ile sözcüklerin temel anlamı arasındaki yakınlık veya çağrışımdan 

faydalanılarak iki kelime birleştirilmiştir (Özdemir, 1973: 30, 63). Birleştirilen kelimelerin 

türleri farklı farklı olabilmektedir: atardamar, toplardamar, göktaşı, isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-

fiil, sıkıyönetim, anlambilim, biçimbilim gibi. 

Sorun 

"Terminoloji" sorunu, Türk eğitim sisteminde hâlâ başarının önündeki önemli 

engellerden biridir. Özellikle Türkçe ve Türkçe dil bilgisi öğretiminde kullanılan terimlerin 

önemli bir kısmı bilgiyi tam olarak düşündürme/karşılama konusunda yeterli değildir.  

Terim, bilginin ve bilimsel kavramların adıdır, öğretilmesi planlanan bilgi, beceri ve 

davranışlar bu kelimelerle ifade edilir. Bu nedenle eğitim-öğretimde bilginin doğru 

adlandırılması, keşfedilmesi kadar önemlidir. Kötü adlandırma, öğrenmeyi ve hatırlamayı 

engeller. 

Esasen eğitim-öğretimde bir bilginin keşfedilmesi öncelikli bir konu değildir. Bu 

bilginin keşfi ve anatomisi ancak meraklısına hitap eder. Eğitimcilerin birinci gayesi, hedef 

kitlenin bu bilgiyi özümsemesini ve hayata geçirmesini sağlamaktır. Ancak bunun kadar 

önemli olan bir konu da bu bilgilerin adlandırılmasıdır. Terminolojide bir varlık veya 

kavrama ad verirken (tesmiye etmek) amaç, verilen adın o mefhum ile örtüşmesini sağlamak 

olmalıdır. “Terim” ile “kavram” arasındaki bağ mutlak surette leksik ilkelerle uyumlu 

olmak durumundadır. Başka bir deyişle  “gösteren” ile “gösterilen” arasındaki ilişkinin 

anlaşılır ve dilin kullanıcıları tarafından kabul edilebilir olması gerekir. Terimlerin bu 

özelliği öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran en kuvvetli faktördür. İki taraf arasındaki ilgi 

pedagojik değilse bilginin öğretilmesi zorlaşır. Bazen imkânsız hâle gelebilir. Bu bakımdan 

kavramların/bilginin adlandırılmasında yani terimlerin tespitinde pedagojinin ilkeleri asla 

göz ardı edilmemelidir. 

Cumhuriyet döneminde, özellikle 1932-1940 yıllarında arasında tüm öğrenme 

alanlarına ait terimler Türkçeleştirilmiştir. Ancak bu çalışmaların pedagojik ilkelere uygun 

olarak yapıldığını söyleyemeyiz. Türkçeleştirme ve sadeleştirme çalışmalarında asıl amacın 

eğitim öğretimde kolaylık ve verimlilik değil, Türkçeyi bünyesindeki yabancı unsurlardan 

arındırmak olmuştur. “... Çalışmalarda, dil devriminin temel felsefesine uygun bir yol 

izlediğinden, nitelik bakımından daha önceki dönemlerle karşılaştırılmayacak bir özellik 

taşır. Dolayısıyla Türkçe ve Türkçeleşmiş köklerden Türkçe eklerle terim yapma yöntemine 

dayanır. Aynı durum, gramer terimleri için de söz konusudur.” (Korkmaz, 2010: XI). 

Hem kendi insanımıza hem de yabancılara dilimizi öğretirken kullandığımız dil 

bilgisi terimleri,  alelacele yapılmış bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde 

de sorun üretmeye devam etmektedir.  Özellikle dil bilgisi terimlerinin Türkçeleştirilmesi 

konusunda Türkçenin tarihî gelişimi ve kavramları karşılama mantığı göz önünde 

bulundurulmadan, önerilen terimin yalnızca “Türkçe” veya “Türkçe kökenli” olmasına 
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bakılmış; hatta bu durum, terimin kabul edilmesi için geçerli bir özellik olarak görülmüştür. 

Bu yapılırken önerilen terimlerin “işlevselliği” üzerinde fazla düşünülmemiştir.  

Birçok terim de hiç sorgulanmadan kabul edilmiştir. Böylelikle “Türkçesi olsun da 

nasıl olursa olsun!” mantığı ile pek çok yanlış terim üretilmiş veya önerilmiştir. Yeni 

terimlere karşı çıkanların itirazları üzerinde fazla tartışılmadığını, işin bir an önce bitirilmek 

istendiğini (Banguoğlu, 1987:244)  bu terimlerin yapılmasında görev alanlar da kabul 

etmektedirler: “... Terimlerin aceleye geldiği doğrudur. Ders kitaplarına girmeden ve 

okullara yayılmadan önce birçok süzgeçten geçtikten sonra ve son biçimlerini aldıktan sonra 

yayımlanmaları gerekirdi....” (Levend,1972:457). 

Banguoğlu, bir yanlışı düzeltirken başka yanlışların yapıldığını şu cümlelerle izah 

etmektedir:  “...Sonraları mektep kitaplarında tedris usûlleri ve vasıtaları bakımından bazı 

yenilikler yapıldı. Fakat ilk defa gramerin başka bir plâna göre te’lifi teşebbüsü Hüseyin 

Cahit Bey’e ait oldu. Vaktinde şiddetli itirazlarla karşılanan bu teşebbüs, Aslında Türkçenin 

bu sefer de Fransız grameri kalıplarına zorlanması olmuştur.  Gerçi bu suretle modern 

gramer telâkkisine ait bazı yeni mefhumlar dilimize girmiş oluyordu. Ancak yapılan iş, 

netice itibariyle  dili yabancı bir kalıptan çıkarıp baka bir yabancı  kalıba sokmaktı....” 

(Banguoğlu, 1987: 37-38). 

Terimler/ıstılahlar üzerinde düşünme ve bu kategoride yer alan leksik unsurların 

eğitim-öğretimdeki durumu üzerinde tartışmaya Tanzimat döneminde başlanmıştır. Ancak 

bu çalışmaların programlı ve millî bir mesele olarak ele alınması ancak Cumhuriyet 

döneminde gerçekleşmiştir. 

Tartışmalar, “Istılahların Türkçeleştirilmesi” ve başka dillerden alınmış terimlerin 

“Türkçeleştirmede Uyulacak Kurallar” üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkçe kurallara uygun 

olmasına rağmen pedagojik olmayan, terimler tartışılmadan kabul edilmiştir. Öğretmenin 

en kolay ve en güzel yönteminin ilişkilendirmek olduğunu düşünmeden başta Türkçe ve 

Edebiyat olmak üzere tüm öğrenme alanları yanlış terimlerle doldurulmuştur. Terimlerin 

Türkçeleştirilmesi konusunda en son başvurulacak yöntemin ilişkilendirme olduğunu, 

bundan kaçınmak gerektiğini söyleyenler bile olmuştur: "Demek ki bir kavramı karşılamak 

için kimi durumlarda genel dilin bir sözcüğü seçilip ona karşılanmak istenen anlam 

aktarılıyor, şöyle de söylenebilir, o sözcüğe terimsel bir anlam yükleniyor. Anlam aktarma 

yolu zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır." (Özdemir, 1973: 29). 

Ayrıntılara inmeden bakıldığında terim sorunu veya ıstılahların Türkçeleştirilmesi 

sorunu yıllar önce çözülmüş görünmektedir. Bu nedenle de kimse bu sorun üzerinde yeniden 

bir çalışma yapma gereği duymamaktadır. “... Batı dillerinden çeviri yoluyla alınan veya 

Türkçe köklerden türetilen bir kısım terimler; verilen karşılıklar belirtilmek istenen 

kavramları karşılayamadığı ve zorlamalara dayanan türetilme yanlışları bulunduğu için genel 

bir kabul bulamamıştır. Bu durumun sonucu olarak çok defa ilk ve orta öğretimde kullanılan 

terimler ile yükseköğretimde kullanılan terimler birbirinden farklı olmuş; fakülteden 

fakülteye, hatta aynı fakültedeki öğretim üyeler arasında, okullarda kitaptan kitaba, 

öğretmenden öğretmene değişen terimler ortaya çıkmıştır. Bu konuda zaman zaman 

düzenleyici bazı girişimler olmuşsa da terimlerimiz yine de çözüm bekleyen bir konu olarak 

askıda kalmıştır.” (Korkmaz, 2010: XIII). 

Terimlerin Öğrenmeye Olumlu / Olumsuz etkileri 

Öğretilmesi planlanan bilgi, beceri ve davranışların kazandırılmasında en önemli 

araç (düşünme ve düşündürme aleti) terimlerdir. Bilgiyi, varlık veya kavramı temsil etmekte 

yetersiz olan terimler, eğitim öğretimde başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bir alana ait terimlerin tespitinden, kullanılmasından ve işletilmesinden sorumlu bir 

bilgi alanı olan “terminoloji”, sözcükleri seçerken seçilen/önerilen terimle karşılanmak 

istenen kavramla örtüşüp örtüşmemesi konusunda ne yapılacağına ve nasıl çalışılacağına dair 

bir metot veya model belirlemek zorundadır. Metot belirleme, Türk terminolojisinde hâlâ 

önemli bir eksiklik olarak durmaktadır. 

Bu eksiklik, okullar için üretilen materyallere ve öğreticilerin yöntemlerinde ve 

kullandıkları dilde açıkça ortaya çıkmaktadır. "Bugün terim sorununa genel olarak 

bakıldığında başta ders kitapları olmak üzere eğitim ve öğretimle ilgili terimlerde 

tutarsızlıkların ortaya çıktığı görülecektir." (Zülfikar, 1991:19). 
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“Yapılandırmacı eğitim yaklaşımında bilişsel öğrenmeler, temelde bir 

ilişkilendirmeye dayalı zihinsel bir etkinliktir. Kişi, yeni bir bilgiyi ancak önceki bilgileriyle 

ilişkilendirebiliyorsa onu öğrenebilmektedir. Eğitim öğretimde kullanılan terimleri bir de bu 

bakımdan değerlendirmek gerekir.” (Demir, 2015:7) 

Piaget ve Chomsky’ye göre de bilişsel öğrenmeler, mantıklı ilişkilendirmelerle 

gerçekleşir. Tony Buzan’a göre de insan bilgileri depolarken zihnini kütüphane rafları gibi 

kullanır.  

Bu öğrenme kuramına göre "Öğrenmenin meydana gelebilmesi için, diğer şartların 

yanı sıra, uygun ön bilgilerin de bulunması gerekir. Kişi öğrenmeyi kolaylaştıracak başka 

bilgilere de sahip olduğunda öğrenme kolaylaşır." (Bacanlı, 2002: 152). 

Ülkemizde hâlen kullanmakta olduğumuz ilk ve orta öğretim programları 

"yapılandırmacı" eğitim anlayışıyla geliştirilmiş ve 2005-2006 eğitim-öğretim yılından 

itibaren ülke genelinde uygulamaya konmuştur. "Yapılandırmacılık (Constructivism), son 

otuz yılda eğitim uygulamalarını en çok etkileyen felsefelerden biri olmuştur... Bu fikir 

üzerinde birçok filozof ve eğitimci çalışmış fakat yapılandırmacılığın ne olduğunu 

konusundan fikirler geliştiren ilk önemli kişiler Jean Piaget ve John Dewey olmuştur. Hemen 

her ülkede okulları geliştirmek için hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, öğretmenler 

yapılandırmacı yaklaşıma dayalı eğitim anlayışına büyük ilgi göstermektedirler. Çünkü 

yapılandırmacılık, daha önceden bildiğimiz konulara bağlı olarak yeni öğrenmeler 

oluşturmak anlayışına dayalı bir yaklaşımdır. Ülkemizde de Millî Eğitim Bakanlığı son 

yıllarda ilköğretim programlarında köklü değişiklikler yapma yolunda bir uygulama 

başlatmış ve yeni programlarda hâkim olan yaklaşımın yapılandırmacı bir anlayış olduğunu 

açıkça belirtmiştir.” (Arslan, 2007: 41-61.) 

Eğitimciler; yapılandırmacı eğitim yaklaşımını izah ederlerken, özellikle, bilişsel 

öğrenmenin temelinde benzetme,  gruplandırma, kümelendirme, kümeyi genişletme ve 

tecrübelerden yararlanma… yani özellikle “ilişkilendirme” olduğuna vurgu yapmaktadırlar. 

Eskisi, evveliyatı, benzeri, temeli, tabanı… olmayan, hiçbir deneyime dayanmayan 

bilgilerin saklanmasının, "öğrenme" değil "ezber" olduğu ifade edilmektedir. 

"Konsantrasyon" ve "rezistans" terimleri, öğrenciye hiçbir şey çağrıştırmıyor. Bu terimler 

dilimizde artık "yoğunlaşma" ve "direnç" sözleriyle karşılanıyor. Öğrenciler, bu Türkçe 

kelimelerin tanımlarını öğrenmeden önce, köklerdeki anlamlardan, eklerdeki görevlerden 

belli bir çağrışıma ulaşarak bu sözleri kavrayabilmektedirler." (Zülfikar, 1991: 25). 

Hangi millete ait olursa olsun bir dilin sözlüğü, o millete ait öğrenmeleri kronolojik 

olarak ifade eder. Sözcüklerin zaman içerisinde yeni anlamlar kazanması ve bu anlamların 

gittikçe çoğalması, tümüyle “ilişkilendirme” esasına dayalı semantik bir hadisedir. 

Toplumsal anlaşmaların temelinde de bu ortak eğilim yatmaktadır. İnsan zihninin bu özelliği 

dikkate alınarak soyut öğrenmelerin temelindeki "ilişkilendirme olgusu", leksik bir hadise 

olmakla birlikte bir öğrenme kuramı olarak da değerlendirilmelidir. 

Türk kültürü, geçmişten günümüze, bu tür öğrenmelerin millî bir temayül olduğunu 

gösteren örneklerle doludur. Çünkü dilimizdeki “kavramları karşılama mantığı”  tam 

olarak ilişkilendirme esasına dayanmaktadır. Sözlüğümüzdeki kelimelerin çok anlamlılığı 

(anlam genişlemesi, yan anlamlar kazanma…), binlerce yıldır,  yeninin eski üzerine 

konması ile ortaya çıkan bir anlam olayıdır. Yani bir kelime üzerinde bir anlam ailesinin 

oluşması ve kelimenin anlam bağlaması, benzetme, çağrışım veya bağlantı kurma yoluyla 

yapılan adlandırma / karşılama yönteminin doğal bir sonucudur. 

Dilimizdeki “kök” kelimesine bu açıdan bakalım: 

Kök:  
1.Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine 

yarayan klorofilsiz bölüm. 2. Süsende olduğu gibi yer üstüne sap çıkaran çok yıllık yer altı 

gövdesi. 3. Bazı şeylerde dip bölüm: Diş kökü. 4. Sapıyla çıkarılan bitkilerde tane: Üç kök 

maydanoz. 5. mec. Dip, temel, esas. “… tipi ve fırtına evi kökünden sarsıyordu.” –H. E. 

Adıvar. 6. mec. Kaynak, köken. “… kökleri mazinin sağlamlığı içinde kalan eski bir 

aşinalığım vardı.” –A. Ş. Hisar. 7. mec.  Bir kimseyi bir yere bağlayan manevi temel 

güçlerin bütünü. 8. db. Kelimenin her türlü ek çıkardıktan sonra kalan anlamlı bölümü: 

“Yaptırmak kelimesinde kök yap- bölümüdür.”  9. kim. Olağan şartlarda çevresinden 
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yalıtılmayan ancak birçok tepkimede nitelik değiştirmeden geçebilen atom kümesi. 10. mat. 

Denklemde bilinmeyenin yerine konulduğunda uygun düşen gerçek veya birleşik değer. 

(TDK, Türkçe Sözlük, 2011). 

Görüldüğü gibi sözlüğümüzde bir kelimenin temel/ilk anlamı ile bundan sonra 

kelimeye yüklenen anlamlar, birbiriyle ilgili veya benzer durumdadır. Hatta mecaz anlamlar 

bile kelimenin çevresinde oluşan anlam ailesinin diğer üyeleriyle benzerlik göstermektedir. 

Dil bilgisi, kimya ve matematikte bu kelimenin terim olarak kullanılması doğru bir seçimdir.  

İnsanımız, keşfedilen yeni bir bilgiyi adlandırırken veya ortaya çıkan bir kavramı 

karşılarken mutlak surette bu anlama ait bilginin veya kavramın millî hafızadaki uzantılarını 

kullanma yoluna gitmiştir. Bu sebeple bir kelimeyle karşılanan anlamların hepsi de birbiriyle 

ilişkilidir ve anlam akrabalığı içerisindedir. Millî bir refleks olarak dilimize yansıyan bu 

adlandırma ve öğretme yöntemini, günümüz eğitimcileri "ilişkilendirme" terimiyle ifade 

edilmektedirler. 

İç ve dış dünyamızdaki birbiriyle ilişkili bilgi ve kavramlar, aynı kelimeyle 

adlandırılmıştır: taban, kol, baş, ayak, yüz, gövde, burun gibi organ adları çok anlamlıdır. 

Yani dilimizdeki kelimelerin temel anlamı üzerine eklenen diğer anlamları incelediğimizde 

bu anlamların ya temel anlama benzediğini ya da onunla ilgili olduğunu görürüz. Bunlardan 

birincisine açık istiare (düz mecaz), ikincisine ise mecaz-ı mürsel (ad aktarması) 

demekteyiz. 

“Yeni bilgileri mevcut bilgiler üzerine koyma” esasına uyan terimler, öğrenmeyi 

kolaylaştırmaktadır: “iyelik eki”,  “kişi eki”, "ses düşmesi", "ünsüz benzeşmesi", "eylem", 

"soru", "ilgeç", yazılı ve sözlü anlatımda "serim", "düğüm", "çözüm"; "başlık”, “giriş”, 

“geliştirme”, “sonuç”; “öykü”, “deneme”, “aytışma”, gibi.  

Bir kişiye bilmediği bir şeyi öğretmek için uygulanacak en mantıklı strateji, 

bilmediklerini bildikleriyle ilişkilendirerek anlatmaktır. Öğrencinin ana dili, onun için en 

kapsamlı öğrenme alanıdır. Ana dilindeki kelimelerin ifade ettiği bilgi dünyası, yeni bilgileri 

öğrenmekte onun en büyük avantajıdır. Örneğin, gramerde "ek", "kök", "gövde" terimleriyle 

ifade edilen morfemler, hiçbir sorunla karşılaşılmadan kolaylıkla öğretilmektedir. Bu 

kolaylığın sebebi, öğrencinin karşısına çıkan yeni bilgileri öğrenmek için mukayese 

avantajını elinde tutuyor olmasıdır. "Konsantrasyon" ve "rezistans" terimleri, dilimizde 

"yoğunlaşma" ve "direnç" sözleriyle karşılanıyor.  Öğrenciler, bu Türkçe kelimelerin 

tanımlarını öğrenmeden önce, köklerdeki anlamlardan, eklerdeki görevlerden belli bir 

çağrışıma ulaşarak bu sözleri kavrayabilmektedirler.“  (Zülfikar, 1991: 25). 

Burada verdiğimiz terimler, temsil gücü yüksek olduğu için öğrenmeyi 

kolaylaştırmaktadır. Ancak Türkçe dil bilgisi öğretiminde bazı terimler, öğrenciye böyle bir 

ilişkilendirme imkânı vermemektedir. Öğretilmek, kavratılmak istenen bilgi öğrencinin 

evvelki yaşantılarıyla ilişkili yahut benzerlik teşkil etmesine rağmen bu bilgi uygun 

terimlerle karşılanmadığı zaman mutlak surette sorun yaşanacaktır. İşlevsel olmayan 

terimlerle öğretim yapılamadığı için bilgiyi ezberletmek durumunda kalırız. Bu terimler, iki 

durum arasında ilişki kurma imkânı vermek yerine bu kanalı tıkamakta veya iki bilgi 

arasındaki benzerliğin görülmesine engel olmaktadır.  

Bazı terimler de öğrenci zihnini başka alanlara yönlendirmektedir. Çatı, basit 

eylem, zarf tümleci, zamir, geçişli eylem, yüklem, özne gibi gramer terimleri iki durum 

arasında ilişki kurmaya fırsat vermemektedir. Örneğin "Yapım ekleri" doğru adlandırma; 

"çekim ekleri" pedagojik yönden yanlış bir adlandırmadır. Varlıkların ve eylemlerin 

birbirine göre konumlarını (pozisyonlarını) belirlemek için isimlere ve fiillere bazı ekleri 

bağlamak (getirmek) neden “çekmek” olsun? 

Bunun yanında bazı terimler, hayatta karşılığı olmadığı (tabansız olduğu) için 

öğrenci zihninde hiçbir çağrışım yapmamaktadır: özne, yüklem, geçişli/geçişsiz, zamir, 

çekim eki... (Fail ve fiil kelimelerinin, hayatta karşılığı var; bu terimler öğrenmeyi 

kolaylaştırıyor.)  

Bazı terimler, anlatılmak isteneni değil, başka bir anlamı düşündürmektedir: işteş 

fiil, soyut isim, somut isim, cins isim, tekil isim, çoğul isim… 

Bazı terimler ise ifade edilmek istenen anlamla örtüşmemektedir: çatı,  nesne, 

çekimli, zarf tümleci, çatı, dolaylı tümleç, basit cümle, basit sözcük, pekiştireç… 
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Öğretmeyi zorlaştıran terimler, yalnız Türkçe öğretiminde değil başka alanlarda da 

karşımıza çıkmaktadır. Örneğin "çarpma" terimi, matematikteki dört temel işlemden biri 

olup "çar-" fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Hâlbuki Matematikteki bu hesap işlemi, 

çarpma eylemi değildir. Yani "çarpmak" fiilinin bize düşündürdüğü anlam ile öğretilmek 

istenen matematiksel işlem arasında hiçbir benzerlik veya ilgi bulunmamaktadır. 

Matematikte yapılan bu işlem, gerçek anlamda bir "katlama / katlayarak çoğaltma" 

işlemidir. Nitekim Fransızca ve İngilizcede de bu işlem çoğaltma anlamına gelen 

“multiplication” terimiyle karşılanmaktadır. “Çarpmak” fiili ile "katlama" işlemi arasında 

hiçbir ilgi bulunmadığı için çocuk, sahip olduğu ön bilgilerle öğretilmek istenen yeni bilgiyi 

ilişkilendirememektedir. Bu durum, terimin çağrıştırdığı anlam ile o terime yüklenmiş olan 

anlamın örtüşmediğini açıkça göstermektedir. Yapılan işlem iki sayıyı birbirine çarpmak 

değil, bir sayıyı, kendi miktarı veya başka bir sayı kadar katlayarak çoğaltmaktır. Nitekim 

eski ders kitaplarında katlamalı artan sayıların kategorize edildiği tablolara "çarpım 

tablosu" değil, "kerrat cetveli" denmekteydi. Yakın zamanlara kadar Matematik defterleri 

özel olarak üretilir ve arka kapağa “kerrat cetveli” veya “çarpım tablosu” basılırdı.  Bu 

uygulamanın öğrenciye katlamaları öğrenemediği için ezberletme yöntemi olduğunu 

düşünmek durumundayız. Bu işlemin öğretiminde "Dörtle beşi çarpalım." biçiminde değil, 

"Dördü beş kere katlayalım." biçiminde ifade edilseydi daha kolay öğretilebilirdi. Çünkü 

hayatta matematik yok; “Hesap” var. Vatandaş bu öğrenme alanına hala “Matematik” değil 

“hesap” demeye devam etmektedir. 

Hesap bilgisinde yanlış seçilmiş başka bir terim de “çıkarma" terimidir. Çıkarma 

“çık-” fiilinden türetilmiş olup büyük sayıdan yapılacak azaltmaları anlatmak için seçilmiş 

bir terimdir. Hâlbuki bu terimle ifade edilmek istenen işlem "çıkarma" değil "eksiltme" 

işlemidir. Yani bu işlemin hesaptaki anlamı, büyüğün içinden küçüğü çıkarmak değildir, bir 

çokluğu azaltma/ eksiltme esasına dayanmaktadır. Bu hesabın adı “çıkarma” değil, 

“eksiltme” olmalıdır; nitekim bu işlemi gösteren işaretin adı  (-) eksi'dir. Madem ki işlem 

“eksiltme” işlemi, işlemin sembolü olan işaretin adı “eksi”; öyleyse bu işlemin adı  

“çıkarma” olmamalı, “eksiltme” olmalıdır. Bunun gibi iklim terimlerinde de aynı 

talihsizliği yaşamaktayız. “Hava ve yol durumu haberlerini” dikkatle dinleriz ancak 

keşişleme, iskele, sancak, yıldız, karayel gibi terimler yüzünden ihtiyacımız olan ve 

bilmemiz gereken iklim bilgilerini öğrenemeyiz.  
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Sonuç ve Öneriler 

Hangi alanda olursa olsun terim, öğreten için bir araç; öğrenen için bir kılavuzdur. 

Bu kılavuzun iyi seçilmiş olması gerekir. Kültürel birikimden en çok yararlanmamız gereken 

alan eğitim-öğretimdir. Bu bağlamda pedagojik terimlerin mutlaka millî bir temele 

dayanması gerekir. Bu koşullar yerine getirildiği zaman rüzgârı arkamıza almış, geleneklerin 

ve kültürel birikimin gücünden yararlanmış oluruz. 

Kelimelerdeki çokanlamlılık, bir yönüyle de, “Bir milletin yeni kavramlara ve yeni 

bilgilere nasıl ve hangi kriterlere göre ad verdiğini" göstermektedir. Sözlüklerdeki bu 

gelişmeler, tamamen pedagojik bir endişenin ürünüdür. Her millet, binlerce yıl, bilgi ve 

kazanımlarını aynı yöntemle adlandırmış ve kendi insanına bu yöntemle öğretmiştir. Bu 

durum, eğitim-öğretim faaliyetlerinin içinde olan herkesin çok iyi bilmesi gereken leksik bir 

olaydır. Türkçenin sözlükleri bu açıdan incelenmeli ve hangi alana ait olursa olsun terim 

üretiminde, sözlüğümüzde açıkça gördüğümüz adlandırma ve öğretme modeli esas 

alınmalıdır.  

Dil bilgisi öğretiminin amacı sadece dilin kurallarını geleneksel metotlarla öğretmek 

değildir. Bu çalışmalar,  kişiye, dinlediğini ve okuduğunu  doğru ve eksiksiz anlama; 

konuşurken ve yazarken duygu ve düşüncelerini doğru ve güzel anlatma becerisi 

kazandırmaya yönelik bir etkinlik olmalıdır. 

Türkçe derslerinin bir bilim dersi değil, bir sanat dersi gibi işlenmesi gerektiğini 

belirten ifadeler 1929 programından sonra hemen her programda yer almıştır. Dil bilgisi 

kuralları, dildeki yapılar, kalıplar hatta imlâ kuralları ve noktalama işaretleri, öğrencinin 

güzel konuşup yazması, okuduğunu ve dinlediğini doğru ve eksiksiz anlaması için gerekli 

bilgileri kazandırmak amacıyla öğretilmelidir.  
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Revize Edilen Türk Dili ve Edebiyatı Ders Programının Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi 
 

Haksever ÖZGÜL* 
 

Öz: Türk Eğitim sisteminin, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması amacıyla, çağın 

koşullarına uygun olarak yenilendiği ve değiştirildiği görülmektedir. Bu değişikliklerden biri 

2005 Türkçe Ders Programında yapılan köklü değişikliktir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 

2005). Davranışçı yaklaşımın temel alındığı önceki yıllardan farklı olarak, 2005 Türkçe Ders 

Programı yapısalcı yaklaşıma uygun olarak tasarlanmış ve kazanım alanlarına göre 

düzenlenmiştir. Daha sonraki yıllarda eğitim sisteminde kademeleşmeye gidilmiş ve her 

kademe bir önceki kademenin devamı kabul edilmiştir. Bu değişiklikler doğrultusunda 

yetiştirilen öğrencilerin daha sonraki eğitim basamaklarında da aynı prensipler 

doğrultusunda yetiştirilmesi amaçlanmış ve buna bağlı olarak 2016 yılında yeni Türk Dili ve 

Edebiyatı Ders Programı oluşturulmuştur (MEB, 2015). 2017 yılında bu program ihtiyaçlar 

ve yapılan eleştiriler doğrultusunda revize edilerek yeniden düzenlenmiştir (MEB, 2017).   

Bu araştırmanın amacı 2017 yılında revize edilen Türk Dili ve Edebiyatı Ders 

Programının Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. 

Bu amaca uygun olarak nitel bir araştırma deseni kullanılarak uygun örnekleme yoluyla 

seçilen 5 öğretmenle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında öğretmenlerin 

yeni eğitim programına ilişkin görüşlerinin belirlenebilmesi için geliştirilen açık uçlu sorular 

sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur ve içerik 

analizi sonucunda ortaya çıkan temalar rapor edilmiştir. Araştırmanın, Türk Dili ve Edebiyatı 

öğretmenlerinin revize edilen eğitim programında karşılaştıkları güçlüklerin ve problemlerin 

tespit edilmesinde faydalı olması beklenmektedir.  

Anahtar sözcükler: Türk dili ve edebiyatı eğitim programı, öğretmen görüşleri, nitel 

araştırma.  

A REVIEW OF THE REVISED TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 

SYLLABUS IN ACCORDANCE WITH THE OPINIONS OF TURKISH LANGUAGE 

AND LITERATURE TEACHERS 

Abstract: It can be seen that the Turkish education system is being renewed and 

changed in accordance with the modern conditions with the purpose of increasing the quality 

of the education. One of these changes is the radical change in the Turkish Language 

Syllabus in 2005 (Ministry of National Education(MEB), 2005). Unlike the previous years 

when the system was based on the behaviorist approach, Turkish  Language Syllabus of 

2005 has been designed suitably for the structuralist approach and arranged according to the 

learning outcome fields. During the next years, gradation has been applied to the education 

system and each grade has been counted as a follow-up of the previous grade.  It has been 

aimed that the students who were educated under these principals, be educated under the 

same principals in their subsequent education steps and within this context, the new Turkish 

Language and Literature Syllabus has been created in 2016 (MEB, 2016). In 2017, this 

syllabus was revised and reorganized according to the needs and critics (MEB, 2017). 

The purpose of this research is to review the revised Turkish Language and 

Literature Syllabus in accordance with the views of Turkish Language and Literature 

Teachers. By using a qualitative research pattern  which is suitable for this purpose, 5 

teachers are going to be interviewed who were selected by suitable sampling. During the 

interviews, open ended questions are going to be asked in order to identify the opinions of 

teachers on the new education programme. The answers of the participants are going to be 

processed by content analysis and the themes that comes out as analysis results are going to 

be reported.  The research is expected to be useful for identifying the difficulties that Turkish 

Language and Literature Teachers have in the revised syllabus. 

Key words: Turkish language and literature syllabus, teacher opinions, qualitative research 
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GİRİŞ 

Öğretim hedeflerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi eğitim sisteminin doğru 

şekilde düzenlenmesine ve uygulanmasına bağlıdır. Bunun için çağın gereklerinin ve 

ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşundan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla eğitim sistemi ve programlarda 

değişikliklere gidilmiştir.  

Milli Eğitim Bakanlığının 652 sayılı KHK’ya göre eğitim-öğretim sisteminde yaptığı 

son değişiklik 4+4+4 olarak da bilinen 12 yıllık zorunlu eğitimdir. Buna bağlı olarak 

okulların yapı ve işleyişi yanında eğitim ve öğretim programlarında da düzenlemeler 

yapılması gerekmiştir.  Yapılan bu değişiklikler eğitim sistemimizin her aşamasını 

etkilemiştir.  

12 yıllık zorunlu eğitim sistemine geçilmesiyle ortaöğretim de zorunlu eğitimin bir 

parçası ve son kademesi haline gelmiştir.  Zorunlu eğitime geçişin meydana getirdiği 

değişim ihtiyacı yanında Türkçe öğretiminde bütünlüğü sağlama kaygısıyla 2015 Türk Dili 

ve Edebiyatı Programı yapılmıştır. 2005 Türk Dili ve Edebiyatı (Türk Edebiyatı, Dil ve 

Anlatım) Programlarına yönelik sıkıntıları giderme isteği de 2015 programının 

düzenlenmesinin diğer bir sebebidir. Ortaöğretimdeki değişiklik 2016 öğretim yılında 

uygulamaya konulmuştur. 2005 programıyla iki farklı ders olarak (Türk Edebiyatı, Dil ve 

Anlatım) verilmeye başlanan Türk Dili ve Edebiyatı dersi, 2015 programıyla tekrar 

birleştirilmiştir. Yeni programın temel niteliklerinden biri de 2011 ortaokul programıyla 

kapsam, yapı ve içerik bakımından bütünleştirilmiş olmasıdır.  

Tür ve beceri merkezli eğitimin esas alındığı bu programda, edebiyat ve dil-

anlatım çalışmalarının bir arada yürütülmesiyle okuma, yazma, dinleme ve 

konuşma çalışmaları arasındaki ilişkiler bütünlükçü bir yapıya dönüşmektedir. 

Programda okuma çalışmaları, öğrencilerin yazma ve sözlü iletişim 

becerilerinin gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Örneğin, 

okuma çalışmalarında bir hikâyeyi başarıyla çözümleyebilen bir öğrenci hikâye 

yazarken bu birikimini kullanır ve böylece daha nitelikli metinler ortaya 

koyabilir. (MEB 2016, 5) 

Geçmişten günümüze Türk Dili ve Edebiyatı Ders Programlarına baktığımızda 

gereklilikler doğrultusunda sürekli yeni programlar hazırlandığı görülmektedir.  Geçmişten 

günümüze yapılan programların( 2000 yılına kadar)  Nilay Işıksalan tarafından hazırlanan 

“Cumhuriyet Dönemi Liselerinde Uygulanmış Olan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim 

Programlarının Değerlendirilmesi” adlı eserde Türk Dili ve Edebiyatı Ders Programları 

hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır (2000). 

Işıksalan, Atatürk’ün Sakarya Savaşı öncesinde Türk Eğitim politikasına uygun bir 

programın gerekliliği üzerinde durduğunu ve bunu 21 Temmuz 1921 tarihinde yapılan 

“Millî Eğitim Kongresi”nde yaptığı açılış konuşmasında dile getirdiğini belirtir. Bu tarihten 

günümüze kadar ilki 1924’te olmak üzere gereklilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 1927, 

1928, 1929, 1935, 1949, 1956, 1957, 1971, 1976, 1992, 1997, 2005, 2011,2015 ve 2017 

programları uygulamaya girmiştir. 

Türk Milli Eğitim sisteminin, geçirmiş olduğu uzun süreç sonunda, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunda amaçlanan nitelikte insan gücü yetiştirilemediği veya bu 

alanda yetersiz kalındığı anlaşılmıştır ya da mevcuttan daha iyisine ulaşma gerekliliği 

duyulmuştur ki bu değişikliklere gidilmiştir. 

Dünya Bankası Türkiye Raporu (2005), Pisa (2003), Prills (2001) and Timms-R 

(1999) gibi uluslararası araştırmalar ülkemiz eğitim sisteminin yetersizliğini 

ortaya koymaktadır. Ulusal araştırmalarda da benzer sonuçlar çıkmıştır. 

EARGED tarafından 2002 yılında Türkiye genelinde, 47 ilden 573 ilköğretim 

okulunda 112000 öğrenciye uygulanan Başarı Belirleme Sınavı sonuçları eğitim 

sistemimizin köklü bir yeniliğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştur. (Şahin, 

2007, s. 285) 

Özellikle son program değişikliklerinde PİSA gibi uluslararası değerlendirme 

sınavlarının sonuçları yanında TEOG ve üniversite giriş sınavlarındaki başarısızlıkların da 

etkisinin olduğu söylenebilir.  
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, uzun zamandan beri 

kullanılmakta olan ilköğretim programlarında bir değişikliğe gitmiştir. 2005 eğitim ve 

öğretim programı bu ihtiyacı gidermeye yönelik bir sistem arayışıdır. Bu arayış ilerleyen 

zamanlarda güncellemelerle devam etmiştir. İlköğretim 1-5 Türkçe Programı 2009’da 

güncellenmiş ve son yayımlanışı 2011 yılında yapılmıştır. İlköğretim 6-8 Türkçe Programı 

2005 yılında yayımlanmış ve 2011 de düzeltmeler yapılarak tekrar yayımlanmıştır.  

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı ( Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım) Programı 2005 yılında 

yapılandırmacı anlayışa göre düzenlenmiş ve yayımlanmıştır. Dil ve Anlatım Programı en 

son 2010’da yeniden yayımlanmıştır. Türk Edebiyatı Programı da 2005’te yapılandırmacı 

yaklaşıma göre düzenlenmiş son kez 2011yılında yayımlanmıştır.  

Yapılandırmacı yaklaşıma göre yenilenen ilköğretim programları 12 yıllık zorunlu 

eğitim sistemine( 4+4+4) geçildiği dönemde de kullanılmaya devam edilmiştir. Ortaöğretim 

programıysa İlköğretim Türkçe Programı doğrultusunda 2015 yılında yenilenmiş, 2017 

yılında da revize edilmiştir.12 yıllık zorunlu eğitim sisteminde eğitim kademeleri bütünlük 

içerisindedir. Buna bağlı olarak yapılan programlarında bir bütünlük ve uyum içinde olması 

gerekmektedir.  

Eğitim sistemi ve programlar son değişikliklerde olduğu gibi gereklilikler ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda yenilenirken mevcut durumun tespiti ve yapılacak yeniliklerin 

belirlenmesinde programların uygulayıcısı olan öğretmenlerin görüşleri büyük önem arz 

etmektedir. Bu araştırma bu açıdan değerlendirilmelidir.  

Bu araştırmanın amacı 2015 programı ve 2017 yılında revize edilen Türk Dili ve 

Edebiyatı Programının Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda 

incelenmesidir. Bu amaca uygun olarak nitel bir araştırma deseni kullanılarak,  uygun 

örnekleme yoluyla seçilen 5 öğretmenle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 

sırasında öğretmenlerin yeni eğitim programına ilişkin görüşlerinin belirlenebilmesi için 

geliştirilen açık uçlu sorular sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplar içerik analizine 

tabi tutulmuştur ve içerik analizi sonucunda ortaya çıkan temalar rapor edilmiştir. 

Araştırmanın, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin revize edilen eğitim programında 

karşılaştıkları güçlüklerin ve problemlerin tespit edilmesinde faydalı olması ve yeni 

programın güçlü ve zayıf yönlerinin tespitine fayda sağlaması beklenmektedir.  

Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde çalışma grubu, çalışmada kullanılan veri toplama aracı, 

verilerin toplanması ve analizine yer verilmektedir. Nitel veri toplama teknikleri ile ele 

alınan bu araştırmada, Türk Dili ve Edebiyatı Programlarında yapılan son iki değişiklik(2015 

ve 2017) doğrultusunda branş öğretmenlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Ders Programı yanında 

Türk Dili ve Edebiyatı dersi hakkındaki görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, ürünlerden ya da çıktılardan daha çok 

süreç ile ilgilenmektedir. Dolayısıyla nitel araştırmalarda anlamlar önem taşımaktadır 

(Merriam, 1988: Akt. Yılmaz ve Altınkurt, 2011). Öğretmenlere program hakkında altı soru 

yöneltilmiştir. Bu sorular dışında öğretmenlerin yorumları doğrultusunda konuyla ilgili yeni 

sorular yöneltme ihtiyacı hissedilmiştir. Sorulara verilen cevaplar konu bakımından 

aralarında ortak bir ilgi olduğu için sadece sorulan soruyla sınırlı kalmamıştır. Bu nedenle 

cevaplar değerlendirilirken yalnızca sorulan soruyla ilgili değerlendirilmemiştir. Bazı 

durumlarda diğer sorularla ilgili görülen kısımlarda öğretmenlerin görüşlerini en iyi şekilde 

yansıtabilmek amacıyla farklı soru başlıklarıyla ilgi kurularak değerlendirme yapılmıştır. 

Bunun yanında öğretmenlerin konu hakkında yorumları yansıtılırken sorularla doğrudan 

ilgisi olmayan ayrıntıya yönelik bilgilere, konu bütünlüğünün bozulmasını engellemek 

amacıyla çalışmada yer verilmemiş kesilen kısımlar “…” şeklinde gösterilmiştir.  Sorulara 

verilen cevaplar öğretmen görüşlerini derli toplu yansıtacak şekilde aşağıda sıralanmıştır. 
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Çalışma Grubu 

Yapılan yarı yapılandırılmış mülakata beş Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 

katılmıştır.  Bu öğretmenlerin kıdem, yaş ve mezun oldukları lisans programları hakkındaki 

bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.   

 Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Öğretmen  Yaş  Kıdem Mezuniyet 

Öğretmen(Ö1) 31 9 Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyat 

Bölümü 

 Öğretmen(Ö2) 38 9 Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyat 

Bölümü 

Öğretmen(Ö3) 46 23 Eğitim Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim 

Bölümü 

 Öğretmen(Ö4) 40 17 Fen-Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyat 

Bölümü 

 Öğretmen(Ö5) 55 32 Eğitim Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 

 

BULGULAR 

1. “2015 Türk Dili ve Edebiyatı Ders Programı yeni eğitim sistemi gereğince (4+4+4) 

ilkokul, ortaokul ve lise eğitim süreçleri arasında uyum gözetilerek düzenlenmiştir. Bu 

amaçla Türkçe Ders Programı’nda önemle üzerinde durulan beceri alanları ve 

kazanımlar Türk Dili ve Edebiyatı Programı’na da taşınmıştır. Beceri alanları ve 

kazanımların önemi programda vurgulanmıştır. Sizce 2015 programı Ortaokul Türkçe 

Programı’yla uyum ( kazanım ve beceri alanlarının bütünlüğünün sağlanması) 

açısından umulanı gerçekleştirmek için yeterli görülebilir mi? Yeterli olmadığını 

düşünüyorsanız nedenleri nelerdir?”  

Katılımcı öğretmenlerin geneli 2015 programında yapılan değişikliklerin ortaokul 

programıyla uyumlu olduğunu belirtmişlerdir. İki program arasındaki uyumun olumlu 

neticeleri olduğu görüşünde olan öğretmenlerden biri: “Yani şu var. Özellikle benim önem 

verdiğim bir şey. Daha önceki müfredatta öğrencinin kendini ifade etmesi için gerekli 

materyal ya da ona gerekli süre gerekli konu ağrılığı verilmiyordu. Daha çok Türk Edebiyatı 

Tarihi üzerinden gidilen bir edebiyat müfredatı vardı. Şimdi özellikle konuları okuma, 

yazma, sözlü iletişim olarak ayırmaları bence çok olumlu ve ben kişinin kendini ifade etmesi 

için yazmanın belki de okumadan daha çok önemli olduğunu düşünen bir insanım. Çünkü 

yazarken daha fazla vakti olur ve daha fazla kendini ifade edebilir. Bu şimdi eskiye göre çok 

daha iyi.”(Ö4) 

Kazanım ve beceri alanlarında uyum sağlanmasını olumlu karşılamalarına rağmen 

bazı öğretmenler bu değişikliklerin yeterli olmadığı görüşündedirler. Öğretmenlerden 

bazıları kazanım ve beceri alanları açısından ortaokul programıyla uyumlu bir program 

yapılmış olmasının umulanı gerçekleştirmek açısından yeterli görülemeyeceğini 

vurgulamıştır.  Öğretmenlerden biri : “Aslında bu programı uygulamada da sıkıntılar var. 

Gerek süre olsun gerek içerik bakımından olsun… Şu anda ben tam bir uyum içinde 

olduğunu düşünmüyorum. Hem öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinden kaynaklanıyor 

hem de bu programı uygulayabileceğimiz yeterli süre olmadı. Belki biraz süre kazansak 

uygulanması açısından çok daha rahat edeceğiz. Daha olumlu sonuçlarını görebileceğiz 

ama şöyle çok az oldu, uygulanma süresi. Tam olarak anlaşılamadı diyebiliriz.”(Ö1) 

şeklinde dile getirmiştir. Diğer bir öğretmen: “Yeterli değil tabi ki.  Kazanım olarak 

kazanımların azaltılması, uyumlu olması güzel ama tamamen bambaşka bir alana geliyorlar 

ve bu alanda çocuğun yetersiz olduğunu görüyoruz.  Kazanımların bu somut hale dönüşmesi, 

yani ortaokuldaki gibi bu somut hale dönüşmesi uyumlu olması mantıklı.”(Ö2) demiştir.  

Bazı öğretmenler ortaokul programı hakkında pek bilgi sahibi olmadıklarını söyleyip 

bu nedenle uyumlu olup olmadığı hakkında pek fikir sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir.( 

Ö3, Ö4, Ö5).  

Bu soruyla ilgili olarak bütün öğretmenler, sadece program değişikliğiyle istenen 

sonuca erişilemeyeceğini vurgulamışlardır. Bu görüşte olan öğretmenlerden biri: “Hazır 

bulunuşluluk seviyesi oldukça düşük. Bu, tabi ki bizim okulumuzdan da kaynaklanabilir. 
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Neticede sınavla geline bir okul. Bizim okulumuza gelen öğrencilerin seviyesi bu olabilir. 

Ama bir Anadolu lisesi olduğunu göz önünde bulundurursak bir seçilme var ve yinede 

seçilmiş öğrenciler olduğunu söyleyebiliriz.” ( Ö1) Diğer bir öğretmen : “Ortaokuldan çıkan 

öğrenci liseye geldiği zaman mutlaka sıkıntılar oluyor. Kazanımların tam olarak verilmesine 

gerek sınıf mevcutları gerek eğitim sistemindeki sıkıntılar gerek özellikle taşımalı 

öğrencilerin yoğun olması nedeniyle zaman da yetmiyor. Pek kazanımlar öğrenciye 

verilemiyor”(Ö3) demiştir. 

Birinci soruyla ilgili görüşlerini aldığımız öğretmenler programda yer alan beceri 

alanlarının öğretimine yönelik yapılan uygulama sınavları hakkında da görüşlerini 

paylaşmışlardır. Bunlardan biri: “Şöyle diyeyim.  Geçen sene uygulama sınavı vardı. 

Uygulama sınavında çocukların pek başarılı olamadıklarını gördük.  Zaten bu nedenle, 

yanlış hatırlamıyorsam, dönüt alınamadığı için kaldırıldı. Onun yerine sözlü, yazılı okuma 

gibi iletişim becerileri getirildi. Baktığımız zaman gayet makul olduğunu görüyoruz.  Çocuk 

içinde öyle bir alana yetkinliği varsa, yatkınlığı varsa kendi becerisini ortaya koyabilir 

nitelikte oluyor ama yani ders süresinin buna uyumlu olduğunu düşünmüyorum.”( Ö2) 

demiştir. 

Programla ilgili öğretmenlerin üzerinde durduğu diğer bir sorun da öğretmenlere 

yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı konusundadır. Öğretmenlerden biri: “Bunun konması 

güzel ama bazı şeyler göz ardı edildi. Mesela benim blog hakkında çok fazla bilgim yok. 

Tamam, ben bu dersi okutacağım ama bence önce öğretmenlere bu yeni eklenen konular 

hakkında özellikle bu teknolojiyle ilgili kısımlarda bir seminer verilmesi lazımdı ki biz de 

gerekli donanıma sahip olup öğrencilere bunu gerektiği gibi aktarabilelim.” (Ö1) derken 

diğer bir öğretmen de programa güncel konuların eklenmesinden memnuniyetini dile 

getirmiş olmasına ve öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesi açısından katkısı olduğunu 

vurgulamasına rağmen: “Blog yazmada bir sıkıntı yaşadık ama. Gerek öğrencilerin 

evlerinde bilgisayar olmaması gerek okuldaki laboratuvarın gerekli niteliğe sahip olmaması 

buna engel bir durum olarak görüldü. Daha çok böyle nasıl diyelim, biraz havada kalmış, 

teorik bir konu oldu blog yazma.”( Ö2) sözleriyle de teknik eksikliklerin uygulamada 

sorunlara sebep olduğunu belirtmiştir. 

2015 programının kendinden önceki diğer programlardan farklarından biri de Türk 

Edebiyatı dersiyle Dil ve Anlatım dersinin bu programda birleştirilmesi ve Türk Dili ve 

Edebiyatı dersi olarak hazırlanmış olmasıdır. Bu değişiklik hakkında öğretmenlerin ikiye 

ayrıldığı görülmektedir. Katılımcılardan Ö5 dersin birleştirilmesini olumlu değerlendirmiştir. 

Ö5, bu konudaki görüşünü : “Uygun.  Doğru. Eskiden de böyleydi.  Bizim anabilim dalımızın 

adı da bu zaten. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği’ydi.” şeklinde dile getirmiştir. Ö2 

olumsuz değerlendirmiştir. Ö2, bu konuda “9. ve 10. sınıf olarak düşünürsek, zaten yeni 

müfredat 9-10. sınıflar da var. Yeni müfredatta biraz birden edebiyattan dil anlatıma 

geçilmesi, ayrıca dil anlatımdan tekrar edebiyata geçilmesi çocuklarda bir şaşkınlık 

durumunu yansıtabiliyor. Dersin birleştirilmesinden de kaynaklı da olabilir bu. Dersin 

birleştirilmesinden, dersin ayrı tutulması daha iyi. Çocuk en azından Türk Edebiyatı’nın ne 

olduğunu, Dil ve Anlatım’ın ne olduğunu görüyordu. Bu yönden kendisi hazırlıklı 

geliyordu… Bu konuda bir sıkıntı sezinlediğimi söyleyebilirim.”  sözleriyle görüşünü dile 

getirmiştir.  

Ö4 ise bu değişiklikle ilgili olarak: “Kötü müdür bilmiyorum ama belki de alışmış 

olduğumuz bir durumdan belki kötü geliyordur.  Ben son 10 yıldır belki daha fazla. Eski 

müfredat 2006 ‘ da gelmişti. Eski müfredata göre derslerimi işledim. Şu durumu seviyordum 

bir kere Türk Edebiyatı ayrı bir ders, Dil ve Anlatım ayrı bir ders.  Belki herkes için iyi bir 

şey olmayabilir ama benim adıma güzel bir şeydi ayrı olması. Farklı farklı dersler olması. 

Karışmaması adına tabi ki uyumlu alakalı dersler ama ayrı olarak değerlendirilmesi daha 

mantıklı geliyor. Hala öyle geliyor işin gerçeği. Ama şu müfredatta, yeni müfredatta bu 

yapılabilir mi onu bilmiyorum. Ya ben öyle alıştım bir alışkanlık neticesi bunu hissediyorum 

ya da gerçekten öyle. Bunu artık zamanla göreceğiz. Bir de tabi yeni müfredatımız tür odaklı 

olduğu için yine bu alışmışlıktan kaynaklanan edebiyatın tarihi süreç  içerisinde anlatılması 

hadisesine kendimizi hazırlayabilecek miyiz. Doğru yaklaşabilecek miyiz. Onu bilemiyorum. 

Yani kötü bir şey mi iyi bir şey mi onun da çok farkında değilim.”şeklinde dile getirmiştir.  



 

695 

 

Buna göre öğretmenimizin kesin bir şekilde yanlış olduğu kanaatinde olmadığını ancak Türk 

Edebiyatı dersiyle Dil ve Anlatım dersinin ayrı ayrı işlenmesini daha çok benimsediği 

görülmektedir.  

Ö1 Türk Dili ve Edebiyatı olarak birleştirme hakkındaki: “İkincisi bir de bizim 

düşündüğümüz hani 3+ 2 = 5 yapılarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi olarak birleştirildiğinde 

nasıl bölmeliyiz konuları sözlü kısmında nasıl iletmeliyiz. Programın uygulanması açısından 

da bir eğitim verilebilirdi. Saatin, zamanın verimli kullanılabilmesi için.” görüşleriyle dersin 

birleştirilmesiyle birlikte yeni bir sorunun ortaya çıktığını dile getirmiştir. Ö1: “Yani belki 

yer yer birleştirmemiz gerekiyordu. Dil ve Anlatım konularını edebiyatın içinde.  Hani 

örnekler çözerek belki anlatmamız bekleniyor. Bunun da hani birleştirilmesi konusunda 

öneriler olabilirdi belki.” görüşüyle de  “ Blog” konusuyla ilgili de dile getirdiği şekilde 

programda yapılan değişikliklerde öğretmene rehberlik edebilecek açıklamalara ihtiyaç 

olduğunu söylemiştir. 

2. MEB, öğretmen görüşlerini de göz önüne alarak 2016 Türk Dili ve Edebiyatı 

Programı’nı gereklilikler ve öğretmen görüşleri doğrultusunda revize etmiştir. 2017 

Türk Dili ve Edebiyatı Programı, 2016 Türk Dili ve Edebiyatı Programı’nın revize 

edilmiş halidir. 2017 programını düşündüğünüzde önceki programdan ne gibi 

farklılıklar olduğunu gözlemlediniz? 

Öğretmenlerin tamamı 2016 programının revize edilmesini olumlu karşıladıklarını 

belirtmişlerdir. Ö3 programın revize edilmesiyle ilgili olarak: “Mesela dil-kültür ilişkisi gibi, 

dil bilgisi konuları gibi. Daha önceki dönemlerde 12. sınıfta yer alan sempozyum konusunun 

daha alt sınıflara indirilmesi sonra bunun tekrar üst sınıflara çıkarılmasının yararlı 

olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela şiirle ilgili edebi sanatlarla ilgili sınırlandırmaların 

gelmesi özellikle.  Daha önce aslında çok geniş alan vardı şimdi en azından edebi sanatların 

sınırlandırılması diğer alanlarda da gidilmiş ama özellikle edebi sanatlarda çok sıkıntı 

çekiyorduk. Sınırlandırma yoktu. Öğrenciye her şey sorulabiliyordu.” şeklinde görüşünü dile 

getirmiştir. Ö4; “Ya 2015’den farkı ne.  2015 ‘de zaten tür merkezli gelmişti.  O da sanırım 

öğretmenlerden görüş alınarak yapılmıştı. 2017’dekiyse değişmedi. Sizin de söylediğiniz gibi 

revize edildi. Aslında şu çok açık. Onu görebiliyorsunuz müfredatta. Öğretmenlerden görüş 

alındığı çok açık, net.  Çünkü önceki programa baktığımız zaman birçok sıkıntının 

hallolduğunu ben kendim fark ediyorum. “ ifadeleriyle 2017 programında gerçekleştirilen 

değişikliklerin kendisi tarafından olumlu karşılandığını belirtmiştir. Ö1, 2017’de 

gerçekleştirilen değişiklikleri desteklemiş ancak yapılan değişiklikler hakkında 

öğretmenlerin yeterince bilgilendirilmediğini vurgulamıştır. 

Öğretmenlerden Ö4 değişiklikleri olumlu karşılamaktadır.  Bunu: “İyi yönler 

öğretmenlerden görüş alınması ve müfredata göre oluşturulan kitaplarda bilgiler verilmesi 

gerçekten çok olumlu bir durum.  Çünkü neresi olumlu diye soracak olursanız. Daha 

önceden öğrenci bütün derse önceden hazırlanıp gelmesi gerekiyordu.  Ama malum Türkiye 

şartlarında bunun olabildiği okullar vardı, olamadığı okullar vardı ve çoğunlukla şartlar 

olamadığı okullar daha fazlaydı. Öğretmen bu anlamda sürekli bu bilgiyi vermek için 

çırpınıyordu.  Öğrencinin de elinde materyal olmadığı için bir sıkıntı ortaya çıkıyordu.  O 

anlamda bunun hallolması gerçekten güzel oldu diye düşünüyorum.  Bunun dışında başka 

olumlu gelişmeler şey azaltıldı. Gördüğüm kadarıyla özellikle 2015’deki müfredata 

baktığımızda da bazı konuların alınmadığını görüyoruz.  Mesela dil-kültür ilişkisi, işte 

Türkçenin Tarihi Gelişimi gibi konular geçen sene vardı. Bunları işlemiştik. Bu sene 

gördüğüm kadarıyla yok. Bunlar gereksiz konular değil. O ayrı bir şey ama öğrenciyi sürekli 

bilgiye ezbere yönlendirmek de çok doğru bir şey değil.  Ben şuna inanıyorum.  Bütün 

öğretmenlik hayatımda da ona inandım. On bilgiyi ezberletmek yerine bir tanesini öğretmek 

çok daha anlamlı ve mantıklıdır.  O yüzden bu kadar bilgi yoğunluğu içinde öğrenci sıkışıp 

kalıyordu. İster istemez sınavlara da ezberleyerek geliyordu. Öğretmen de çok fazla vakit 

kalmadığı için derste öğretmen de bunları yeteri kadar anlatamıyordu.” sözleriyle dile 

getirmiştir.   

Ö3, 2017 programında yapılan yenilikleri özellikle edebî sanatların sınırlandırılması 

bağlamında desteklemektedir. 2015 öncesindeki programlarla güncel programı karşılaştıran 

Ö3: “Çocukların ifadelerini anlatmalarının ön plana çıkması her zaman daha iyidir. 
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Herhalde çocuklarımızın konuşması, yazması, meramlarını anlatması, kendilerini ifade 

etmesi, kendi düşüncelerini anlatmaları daha güzeldir her zaman. Yani çocuğun düşüncesi, 

ne düşünüyorsa, neyle ilgili, hangi konuyla ilgili düşünüyorsa konuşabilmesi, kendini ifade 

edebilmesi. Bu konuda yapılan çalışmaların her zaman daha iyi olduğunu düşünüyorum.” 

şeklinde görüşlerini dile getirmiştir.  

Görüşme esnasında katılımcılar Ö3 ve Ö5 program yapılırken Türkiye genelinde 

şartların her yerde aynı olduğu varsayılarak program yapılmasını eleştirdikleri dikkat 

çekmektedir.Ö3 özellikle coğrafi faktörleri göz önünde bulundururken Ö4 okul türlerine göre 

öğrenci seviyesinin değiştiğini dile getirmiştir.  Katılımcı öğretmenlerden Ö4’e bununla ilgili 

olarak programın okul türlerine göre düzenlenmesi gerekip gerekmediğini sorulduğunda Ö4: 

“Yani olabilir de. En azından şöyle bir ifade belirlenebilirdi. Öğrencinin seviyene göre 

bunların anlatılması ya da az anlatılması ya da hiç anlatılmaması öğretmene bırakılabilirdi.  

Bilmiyorum böyle bir… yani işlenmemesi gerekir denmemeliydi diye düşünüyorum. 

Öğretmene bu bırakılmalıydı.”sözleriyle ifade ederken Ö3: “Sanırım yeni programda dikkat 

ediliyor. Kitap yazımında özellikle öğretmenler tercih ediliyor. Müfredat yapılırken ya da 

herhangi bir yenişleşme yapılırken mutlaka sınıfa giren öğretmenin görüşü alınmalı. Hatta 

Türkiye’nin değişik bölgelerinden. Sadece İstanbul’dan veya sadece Ankara’dan. Yani 

sadece merkezdeki, iyi okullardaki çalışan öğretmenler değil. Hatta gerekirse Hakkari 

Yüksekova Lisesindeki öğretmenden… Herkesimden herkesin görüşleri alınmalı. Belirli 

öğretmenlerin görüşleri alınarak mesela Ankara Fen Lisesindeki öğretmenin görüşleri 

alındığı zaman pek şey değil yani… Belki kitap aynı ama fen lisesindeki bir öğrencinin 

yapacağıyla bir meslek lisesindeki öğrencinin yapacağı, işleyeceği konuları orda öğretmenin 

kendi tercih edebilir… Ayrıştırmaya gerek yok…” şeklide ifade etmiştir. 

Genel anlamda 2017’de yapılan yenilikleri olumlu karşılamalarına rağmen 

öğretmenlerin tamamı 2017 programında dil bilgisi konularının çıkarılmasının yanlış bir 

karar olduğunu dile getirmişlerdir. Ö5; “Yani önceki müfredata göre metin inceleme 

değerlendirme sanırım ön plana çıkıyor.  Ancak az önce konuştuğumuz dil bilgisinin bu işin 

içinden çıkarılması yine burada çelişkili bir durum ortaya çıkarıyor. Çünkü malzemeyle ilgili 

bir hâkimiyet olmazsa o metni inceleme… metin incelemeye dayalıydı.  Metin inceleme. Yani 

kadavramız metin. Metni nasıl inceleyeceksin. Metin dilden oluşmuş.  Dilbilimleri var, orda 

tamlaması var, deyimi var, bilmem nesi var. Çocuklar orda dile hâkim olamazsa bu metni 

incelemesi mümkün değil.  Bir rahatsızlıkta bu vesileyle bakın onu sordunuz aklıma 

gelmişken söyleyeyim.  Edebiyat dersleri yapılmıyor yıllardır. Bundan sonra da eğer bu 

üniversite sistemi devam ettiği müddetçe edebiyat dersi yapılacağını sanmıyorum. Yapılan 

ders edebiyat tarihi dersi.  Edebiyat dersi, metin alınır, metin incelenir, metin üzerinde 

konuşulur. Onun anlam bilimleri üzerinde… Aslında edebiyat dersi yapılmıyor.  Edebiyat 

tarihi dersi yapılıyor… Yani siz 2017 ‘de tür ağırlıklı eğitim verilmeye başlandı ve edebiyat 

tarihi eski programlarda olduğu gibi ön planda değil. Türler ön planda…” 

Öğretmenlerden Ö1 senaryo konusunun çıkarılmasının uygun olduğunu şu sözleriyle 

dile getirmektedir: “Bu mantıklı bir karar yani ben herkesin kendimin dahi senaryo yazma 

yeteneğine sahip olmadığını düşünüyorum. Bu ayrı bir yetenek ve ayrı bir uğraşı alanı bunu 

öğretmenler yapamazken öğrencilerden yapmalarını beklemek çok da aslında gerçekçi bir 

şey değildi.  Bu karardan dönemleri yerinde olmuş.” Ö2 de senaryo konusunun kaldırılması 

konusunda görüşünü: “Senaryo yazma aşaması zor bir aşama tabi ki. Herkesin 

yapamayacağı biraz daha uzmanlık isteyen bir durum. Yani elbette ki sistem üzerinde 

değişiklik olacaktır. Karşılığı olmayan konuların üniteden çıkarılıp bunun yerine karşılığı 

olan konuların genişletilmesi yayılması makul denebilir.”   şeklinde dile getirmiştir. 

a)Bu farklılıklar sizce gerekli midir? Neden? 

Bütün katılımcılar, öğretmen görüşleri doğrultusunda 2017 programında yapılan 

değişikliklerin gerekli olduğunu dile getirmişlerdir. Katılımcılardan Ö3: “Mutlaka 

gerekliydi… Hayır, 2016 yeterli değildi.  Biraz daha böyle öğretmenlerin görüşleri işin içine 

katılmadan hazırlanmış gibiydi. Çok geniş alanlar, sıkıntılar vardı.  Zaten bizim, sıkıntıda 

şuydu. Mesela ders var öğrencilerin 15-16 dersi var. Biz müfredatı hazırlarken sadece Türk 

Dili ve Edebiyatı dersi varmış gibi düşünüyoruz.  Bu da sıkıntı yaratıyor yani.”  demiştir. 

Katılımcılardan Ö1: “Şimdi bilimsel teknolojik gelişmeler işte çağdaş konuları edebiyata 
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sokmak gayet yerinde bir karar. Çünkü neticede güncel olanı takip edebilmemiz ve bunu 

öğrencilere aktarabilmemiz lazım… Tabi ki yeni konuların eklenmesi güzel… İkisi de çok 

yoğun, edebiyat da yoğun dil anlatım da yoğun. Yetiştirmekte sıkıntı çekiyoruz. Benim 

söylemek istediğim: Evet, konuların güncellenmesi, eklenmesi, değişen şeylerin çıkartılması 

yerinde bir karar ama süre açısından sıkıntı olduğunu düşünüyorum.” sözleriyle programa 

güncel konuların eklenmesini olumlu karşıladığını dile getirmekle birlikte uygulama 

sorunları nedeniyle güncelleme yapılmasının ve bazı konuların çıkarılmasının gerekliliğini 

vurgulamıştır. 

b)Bu farklılıklar sizce önemli midir? Neden? 

Katılımcıların hepsi 2017 programında yapılan değişikliklerin önemli olduğunu dile 

getirmişlerdir. Katılımcılardan Ö3: “Çocukların ifadelerini anlatmalarının ön plana çıkması 

her zaman daha iyidir. Herhalde çocuklarımızın konuşması, yazması, meramlarını 

anlatması, kendilerini ifade etmesi, kendi düşüncelerini anlatmaları daha güzeldir her 

zaman. Yani çocuğun düşüncesi, ne düşünüyorsa, neyle ilgili, hangi konuyla ilgili 

düşünüyorsa konuşabilmesi, kendini ifade edebilmesi. Bu konuda yapılan çalışmaların her 

zaman daha iyi olduğunu düşünüyorum.” demiştir.  

Ö4 : “Bence önemlidir. Daha önceki müfredatta benim eleştirdiğim.  Gerçi öyle 

istenmiyordu ama öğrencinin araştırma imkânının olmadığı… gözlemlendiği için o müfredat 

başarılı olmadı. O yüzden neye döndü.  Şuna döndü edebiyat tarihi, bilgi üzerine kurulmuş 

bir derse döndü.  Belki bu amaçlanmıyordu ama ona döndü. Lise öğrencilerinin edebiyatı 

her şeyden önce sevmesi… Sevmediği bir işle lise öğrencisinin özellikle bu çağda 

ilgilenmediğini görüyoruz… Yakınlık sağlayacağını düşünüyorum. İlköğretimden gelen o 

mantığını da burada devam ettirecek. Ve birazda işte bu biz yazma, dinleme,  gibi becerileri 

kazanmasını istiyor bu müfredat.  Bu da bence önemli. Yani edebiyatı kendi uğraşı görecek 

öğrenci.  Sadece birilerinin eskiden yazdığı bazı sözler, şiirler, romanlar olarak görmektense 

kendisini de bu işin içine dâhil edeceği için gayet güzel bence.”sözleriyle 2017 programında 

yapılan değişikliklerin özellikle öğrenciyi dersin işlenişinde üretici olarak işin içine katması 

açısından önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Ö2: “Önemli bir değişiklik. Evet, önemli görüyorum. Öğrenci baktığı zaman en 

azından kitabın da dâhil olduğunu, kitabında getirilmesi gerektiğini bir araç olduğunu 

düşünüyor. Ne kadar biz söylesek de o söz dinlemiyordu. Bu derse verilen önemi de arttırdı. 

Çocuk derse geldiği zaman önceden öğretmenin isteğine bağlı kitap getirilirken şimdi 

öğrenci bunun bilincine vararak getiriyor. Niye içinde çünkü içinde belli bilgilerin, kendisine 

lazım olan bilgilerin olduğunu görüyor.  Bu bilgilerde günlük hayatta karşılığının olması, bu 

bilgilerin ilerde kendilerine nasıl yarayacağını görmesi bakımından önemlidir.”sözleriyle 

yeni programın etkisiyle düzenlenen ders kitaplarının ve dersin öneminin öğrenci açısından 

artmasının önemli olduğunu vurgulamıştır.  

c)Bu farklılıklar sizce yerinde midir? Neden? 

Katılımcı öğretmenlerden Ö1: “Yok. Hayır. Öyle bir görüşüm yok maalesef. Şu an 

tam hatırlayamıyorum ama daha önceki dönemler de bu yeni program yenileşmeden önce 

dönem üzerinden gidiliyordu. Mesela İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası şeklinde. Şu an tür 

ağırlıklı gidiliyor… Mesela seçilen örnekleri anlayabilmeleri için Cumhuriyet Dönemi’nden 

örnek verilmiş.  Hani daha sonraki yıllarda tekrar geri dönüşler oluyor. Divan 

Edebiyatı’ndan örnek oluyor. Yani hani tarihsel bir sıralama üzerinden gidilmediği için 

öğrencilerde bir anlam karmaşası bir de dönemsel sıkıntı olabileceğini düşünüyorum bir 

de.” sözleriyle yapılan değişikliklerin öğrencinin kafasını karıştırması ihtimalini dile 

getirmiş ve bu nedenle yapılan değişikliklerin tam anlamıyla yerinde olmadığını 

vurgulamıştır. Ö3 yerinde olduğunu belirtmiş, Ö2 özellikle dil bilgisi ile ilgili değişikliğin 

yerinde olmadığını düşündüğünü ifade etmiştir. Ö5 dil bilgisi konularının kaldırılması 

açısından programda yapılan değişikliği kesinlikle yerinde görmediğini belirtmiştir. 

Ö4: “Bunu zaman gösterecek. Şu an için yeterli görülebilir ama zamanla işin içine 

girdiğiniz zaman fark ettiğimiz şeyler olabilir. Eksiklikleri mutlaka vardır. Ama yeni 

müfredatta öğretmene söz hakkı verilmesi öğretmenin bu yeni müfredatın oluşmasında büyük 

katkı sağlaması önemli.” şeklinde görüşlerini dile getirmiş, yerindeliğin ancak zamanla 

anlaşılabileceğini dile getirmiştir. Ö1 de yorumlarında yapılan değişikliklerin en azından 
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öğrencilerin üniversite sınavına girdikten sonra anlaşılabileceğini eklemiştir. 2015 programı 

uygulama geçtikten kısa süre sonra değişiklik yapıldığını dile getiren Ö1, 2015 programını 

anlamak için de yeterli vakte sahip olunmadığını dile getirmiştir.  Bu anlamda katılımcı 

öğretmenlerin değişiklikleri yerinde buldukları ancak zamanla anlaşılabileceği kanaatinde 

oldukları söylenebilir. 

3. 2017 programında ders konuları bakımından hangi yenilikleri gözlemlediniz? 

Gözlemlediğiniz yenilikler hakkında görüşleriniz nelerdir? 

Katılımcılar genel anlamda güncel konulardan senaryonun çıkarıldığını, dil bilgisi 

konularının çıkarıldığını, edebî sanatlar konusunun sınırlandırıldığını ve kazanım sayısının 

azaltıldığını gözlemlemişlerdir. Katılımcıların yapılan değişiklikler hakkındaki görüşleri bu 

soruyla ilgili alt başlıklarda verilmiştir. 

a)Genel olarak 2017 programını değerlendirdiğinizde gözünüze çarpan iyi 

yönler nelerdir? 

Katılımcıların tamamının güncel konuların işlenişine dair düzenlemelerin programın 

iyi yönlerinden biri olduğu görüşünü paylaştıkları tespit edilmiştir. Ö1: “Bu mantıklı bir 

karar yani ben herkesin kendimin dahi senaryo yazma yeteneğine sahip olmadığını 

düşünüyorum. Bu ayrı bir yetenek ve ayrı bir uğraşı alanı bunu öğretmenler yapamazken 

öğrencilerden yapmalarını beklemek çok da aslında gerçekçi bir şey değildi.  Bu karardan 

dönmeleri yerinde olmuş.” sözleriyle öğretmen ve öğrencinin teknik açıdan uygulama 

imkânı olmayan konuların çıkarılmasını olumlu karşıladığını dile getirmiştir. Ö2 de : “Ya 

konuların açık, anlaşılır ifade edilmesi, muğlaklığa yer verilmemesi, kazanımların somut 

hale getirilmesi. Daha çok teorik, soyut olarak ifade ediliyordu, somut ayağı yere basan 

ifadelerle direkt metinler üzerinde çalıştırabilecek, düşünce üretebilecek, metin üzerinde 

kafa yoracak bir öğrenci tipi yaratması bakımından kazanımların biraz daha olumlu 

olduğunu düşünüyorum.”sözleriyle Ö1’in görüşlerini desteklemiştir. Teorik olarak bir 

programda bazı konulara yer verilmesinin her zaman uygulama açısından uygun olmadığını 

dile getiren bu katılımcılar buna yönelik düzenlemeleri olumlu karşılamışlardır. Bazı 

konuların programdan çıkarılmasını da olumlu karşılamışlardır. Olumlu karşılamalarında 

sürenin yetmemesi kaygısının etkisi üzerinde durmuşlardır.  

Ö4: “Aslında şu çok açık.  Onu görebiliyorsunuz müfredatta. Öğretmenlerden görüş 

alındığı çok açık, net.  Çünkü önceki programa baktığımız zaman birçok sıkıntının 

hallolduğunu ben kendim fark ediyorum.” demiştir. Ö3 de Ö4’le aynı konuya değinerek 

öğretmen görüşlerinin alınması ve bu görüşler doğrultusunda programda değişikliklere 

gidilmesinin program açısından iyi bir gelişme olduğunu söylemişlerdir.  

Programla dolaylı olarak bağlantısı olan ders kitaplarında bilgiye yer verilmesinin iyi 

bir gelişme olduğu bütün katılımcı öğretmenler tarafından ortak kabul görmektedir.  Ö2 : 

“Evet, büyük farklılıklar var aslında. 2015 müfredatında sadece metin üzerinde 

değerlendirmeler yapılırken çocuğun anlık bir olay karşısında dönüp bakacağı herhangi bir 

konu anlatımı yoktu. Kitap içinde bir bilgi verilmiyordu ama bu dönemdeki kitaplara 

baktığımızda ders kitaplarına baktığımızda gerek konuyla alakalı ünite konusuyla alakalı 

gerek yazarları, şairlerin biyografileri ile ilgili bilgileri içermesi çocuk açısından da gayet 

iyi olmuştur.  En azından çocuk böyle bir konuyu unuttuğu zaman dönüp hatırlamak için 

bakabilir. Artı kitap içinde konuyla ilişkili soruların metin üzerinden buldurulması gayet 

açık, anlaşılır şekilde olmuştur. Yani öğretmenlerin o raporlaştırdığı bilgilerin, dönütlerin 

uygulanması iyi. Bu bakımdan bunu söyleyebilirim.”  sözleriyle ifade ederken Ö4: “İyi 

yönler öğretmenlerden görüş alınması ve müfredata göre oluşturulan kitaplarda bilgiler 

verilmesi. Gerçekten çok olumlu bir durum çünkü neresi olumlu diye soracak olursanız daha 

önceden öğrenci bütün derse önceden hazırlanıp gelmesi gerekiyordu ama malum Türkiye 

şartlarında bunun olabildiği okullar vardı, olamadığı okullar vardı ve çoğunlukla şartlar 

olamadığı okullar daha fazlaydı. Öğretmen bu anlamda sürekli bu bilgiyi vermek için 

çırpınıyordu.  Öğrencinin de elinde materyal olmadığı için bir sıkıntı ortaya çıkıyordu.  O 

anlamda bunun hallolması gerçekten güzel oldu diye düşünüyorum.  Bunun dışında başka 

olumlu gelişmeler şey azaltıldı. Gördüğüm kadarıyla özellikle 2016’daki müfredata 

baktığımızda da bazı konuların alınmadığını görüyoruz.  Mesela dil-kültür ilişkisi, işte 

Türkçenin tarihi gelişimi gibi konular geçen sene vardı. Bunları işlemiştik. Bu sene 
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gördüğüm kadarıyla yok. Bunlar gereksiz konular değil. O ayrı bir şey ama öğrenciyi sürekli 

bilgiye ezbere yönlendirmek de çok doğru bir şey değil.  Ben şuna inanıyorum.  Bütün 

öğretmenlik hayatımda da ona inandım. On bilgiyi ezberletmek yerine bir tanesini öğretmek 

çok daha anlamlı ve mantıklıdır.  O yüzden bu kadar bilgi yoğunluğu içinde öğrenci sıkışıp 

kalıyordu. İster istemez sınavlara da ezberleyerek geliyordu. Öğretmen de çok fazla vakit 

kalmadığı için derste öğretmen de bunları yeteri kadar anlatamıyordu.”sözleriyle ders 

kitaplarında bilgiye yer verilmesini olumlu karşılamakla birlikte ezber bilgilerinden çok 

öğrenmeye yönelik bir program hazırlanmış olmasının da programın iyi yönlerinden 

olduğunu vurgulamıştır.  

Ö4: “Örneğin özellikle kitaplarda bilgi adına öğrenciye hiçbir şey verilmiyordu. Bu 

bütün öğretmenlerin ortak şikâyetiydi.  Bu yeni müfredatta ve müfredata dayalı kitaplarda 

her konuyla ilgili bilginin verilmesi benim konuştuğum ve çevremdeki bütün edebiyat 

öğretmenlerinin ‘Ya iyi ki böyle oldu.’ dediği bir durum. Bu anlamda çok olumlu bir 

gelişme.”şeklinde görüşünü dile getirmiştir. 

Katılımcı öğretmenler, ders kitaplarında bilgiye yer verilmesiyle hem öğrencinin 

derse hazırlık yapabilmek hem de derse, ders kitabını getirme ihtiyacı hissetmelerine sebep 

olması açısından faydasını vurgulamışlardır.  Bunun yanında öğrencilerin unuttukları 

bilgileri tekrar edebilecekleri bir kaynak halini almasıyla ders kitabının öneminin öğrenci 

gözünde de artmış olduğunu gözlemledikleri belirtmişlerdir. 

Katılımcıların özellikle vurguladıkları hususlardan biri de tür merkezli öğretimin 

esas alınmasıdır. Katılımcılardan Ö5, tür merkezli öğretimi olumlu bir gelişme olarak kabul 

ederken Ö1ve Ö2 tür merkezli öğretimi kesinlikle uygun görmemektedirler. Ö4, tür merkezli 

öğretim hakkında: “Bir de tabi yeni müfredatımız tür odaklı olduğu için yine bu alışmışlıktan 

kaynaklanan edebiyatın tarihi süreç içerisinde anlatılması hadisesine kendimizi 

hazırlayabilecek miyiz? Doğru yaklaşabilecek miyiz? Onu bilemiyorum. Yani kötü bir şey mi 

iyi bir şey mi onun da çok farkında değilim şu an itibariyle çünkü daha yeni başladık. Ama 

zamanda bunu gösterecek. Belki biz alışık değiliz. Hani insanlar bazen alışık oldukları 

şeyleri kolay kolay terk edemezler, edemiyorlar. Bu da onlara kötü bir şeymiş gibi 

gelebiliyor… Evet, öyle algılanabilir… Ben böyle biliyorum, böyle anlatacağım diyen 

öğretmenler olabiliyor. Çünkü alışmış.  Artık üstüne sinmiş, onu değiştirmek istemiyor. Bu 

tabi müfredatın olumsuzluğuyla ilgili değil ama karşılaşılabilecek bir sorun olarak 

görüyorum ben bunu. ” sözleriyle tür merkezli eğitime geçilmiş olmasının öğretmen 

alışkanlıkları bağlamında da değerlendirilecek olursa sorun yaratabileceğini vurgulamıştır. 

Ö5 de öğretmen yeterliliğinin bu konuda önemli olduğunu dile getirmiştir.  Ö5, tür merkezli 

eğitimi desteklemekle birlikte hem öğretmenlerin metin incelemeye aşina olmadıkları hem 

de öğrenci seviyesinin ve sınav kaygısının tür merkezli ders işlemenin önünde engel teşkil 

ettiğini dile getirmiştir. Bu konudaki görüşlerini: “Öğretmen, ben size şöyle söyleyeyim:  

Çok iyi donanımlı, aile, çevresinden de bir takım edebî türlerle aşinalığı olan çocukların çok 

hoşuna gidiyor.  Ama bunlar çok sınırlı. Çocuklar mecbur kalmasa hemen test çözmeye 

başlıyorlar. Hemen teste yöneliyorlar. Dolayısıyla metin inceleme, zaten şu gerçek de var 

meslektaşlarımın çoğu bu işi yapmıyorlar. Çok açık bir şey söyleyeyim.  Bunu yapamıyor da 

bazıları. Çünkü son zamanlarda eğitim fakültelerinde böyle bir tedrisattan geçmiyorlar. 

Onlar da aynı şekilde edebiyat tarihi bölümü mezunu oluyorlar. Bu iş çok kolay bir iş değil.”  

sözleriyle dile getirmiştir.  Ö4 ve Ö5’in öğretmen yeterliliğinin tür merkezli öğretimle 

bağlantısını vurgulamaları dikkat çekicidir. 

b)Genel olarak 2017 programını değerlendirdiğinizde gözünüze çarpan kötü 

yönler nelerdir? 

Katılımcılar, dil bilgisi konularının 2017 programından çıkarılmasının kötü olduğunu 

belirtmişlerdir. Bütün katılımcılar bu konuda aynı görüşü paylaşmaktadırlar.  Katılımcılardan 

Ö5 dil bilgisi konularının programdan çıkarılmasının 2017 programının kötü yönlerinden 

olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir:“Yapılan işlerde olumlu olabilir. Genel çerçevesi 

itibariyle ama benim çok sakıncalı gördüğüm şey şu.  Bunun önceki dönemlerde de 

problemli olarak yansıması vardı.  Dil bilgisiyle ilgili olan. Dil bilgisinin çıkarılması.  Kaldı 

ki geçmiş yıllarda dil bilgisi olmasına rağmen dil bilgisi konularının işlenmesinde 

problemler vardı.  Bunun da temel kaynağı sınava endeksli bir eğitim sistemi olmasında 
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kaynaklanıyordu.”sözleriyle dil bilgisi konularının programdan çıkarılmış olmasını 

kesinlikle olumsuz karşıladığını net bir şekilde dile getirmiştir.  

Ö1: “Mesela son sınıf öğrencilerinden yeni programa göre, bu sene uygulamıyoruz 

gerçi ama seneye uygulayacağız,  kısa film yazmaları ve çekmeleri isteniyor.  Blog 

hazırlamaları isteniyor. Şimdi ülkemizde, bizde bir sınav gerçeği var. Devamlı değişen bir 

sistem olmakla birlikte 12. sınıf öğrencilerimiz sınava hazırlık dönemindeler ve onların kısa 

film yazma gibi bir işe zaman ayırıp onu filme çekme gibi bir zamanları yok. Bu 

uygulanabilirlik açısından çok da gerçekçi durmuyor.” sözlerinden program hazırlanırken 

uygulanabilirliğin dikkate alınmamış olmasının da program açısından eksik bir yön olduğu 

dikkat çekmektedir. Ö5: “Çok olumsuz… Çünkü edebiyat dersinin aslı esası mihenk taşı, 

çıkış noktası metin incelemeye dayalı bir derstir. Tamam mı? Sözlük kullanacak, kelimelerin 

anlamlarına bakacak, onu inceleyecek. Şimdi böyle bir şeyi nasıl testleştirebilirsiniz… Eğer 

edebiyat dersinde mesafe kat edilecekse gerçekten edebiyat dersi yapılacaksa metin 

incelemeye dayalı bu işlerin,  tabi sonun da öğrenci, o metin incelemeyi başardığında somut 

olarak kendine bir fayda sağlayacağını da bilmeli. Çocuk o işin içerisine niye girsin. Hikâye 

okuyup değerlendirmeye, şiiri aynı şekilde, niye girsin. Çünkü girdiği sınavda, kazanacağı 

sınavda, bir takım test sorularını cevaplamasına dayalı bir sınav.  Bu çelişki çözülmediği 

zaman bu dersle ilgili hiçbir sorun çözülmez. Öbürlerinin hepsi pansuman 

tedbirlerdir.”ifadeleriyle Ö1’in görüşlerini teyit etmektedir. Diğer öğretmenlerin de sınav 

gerçeği söz konusu olduğu sürece programda yapılan değişiklikler faydalı olsa bile uygulama 

da sorun yaşanacağı kanaatinde oldukları tespit edilmiştir.   

4. MEB tarafından 8.sınıfı bitiren öğrencilerin Türkçe Ders Programı’nda belirtilen 

kazanımları öğrendikleri varsayılmaktadır. Buna bağlı olarak dil bilgisi konularının 

öğretimine programda yer ayrılmamıştır. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? 

Katılımcıların tamamı dil bilgisi konularının programdan çıkartılmasının kesinlikle 

yanlış bir karar olduğunu dile getirmişlerdir. Ö3’ün: “Dil bilgisi konularının çıkartılmasının 

uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde özellikle kırsal kesimlerde ben 

mesela Anadolu’nun, İç Anadolu Bölgesinde çalıştım.  Girdiğim okullarda özellikle yeterli 

branş öğretmeni olmadığını düşünüyorum.  Dolayısıyla öğrencilerin, mesela çocukların 

belki hiç dil bilgisi görmeden liseye geldiklerini düşünüyorum” sözleri üzerine MEB’in 8. 

sınıfı bitiren öğrencilerin kazanımları öğrenmiş kabul ettiği hatırlatıldığında Ö3: “Ama bu 

şekilde olmuyor. 8.sınıfı bitirdikten sonra çocuk,  hatta belirli zaman sonra, ortaokuldan 

sonra çocuk hiç çalışmadan gelebiliyor. Lisede farklı bir çalışma içerisine girebiliyor. Farklı 

bir çalışma içerisine girdiğinde en azından lisede kendini toparlıyor. Diyelim ki ortaokulda 

bazı sıkıntıları vardır. Yaşından kaynaklanan bazı sıkıntıları vardır, ailesinden kaynaklanan 

bazı sıkıntıları vardır, baskılar vardır. Çocuk belki çalışmayı bilmiyor ama liseye gittiği 

zaman belki biraz kendisini toparlıyor biraz aklı başına geliyor ama bu defa lisede bazı 

konular tekrar edilmediyse, ortaokulda öğrenmeyebiliyor.” sözleriyle karşılık vermiştir. Ö5 

de bu konuda kesin ifadeler kullanarak dil bilgisi konularının programdan çıkarılmasının 

büyük bir yanlış olduğunu önemle vurgulamıştır.  

Ö5: “Kaldı ki geçmiş yıllarda dil bilgisi olmasına rağmen.  Dil bilgisi konularının 

işlenmesinde problemler vardı.  Bunun da temel kaynağı sınava endeksli bir eğitim sistemi 

olmasında kaynaklanıyordu. Sınavda ne vardı. Bugüne kadar ki sınavlarda beş altı civarında 

bir dil bilgisi sorusu geliyordu. Ben paragrafları bu işin dışında tutuyorum. Çünkü paragraf 

sorularını çözmek için şu an itibariyle ciddi bir lise eğitimine dahi gerek olmadığı 

düşüncesindeyim… Ama gramerimiz ile ilgili, dil bilgisi ile ilgili zaten eskiden bir sıkıntı 

vardı. Şimdi bir de derslerden çıkarılması olumsuz bir etki yaratacaktır.  Hatta ben şunu bir 

kıyaslama yapıyorum. Yabancı dil derslerimiz var bizim. Yabancı dil derslerimizde en ince 

ayrıntısına kadar gramer öğretiliyor ve soruluyor sınavlarda. Yeri gelince dil-kültür 

meselesi diyoruz. Programlar yapıyoruz en üstlerden. Dilimiz, kültürümüz diyoruz… 

Gramerimizi çok güzel rahat bir şekilde öğretebilecekken niye bunu yapmayalım.  İkincisi 

şu: İkincisi, kim ne derse desin ortada bir gerçek var. Sınavda ne soruyorsan okul, çocuk 

ona göre gardını alıyor. Öğretmen, şimdi sınavda İngilizcenin gramerini soruyorsun. Bu 

dilin niye gramerini sormuyorsun. Beş altı tane yerine yirmi tane soru sor bakalım. Türkçeyi 

öğrenme, kullanma, ona hâkim olma kabiliyeti ne düzeyde olacak... Yani kültür dilinden 
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hızla uzaklaşılıyor. Dışarıdaki günlük konuşma dili aynen okula yansıyor. Bir de şu var.  Biz 

edebiyata ne diyoruz: ‘Malzemesi dil olan bir sanat’ diyoruz.  Malzemesini tanıtmadığın bir 

şeyin kendisini nasıl tanıtabilirsin, anlatabilirsin. Yani böyle bir şey olabilir mi?   İnşaat 

mühendisi malzemeyi tanımadan inşaat mühendisi olabilir mi?.. Şöyle söyleyeyim kesinlikle 

yeterli değil.  Bakın bizim öğrenciler ilin en üst düzey öğrencileri. Öyle olmalarına rağmen 

çok somut örnekler veriyorum.  Çocuklara fiili anlatacağım: ‘Çocuklar fiil nedir?’ diyorum, 

‘Bir iş, bir oluş, bir hareket...’. Yani ezberlemişler. Fiilin yaşamdaki tabiattaki hareketin 

dildeki karşılığı olduğunun farkında değiller. Çocuğa çekimsiz bir fiilin olamayacağını 

anlatacağım.  Fiille ismin farkını anlatacağım. Nasıl ki dışarıda soyut yalıtılmış bir hareket 

yoksa dilde de çekimsiz bir fiil yoktur diyeceğim, yani bunu anlatana kadar göbeğim 

çatlıyor. Zaten bunu felsefik tarafıyla boyutuyla 8.sınıfa kadar çocuğun anlaması mümkün 

değil ki. Çocuk en güzel dili lise çağında anlar.”ifadeleriyle hem öğrencilerin kültür dili 

olarak Türkçenin öğretiminden mahrum kalmaları hem edebiyatın bir sanat olarak dille 

üretiliyor olduğu gerçeğine değinmiştir. Bundan dolayı öğrencilerin hem Türk edebiyatını 

anlamakta zorlanacaklarını hem de üniversite sınavına yönelik çalışmaların olumsuz 

etkileneceği kaygılarını dile getirmiştir.  

Ö2: “Bu çok yanlış düşünülmüş bir düşünce biçimi. Çok yerinde olmayan, ne bileyim 

saha çalışması yapılmadan herhalde müfredata konulmuş bir çalışma. Dil bilgisi biraz 

matematiksel bilgidir. Anlatılması lazım, gösterilmesi lazım ki çocuk öğrensin ve bu 

bilgilerin sürekli yenilenmesi lazım. Sürekli üzerinde çalışacak. Ne bileyim öğrenci hafızası 

devamlı olan ve öğrencinin bu alanla ilgili devamlı çalışması olmadığını gördüğümüz için 

ister istemez bilgilerin verilmesi lazım.  Artı ortaokul müfredatına verilen bilgilerle lise 

müfredatında verilen dil bilgisi birbirinden farklı. Yani daha ağır bir müfredatla 

karşılaşıyor. Derinlemesine inceliyor bu sefer. Onları kaçırdığını görüyoruz. Daha geçen 

gün anlatırken işte isim konusunu üst sınıflarda anlatırken 11, 12’lerde. Özellikle 12’lerde 

YGS, yeni sistemde YKS çalışması yapıyorduk. Çocukların gördükleri halde unuttuklarını 

görüyoruz.  Tekrar hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Bunda hiç görmüyor. Bazı konuları hiç 

görmeden farklı bir alana gelen öğrencilerdeyse tamamen bocaladığına şahit olduğumuzu 

söyleyebilirim. Evet, kesinlikle yanlış. Dil bilgisinin özellikle verilmesi gerektiğini, bunun 

için ayrı bir zaman ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle yanlış bir uygulama.” 

sözleriyle dil bilgisi konularının programdan çıkarılmasının büyük bir yanlış olduğu 

görüşünü paylaşmıştır.   

5. 9. ve 10.sınıflarda programda yer alan konuların işlenişi için haftalık 5 ders saati 

uygun görülmüştür. Bu sürenin yeterliliği konusunda görüşleriniz nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

Katılımcılardan Ö1 ve Ö2 ders süresinin yeterli olmadığını dile getirmişlerdir. Ö3 

sürenin yeterli olduğunu savunmuştur ancak iklim şartları nedeniyle okulların tatil edilmesi 

gibi durumlarda veya törenler gibi programların ders saatine denk gelmesi durumunda sıkıntı 

yaşanabileceğini dile getirmiştir. Ö5 de sürenin yetebileceğini belirtirken: “ Ancak şu 

kadarını söyleyeyim.  Beş saatlik derste bütün müfredatların işlenmesi mümkün olabilir. 

Fakat bir karşılaştırma yapıldığında İngilizce 8 saatti, 6 saate indi. O bile Türk Dili ve 

Edebiyatı’ndan daha fazla.  Dolayısıyla eğer daha ciddi üzerinde durulacaksa bu beş saatlik 

derste arttırılabilir diye düşünüyorum.” şeklinde görüşünü belirtmiştir.  Ö4 süre yeterli 

olmasa da diğer derslerinde varlığının göz önünde bulundurulması durumunda yeterli kabul 

edilebileceği görüşünü dile getirmiştir. 

Ö1: “Tabi.  Az önce de değindim. Beş saat gerçekten az. Yani edebiyat çok derin bir konu dil 

bilgisi ona keza çok yoğun bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Tabi ki bir de bu konuları işlerken 

çocuklarla hani konuyu pekiştirmek adına test çözmemiz, soru çözmemiz, işte etkinlik 

yapmamız gerekiyor ya da kitaptaki etkinlikleri yerine getirmemiz gerekiyor. Konuyu 

anlatsak öğrenciye unutmamaları için belki not tutturmamız gerekiyor.  Bunlarla birlikte 

soru çözme vakti kalmıyor. Ya uygulamada bir sıkıntı eksiklik kalacak ya konu anlatımında 

kalacak. Hepsini bir arada götürmek gerçekten sıkıntı oluyor. Bu sefer müfredatta yani yıllık 

programımızda hani geri kalıyoruz.” demiştir.  Ö2 de: “Elbette ki yeterli değil. Bunu daha 

önceden de belirttim.  Bir yandan okuma çalışması, bir yandan sözlü- yazma çalışması,  bir 

de bunun içine sözlü iletişim çalışmalarını koyacağız. Bir yandan metin üzerine tahlilleri 
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yapacağız.  Bir yandan metin okuma çalışması yapacağız. Bir yandan kazanımları, onlarla 

ilgili soruları bulmaya çalışacağız. Ölçme-değerlendirme soruları derken çok geniş bir 

aralıkta, bir portföyde olan bir dersin çok kısa bir sürede işlenmesi düşünülüyor. Elbette ki 

böyle bir durumda öğrencinin alacağı kazanımlar da yetersiz kalacaktır.”şeklinde 

görüşlerini ifade etmiştir. 

6. Bu programla ilgili olumlu ve eksik yönleri bir bütün olarak değerlendirdiğinizde 

ilerleyen dönemlerde hangi değişiklik veya değişikliklerin yapılması sizce faydalı olur? 

Katılımcılardan Ö4 mülakat esnasında görüşlerini dile getirdiğini söyleyip ekleyecek 

herhangi bir şey eklemek istemediğini belirtmiştir. Ö1 : “Yani ilk başta ben ders saati 

açısından bir artırıma gidilmesini önerebilirim. Şimdi söylediğim gibi şimdi 9’larda, 

10’larda da aynı şekilde yoğun bir program var.  Ders saati artışı olabilir. Eğer bu 

olmuyorsa konuların 9’dan 12’ye kadar eşit şekilde, hani kimi kademelerde yoğun olur kimi 

kademelerde böyle zayıf olmadan, az olmadan, hafif olmadan eşit bir şekilde dağılmasının 

uygun olabileceğini düşünüyorum.  Yine türden ziyade tarihsel bir sıralamanın eskisi gibi 

yerinde olabileceğini düşünüyorum.  Bunun dışında olmayan konu anlatımı kısımlarının 

direkt uygulamaya geçme kısımlarının yine bir konu anlatımıyla desteklenmesi gerektiğini 

düşünüyorum.” demiş, ayrıca: “3+2=5 şeklinde olan Türk Dili ve Edebiyatı birleştirmesi 

aslında çok da işimize yaramadı. Nerde ne işleyeceğiz nasıl işleyeceğiz hem öğrencinin hem 

öğretmenin aklı karışıyor zaman kaybı oluyor, kimi yerde. Bu yüzden eski sistem yani ayrı 

ayrı Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım olması aslında çok daha rahat ders işlememizi 

sağlıyordu.” sözleriyle yeni bir programda yapılabilecek değişikliklere yönelik isteklerini 

dile getirmiştir. 

Ö2: “9 ve 10 müfredatı çok yoğun bir müfredat. Bu yoğunluğu 9 ve 10 sınıfta vermek 

yerine, yoğun olan müfredatın 11 ve 12’de dahil ederek, 9 ve 10’da yarım aldığını düşünerek 

verilen bilgileri, öğrencinin aldığı bilgileri 11, 12’ye de yayarsak az ama tam vermek 

manasında söylüyorum. Böyle bir uygulama yapılabilir.”diyerek konu dağılımında bir 

düzeltmeye gidilebileceğini dile getirmekle birlikte “Öğrencilerden gelen bir bilgi, 

öğrencilerin de yeni sınav sistemi YGS’ydi, YKS oldu. 24 tane soru çıktığını söylemeleri 

düşünmeleri, Ya hocam 56 tane 57 tane sorudan 24’ e düşürmeleri yani 4 yıllık bir edebiyat 

için yeterli değil.  Kendi düşünceleri bu. Bana da bu doğru geliyor.  Bu kadar yoğun bir 

müfredatın  ardından 24 soru gibi hele ki edebiyat gibi derya deniz  olan bir dersle ilgili 

söylersek çok yetersiz olduğunu söyleyebiliriz,soru sayısının.” sözleriyle de öğretmen ve 

öğrenci açısından 4 yıl süresince verilen emeklerin sınavlarda da karşılığının sağlanması 

arzusunu dile getirmiştir.  

Ö5’in de aynı hususta Ö2 ile benzer bir görüşe sahip olduğu şu sözlerinden 

anlaşılmaktadır. Ö5’in: “Şimdi artık o halini bile arar olduk. Yani o dönemde bile çocuklara 

bu üniversite sınavında beş altı soru çıkıyor diye. İşte misal fen öğrencisi hiç yaklaşmıyordu.  

Yani TM öğrencisi, sosyal öğrencisi biraz anlıyordu, dinliyordu.  Ama şimdi tamamen 

bertaraf edilmiş durumda.  Bunun çok yanlış çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum… Aslında 

bu üniversite sınavları değişti günümüze kadar.  Bütün bu sınavların mahiyeti aynıydı teknik 

olarak. Test sınavıydı. Edebiyat dersi, dersin işlenişine bu test sınavları çok büyük sekte 

vurdu. Bu umursuzluk bu güne kadar geldi. İkincisi beş altı tane soru çıkası çocukların 

önemsiz saymasının en önemli gerekçesi yani kim olursa olsun hangimiz olursak olalım 

üniversite sınavına gireceğiz. Beş altı soru çıkıyorsa ona göre önem vereceğiz.  Ama orda 

yirmi yirmi beş tane dil bilgisi sorusu çıkarsa biz ona göre tavrımızı alacağız.”sözleri Ö2’yi 

destekler nitelikte ve dikkat çekicidir. 

Ö5’e yeni bir program hazırlanması durumunda önerilerinin ne olacağı 

sorulduğunda: “En önemli birinci değişiklik gerçekten layığı veçhiyle bir edebiyat dersi 

yapılacaksa bu metin incelemeye dayalı edebiyat dersinin çocuğa bir kazancı olmalı.  

Üniversiteye girişte bir kazancı olmalı. Ne olabilir bu. Fakülte onu sınav yaparken bir 

kompozisyon yazdığında veya bir mülakat yaptığında şunun faydası olabilir. Aksi takdirde 

bu gireceği teste dayalı sınav sisteminde bu edebiyat dersinin istenilen noktalara çekilmesi 

mümkün değil. Yani bu ne demek oluyor.  Bu edebiyat dersinde yapılacak en güzel 

değişiklik bile onun dış alanındaki getirisi ile ilgili bir düzenleme yapılmazsa bir şey ifade 

etmiyor… Birincisi bu. İkincisi dil bilgisi konusunda çok büyük bir yanlışlık yapılıyor.  
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Bundan derhal vazgeçilmeli.”şeklinde cevap alınmıştır. Bu cevap irdelenecek olursa Ö5’in 

program değişikliklerinin Türk Dili ve Edebiyatı dersinin öğretimiyle ilgili sorunların 

çözümünde tek başına yeterli olmayacağı görüşüne sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Ö3: “Ben bir kere sanırım gelecek sene tüm sınıflarda yeni programa geçileceğini 

söyleniyor.  Ben kademeli geçişin daha yararlı olacağını düşünüyorum.  Mesela 12. sınıfa 

geçen öğrenciler tamamen farklı bir programla karşılaşacaklar seneye. Bunun mesela 

öğrenciye pek faydalı olacağını düşünmüyorum… Yine biraz önce de söylediğim gibi dil 

bilgisi konularında tekrarların olması, yani kitaplardaki mesela metin seçimlerinde özellikle 

dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili biz 12. sınıflarda geçmiş 

yıllarda karşılaştığımız olaylardan bir tanesi, 12.sınıf da Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili 

Anadolu ve Anadolu coğrafyası tem olarak işlenmiştir diyoruz.  Bir tane gezi yazısı çıkıyor 

karşıma. Tahran’ı anlatıyor.  Mesela Anadolu’yla ilgili değil de Tahran’ı anlatıyor… Ona 

da dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela daha önceki yıllarda 11. sınıf ders kitabında Şinasi’yi, 

Namık Kemal’i yok sayan edebiyat kitabı vardı. Hiç olmayan bahsetmeyen ders kitabı vardı. 

Biz onlarla derse girdik. Ders kitaplarının seçiminde de özellikle bazı özensiz metinler vardı. 

Metinler özensiz bir şekilde seçilmiş. Yani daha özenli seçilmesi gerekiyor. Ne bileyim bu 

işin üç sayfa veya dört sayfa metin… Sanki özensiz kopyala yapıştır gibi hazırlanmış. Sonra 

şeyler var, mesela kazanımlarla ilgili sorular var. Onlarda birbirinin tekrarı niteliğinde 

sadece sayfa doldurmak için hazırlanmış gibi geliyor bana… Farklı bir soru tarzı olması 

gerekir. Bir de çocukların amaçlarına, kazanımlara yönelik olması gerekirken, sadece kitap 

yazmak için ya da içini doldurmak için, sayfa doldurmak için hazırlanmış sorular var.  

Onlara tabi dikkat edilmesi gerek.” sözleriyle önerilerini bildirmiştir. Ö3 ders kitaplarında 

bilgi yer almasından memnun olduğunu daha önce belirtmiştir ancak ders kitabının 

niteliklerinin de önemini bu sözleriyle tekrar ifade etmiştir.   
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Sonuç 

1. Öğretmenlerin MEB’in program hazırlanırken öğretmen görüşlerinden 

yararlanmasından memnuniyet duyduğu gözlemlenmiştir. 

2. 2017 programında değişiklik yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

3. Öğretmenlerin tamamı yapılan değişikliklerin önemli değişiklikler olduğu 

kanaatindedir. 

4. Öğretmenler yapılan değişikliklerin yerindeliğinin zamanla anlaşılacağı 

görüşündedirler. 

5. Öğretmenler 2017 programında aksayan yönlerin düzeltilmesine yönelik 

düzenlemeleri genel anlamda olumlu karşılamışlardır. 

6. Öğretmenlerden bir kısmı Türk Edebiyatı dersiyle Dil ve Anlatım dersinin Türk 

Dili ve Edebiyatı dersi olarak birleştirilmesinin öğrenci açısından kafa karıştırıcı 

olacağını düşünmektedirler. 

7. Hiçbir öğretmen dil bilgisinin programdan çıkarılmasını olumlu karşılamamıştır. 

Aksine yanlış ve öğretmen görüşleri alınmadan yapılan bir değişiklik olarak 

değerlendirmişlerdir. 

8. Öğretmenler, konularla ilgili bilgilerin ders kitaplarına eklenmesini olumlu ve 

öğrenci açısından ders kitabını kullanmaya teşvik edici bir gelişme olarak 

değerlendirmişlerdir. 

9. Öğretmenler, blog ve senaryo gibi 2015 programına eklenen güncel konuları 

olumlu karşılamışlardır. Ancak bu güncel konuların öncelikle öğretmenlere 

seminerler vasıtasıyla tanıtılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

10. Öğretmenler ezbere dayalı bilgilerin programdan çıkarılmasını olumlu 

karşılamışlardır. 

11. Öğretmenler kazanımların sayısının azaltılmasını olumlu karşılamışlardır. 

12. Öğretmenlerin programda meydana getirilen değişiklikler hakkında yeterince 

bilgilendirilmediklerini belirlenmiştir. 

13. Öğretmenler, program değişikliklerinin tek başına yeterli olmadığı, sınav 

sisteminde de değişiklikler yapılmadığı sürece umulanın gerçekleştirilemeyeceği 

görüşündedirler. 
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Farsça Yazılmış Hiciv ve Hezellerde Görülen Türkçe İbarelerin Üsluba Etkisi 

 

Metin Akdeniz* 

 

Öz: Klasik Fars şiirinin ilk dönemlerinden itibaren bu dilde yazılan şiirlerde Türkçe 

kelime ve kelime öbeklerine rastlanmakdır. Genellikle âşıkane mülemmalarda karşımıza 

çıkan bu durum Safeviler devrinden itibaren özellikle hiciv, hezel vb. türlere de yansıyarak 

farklı bir boyut kazanmıştır. Farsça yazılmış bazı hiciv ve hezeliyyat mecmualarında ve kimi 

divanlarda karşımıza çıkan Türkçe kelime ve kelime öbekleri, şiirin muhatabını (bu muhatap 

belirli bir kişi veya şiir olabilir) gülünç bir kılığa sokmak, onun içinde bulunduğu 

absürd/avamî hâli somutlaştırmak ve bazen de salt nükte yapmak amacıyla bir üslup özelliği 

olarak yardıma çağrılmaktadır. Bu tarz şiirlerde yalnızca kelime ve kelime öbeklerine yer 

verilmemiş aynı zamanda gramatikal unsurlar da kendine yer bulmuştur. Örneğin bazı hiciv 

ve hezellerde  “hâne yıkarlar-est” gibi Türkçe cümlelerin sonuna bildirme, geniş zaman 

ekleri getirilerek güya Farsça yapılmıştır. Bu çalışmada bu türden şiirlere ait örnekler 

verilecek ve Farsça şiirlerde geçen Türkçe ibarelerin kullanım biçimleri ve maksatları 

tartışılacaktır. Hezel şiirlerinin en önemli özelliği “nakîza”dan farklı olarak belirli bir şiirin 

değil, bir türün (âşıkâne şiirlerin) parodisi olmalarıdır. Hezel veya hicivde âşıkâne şiirlerin 

standart vokabülerinin dışında yer alan veya dilin (Farsçanın) bizzat kendisine yabancı olan 

kelimelerin kullanılması ve hibrit kelimelerle sıklıkla  karşılaşılması şairlerin parodiyi 

üretmek amacını gütmeleriyle açıklanabilir.  

Anahtar sözcükler: Türkçe, Farsça, hiciv, hezeliyyat, şiir.  

 

Abstract: From the earliest periods of classical Persian poetry, Turkish words and 

phrases are found in the poems written in this language. This situation, which was generally 

encountered in lyrical mülemmas, has gained a different dimension starting from the Safavid 

period, having effects especially on satires, facetious poems and so on. Some of the Turkish 

words and phrases encountered in some anthologies of satires and facetious sayings written 

in Persian are used as a stylistic feature in order to put the collocutor in a ridiculous situation, 

to emphasize the absurdity in which they are, and sometimes to do only wit. In such poetry 

Turkish grammatical elements are also included with Turkish words and phrases. For 

example, in some satires and facetious sayings, some lines is supposedly rendered Persian, 

by adding indicatives and present tense suffixes as in the line "hâne yıkarlar-est”. In this 

study, examples of poems of this kind will be given and the purposes of the Turkish phrases 

in Persian poetry will be discussed. Unlike "nakîza", the most important feature of facetious 

poems is that it has not been a parody of a certain poem but a parody of  lyric genres. In 

facitious or satirical poems of Persian the use of words outside the standard vocabulary of 

lyrical poetry and the frequent encounter of hybrid words can be explained by the poets' 

pursuit of parody. 

Keywords: Turkish, Persian, satire, facetious sayings, poem. 

                                                      
* Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, makdeniz@pau.edu.tr 



 

707 

 

Giriş 

Türk ve Fars şiiri arasındaki ilişkiler çoğu zaman tek yönlü bir ilişki olarak yani Fars 

şiirinin Türk şiirini etkilediği biçiminde ele alınmaktadır. Oysa son zamanlarda yapılan bazı 

çalışmalar Türk dili ve kültürünün de Fars şiirini etkilediğini açık bir şekilde göstermektedir. 

Asırlar boyunca Türklerle iç içe yaşayann Farsların ürettikleri metinleri ancak daha yakından 

okuyarak Klasik Türk ve Fars şiiri arasındaki etkileşimi anlayabiliriz.  

Türkçe kelimelerin Farsçaya girişi İslamiyet öncesine uzanmakla1 birlikte bu 

kelimelerin asıl artışını Moğol istilası sırasındaki göçler ve Safeviler’in iktidara gelişi 

sağlamıştır. Firdevsî2, Hâkânî, Nizâmî, Mevlânâ3, Şems-i Tebrîzî4, Hâfız5 vb. birçok şair ve 

yazarda Türkçe kelimelere rastlanır.  Örneğin Hâkânî’nin bir şiirinde “kûç (göç)” kelimesi 

görülür:  

Şeb ki Türkân-i çerh kûç konend 

Karvân-i hayât ber-hazer-est (Hâkânî) 

(Feleğin Türklerinin -yedi gezegen- göç ettiği gece, hayat kervanı korku içindedir.) 

Safeviler döneminde Türkçe ile Farsçanın etkileşimi daha da artmıştır. Safâ, bu 

dönemde Farsçaya geçen Türkçe kelimelerden bazılarını vermektedir (Safâ, 1388: 426-427). 

Şüphesiz bu kelimelerin sayısı onun verdiklerinden çok daha fazladır. Bu dönemde 

Türkçenin Farsça üzerindeki etkisi sadece kelime düzeyinde kalmamış, onu gramatikal 

yönden de etkilemiştir.   

Yeni Farsçaya ait metinlerde birçok Türkçe kelimeye rastlamak mümkündür. Ancak 

bu çalışmanın konusu sadece belirli bir alanda, Farsça hiciv ve hezellerde yer alan Türkçe 

söz veya söz öbeklerine odaklanmaktadır. Şüphesiz bu söz veya söz öbeklerinin kullanım 

amaçları ve eserlerin üslubuna etkisi “ciddi” eserlerdeki kullanım amaçlarından az çok 

farklıdır. Ciddi ve mizahi eserlerde bulununan Türkçe sözlerin üsluba kattığı temel fark, 

ilkinde çoğunlukla Farsçaya yerleşmiş olan Türkçe kelimelerin kullanılmasıyken ikincisinde 

Farsçaya görece  “yabancı” olan kelimelerin de kullanılmasıdır6. Ayrıca mizahi eserlerde 

görülen bazı Türkçe kelimeler, ciddi eserlerin vokabülerine layık görülmeyen ve konuşma 

diline -hatta bazı durumlarda gayet ağır ifadelere- daha yakın olan  Türkçe kelimeler 

arasından seçilmiştir. Örneğin Hâkşîr’in aşağıdaki beytinde bulunan ve “güçlü,  kuvvetli” 

anlamına gelen “kolçomak” kelimesi gibi. 

Çeşm-i mest-i yârem imşeb râh-i sâkî mî-zened 

Veh ki in bîmâr dem ez-kolçomakî mî-zened (Hâkşîr, ts.: 8) 

(Yârimin sarhoş gözü, bu gece sakinin yolunu kesmekte. Vah vah, şu hastaya bak, 

yiğitlik taslamakta.) 

Şüphesiz ki bu hiciv ve hezellerde görülen ve âşıkâne şiirlerin vokabülerine layık 

görülmeyip günlük konuşma dilinden alınan bu kelimelerin büyük çoğunluğunu Farsça 

                                                      
1bkz. Berthels’den aktaran Babacan, Pehlevice bir dua metninde Tanrı ve tegin (henüz anlamındaki) 

kelimelerinin geçtiğini belirtir (Babacan, 2015: 20). 
2Aydınlu, S. (1396).” Nigâhî Be-Vâjehây-i Türkî-i Şehnâme-i Firdevsî”, Dânişkede-i Edebiyât-ı 

‘Ulûm-ı İnsânî, Ş:2, 11-36. 
3‘Âbidî, M., Şâdrûymeniş, M., Kavâmî, B. (1393). “Kelîmât-ı Türkî-Mogolî Der-Külliyât-ı Şems”, 

Âyine-i Mîrâs, S: 54, 231-259. 
4Tâcbahş, İ. (1389).  “Pejûhî Der Vâjehây-i Türkî-i Makâlât-ı Şems”, Târîh-i Edebiyât, S: 66/3, 55-70;  
5Tâcbahş, İ. (1388). “Berresî-i Vâjehây-i Türkî Der-Dîvân-ı Hâfız”, Edeb-i Farsî, S: 5/3, 228-244. 
6 Tabii ki hezellerde de Farsçaya yerleşmiş alıntı kelimelere sıklıkla rastlanır. Mesela aşağıdaki beyitte 

yer alan karavul kelimesi gibi.  

Endîşe z’în me-kon ki be-kûnet zenend dest 

Kîret hemîşe ber-der-i kûnet karavul-est (Hâkşîr, ts: 5) 

(G.tüne el süreceklerini düşünme. Senin erkeklik organın, g.tünün kapısını daima bekleyen bir 

bekçidir.) 

 Aslen Moğolca olan bu kelimenin kökü Türkçe ve Moğolcada bulunan “kara-“ (bakmak, 

gözlemek) fiilidir (Tuna, 2010: 228).   

Fevkî’nin eserlerinde makad sıklıkla kelâğa (karga) benzetilmektedir. Karavul kelimesinde 

bulunan “kara” kelimesinin çağrışım yoluyla makadla ilişkilendirilmesi de bu kelimenin tercih 

edilmesinde şairi yönlendirmiş olabilir.  Rakib. 
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kelimeler oluşturmaktadır. Ancak hiciv, hezel, terzik vb. söyleyen şairlerin, şiirlerinde 

Türkçe söz veya söz öbeklerine yer vermesinin temel maksadı, -ister âşıkâne üsluba ister 

dilin kendisine olsun- görece yabancı olan bu kelimelerin okuyucuyunun/dinleyicinin 

dikkatini çeken asıl unsur olması, yani öncelenmesidir. Nedîm’in aşağıda yer alan rubaisi, ne 

hiciv ne de hezel türünde bir şiirdir, ancak bu türden bir öncelemenin (yani “yabancı” 

kelimelerin öncelenmesinin) güzel örneklerindendir: 

Dîdem nişeste yâr-i mest der-encümenî 

Sâgar be-kef ü be-leb tene tâ tenenî 

Goftem ki âmân yasakçı vardur 

Hâkeş be-dehen yasakçının anasını (Nedim, 2016: 429) 

(Gördüm ki sevgili elinde şarap kadehi dilinde tane ta teneni nağmesi bir mecliste sarhoş bir 

şekilde oturuyor. Aman dedim, yasakçı var! Dedi ki: Ağzına toprak sürülsün, yasakçının 

anasını!) 

 Aşağıda yer alan Mihrî ‘Arab’ın hezel türündeki beyti ise yine bu türden bir 

öncelemeye örnektir: 

Goftemeş cân mî-dehem bâ-kıymet-i yek bûse goft 

Git cehennem poh yime mâ bûse-râ be-fürûş nîst (Şefî’iyyûn, 1388: 35) 

(Bir busene karşılık olarak canımı veriririm, dedim. Cehennem ol, bok yeme; busemiz satılık 

değil, dedi.) 

Yukarıdaki beyitlerde Türkçe sözleri söyleyenler büyük ihtimalle Türkçe konuşan 

kişilerdir. Mihrî ‘Arab’ın bu beytindeki Türkçe sözü söyleyen muhatap bir Türk’tür. Bu 

durum bu sözlerin karşılıklı bir konuşmadan alıntı olduğunu akla getirmektedir. Ancak 

Nedîm’de bulunan “hâkeş be-dehen (ağzına toprak sürülsün)”  ve Mihrî ‘Arab’da yer alan 

“mâ bûse-râ be-fürûş nîst (busemiz satılık değil)” Farsça cümleciklerini söyleyenler de aynı 

kişilerdir. Bu eserlerin bir kurgu olduğu hesap edilirse, her iki şairin de Türkçe cümlecikler 

yerine bunların Farsçasını rahatlıkla ikame edebilecekleri söylenebilir. O hâlde şairlerin bu 

sözlerin Farsçalarını değil de özellikle  Türkçelerini tercih etmesinin temel sebebinin bunları 

vurgulamak istemeleri olduğu görülür. Ayrıca bu tercihler her iki şiire de belirli bir doğallık 

ve gerçekçilik etkisi kazandırmış olmaktadır: Günlük hayattan alınan konuşma parçaları 

etkisi.  

Hiciv ve Hezel 

‘Ubeyd-i Zakânî’nin eserlerinden hareketle klasik Fars edebiyatında mizah konusunu 

ele alan Halabi, Fars edebiyatının aslen iki grupta ele alınabileceğinin söyler: Ciddi ve 

mizahi eserler. Hiciv ve hezel ikinci gruba ait türlerdendir. Fars edebiyatında mizahi eserlere  

birçok farklı isim verilmiştir. Kesin tanımları yapılmamış olan bu isimlerin şairler ve 

yazarlar tarafından birbirinin yerine kullanıldıkları birçok eserde görülebilir (Halabi, 1980: 

1-3). Arapça ve Farsça’da genelde hecv veya hicâ’ şeklinde kullanılan hiciv kelimesi, çoğu 

zaman hezel, mizâh, tanz (alay), zem (aşağılama), şetm (azarlama) ve seket (küfür) 

kavramlarını da kapsayacak şekilde geniş anlamıyla kullanılmıştır (Çiftçi, 2002: 29). 

Örneğin Dihhudâ’da hiciv kelimesinin karşılığı olarak şu anlamlar verilir: 

“Bir lafzı, harflerini sayarak ve heceleyerek okumak; serzeniş, yerme, zem, sövgü, 

alay ve maskaraya almak; bir insan veya hayvan yahut nesnenin kusurlarını saymak, 

kendisini kötülemek, yermek, serzenişte bulunmak, sövmek; boş ve anlamsız söz 

söylemek...” (Çiftçi, 2002: 29). 

Hezel ise “cılız ve zayıf olmak, bir deri bir kemik kalmak; şaka etmek yahut birine 

takılmak, yararsız söz; ciddi sözün karşıtı” anlamlarına gelmektedir. Istılah olarak içinde 

birinin zemmedildiği, vasıfları hakkında yalan söylenildiği ve kendisine uygun bulunmayan 

(duruğ ve hilaf-ı vâkı’a ve kizb) şeylerin ona nisbet edildiği şiir yahut içinde ahlâk ve edebe 

aykırı anlamların bulunduğu söz anlamına gelmektedir (Çiftçi, 2002: 34) (Halabi, 1980: 4).  

A. Sırrı Levend, “hezel”i gülmece ve “hicv”i yergi anlamlarıyla karşılamıştır. 

(Levend, 1988: 151). Ancak karşılaşılan örneklerin birçoğunda hicvi hezelden ayırmak 

mümkün değildir. Zaten yukarıdaki tanımlara bakıldığında  iki kavram arasında büyük 

farkların olmadığı görülür. Hiciv ve hezel arasındaki kurulmaya çalışılan temel farkın ilkinde 

daha çok bir kişinin, canlının veya nesnenin yerilmesi, ikincisinde yalan ve anlamsız sözlerin 
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söylenilmesi olduğu söylenebilir. Hiciv ağırlıklı bir şiir hezle, hezel ağırlıklı bir şiir ise hicve 

rahatlıkla meyledebilir. 

Hiciv veya hezel söylemenin birçok sebebi vardır: Toplumun koyduğu kuralların 

veya fiziksel durumların açığa çıkarıdığı aşağılık kompleksi, şahsî hırslar ve çekişmeler7, 

kaybetme korkusu, alaycı tabiatlı olmak, toplumun dayatmalarına karşı çıkmak ve aptallığı 

eleştirmek, estetik endişeler vb. gibi8. Bazı şairlerce hiciv söylemek dine ve ahlaka aykırı 

görülmüştür. Bu konuda kendisi de bir hiciv şairi olan Mencîk-i Tırmizî şöyle söyler: 

Muhâl-râ ne-tevânem şenîd u hezl u durûğ 

Ki hezl goften küfr-est der-müselmânî (Fesâ’î, 1380: 207) 

(Boş sözü dinleyemem, hezli, yalanı... Zira hezel söylemek müslümanlıkta küfürdür.)9 

Nâsır-ı Husrev ise hezel söyleyenleri şöyle uyarmaktadır: 

Me-kon fuhş u durûğ u hezl pîşe 

Me-zen ber-pây-i hod zinhâr tîşe (Fesâ’î, 1380: 207) 

(Küfrü, yalanı, hezli kendine meslek edinip kendi ayağına kazmayı vurma asla!) 

Mevlânâ ise her ciddiyette bir hezlin (şakanın, alayın), her hezelde ise ciddi bir 

tarafın olduğunu belirtir: 

Her cidî hezl-est pîş-i hâzilân 

Hezlhâ cidd-est pîş-i ‘âkilân (Fesâ’î, 1380: 207) 

(Alçakların nazarında her ciddi iş hezel/alaydır. Akıllıların nazarında ise hezeller ciddidir.) 

Hicvin insanlar arasında kin ve nefreti körüklemesinden dolayı zaman zaman 

padişahlar tarafından bazı şairlere yasak geldiği olmuştur. Lisânî-i Şirâzî’nin öğrencisi Şerîf-

i Tebrîzî, Şâh Tahmâsb’ın,  Şifâ’î-i Isfahânî ise II. Abbâs’ın emriyle hiciv yazmaya tövbe 

etmişlerdir (Safâ, 1388: 628-629).10 

Bir Gülmece Unsuru Olarak Hibrit Yapılar 

Edebiyatta gülmeceyi yaratan unsurlardan biri olan hibrit sözcüklere Doğu ve Batı 

edebiyatlarında rastlanılmaktadır. Örneğin aşağıda yer alan Nasreddin Hoca fıkrasının ana 

güldürü öğesi hocanın uydurma bir Arapçayla anlaşılmaz ve anlaşılmadığı ölçüde 

dinleyicilerin gözünde değeri artan cümleler kurmasıdır: 

Meğer bir gün Nasreddin Hoca ‘Arabistan’a varmış. ‘Ulemâ-i ‘Arab buna 

ziyafet etmişler. Cümle mesâ’ile Hoca cevâb virmiş. Andan ayıtmış: “Benim dahi iki 

mes’elem var. Eğer bilürseniz Rûmîler sizden yeğdür.” dedi. Anlar dahi bu kavle 

râzî olup Hocâ ayıtdı: “Evvel-i mes’ele budur ki: Girdi gire. Girmedi gire. Ne girdi, 

ne gire. -İmdi cevâb isterim. Anlar dahi fikr edüp cevâb virememişler. Yine hocadan 

manâsın sormuşlar. Hocâ ayıtdı: “Girdi gire Âdem peygamberdür kim Cennet’e girdi 

gire: Girmedi gire: Ümmet-i Muhammed’dür kim Cennet’e girmedi, girse gerek. -Ne 

girdi ve ne gire: Kâfirlerdür ki giremezler.” Bu cevâbı işitdiler, cümle ‘ulemâ 

                                                      
7Klasik Türk ve Fars edebiyatlarında bu tarz şiirlerin sayısı diğerlerine nazaran daha fazladır. Aşağıda 

göreceğimiz üzre Hekîm Şifâ’î’nin Mü’min Han’ı hicvettiği şiiri de kişisel çekişmelere 

dayanmaktadır. Kâmî, bu şiiri şerhettiği eserinin girişinde hicvin yazılmasına sebep olan hadiseyi 

şöyle anlatır: Şifâyî merhûm Şâh ‘Abbâs’un ser-etibbâsı ve Dîvân-ı ‘Abbâsîde sâhib-i menzilet olup 

lâkin kadd u kâmet ciheti sâ’ire kıyâs olınmayup hakîrü’l-manzar olmağla Mü’mîn hân Divân-ı 

Şâhîye “bu makûle şahs ‘ayb-resân olduğı zâhir ve nümâyândır, kelimâtın mecâlis-i kibârda tekrâr 

idüp resîde-i gûş-ı Şifâyî oldukda keşîde-i silk-i tahrîr idüp erbâb-ı dîvân-ı Şâhîye ‘arz itmüşdür.” (Öz, 

2014: 153) 

Heft İklîm adlı eserden aktaran Fesâ’i’den aldığımız aşağıdaki beyitler yine şahsi hırslardan 

kaynaklanmaktadır:  

Sâ’il ân köhne gîdî-i Hemedân 

Ki sirişteş zi-buğz u kîn bâşed 

Hvîş-râ hvând bih zi-men der-şi’r 

Seg bih ez-mâ eger çünîn bâşed (Fesâ’î, 1380: 210) 

(Mayası kin ve nefretle yoğrulmuş olan Hemedân’ın o eski deyyus dilencisi kendini benden üstte 

tutarmış şiirde. Öyle ya köpek bizden iyidir.) 
8 Ayrıntılı bilgi için bkz. (Halabi, 1980: 14-20) ve (Güven, 2007:580-581). 
9Bu beyitte Hümeze 104/1’e telmih vardır. “Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen 

herkesin vay haline!” (Hümeze 104/1). 
10 Türk edebiyatında benzer bir yasak IV. Murâd tafarından Nef’î’ye uygulanmıştır. 
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Hocâ’ya tahsîn edüp: “Ol bir mes’ele söyle.” dediler. Hocâ Nasreddin dahi: “Es-

semâ-i yıldızât, güneş doğar bataruhâ; ve fi’l-bahrî balıkât âdem görse kaçaruhâ; ve 

fi’l-cibâlî şecerât, balta girse keseruhâ, ve fi’l-lahmî lân, Hocâ görse yiyeruhâ. 

Didikde ‘ulemâ-i ‘Arab bunı işitdükde ‘âciz kalup Rûmîleri kendülerden yeğ 

bilmişler. (Boratav, 2006: 163)11 

Bunun gibi hibrit sözcüklere sadece Doğu edebiyatlarında rastlanmaz. Bir gülmece 

unsuru olarak farklı dillerden istifade edilmesi sıkça kaşılaşılan bir durumdur. Farklı iki dilin 

imkânlarıyla yaratılan ve kitabın kapağı kapatıldığında artık var olmayan hibrit sözcükler 

Rabelais’de de vardır.  

Örneğin François Rabelais’in Pantagruel adlı eserinde aşağıda yer alan hibrit 

sözcükler skolastik düşünceyi -Hoca’nın fıkrasına benzer bir şekilde- eleştirmek için 

yardıma çağrılmıştır. Latince kökenli kelimeler bazı Fransızca son eklerle güya Fransızca 

yapılmıştır:  

Despumons (Latince “despumare”, kaymağını almak) 

Libentissement=Mutlu bir şekilde ( Latince “libentia”, mutluluk) 

Latrialement =Genişçe (Latince “latus”, geniş) (Korg, 2002:60) 

Pantagruel, üniversite öğrencisi Limousin’in hibrit kelimelerle süslü konuşmasından 

hiçbir şey anlamaz. Yine eserde geçen silah isimlerinin çoğu farklı dillerden alınmıştır. 

“Dagues” ve “goussets” Arapça’dan;  “parthizens” ve “ravelins” ise Farsça’dan alınmıştır. 

Tabi ki bunlar kelimelerin orijinallerinin kopyalanması sonucu elde edilmemiş, Fransızca 

son eklerle -hocanın yaptığının tersine- Fransızcalaştırılmıştır. (Korg, 2002:60)12. 

Mihrî ‘Arab’ın bir bahr-i tavîli de Naseddîn Hoca’nın fıkrasına bazı yönlerden 

benzer. Bu eserde Arabistan’dan İran’a gelen bir tüccar bir Türk güzeline vurulur. Metinde 

Arab’ın Farsça konuşurken “p”leri “f”, “ç”leri “ş”, “güzel he”leri “ha” diye telaffuz etmesi 

ve kelimelerin harekelerini yanlış okuması asıl gülme unsurudur. Metnin bir kısmında 

Türkçe cümleler de bulunur (Mihri ‘Arab, ts: 172b-181a)13. 

                                                      
11 Buna benzer bir fıkra için bkz. (Boratav, 2006: 164). Ayrıca Farsça öğeler içeren şu fıkrayı da 

burada zikredebiliriz: Nasreddîn Hoca’ya ayıtmışlar: “Hoca! Fârisî mî-dânen? Ayıtmışlar: “İmdi söyle 

görelüm.” Andan Hoca aydur: “Dağda gezer tavuk, men ne-bâşem. Âdem üşür olıcak sovuk, men ne-

bâşed” demiş (Boratav, 2006: 164).  
12 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi ve daha fazla örnek için bkz. Korg, Jacob (2002).  “Polyglotism in 

Rabelais and "Finnegan’s Wake"”,  Journal of Modern Literature, Vol. 26, No. 1, Joycean Possibilities 

(Autumn, 2002), 58-65. Rabelais üzerinde etkileri bulunan ve eserlerinde hibrit sözcüklere sıklıkla yer 

veren diğer Rönesans yazarları Jacopo Caviceo, Fransco Colonna, Mario Equiola’dır (MacPhail, 

2008: 878-880). 
13 Gülme unsurunu konuşma şeklinin temin ettiği şiirlere lisân-ı pepegî diye isimlendirilen şiirleri de 

dâhil edebiliriz. Bu konuda bkz. Çelebioğlu, Â. (1998). Kekeme Dili (Lisân-ı Pepegî) İle Şiirler”, Eski 

Türk Edebiyatı Araştırmaları, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 497-502.  Ayrıca Millî Kütüphane’de 

06 Mil Yz A 3990 arşiv numarası ve Mecmû'a-i Eş'âr adıyla kayıtlı bir mecmuada da bu türden bir şiir 

vardır: 

 

Sohbeti dem dem demi dem dem demi imrendirür 

Vuslatı em em emi em em emi imrendirür 

Kaddi kâmet kâmeti kâmet kıyâmet gösterür 

Şöhreti fem fem femi fem fem femi imrendirür 

 

Virdi hasret hasreti hasret seri seyrân ider 

İrdi hayret hayreti hayret meni ‘üryân ider 

Girdi şöhret şöhreti şöhret seni sultân ider 

Cur’a-i gam gam gamı gam gam gamı imrendürür 

 

Râhı rehber rehberi rehber serâser dûş olur 

Âhı server serveri server dilâver gûş olur 

Câh kevser kevseri kevser berâber boş olur 

Şerbeti zem zem zemi zemzem zemî imrendirür 

 

Eyâ pür fen feni fenden nezâket var imiş 
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Bu çalışmanın çıkış noktası Hakîm Şifâî’nin bir hicvi ve bu hicvi şerh eden 

Kâmî’nin bir beytin izahında kulandığı şu sözler olmuştur: Yıkar-est, Türkîdür, hicvde bu 

makûle Türkîyâne tasarrufât idegelmişlerdür (Öz, 2014: 155).  

Kâmî’nin bu sözlerinden Farsça hiciv ve hezellerde Türkçe fiil veya isimlerin Farsça 

eklerle çekimlenmesinin bir gelenek olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Kâmî, Şifâ’î’nin metni 

üzerinden bu sözleri söylerken Tarzî-i Efşâr ve Fevkî-i Yezdî gibi bu tip hibrit yapıları 

kullanan şairleri de düşünmüş olmalıdır.  

Tezkire ve edebiyat tarihlerinin birçoğunda adı ya hiç geçmeyen ya da birer 

cümleyle geçiştirilen Tarzî-i Efşâr’ın hayatı hakkındaki asıl bilgiler divanından elde 

edilmektedir (Babacan, 2015: 25; Nijâd 1379: 96)14.  Tarzî-i Efşâr’ın Molla Fevkî’den 

etkilendiğini söyleyen Nasrâbâdî’ye karşılık Târzî’nin divanını neşreden Muhammed Rızâ 

Tamaddun Molla Fevkî’nin Tarzî-i Efşâr’dan etkilendiğini iddia eder (Babacan, 2015: 25). 

Her ikisinin de bir üslup özelliği olarak öne çıkardıkları uydurma mastarlar,aralarındaki 

etkileşimin kesin delilidir15.  

  Molla Ahmed Fevkî-i Yezdî (ö.1050/1640) hezel ve hiciv (kendisinin daha çok 

kullandığı bir kelimeyle herze16) söylemeyi kendisine meslek edinmiştir. 3900 beyitten 

oluşan külliyâtı şu eserleri kapsar: Dîbâçe, Nagamât, Ferhâd u Şîrîn,  Sâkî-nâme, Kasâyid ü 

Terci’ât, Münâcât-nâme, Gazeliyyât. Bütün eserleri hezel olan şair, Safâ’ya göre ‘Ubeyd-i 

Zakânî gibi hezel perdesi altında çeşitli mana incelikleri göstermiştir (Safâ, 1388: 631). 

Kendisini usta hezelcilerle kıyaslayan Fevkî hezel yazma konusunda iddialıdır: 

Hezl-i Fevkî ez-kucâ vü herzehây-i Sûzenî 

Ey edâ-fehmân megertân kûr şod çeşm-i temîz (Fevkî-i Yezdî, ts: 51b) 

(Fevkî’nin hezli nerede, Sûzenî’nin herzeleri nerede! Ey üsluptan anlayanlar, acaba farkı 

ayırt etmeye yarayan gözünüz mü kör oldu?) 

İranlı yöneticilerle anlaşamayıp Hindistân’a17 giden Molla Fevkî’nin Tarzî-i Afşâr 

ile hicivleştikleri söylenmektedir (Çiftçi, 2002: 401). 

Key horem ez-hvân-ı tarz-ı nükte-sencân nükte 

                                                                                                                                                      
Ser-be-ser ten ten teni tende harâret var imiş 

Ey ‘Ömer sen sen seni sende fesâhat var imiş 

Kuvveti Cem Cem Cemi Cem Cem Cemi imrendirür (Mecmû'a-i Eş'âr-3990, ts: 174b) 

İlk kıtanın ikinci mısrası “vuslatı im im imi im im imi imrendirür” şeklinde de okunabilir. Ancak 

şairin vurgulamak istediği asıl şey sanırım kavuşmanın “em”den yani devadan daha iyi oluşudur. 
14 Mecma’u’l-Fusehâ’da onun şiir söylemde ihtirâ’ı olduğu söylenir (Nijâd, 1379: 96).   
15 Tarzî’nin yapma mastarları için bkz. (Babacan, 2015: 33-37).   

Leb-i şîrîn-i tu-râ dîdem u zevkîd dilem 

Hemçü bengî ki be-bîned ruh-ı halvâ’î-râ (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 32a) 

(Senin tatlı dudağını görünce gönlüm helva yüzü görmüş esrarkeş gibi zevklendi.) 

Fevkî-i Yezdî’nin kullandığı uydurma mastarlardan bazıları şöyledir (Fevkî-i Yezdî’nin iki yazma 

divanından alınan aşağıdaki örneklerin hangi eserden alındığını ayırt emek için yazma eserlerden  

birincisine A, ikincisine B harfleri verilmiştir): 

Nemî-gamed Fevkî (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 35b), tulû’îde-est (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 35b), şarâbîden 

(Fevkî-i Yezdî-A, ts: 36b), galîbîde-est, kazîbîde-est (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 37b), revâyîde-est, 

devâyîde-est, âşinâyîde-est, pârsâyîde-est, (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 38a), kedhudâyîde-est, penâhîde-est, 

rû-siyâhîde-est, çâhîde-est, mâhîde-est, günâhîde-est, âhîde-est (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 39a). Be-neşâtîd 

(Fevkî-i Yezdî-B, ts: 7), firârîde (Fevkî-i Yezdî-B, ts: 39), cem’îde-end (Fevkî-i Yezdî-B, ts: 58), mî-

‘izzeted, bî-kadrîde-est, mî-katreded, mî-vüs’ated, mî-rif’ated, mî-zahmeted, mî-zulmeted (Fevkî-i 

Yezdî-B, ts: 66), şekkerîde-est (Fevkî-i Yezdî-B, ts: 69),  giriftârîend (Fevkî-i Yezdî-B, ts: 76), 

hâhişîden (Fevkî-i Yezdî-B, ts: 88) vb. Buna göre Tarzî’nin yapma mastar üretmekteki zenginliğinin 

(Türkçe köklerden mastar üretme, Türkçe fiilleri emir kipinde çekimleme vs.) Fevkî’de bulunmadığı 

söylenebilir. 
16  Zedem men hem kadem der-râh-ı herze 

Nihâdem rûy der-bâzâr-ı herze (Fevkî-i Yezdî-B, ts: 9) 

(Herze yoluna ayak bastım ben. Herze pazarına yüzümü döndürdüm ben.) 
17 Kendisi de Hindistan’a gidişini şöyle anlatır: 

Elvedâ’ ey dûstân înek be-hem-râhî-i baht 

Mî-reved Fevkî  be-mülk-i Hind u ruhsat mî-konîd (Fevkî-i Yezdî, ts: 45b) 

(Elveda ey dostlar, bahtın yoldaşlığıyla Hind diyarına gidiyor işte Fevkî, izin verin.) 
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Şükr li-l’lâh nîstem Fevkî çi Tarzî-i kâse-lîs (Fevkî-i Yezdî-B, ts: 65) 

(Nükteleri anlayanların sofrasından nasıl nükte yiyebilirim? Ey Fevkî, Allah’a şükür çanak 

yalayıcı Tarzî gibi değilim.) 

Kâmî, Şifâ’î’nin beytini şöyle şerheder: 

 Ey şîşe-i kem-zarf ser-i hîş nigeh dâr 

K’in seng-i belâ mâye-i sad hâne yıkar-est 

Kem-zarf, şîşenüñ sıfatıdur, Türkîde murdâr zarfı olan şîşe dimekdür; yıkar-est, 

Türkîdür, hicvde bu makûle Türkîyâne tasarrufât idegelmişlerdür. Mahsûl-i beyt: Ey kârûre 

şîşesi ‘iyârında [olan] murdâr [zarflı] başunı sakla, bu hicv-i belâ nice hâneler yıkup harâb 

olmasına sebebdür (Öz, 2014: 155). 

Yine -Türkçe çekimlenmiş bir kelimeye Farsça “-est” ekinin geldiği- bu türden bir 

beyte İzmir Millî Kütüphanesi’nde Mecmu’a-i Eş’âr adıyla 1628 arşiv numarasında kayıtlı 

olan bir şiir mecmuasında rastlıyoruz. “Latîfe-i Âlî” başlığını taşıyan beyit şöyledir: 

Nemâz-râ be-hakîkat kazâ buved mümkin 

Velî imâm-ı mahalle âdem âzarlar-est18 (Mecmu’a-i Eş’âr-1628, ts: 59b) 

(Doğrusu namazın kazasını kılmak mümkündür, lakin mahalle imamı adamı azarlar 

yine de.) 

Hibrit kelimelerin gülmeceye kattığı en büyük zenginlik ise parodiyi yaratmalarıdır. 

Nakîzâ/Parodi: 
İlk örneklerine Arap edebiyatında rastlanılan nakîza, ciddi bir eseri belirli yönlerden 

(vezin, kafiye, redif, kompozisyon vb.) taklit ederek onu gülünç duruma sokmak demektir. 

Bu anlamda günümüzde parodi terimi kullanılmaktadır. Fars edebiyatında nakîzaya örnek 

olarak Hâkşîr’in Hâfız’ı tanziri19 veya Senâyî’nin bir gazelini tanzir eden Sûzenî (Fesâ’î, 

1380: 234-235) örnek verilebilir. Fatih Köksal’ın bildirdiğine göre Türk edebiyatında nakîza 

ıstılahı çok nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk edebiyatından ise Küfrî-i Bahâyî’nin 

Şeyhülislâm Bahâyî’nin gazelini muhammes şeklinde tanzir etmesi veya Pendî’nin 

Hâlî20’nin âşıkâne gazelini taklit ederek onu gülünç bir kılığa sokması nakiza 

                                                      
18İkinci mısranın vezni bozuktur. İlk mısra “mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün” veznine uyar. 
19 Eger ân Turk-i Şîrâzî be-dest âred dil-i mâ-râ 

Be-hâl-i Hinduyeş bahşem Semerkand u Buhârâ-râ  

(Şirazlı o dilber verse gönlümün muradını hani/Yanağındaki hint benine bağışlarım Semerkant’ı hem 

Buhara’yı.) (Hâfız-ı Şîrâzî, 2011:46-47). 

Yârân konem çi çâre in kîr-i bî-hayâ-râ 

Hem tıfl-ı hord gâyed hem pîr-i pârsâ-râ (Hâkşîr, ts.:4) 
20   Hâlî’nin şiiri aşağıdaki gibidir: 

1.  ‘Aceb ol yâr benümle n’içün olmaz pehlû 

  Beni ‘âşık mı kıyâs itmez o çeşmi câdû 

2.  Bunca yıldır çekerin derd ü gam-ı cânânı 

Dimez ol rûh-ı revânum bana bir kez sayru 

3. Eşkinün nakdini harc eyle eger yohsa zer 

Ey dil al dîdeleründen bir iki bin lülü 

4. Her gice kûyunı tâ subha degin bekler idüm 

Bilsem açılacagın ben kula ol kutlu kapu 

5.  Sayrefî yohsa bâzâr-ı fenâda şimdi 

Gizlü bir gencdür ey Hâlî bu tab’un hak bu  

Pendî’nin nakîzası ise şöyledir: 

1. S.kilüp gayra senünle n’içün olmaz pehlû 

Pûzevenk anladı var ise seni ol câdû 

2.  Şerbet-i şehvet akıtsa g.tine hukne-i kîr 

 Maraz-ı ibneye mu’tâd olan olmaz sayru 

3.  Sıçayın başuna harcanmaga ger yohsa zer 

 G.tüne toldurayum lâzım olursa lülü 

4.  Okuyup şi’rün üfür bâb-ı helâya seherî 

 Diler isen yüzüñe açıla bir kutlu kapu 

5.  Okusan şi’rüni dünyâyı tutar bok kokusı 

 Tab’un ey Hâlî senün köhne helâdur hak bu (Mecmu’a-i Eş’âr-1628: 59a) 
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örnekleridir.Tarzî-i Efşâr ve Fevkî-i Yezdî’nin şiirlerini ise belirli bir şiirin parodisi olarak 

değil de bir türün parodisi olarak değerlendirmek mümkündür: Âşıkâne şiirlerin parodisi21. 

Nitekim Fevkî’nin yazdığı Hüsrev ü Şîrîn de bu yolda yazılmıştır. Âşıkâne şiirlerde yer 

almasına izin verilmeyen “âmiyâne” kelimelere bu şiirlerde sıklıkla rastlanır. Bazı Türkçe 

kelimeler de dilin argo işlevini yerine getirmek için zaman zaman yardıma çağrılır. Örneğin, 

Şifâyî’den alınan aşağıdaki beyti gibi: 

Ger Dür Melek ü gel meni s.k bâz sakat şod 

Bâbây-ı kuleh zengule-cünbân be-kucâ reft 

Dür Melek, Mü’min Hân’uñ zevcesinün ismidür. Gel meni s.k  Türkîdür, ke-ennehu 

Dür Melek’ün Türkçe ismidür. Sakat, hasta ma’nâsınadur. Bâbâ-yı kuleh, zengule-cünbân 

Şâh-sun ta’ifesinün külâh-ı ma’hûdıdur. Erâzilden biri külâh-ı ma’hûda çıngırak takup ve 

kızıl çûkadan zeker ve husyeteyn tasvîrin itdürüp başında oynadarak kûçe vü bâzârı 

gezmekle meşhûr olmuş idi. Mahsûl-i beyt: Eger Ked-bânû Hanım ki Dür Melekdür, yine 

hasta oldıysa bâbây-ı küleh, zengule-cünbânı getür, dimekdür. 

Bunlardan başka şiirde hibrit yapıları kullanma  örneklerine ise Tarzî-i Efşâr ve 

Fevkî-i Yezdî’de rastlanmaktadır. Her iki şairin de birer şiirinin redifinde Türkçe bildirme 

eki olan “-dUr” yer almaktadır. Tamamı sekiz beyit olan Tarzî-i Efşâr’ın gazeli şöyledir: 

(Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün) 

Kâret ey dost be-bî-vefâyîdür 

Heme meylet sûy-i cüdâyîdür (Tarzî-i Efşâr, 1338: 87) 

(Ey dost işin gücün vefasızlıktır; bütün meylin ayrılığadır.) 

Bâz bîgâne-vâr mî-güzerî 

İn çi tertîb-i âşinâyîdür 

(Yine yabancı gibi geçiyorsun yanımdan.  Bu nasıl âşinâlıktır?) 

Ebruvân-ı tu reşg-i kavs-i kuzah 

Nigehet nâvek-i kazâyîdür 

(Kaşların ebemkuşağını kıskandırır. Bakışın kaza okudur.) 

Ez-berây-i dil-i şikeste-dilân 

Leb-i la’l-i tu mûmiyâyîdür 

(Lal dudağın, gönlü kırıklar için mumyadır22.) 

Behr-i dîdâr ber-der-i hûbân 

Çeşm-i men kâse-i gedâyîdür 

(Sevgiliyi görmek için gözüm, sevgilinin kapısı önündeki dilenci keşkülü olmuştur.) 

Vây ber-rûzgâr-i ân müflis 

Ki giriftâr-ı kedhudâyîdür 

(Vah o müflisin ahvâline ki kocalığa tutsak olmuştur.) 

Leb fürû bend z’ân ki tûtî-râ 

Hâmûşî mûcib-i rehâyîdür 

(Sus, zira papağanın suskunluğudur onu kurtaran.) 

Tarzî ez-tarzet intişâyîdem 

İn çi tarz-ı suhen-serâyîdür 

(Ey Tarzî, senin şiir söyleme üslubunla kadrim arttı. Bu nasıl bir şiir söyleme tarzıdır?) 

 

Fevkî’nin ise redifi Türkçe bildirme eki “-dUr” olan iki gazeli vardır. Her ikisinden 

de birkaç beyit aşağıya alınmıştır: 

(Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün) 

Hüsneş figende şûr u melâhat be-bahr ü ber 

Dest-i kazâ zi-bes nemekîneş siriştedür 

                                                      
21 Kortantamer, Meâlî’nin kedisi hakkında yazdığı mersiyeyi değerlendirirken “ dikkat edilecek olursa 

bu şiir mersiyelerle inceden inceye alay eder. Meâlî mersiyelerde ölenlerle ilgili olarak söylenenleri 

çok esprili bir şekilde kendi kedisi hakkında yazar. Şiir, mersiyelerdeki ölüm haberini veren yakınma 

ile başlar.” (Kortantamer, 2007: 139). 
22 Siyah renkli olan ve zifte benzeyen mumya kırıklar için de kullanılmaktadır. 
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(Güzelliği denizde ve karada kargaşa çıkarır. Galiba kazanın eli onun hamurunu tuzluca 

yoğurmuş.) 

Fevkî nesîm-i gülşen-i kûnhây-i nev-hatân 

Hoş-ter hezâr mertebe ez-‘ûd geştedür (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 50b) 

(Ey Fevkî, ayvatüyleri yeni gelmiş gençlerin g.tlerinin bahçesinden esen seher yeli, tütsüden 

bin kat daha hoştur!) 

 (Fâilâtün Fâilâtün Fâ’ilün)  

Der-tekellüm mî-riyed ez-kûn şeker 

İn çi yâ Rab lezzet-i güftârdur 

(Konuşacağı zaman g.tünden şeker s.çar. Hayret, bunlar nasıl da lezzetli sözlerdir.) 

Mahrem-i kûn u kus-ı hûban buved 

İn çi tâli’dür ki bâ-şalvârdur (Fevkî-i Yezdî-B, ts: 106) 

(Sevgilinin avret yerlerinin mahremidir, bu şalvardaki de ne şans ama!) 

Bu şiirlerin Nasreddin Hoca ve Rableais’in metinlerinden temel farkı herhangi bir 

toplumsal eleştiri içermemeleridir. Ancak hepsinin ortak paydası gülmece unsuru olarak 

hibrit yapıları kullanmalarıdır. Birinciler eserin kompozisyonuna katılır ve ikinciler kadar 

manayı ikinci plana atıp gölgelemez23. İkinciler ise şiirin anlamını tamamen unutturacak 

kadar öncelenmiştir. Zira rahatça Farsça “est” ekinin ismin sonuna getirilmek imkânı varken 

şairlerin maksadına uygun olarak Türkçe -dUr” eki getirilmiştir. Bu sayede okuyucunun 

bütün dikkati bu “yabancı” ek üzerine yoğunlaştırılmaktadır24. 

Tarzî’nin şiirlerinin Fevkî’nin şiirlerinden temel farkı lirik olmak vasfını haiz 

olmasıdır. Onun hezel diyebileceğimiz şiirleri model alınan âşıkâne şiirlere oldukça benzer 

ancak yine de âşıkâne şiirlerde bulunmayan bazı kelimeleri, hibrit yapıları ve uydurma 

mastarları kullanmasıyla onlardan ayrılır. Fevkî ise şiirlerinin hemen hepsinde açık saçık 

ifadelere sıklıkla başvurur. Bu durum onun şiirlerindeki parodi unsurunu belirginleştirir. 

Örneğin yukarıdaki ilk şiirin ikinci beytinde âşıkâne şiirlerde görülen seher yeli mazmununu 

tersine çevrip sevgilinin yellenmesine benzetmesi, ikinci  şiirinin ilk beytinde, âşıkâne 

gazellerde bulunan sevgilinin konuşunca şeker saçması mazmununu tersine çevirip sıçmayla 

ilişkilendirmesi bu şiirlerin açık bir şekilde parodi şiirler olduğuna işaret etmektedir25. Bu 

beyitlerde parodiyi açığa çıkaran asıl öğe âşıkâne şiirlerde yer alan bazı mazmunların ters 

yüz edilmesi ve “yüksek edebiyatın itibarsızlaştırılması”dır (Bahtin, 2005: 335).  

 

Şifâyî’nin Nüh-bendinde Yer Alan Türkçe Kelimeler26 

Boğça: 

 Ân rîş-i çeper-bâf ki der bokça nigâheş 

Mî-dâşt berây-ı der ü dîvân be-kucâ reft 

(O karmakarışık sakalını divana giderken bozulmasın diye bir bohça içinde saklardı. 

O sakala ne oldu?) 

                                                      
23 Bu tarz şiirler “şi’r-i bî-manâ” denmesinin sebeplerinden birisi de bu durum olmalıdır. Bkz. 

Şefî’yyûn, Sa’îd (1390).  “Ş’ir-i Bî-ma’nâ Der-Edebiyat-ı Fârsî ve İngilîsî (Berresî ve Mukâyese-i 

Tezrîk ve Çâr-ender-çâr Bâ-Nonsense Verse)”, Fasl-nâme-i ‘İlmî-Pejûhişî Nakd-i Edebî, Ş: 15, 165-

186. 
24 Safevî dönemi şairlerinden olan her iki şairin yolu Isfahan’a uğramıştır. I. İsmail zamanında nüfusu 

25.000’den artık olmadığı tahmin edilen Isfahân,  II. Şah Abbâs devrinde yeniden inşa edilmiş ve 

nüfusu 200.000’in üstüne çıkarak İstanbul, Paris, Londra ile birlikte dünyanın en büyük şehirlerinden 

biri olmuştu (Blow, 2001: 193).  Isfahân, Türkler, Acemler, Gürcüler, Ermeniler, Araplar vb. birçok 

milletin yaşadığı dev bir metropoldü.  Türkçenin yaygın olarak kullanıldığı bu şehirde yukarıda 

verdiğimiz hibrit yapıların okuyucunun dikkatini üzerinde toplamasının o kadar da mümkün olmadığı 

düşünülebilir. Ancak edebî geleneğin kendi seyri içinde bir yenilik olarak görülen, -Babacan’ın 

ifadesiyle söylersek- bu folklorik üslup zamanın yabancıladığı bir üslup olmalı.  
25 Rabelais’in eserlerinde grotesk unsuru temin eden vücudun alt bölgeleriyle ilgili olarak bkz.  

(Bahtin,2005: 399-448). 
26Yusuf Öz’ün çalışmasında yer almayan beyitler ve şerh kısımları İzmir Milli Kütüphanesi’nde 316 

arşiv numarasında bulunan ve yanlışlıkla “Şerh-i Dîvân-ı Şâhî” adıyla kaydedilmiş olan Kâmî’nin 

Şifâyî’nin hicvini şerh ettiği yazma eserden alınmıştır. 
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Gezek: Çok gezen kişi. 

 Dendân-ı tu çun ber-i leb-i hâtun şeved bend 

Ez-bûs ki dâred gezek-ikünc-i lebî-râ 

Çün, nice; gezek, merhûm ‘Abülkadir Efendi meze ma’nâsına olmak üzre nakl 

buyurdılar, lâkin bir yirden nakl olınmamağla asl-ı metn, Türkîden de hâlîolmamak 

karînesiyle Türkî gezek, her gice bir yirde cem’iyyet ma’nâsına olmak münâsib görinür. 

Mahsûl-i beyt:Ey Mü’min senün dendânun leb-i Dür Melek Hân üzerinenice bend olabilür, 

olamaz ki ol leb öpülmekden her zamân bir cem’iyyetde, bir künc-i lebde gezer, dimekdür 

(Öz, 2014: 159). 

Kötek veya Göbek: 

 Sîlî hored ez-kûtek-i zihdârî-i hâtûn 

Her nutfe-i efsurde ki cest ez-kemer-i tu 

Sîlî hored, sille yir; kötek, Türkî ve göbek de nüsha[da] vâki’ olmuş, lâkin cihet-i 

ma’nâya münâsibdür. Zihdârî, zihâr-dârdan muhaffef, rahm-ı hatun, rahmun zihdâr olması, 

içinde veled olmasından kinâyedür. Nutfe-i efsurde, tonmuş menî;cest, 

sıçradı;kemer,sulbından ‘ibâretdür. Mahsûl-i beyt: Her tonmış meni ki senün sulbundan Dür 

Melek Hân’un rahmine sıçraya, rahminde olan cenîn komayup göbegi hareketiyle ol nutfeye 

sille urur yâhud kötegünden sille yir. Kötegün bir nev’i de silledür. 

Kel: 

 Ey mâde-seg in ‘af ‘af-i bî-fâ’ide tâ çend 

Ger muşt-ı fulânî kel-i bâlât futâde 

Mâde-seg, kancık köpek; fulânî, kinâye ez-kîr; kel, Türkî; bâlât, senün başun. 

Mahsûl-i beyt: Ey kancık köpek, ‘av’av-i bî-fâ’ide niceye dek. Fulânımun yumruğıyla 

başun kel olmuş iken niceye dek ürürsin. 

Köpek: 

 Ebrû-kenî-i ‘anter u vesme-pezî-i seg 

Ey çûbek-i puşt-i der u ey kïpek-i rehvâr 

Ebrû-ken, cinbistire; vesme-pez, râstık pişürici; çûbek-i puşt-i der, kapu mandâlı; 

köpek, Türkî. Mahsûl-i beyt: Meymûn tâyifesinün kaşını yolıcı ve köpeklerün râstıkını 

pişürici ey kapu mandâlı v’ey yorga köpek. 

Boğça: 

 Ber-rûy-ı to muştem ne-koned bokçe-terâşî 

Pâ-râ be-seret ebr-i teke-bâr ne-sâzem 

Bokçe, Türkîdür; terâşîden, yonmak; bokçe-terâşì, boh sürmekden kinayedür;tek[e], 

hamle. Mahsûl-i beyt: Diledüm ki yumruğum yüzine bokçe-terâş olmaya ya’nî boh sürmeye 

ve ayağumı başuna hamle yağdurıcı bulut mesâbesinde idüp dâ’imâ ayağumla başunı 

ezmeyem. 

Tobra:  

 Gûyî ki heyûlâ-yı vucûd-ı tu du tohm-est 

Ez-tobre-yi kennâsî vu ez-kîse-i gil-kâr 

Tobre, Türkî’de torba; kîse-i gil-kâr, kerpîç ve balçık işleyenlerün boğazlarına 

asdıkları kîse.Mahsûl-i beyt: Senden menkûldür ki vücûdınun aslı iki tohmdandur. Biri, 

bokluk süpürücü torbasından ve biri, kerpîç ve balçık işleyenlerün kîsesinden. 

Çükündür: 
 Hâhed zi-seret dâd-ı çuğunder be-sitâned 

În şemşîr-i hucûm ki buved ser-şiken-i tu 

Çuğunder, Türkî,çükündür ki kel başa sürerler.Mahsûl-i beyt: Bu şemşîr-i hücûm ki 

senünbaşunı yarıcıdur, ister ki senün kel başundan dâd-ı çükündüri ala ya’nî çükündür gibi 

başuna sürile. 

Köpek: 

 Der-nâf berâden sile dâdend ‘azîzân 

Ìn perze vu ân köpek-i zihdârî heder kerd 

Nâf berîden, göbek kesmek;‘azîzân, ecdâddan ‘ibâretdür; perze, çift öküzü; köpek, 

Türkî; zihdâr, kancık. Mahsûl-i beyt: Ebe hatun göbegün kesdükde senün ecdâdun sile 

nâmıyla kimisi çift öküzi ve kimisi kancık köpek boğazladı. 
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Tarzî’nin Divânında Yer Alan Türkçe Kelimeler 

Buraya Babacan’ın makalesinde yer almayan kelimeler alınmıştır. 

Diş-râ ber-diş çalîden: Bu deyim sabretmek anlamına gelen “dendân ber-dendân 

fişorden/dendân ber-dendân nihâden” deyimlerine benzeektedir. 

Şebî bâşed ne sâlî Tarzîyâ bâyed sabûrîden 

Ki sehlîde-est yek şeb diş-râ ber-diş çalîden (Tarzî, 1338: 259) 

(Ey Tarzî, sabretmek gerek bir gececik, bir yıl değil ya! Bir gece dişini sıkmak kolaydır.) 

Sesîden: Seslenmek. 

Ne çü bülbülem gâhî sesed u gehî sükûted 

Be-firâk mî-figânem be-vasl mî-enînem (Nijâd, 1379: 101) 

(Bülbül gibi değilim ki gâh sesleneyim gâh susayım. Ayrıyken feryat ederim, kavuşunca 

inlerim.) 

İçîden: İçmek. 

Ne-mî-içed mey-i engûr Tarzî ez-kef-i hûr 

Ki mestî-i ebed ez-bâde-i elest-esteş (Tarzî, 1338: 102) 

(Hurilerin elinden üzüm suyunu içmez Tarzî. Zirâ onun elest şarabından ebedî sarhoşluğu 

vardır.) 

Minîden: Binmek. 

Ser-i ‘uşşâk gûy-i meydâned 

Ân cüvân çün ber-esb mî-mîned (Tarzî, 1338: 64) 

(O genç, atına bindiğinde âşıkların başı meydanda top gibi yuvarlanır.)  

Degîden: Değmek. 

Dürhây-i şi’r-i men be-şe’îrî nemî-deged 

‘Abbâs-i şeh ne-ziynetedeş ger be-istimâ’ (Tarzî, 1338: 272) 

(Şah Abbas onu duyunca beğenmez mi? Benim şiirimin incileri bir arpaya bile değmez mi?) 

Barmağ gezîden(Parmak ısırmak),mî-eşîded/D.82 (işitir), açılîd/D.21 (açılır), 

kılîd/D.43 (kılar), mî-taparem/D.50 (bulurum), mî-kûçîm/D.115 (göçeriz), 

bâlîde/D.118/(ballanır), açîdem (açtım), saçîdem (saçtım), kaçîdem (kaçtım), karaçîdem 

(gözledim)//D.151, vs. 

Kış u yâz/D.76 (kış ve bahar),ördek ü kaz D/ 89, ayığ/D. 158, konağ, dağ//D. 115, 

talançi D/134, kar, kırov (kırağı)//D.141 

Fevkî-i Yezdî’nin Divanı ve Ferhâd  ü Şîrîn’indeki Türkçe Kelimeler 

Sâkî mey getür/kârîde: 
Berf-der-berf-est sâkî mey getür 

K’âsmân hem hoş-dilî kârîde-end (Fevkî-i Yezdî, ts: 48a) 

(Gökyüzünü de sevinç içinde ekmişler/karlandırmışlar! Kar üstüne kar yağıyor, saki, şarap 

getir!). 

Gelmez: 
Velî be-tâli’-i hûrşîd dîdeem çi konem 

Ki der-kumâr-ı muhabbet du şeş me-râ gelmez (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 51a)  

(Aşk kumarında dü şeş bana gelmedi ya ne yapayım? Ben de ancak doğan (tâli’) güneşi izledim.) 

Şûr eyleme: Kavga çıkarma. 

Müdde’î pâ der-reh-i insâf nih şûr eyleme 

Nısfî ez-cânân tu-râ vü nısfî ez-cânân me-râ (Fevkî-i Yezdî-B, ts: 77) 

(Ey iddiacı, insaf yoluna gel, kavga çıkarma! Cananın yarısı senin, yarısı beni olsun!) 

Çoh deme: 

Çoh deme herze Fevkiyâ bâ-edeb 

Ki ‘azîz-est her ki bâ-edeb-est (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 3a)  

(Ey Fevkî, edepli ol herzeyi çok söyleme! Edepli olana hürmet edilir.) 

Alev: 
Âteşî ber-şeb-i firâk zedîm 

Ber-ser-i kûh-ı gam alev kerdîm (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 56b) 

(Ayrılık gecesini ateşe verip gam dağının başında ateş yaktım.) 

Ördek (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 3a), Âş-ı hîle pohten (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 13a), Gümâç 

(Fevkî-i Yezdî-A, ts: 17a), Kılıç kurçı (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 18b), Kötel (Fevkî-i Yezdî-A, 
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ts: 54b), Kötek (Fevkî-i Yezdî-A, ts:  56a), Çarık (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 33b), Gel, Akçe 

virdi (Fevkî-i Yezdî-A, ts: 50a) ; Çıkdıdum (Fevkî-i Yezdî-B, ts.: 7), Şaplak (Fevkî-i 

Yezdî-B, ts.: 42), Çomak (Fevkî-i Yezdî-B, ts.: 42), Şaltak (Fevkî-i Yezdî-B, ts.: 42), 

Oymak (Fevkî-i Yezdî-B, ts.: 43), Tutmaç (Fevkî-i Yezdî-B, ts.: 71), Hoş geldin, Be-pîşem 

otur, Hoş-yüz-i men (Fevkî-i Yezdî-B, ts.: 78), Akçe (Fevkî-i Yezdî-B, ts.: 79), Aş-ı 

saklamaç (Fevkî-i Yezdî-B, ts.: 118) vb. 
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Sonuç 

Farsça hiciv ve hezellerin bir kısmında yapılan araştırma neticesinde bu eserlerin 

hibrit yapıları ve Türkçe kelimeleri bir üslup özelliği olarak zaman zaman kullandıkları tespit 

edilmiştir. Bu kelimeler (alınan kelimeler çoğunlukla alındıkları dillerin de âşıkâne 

şiirlerinde yer almaz) Farsça âmiyâne kelimelerle -ki bunların sayısı doğal olarak Türkçe 

olanlardan kat kat fazladır- birleşerek âşıkâne şiirlerin parodisinde önemli bir işlev 

görmüştür. Herhangi bir hezel bir başka şiiri model alıp onu gülünç bir kılığa sokabilir; bu 

durum model alınan şiiri aşıp bir tür eleştirisine dönüşse de hedefi belli olduğu için 

(çoğunlukla şiirden çok şairi hedefler) daima model şiire bağımlıdır ve model şiir ortadan 

yok olsa büyük ölçüde anlamını da yitirecektir. Oysa Tarzî-i Efşâr ve Fevkî-i Yezdî’nin 

yazdığı hezellerin büyük kısmı nakiza değildir. Bununla beraber hedefleri oldukça 

kapsamlıdır: âşıkâne şiirlerle bazen açıkça bazen de gizliden gizliye alay etmek. Farsça 

hezellerde yer alan Türkçe söz ve söz öbekleri ise bu amaca yönelik olarak kullanılmıştır. 
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Antalya’nın Korkuteli İlçesinin Köy Adları Üzerine Bir İnceleme 

 

Emine ATMACA* 

Özlem AVCI** 

 

Öz: Dil biliminde yer adlarını, bunların kökenlerini, anlamlarını ve kullanımlarını 

inceleyen bilim dalına yer adları bilimi (Rus. топонимия / топонимика, İng. toponymy, 

Alm. toponmie, Fr. toponymié) denir. Fransızcadan dilimize geçmiş bu bilim dalı, dil 

biliminin en ilgi çeken araştırma alanlarından biri olan ad biliminin (~onomastik) içerisinde 

yer alır. Yer adları biliminin folklor, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, 

coğrafya, etnoloji, jeoloji, botanik ve biyoloji gibi alanlarla doğrudan ilgisi vardır.   

Yapılan araştırmalar ve incelemelerin neticesinde Antalya ili Korkuteli ilçesinin köy 

adlarında göze çarpan en önemli özelliğin bölgedeki yer adlarının tamamına yakınının 

Türkçe kelimelerden oluşması ve -birkaç kelime hariç- neredeyse Anadolu’nun eski 

medeniyetlerine/kültürlerine ait hiçbir yer adının bulunmamasıdır. Bu durumun temel 

nedeni, Oğuzların kitleler halinde Anadolu’ya geldiklerinde iskân oldukları bölgeye ya kendi 

boy adlarını vermeleri ya da oba veya aşiretin başındaki beyin/reisin adını vermeleridir.  

Bu bildiride, Antalya ili Korkuteli ilçesinin eski köy adları hakkında kısa bir bilgi 

verildikten sonra ilçedeki köy adları köken, yapı ve anlam bakımından tasnif edilecektir. 

Korkuteli adının kökeni, anlamı ve ilçeye niçin bu adın verildiği üzerinde durulacaktır. 

Ayrıca boy adlarından oba veya aşiretin başındaki beyin adından kaynaklanan orun adları 

hakkında tarihi verilerden hareketle bilgi/ler verilecektir. İlçede yaşayan kişilerin 

soyadlarında veya sülalelerin lakaplarında yer alan Oğuz boy adları hakkında da bilgi/ler 

verilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Korkuteli, orun adı, köken bilgisi, anlam bilimi 

 

AN INVESTIGATION ON THE VILLAGE NAMES OF THE DISTRICT 

KORKUTELİ OF THE ANTALYA 

Abstract: The name of places in the field of science that studies names, origins, 

meanings and uses of language in language science is known as (Rus. топонимия İng. 

toponymy, Alm. toponmie, Fr. toponymie). This French language scholar is part of the name 

science (onomastics), one of the most interesting research areas of language science. The 

science of place names has direct relevance to fields such as history, art history, sociology, 

anthropology, geography, archeology, ethnology, botanical, biology and folklore. 

Research and analysis of the result of the province of Antalya Korkuteli district of 

the village of striking most important formation characteristic of the close of Turkish words 

to all the place names in the region and -a few words except almost to the ancient 

civilizations of Anatolia / culture is the lack of any place belongs to. The main reason for this 

situation is that the Oghuzs, when they come to Anatolia as masses, either give their names 

to the area they are settled in, or give the name of the brain to the oba or the tribe. 

In this paper, after giving a brief information about the old village names of 

Korkuteli district of Antalya province, the village names in the province will be classified in 

terms of origin, structure and meaning. The origin of the Korkuteli name, its meaning and 

why it is given to the county will be emphasized. Then they will be informed about the 

names of the boys identified in the district and the names of the place coming from the name 

of the governors of the oba or the tribe. İnformation will also be given about the Oghuz boy 

names in the surnames of people living in the district or in the nicknames of the family line. 

Keywords: Korkuteli, toponymy, etymology, semantics 
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Giriş    

Ad biliminin (~onomastik~namekunde) bir alt kolu olan toponimi (~toponymié veya 

toponomastiqué), Yunanca topos “yer, mesken, bölge, ülke, coğrafi nesne” ve onoma ya da 

onima “ad” kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Yer adları bilimi, “yer belirten 

özel adları inceleyen” bir bilim dalıdır. Veya yer adları bilimi, tespit ettiği özel adları, köken 

bilgisi (~etymologié), tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bir bilim 

dalıdır1.   

Bugün ad bilimi çalışmalarında yer ad bilimi (~toponymié) ve kişi ad bilimi 

(~antroponim) en işlek olandır. Bunu nedeni de en fazla kullanılanın kişi adları olmasıdır. Bu 

kişilerin yaşadıkları yer adları ise ikinci sırada yer almaktadır2. Öyle ki bugün ad bilimin bu 

iki alt dalının birleşmesinden “antrotoponim” yani kişi adından oluşan yer adı terimi ortaya 

çıkmıştır.      

Yer adları, bir bölgenin coğrafî yapısı ile ilgili olduğu gibi orada yaşayanların yaşam 

biçimleri ile de yakından ilgilidir. Bunun için yer adlarından yola çıkarak bir toplumun 

sosyo-kültürel, dinî yapısı, sanat, zanaat ve yaşam tarzı gibi birçok alanı hakkında bilgi 

sahibi olabilmekteyiz. Çünkü yer adları, toprağın dili’dir3. Yer adları biliminin konusu 

itibariyle ayrıca arkeoloji, antropoloji, coğrafya, jeoloji, botanik ve biyoloji gibi alanlarla da 

doğrudan ilgisi vardır. Bu bağlamda, hem tahrir defterlerinin, arşiv vesikalarının, 

seyahatnamelerin, salnamelerin titizlikle incelenmesi hem de saha araştırmalarının vakit 

kaybeden yapılması Türkiye’nin bütün yer adlarının tespit, tayin ve tasnifi için çok 

önemlidir.  

Köy adı / yerleşim adı (~komonim (< Yun. komon “köy” + onima “ad”)), 

orunadbilimin (~oykonim (< Yun. oikos “ev” + onima “ad”)) bir alt türüdür. Oykonim, bütün 

köy yerleşiminin özel adıdır4. Türkiye’de köy adı üzerinde çalışmalardan ilki S. Sırrı Üçer ve 

M. Mes’ud Koman’ın 1945 yılında birlikte hazırladığı “Konya İli Köy ve Yer Adları Üzerine 

Bir Deneme”5dir. Bu çalışmayı, Özcan Başkan’ın “Türkiye Köy Adları Üzerine Bir 

Deneme”6 takip eder. Bu konuda yapılan çalışmalardan bir diğeri de Tuncer Gülensoy’a 

                                                      
1  Aleksandr Kalyuta, словарь лингвистических терминов Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, Multilingual Yabancı 

Dil Yayınları, İstanbul 2004, s. 107-108. 
2   Mustafa Şenel, Elazığ İli Yer Adları Üzerine Bir İnceleme, Manas Yayıncılık, Elazığ 2013.  
3  Ahmet Caferoğlu, “Aydın İli Ağızlarından Örnekler Etnografya Bakımından Özellikleri”, TDAY-Belleten 

1965, Ankara 1966, s. 165.  
4   İbrahim, Şahin, “Türkiye Yeradbiliminde Terim ve Tür Sınıflandırması Sorunları”, Avrasya Terim Dergisi, 

2013, 1 (1), s.  46-58.   
5  S. Sırrı Üçer-M. Mes’ud Koman, çalışmalarında köy ve yer adlarını ana gruba ayırmadan kendi içerisinde şu 

başlıklarda vermiştir: 1) İstilacı kavimlerin bıraktığı boyların izini taşıyanlar, 2) Yerleştikleri yerlere kendi 

boy adlarını verenler, 3) Türkmen yer adları, 4) Totem adları, 5) Oğuz Türkleri bazen de yerleştikleri yerlerin 

veya Anadolu’ya gelmezden evvel oturdukları yerlerin adını almıştır. 6) Oğuz Türkleri yerleştikleri yerlere 

akraba adlarını vermişlerdir. 7) Oğuz Türkleri Bey, Bay Gazi, Fakih gibi unvan bildiren adları, yerleştikleri 

yerlere ad olarak vermişlerdir. 8) Oğuz Türkleri yerleştikleri yerlere yan, yön, taraf, cihet bildiren adları 

vermişlerdir. 9) Oğuz Türkleri, uzun, kısa, büyük, küçük gibi cüsse adlarını yerleştikleri köye ad olarak 

vermişlerdir. 10) Harp aletleri ve maden adları da yerleşilen köylere ad olarak verilmiştir. 11) Acı, tatlı, 

boyalı, eğri gibi vasıf bildiren adları da yerleşilen köylere ad olarak vermiştir. 12) İsli, kirli, çamurlu, gibi 

hal ve huy bildiren adlar da köylere ad olarak verilmiştir. 13) Sanat adları da köylere ad olarak verilmiştir. 

14) Üçlü, beşli, kırklı gibi sayı bildiren kelimeler de köylere ad olarak verilmiştir. 15) Moğollardan kalma yer 

adları, 16) Asılları Hititler, Gutiler, Urartular’dan kalma yer adları, 17) Konya ilinde sosyal, siyasal, bilgisel 

ve diğer alanlarda büyük değer kazanmış (Ulu kişi) adlarını taşıyan köy, yer ve mahalle adları. Konya İli Köy 

ve Yer Adları Üzerine Bir Deneme, Konya Halkevi Tarih, Müze Komitesi Yayınları, Konya 1945. 
6  Özcan Başkan, 2 ana gruba ayırdığı yer adlarını daha sonra kendi içerisinde şu alt başlıklarda incelemiştir: A) 

Tabiata ve Fiziksel Koşullara Dayanan Adlar 1) Çevreyle İlgili Adlar: a) Doğrultular b) Coğrafya Adları c) 

Madenler d) Değerli taşlar e) Mevsimler f) Günler g) Sayılar h) Renkler 2)Bitkilerle ilgili adlar: a) Ağaçlar 

b) Meyvalar c) Sebzeler d) Tahıllar e) Çiçekler f) Bitki parçaları 3) Hayvanlarla İlgili Adlar B) İnsanlara ve 

Topluluklara Dayanan Adlar 1) Fiziksel ve yaşayış ile ilgili adlar: a) Yiyecekler b) İçecekler c)Eşya konacak 

kaplar d) Kesici aletler e) Savaş ile ilgili adlar f) Koşum takımları g) Kumaş maddeleri h) Yapı kısımları 2) 

Duygusal yaşayış ile ilgili adlar: a) Duyular b) Aile bireyleri c) Din ile ilgili adlar 3) Kişilerin varlıkları ile 

ilgili adlar: a) Vücut kısımları b) Rütbeler ve mevkiler c) İnsanı ilgilendiren sıfatlar d) Meslekler e) İnsan 

adları. “Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme”, TDAY-Belleten 1970, Ankara 1971, s. 237-251. 
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aittir. Gülensoy, Başkan’ın bu tasnif çalışmasının ham bir malzeme ve üzerinde işlenmesi 

gereken bazı noktaları olduğunu belirttikten sonra kendisi bir tasnif denemesi yapmıştır7.          

Korkuteli ilçesinin yer adları ya da köy adları üzerinde daha evvel herhangi bir 

çalışma yapılmamıştır. Yalnız Cemali Sarı ve Yusuf Tepeli tarafından yerleşme adlarının 

Türk kültür coğrafyasındaki önemi Antalya İli Teke Yöresi (Kumluca, Finike, Demre, Kaş, 

Elmalı Korkuteli) örneğinde ele alınmış ve Teke yöresinin coğrafi özellikleri ele alınarak 

köy, kasaba ve şehir adlarının coğrafî bakış açısı sınıflandırılmıştır8. 

Korkuteli ilçesinin ilçe merkezi dışında, Çomaklı (~Fığla), Bozova (~Zivint), 

Küçükköy (~Küçük Ali Fahrettin~Karye-i Ali Fahreddin-i Sagîr), Yelten (~Karye-i Yeltēn), 

Yeşilyayla (~Karye-i Andiye ve Karye-i Belen) ve Büyükköy (~Büyük Ali Fahrettin~Karye-i 

Ali Fahreddin-i Kebîr) olmak üzere toplam 6 kasaba belediyesi9, 45 köyü10 ve 13 yaylası 

vardır. 6360 Sayılı Kanunla11 bu 6 kasaba ve 45 köy bugün “mahalleye” dönüştürülmüştür.  

Antalya’nın Korkuteli İlçesinin Köy Adları’nın tasnifine geçmeden evvel Hasan 

Moğol’un Teke Sancağı Şer’iyye Sicili çalışmasında verdiği bilgiden hareketle 

Korkuteli’ndeki köy adlarının eski adlarını vermek istiyoruz. Çünkü bugün Korkuteli halkı, 

köylerin ve beldelerin hem eski hem de yeni adlarını birlikte kullanmaktadır: Karye-i Ali 

Fahreddin-i Kebîr, Karye-i Ali Fahreddin-i Sagîr, Karye-i Imecik, Karye-i Yazir Kardici, 

Karye-i Bekci, Karye-i Kundı, Karye-i Avcibayiri, Karye-i Çaykenari, Karye-i Sund, Karye-i 

Figla, Karye-i Çivgalar, Karye-i Çirkinoba, Karye-i Karakoyunlu, Karye-i Beğis, Karye-i 

Kurtlar Karamani, Karye-i Taskesigi, Karye-i Avdan, Karye-i Akkilise, Karye-i Andiye, 

Karye-i Balıklı Kebir, Karye-i Balıklı Sagir, Karye-i Karkin, Karye-i Inhan, Karye-i Eksili, 

Karye-i Dere, Karye-i Sulekler, Karye-i Yaka, Karye-i Yeltēn, Karye-i Serafeddin, Karye-i 

Bayır, Karye-i Mamatlar, Karye-i Garibce, Karye-i Karakuyu, Karye-i Yakali, Karye-i 

Çakilli, Karye-i Kizillu, Karye-i Sam, Karye-i Simandır, Karye-i Geyikbayiri, Karye-i Yuva, 

Karye-i Köseler, Karye-i Kandira, Karye-i Çukurca, Karye-i Bagce, Karye-i Leylek, Karye-i 

Ürkütlu, Karye-i Kevzer, Karye-i Turali, Karye-i Osmanhalifeler, Karye-i Sokullu, Karye-i 

Solak, Karye-i Tumanlar, Karye-i Belen, Karye-i Karkalik, Karye-i Karadigin, Karye-i 

Bayat, Karye-i Mîrahor, Karye-i Haymana, Karye-i Çiğlik12. Korkuteli’nde bu köy adlarının 

                                                      
7  Tuncer Gülensoy, 7 ana gruba ayırdığı yer adlarını daha sonra kendi içerisinde şu alt başlıklarda incelemiştir: 

A) Çevreyle İlgili Olarak Tabiat ve Fizik Koşullarına Dayanan Adlar: 1) Çevreyle İlgili Adlar a) 

Doğrultular b) Coğrafya adları b1 Bölge adları c) Madenler c1 Basit taşlar d) Değerli taşlar e) Mevsimler f) 

Günler g) Sayılar h) Renkler ı) Yön adları j) Belirleyici adlar k) Yıpranmışlık, bakımsızlık, bırakılmışlık l) 

Çevreyi ilgilendiren sıfatlar m) Taşın toprağın durumu (topografik şekillere) bağlı adlar n) Arazinin 

kullanılış biçimine uygun olarak verilen adlar o) Çevredeki yapılarla ilgili adlar 2) Bitkilerle ilgili adlar a) 

Ağaçlar 1) 2) Meyve ağaçları 2) Meyvesiz ağaçlar b) Meyveler c) Sebzeler d) Tahıllar e) Çiçekler 1) Yabanî 

çiçekler 2) Süs çiçekleri f) Bitki parçaları g) Bitki örtüsü 3) Hayvanlarla ilgili adlar a) Yabanî hayvanlar b) 

Alıcı kuşlar c) Evcil Kuşlar d) Evcil hayvanlar e) Sürüngenler f) Böcekler g) Suda yaşayanlar h) Zararlı 

haşereler B) İnsanlara ve Toplumlara Dayanan Adlar: 1) Fiziksel yaşayış ile ilgili adlar a) Yiyecekler b) 

İçecekler c) Eşya konacak kaplar c1 Su konacak kaplar c2 Mutfak levazımâtı c3 Âletler, takımlar d) Kesici 

âletler e) Savaş ile ilgili adlar e1) Devleti simgeleyen adlar e2) Demokrasi ve insan haklarına uygun olmayan 

adlar f) Koşu takımı g) Kumaş maddeleri h) Yapı kısımları 2) Duygusal yaşayış ile ilgili adlar a) Duyular b) 

Aile bireyleri b1) Akrabalar c) Din ile ilgili adlar 3) Kişilerin varlıkları ile ilgili adlar a) Vücut kısımları a1) 

Vücutta oluşan tüyler b) Rütbeler c) İnsanı ilgilendiren sıfatlar d) Meslekler e) İnsan (kişi) adları f) Kişilerin 

fiziksel özellikleri de bulunun yer adları 1) Tarihî kişi adları 2) Efsanevî kişi adları 3) Yaşayan kişi adları g) 

Kavim, kabile, boy, soy, oymak, cemaat adları 1) 24 Oğuz boyunun adı 2) Öteki Türk boylarının adı 3) Türk 

dışı boyların adları C) Orta Asya’dan Getirilen Yer Adları D) Moğolcadan Türkçeye Geçen Yer Adları E) 

Arapça Yer Adları F) Farsça Yer Adları G) Öteki Dillerden Türkçeye Geçen Yer Adları. “Anadolu Yer 

Adlarına Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı, Pars Yılı Ankara 1998, s. 41-48.   
8   Cemali Sarı-Yusuf Tepeli, “Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği”, Karadeniz 

Araştırmaları, Ankara 2012, s. 161-179. 
9  TÜİK’in 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre Korkuteli ilçesine bağlı bu belediyelerin 

nüfusu 2.000'in altında olduğu için tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere 

kaldırılmış ve bu belediyeler köye dönüştürülmüştür (Bu bilgi, http://www.memurlar.net/haber/314556/ 

sitesinden alınmıştır) (Erişim tarihi: 23.02.2015). 
10   Hasan Moğol, Teke Sancağı Şer’iyye Sicili Mehter Yayınları, Ankara 1996, s. 76-78. 
11  Ayrıntılı bilgi için bk. http:// www. ysk. gov.tr/ ysk/ content/ conn/YSKUCM/ path/Contribution% 

20Folders/Mevzuat/ 6360.pdf  (Erişim tarihi: 22.09.2017). 
12  Hasan Moğol, age., 1996, s. 129-131. 

http://www.memurlar.net/haber/314556/
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bugün bazılarının İçişleri Bakanlığının bazı yetkililerince maalesef değiştirildiği13, 

bazılarının ise nüfusunun az olması münasebetiyle ya bir diğer köyle birleştirildiği ya da köy 

halkının son yıllarda başta Antalya il merkezi olmak üzere çeşitli il ve ilçelere temelli ve 

geçici göçlerin sonucunda köylerin boşaldığı ve köy adlarının tamamen kaybolduğu 

görülmektedir. Mesela bugün Yeşilyayla, iki köyün Yavuz (~Andiye~Andede~Andiya) ve 

Belenköy’ün birleşmesinden oluşmuştur. Yeşilyayla’da “Yavuz” ve “Belen” adları da 

“mahalle” adı olarak kalmıştır. Aynı şekilde Korkuteli’nde eskiden “Ulucak” ve “Simandır” 

ayrı yerleşim merkezleri idi. Şimdi ise iki köy nüfusun azlığı dolayısıyla birleştirilmiş ve tek 

bir köy Ulucak’a dönüştürülmüştür.  

Bugün yukarıdaki köylerden bazıları da Burdur iline bağlanmıştır: Mesela; Karye-i 

Ürkütlu, Karye-i Kizillu14, Karye-i Yuva15 vb.    

1. Korkuteli köy adlarını genel olarak köken, yapı ve anlam (Şenel 2013: 57-154) 

bakımından sınıflandırabiliriz:  

A) Köken Bakımından Korkuteli Köy Adları  
1) Tek kelimeden oluşan köy adları: Bayat, Beğiş, Çıvgalar, Çomaklı, Çukurca, 

Garipçe, Göçerler, Gümüşlü, Güzle, İmecik, Kargalık, Kargın, Köseler, Küçüklü, Leylek, 

Mamatlar, Nebiler, Söğüt, Söğütçük, Sülekler, Ulucak (~Simandır), Yazır, Yelten (~Yeltēn).       

Çıvgalar: Derleme Sözlüğü’nde çıvgın/şıvgın, 1) Rüzgârda karla karışık yağan 

yağmur 2) Ağaçların verdikleri yeni sürgün, filiz, 3) Hafifmeşrep anlamlarında kayıtlıdır. 

Yine Derleme Sözlüğü’nde cıvga “dik ve sivri”; “genç, dal; sürgün” demektir. Korkuteli 

ağzında çıvgın/şıvgın ise “yerinde duramayan, delifişek, şımarık ve atılgan, delişmen” 

kimseler için kullanılır. Köyde yapılan derlemede de köy adının “yerinde duramayan, 

delifişek, kanı deli akan” anlamından geldiği söylenmiştir. Bu köyde, Sünnî-Türkmenler 

yaşamaktadır. 

Çomaklı: Kaynaklarda Phógla adı, MÖ 2. yy’dan itibaren kaydedilmeye 

başlanmıştır. Cumhuriyet’ten önceki adı Fığla’dır. 1923-1924 yıllarında “Çomaklı Dede” 

zaviyesi adına atfedilerek “Çomaklı Dede” adını almış ve 1936 yılında “Dede” kelimesi 

kaldırılarak bugünkü “Çomaklı” halini almıştır. Bu köyde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.   

Garipçe: İlk adının Komame olduğu tahmin edilmektedir. Garipçe’den yapılan 

derlemeye göre, köy adını köye ilk yerleşenlerden “Garip” adında bir kişiden almıştır. Bu 

köy, önceleri “Garip” adıyla anılmış ve sonradan “Garipçe” olmuştur. Bu köyde, Sünnî-

Türkmenler yaşamaktadır.   

Gümüşlü: Köyün önceki ve halk arasında halen kullanılmakta olan adı Kevzer’dir. 

Gümüşlü adı, 1990’dan sonra köye verilmiştir. Bu köyde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.   

Güzle: Güzlenin kelime anlamı, sonbahar yerleşkesidir. Güzle, Yazır köyünün 

yaylasıdır. Bu yerleşkede, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.  

Köseler: Köyden yapılan derlemeye göre köyün adı, sakalı ve bıyığı çıkmayan ya da 

pek seyrek çıkan erkek anlamındaki köseden geldiği söylenmiştir. Köseler köyüne iki 

kösenin yerleştiği söylenmiştir16. Bu köyde, Yörük-Türkler yaşamaktadır.  

Ahmet Refik’in Anadolu’da Türkmen Aşiretleri çalışmasında Köseli/ler Boz Doğan 

aşiretinin bir bölüntüsü olarak görünüyorlar17. Bizce de Köseler köyü adını bu bölüntüden 

almıştır. Ayrıca aynı boyun adı, Konya ilinin köy ve yer adlarında da görülmektedir18.    

Ulucak: Köyün eski adı, Simandır’dır. Bu köyde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.      

Yelten: Köy adını, Roma döneminde Bizans gemilerin yelken direği ihtiyacını 

sağladığı için “yelken” adını almış zamanla halk, yelken kelimesini “Yelten”e 

                                                      
13  Türkiye’de Milli İdare Bölümleri Belediyeler Köyler, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Yayını, 

s. 87-97.   
14  Bu köy hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Ak, Teke Yörükleri (1800-1900), Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 2015, s. 56.   
15  Karye-i Yiva olmalıdır.  
16  Emine Atmaca, Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları, TDK Yayınları, Ankara 2017, s. 294.  
17  Ahmet Refik, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri, İstanbul 1930, s. 26.  
18  S. Sırrı Üçer-M. Mes’ud, Konya İli Köy ve Yer Adları Üzerine Bir Deneme, Konya Halkevi Tarih, Müze 

Komitesi Yayınları, Konya 1945, s. 44.  
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değiştirmiştir. Yelten kelimesinin “yele karşı, havalı yer” anlamı vardır. Köy de iki dağ 

arasına yerleşmiştir. Bu köyde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.    

Mamatlar, Avdan, Kureyş dağı ve Belenli (yani; Belenköy) köyleri de Oğuz 

boylarının yerleştikleri ve adını verdikleri yerlerdir19. 

2) İki ve daha fazla kelimeden oluşan köy adları: Akyar, Akyar Yaylası, 

Bahçeyaka, Başpınar (~Yeleme), Bayat Bademlisi, Bozova, Büyükköy, Çaykenarı, Dereköy, 

Dereköy Yaylası, Duraliler, Esenyurt (~Karadiğin/Karadin (< Karategin < Karatekin), 

Hacıbekar (< Hacı Bekir), Karabayır, Karaköy, Karataş, Kayabaş (~Kayabaşı), Kemerağzı, 

Kızılaliler, Kızılcadağ, Kırkpınar Yaylası (~Alifahrettin Yaylası), Korkuteli, Kozaağacı, 

Küçükköy, Osmankalfalar (~Osmanhalifeler), Sülekler Yaylası, Taşkesik, Tatköy, Yakaköy, 

Yalınlı Gediği, Yeşiloba, Yeşilyayla.    

Bahçeyaka: Köyün eski adı, Yalınlı Sagir (< Türkçe + Arapça)’dir. Bu köyde, 

Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.   

Başpınar: Köyün eski adı Yeleme’dir. Bu köyde, Çerkezler yaşamaktadır.  

Bozova: Köyün bilinen ilk adı Nebre’dir. Sonradan Bizanslılar zamanında Zivint 

olarak anılmaya başlamıştır. Cumhuriyet döneminde de ovasının adına istinaden Bozova 

olarak adı değiştirilmiştir. Uzun müddet nahiye olarak kalmıştır. Sonradan bitişiğinde yer 

alan “Çerkez Mahallesi” ile birleşerek kasaba olmuştur.  

Duraliler: Korkuteli’nin yayla yerleşimlerinden biridir. Kuvvetle muhtemel bu 

yerleşim yeri adını, Küçük Ali Fahreddin ve Büyük Ali Fahreddin köy adlarında olduğu gibi 

”Ali” adındaki bir aşiret reisinden almıştır. Bu köyde, Yörük-Türkler yaşamaktadır.     

Esenyurt: Köyün eski adı, Karadiğin~Karadin (< Karategin < Karatekin)’dir. Bu 

köyde, Yörük-Türkler yaşamaktadır.  

Hacıbekar (< Hacı Bekir): Hacıbekar’dan yapılan derlemelere göre, bu yerde bir 

beylik yaşamıştır. Kaynak kişi, hangi beyliğin yaşadığını hatırlayamamıştır. Kaynak kişi 

Yusuf Ay’ın söylediğine göre Muratlar, Malyurdu, Sultankonağı ve Kavaklı yer adları 

Hacıbekar’ın yukarısında yer almaktadır. Oradan aşağıya inildiğinde Emiralanı vardır. 

Güneye gelindiğinde Dudualanı vardır. Burada büyük bir aile yaşamıştır. Daha aşağıya 

inildiğinde “Hacıbekir” denilen yer vardır. Bugün Muratlar, Malyurdu, Sultankonağı ve 

Kavaklı denilen yerlerde sadece birkaç ev vardır. Bu yerlerde ve Hacıbekar’da Sünnî-

Türkmenler yaşamaktadır.     

Kırkpınar Yaylası: Büyükköy’ün yaylasıdır. Bu yüzden köye Alifahrettin Yaylası 

da denir. Bu köyde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır. Kırkpınar Yaylası’nın yarısı Alevi-

Türklerden oluşmaktadır.  

Kızılcadağ: “Kızılcadağ” idari birim adı, “Piyadin” merkez köyün adı iken 

1946’dan sonra köye de “Kızılcadağ” adı verilmiştir. Köyün eski adı Piyadin’dir. Bu köyde, 

Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.   

Kozaağacı: Köyün eski adı, Yalınlı Kebir (< Türkçe + Arapça)’dir. Bu köyde, 

Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.   

Osmankalfalar: Teke Sancağı Şer’iyye Sicili’nde köyün eski adı, Osmanhalifeler 

olarak geçmektedir. Bu köyün adı rivayete göre Çoban Osman’a izafeten verilmiştir. Yavuz 

Sultan Selim zamanında kardeşi Şehzade Korkut Antalya’da sancak beyi idi. İki kardeşin 

arası acılınca öldürülmekten korkan Şehzade Korkut, bugünkü Osmankalfalar yakınlarındaki 

bir mağarada saklanmıştır. Burada yaşayan Osman adlı çoban da Şehzade Korkut’a ve sadık 

dostu Piyale’nin yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamıştır. Osmankalfalar köyünde, Sünnî-

Türkmenler yaşamaktadır.     

Tatköy: Köyün eski adı Datköy’dür. Tat (<< yad) “yabancı, Acem” demektir. Bu 

köyde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.     

Yeşiloba: Teke Sancağı Şer’iyye Sicili’nde köyün adı, Karye-i Çirkinoba olarak 

kayıtlıdır. Daha eski ve asıl adının “Geçirgin Oba” olduğu söylenmiştir. 1956’da “Yeşiloba” 

adıyla köy olmuştur. Bu köyde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.   

Köyün eski adı Çirkinoba veya Geçirgin Oba halk tarafından kaba, yakışıksız ve 

kötü bulunduğu için örtmece (~evfemizm) yapılarak Yeşiloba olarak değiştirilmiştir.  

                                                      
19  Hasan Moğol, age., 1997, s. 82. 

http://nisanyanmap.com/?lv=2&y=Alifahrettin%20Yaylas%C4%B1&t=&srt=x&u=1&ua=0
http://nisanyanmap.com/?lv=2&y=Yal%C4%B1nl%C4%B1%20Sa%C4%9Fir&t=&srt=x&u=1&ua=0
http://nisanyanmap.com/?lv=2&y=Alifahrettin%20Yaylas%C4%B1&t=&srt=x&u=1&ua=0
http://nisanyanmap.com/?lv=2&y=Tat&t=&srt=x&u=1&ua=0
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Yeşilyayla: Yavuz (~Andiya) ve Belen köylerinin birleşmesiyle 1984’te belediye 

olmuştur. MÖ 1. yy’dan itibaren Andida sikkeleri mevcuttur. Kaynaklarda köyün adı, +s 

önekiyle Sándida biçiminde de kaydedilmiştir.  Bu köyde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.    

B) Gramer Yapısı Bakımından Korkuteli Köy Adları 
1) Basit kelimeden oluşan köy adları: Basit yer adları, bir kelimeden oluşan ve 

yapısında yer adı türetiminde kullanılan addan ad yapan eklerin bulunmadığı adlardır. Tespit 

edilen köy adları şöyledir: Köseler, Çıvgalar, Bayat, Beğiş, Göçerler, Leylek, Mamatlar, 

Nebiler, Söğüt, Sülekler, Yazır, Yelten. 

2) Türemiş kelimeden oluşan köy adları: Türkçenin isimlerden ad türetmede çok 

kullandığı +lI, +DI, +ÇA, +lAK, +AK, +lA, +lIk, +ÇI, +cIk, +cAk20 eklerinin yer adı olarak 

da kullanıldığı görülmektedir:  

+ÇA: Kelimeye kadar, göre, ile, birlikte fonksiyonları ve küçültme fonksiyonları 

katarak yer adları yapar: Garipçe, Çukurca, Söbüce. 

+lI: Yer adlarının oluşumunda en işlek kullanılan eklerden biridir: Çomaklı, 

Gümüşlü, Küçüklü. 

+lIk: Somut ve soyut isim, eşya ve yer adları gibi çok farklı fonksiyonlarda 

kullanılan eklerden biridir: Kargalık, Çığlık.  

+lA: +lA (<< +lA- + -g) ekindeki ötümlü-patlayıcı g# ünsüzünün erimesi sonucunda 

ortaya çıkmıştır: Güzle. 

+cIk: Kelimeye sevgi ve küçültme fonksiyonları katarak yer adları yapar: Söğütçük, 

İmecik. 

+cAk: Kelimeye sevgi ve küçültme fonksiyonları katarak yer adları yapar: Ulucak 

(~Simandır), Korucak. 

Ayrıca fiilden ad yapma ekleri -mA ve -Iş da köy adlarının kuruluşunda sıkça 

kullanılan eklerdir. Ancak incelenen ilçenin köy adlarında bu eklerle kurulmuş örnek tespit 

edilmemiştir21.   

3) Birleşik kelimelerden oluşan köy adları:   
Korkuteli yer adları arasında en yaygın olanı birleşik yer adlarıdır. Bu yer adları 

daha ziyade ad ve sıfat tamlaması yapısına sahiptir:  

a) Ad Tamlaması biçiminde kurulmuş köy adları: Bu başlık altında 

toplayabileceğimiz köy adlarının tamamı iki kelimeden oluşmuş ve bir kısmı ad tamlaması, 

bir kısmı da sıfat tamlaması yapısındadır. 

Tamlayan + Tamlanan + İyelik eki: İsim tamlaması yapısına sahip olan yer 

adlarının en yaygın olanı belirtisiz ad tamlaması kuruluşundaki yer adlarıdır: Bayat 

Bademlisi, Çaykenarı, Kemerağzı, Korkuteli, Kozaağacı, Yalınlı Gediği, Beğiş Susuzu, 

İmecik Susuzu, Avdan Susuzu. 

b) Sıfat Tamlaması Kuruluşundaki Yer Adları  
Tamlayanı ad soylu olan yer adları: Bahçeyaka, Başpınar, Dereköy, Esenyurt, 

Hacıbekar, Kayabaş, Osmankalfalar (~Osmanhalifeler), Taşkesik, Yakaköy.  

Tamlayanı sıfat soylu olan yer adları: Bozova, Tatköy, Kızılaliler, Karabayır, 

Karaköy, Karakuyu, Karataş, Kırkpınar, Kızılcadağ, Yeşiloba.  

C) Anlam Bakımından Korkuteli Köy Adları   
1) Bitkiler ile ilgili köy adları: Bu gruba giren köy adları şöyledir: Bahçeyaka, 

Kozağacı, Söğüt, Söğütçük.  

Korkuteli’nde Arapça cevz > “ceviz” yerine genellikle Farsça gavz > “koz” kelimesi 

kullanılır. Kozağacı da kozuyla meşhur sulak köylerden biridir.  

2) Sular ile ilgili köy adları: Bu gruba giren köy adları şöyledir: Başpınar, 

Çaykenarı, Dereköy, Karakuyu, Kırkpınar. 

3) Arapça ve Farsçadan geçen köy adları: Bu gruba giren köy adları şöyledir: 

                                                      
20  İbrahim Şahin, “Türkçede Yer Adlarının Yapısı Üzerine”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 

Sayı: 32 Erzurum 2007, s. 1-14. 

İlçede yer adı olarak ses yansımalı kelimelerin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için 

bk. Abdurrahman Özkan, “Ses Yansımalı Kelimelerin Yer Adı Olarak Kullanılması”, arayışlar-İnsan 

Bilimleri Araştırmaları-Yıl: 8, Sayı: 16, 2006, s. 191-197.   
21   İbrahim Şahin, agm., 2007, s. 7.  
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Avdan: Bu köy adı, Farsça āb “su” ile Farsça “bir şeyin korunduğu veya muhafaza 

edildiği alet” fonksiyonunda isimden isim yapma eki +dān’ın birleşmesi sonucunda 

oluşmuştur. Korkuteli’nin Avdan köyünde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır.   

Kütahya ve Balıkesir’de avdan kelimesi, “Pazar kurulan gün, yer”, “Pazar günü”, 

“pazar yeri” anlamında kullanılır. Mesela; balıkavdan “balık pazarı”, ketenavdan “keten 

pazarı” vb. Ayrıca Kütahya’nın Simav ilçesinde avdanertesi “Pazartesi” anlamında 

kullanılır. Burdur’un Kızılkaya beldesinin eski adı da Pazaravdanı’dır.   

İmrahor (~Emirahurlu): (< emîr-i ahor “ahır emiri”) Genellikle Osmanlı 

döneminde, padişah ahırlarının her türlü durumundan sorumlu ve ahır yönetimiyle görevli 

kimseye denir. Bu köyde, Sünnî-Türkmenler yaşamaktadır. 

Manay (~Büyükmanay): Bu köy adı, kuvvetle muhtemel Arapça mā “su” ve Farsça 

nāy “kamış, saz” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Manay, esasen şimdi büyük 

ölçüde kurutulmuş olan Söğüt Gölü’nün adıdır. Manay Gölü, 1950-1965 yılları arasında DSİ 

tarafından kurutulmuştur. Manay’dan yaptığımız derlemelere göre kelimenin anlamı, 

“suların dansı, hareketi” demektir. Manay köyüne, Bulgaristan göçmenleri yerleşmiştir.       

4) Renkler ile ilgili köy adları22: Yer adlandırmalarında kara, ak, kızıl ve yeşil 

kelimeleri en çok kullanılan renk adlarıdır. Arapçadan alıntı “beyaz”, “mavi” (< mâî) ve 

Farsçadan alıntı “siyah” (< siyāh), “kırmızı” kelimeleri köy adlarında hiç ama hiç 

kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu durum, köy adlandırmalarında alıntı kelimelerin henüz dile 

yerleşmediğini gösterir23.  

İlçede yapılan köy adları incelemelerinin neticesinde, bu renk isimlerinin bazılarının 

temel anlamda değil de “yön” anlamında kullanıldığı tespit edilmiştir. Yani; bu renk isimleri 

diğer adlarla birleşerek yer adları oluşturmuşlardır24. Bilindiği üzere Türklerde kara → 

kuzey, ak → batı, gök → doğu, kızıl → güney, sarı → merkez’i25 temsil eder. Korkuteli yöre 

ağzında bu “kara”, “ak” ve “kızıl” kelimeleri temel anlamı dışında “yön” anlamıyla da 

kullanılmıştır. Karabayır, Karakuyu, Karataş, Kızılcadağ. Yalnızca Yeşiloba ve Yeşilyayla 

köy adları renk adından hareketle verilmiştir.  

Ayrıca Korkuteli’nde “boz” renk adının da kullanıldığı görülmektedir: Bozova. Bu 

adı, 1960 ihtilalinden sonra üzerinde bulunduğu ovanın adından almıştır. Beldenin eski adı 

yukarıda da bahsedildiği gibi Bizans döneminden kalma Zivint’tir. Bugün Bozova’da ve 

diğer köylerde yaşayan yaşlılar, Bozova yerine genellikle Zivint demektedirler.      

5) Yer şekilleri ile ilgili köy adları: Bu gruba giren köy adları şöyledir: Çukurca, 

Karabayır, Karataş, Kayabaş (~Kayabaşı), Yalınlı Gediği.     

6) Hayvanlar ile ilgili köy adları: Hayvan adları da köy adlandırmalarında 

kullanılmaktadır. Özellikle kuş adları diğer hayvan adlarına göre daha çok kullanılmaktadır. 

Bu gruba giren köy adları şöyledir: Kargalık, Leylek.  

Korkuteli’nde bu köy adlarında geçen kuşlar Boz-Ok ve Üç-Ok (< Uç-Ok)’ların 

totem adları değildir26.  

7) Rüzgâr veya yönler ile ilgili köy adları: Bu gruba giren köy adı şöyledir: 

Esenyurt.  

8) Kayaçlarla ilgili köy adları: Bu gruba giren köy adları şöyledir: Akyar, 

Gümüşlü, Kızılcadağ, Taşkesiği.     

9) Meslek adları ile ilgili köy adları: İlçede meslek adı ile ilgili bir köy adı tespit 

edilmiştir: Osmankalfalar.    

                                                      
22  Ali Akar, bir çalışmasında adlandırma geleneğinde fizikî koşullar, boy, soy ve topluluk adları ve şahıs 

adlarının yanı sıra “renk adlarının” da ön planda olduğunu ifade eder (Ayrıntılı bilgi için bk. Ali Akar, 

“Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, 1 (20), s. 57-63).     
23  Vahit Türk, “Gürün Köy Adları Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Gürün Sempozyumu, 24-25 Eylül 2011.  
24  Zeki Kaymaz, “Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Semantiği”, Türk 

Dili Araştırmalar Yıllığı Belleten, TDK Yayınları, Ankara 2000, s. 251.   
25  Andrey Nikolayeviç Kononov, “Türk Lehçelerinde Renk Adlarının Semantiği”, (çev. Emine Atmaca-Reshide 

Adzhumerova), Gazi Türkiyat, Ankara 2015, pp. 185-204. 
26  Bilindiği üzere Türkler, bir boyun en küçük bölümü olan Klan’ın ata tanıdığı bir bitki veya bir hayvana Totem 

demekteler. Totemin etini, otunu yemezler ve ona bir kutsiyet bağıyla bağlıdırlar. Oğuz Ata’nın altı oğlunun 

6 totemi vardır. Boz-Ok’ların totemi; Şahin, Kartal, Tavşancıl. Üç-Ok’ların totemi; Sonğur, Üç Kuş, 

Çakır’dır ( Ayrıntılı bilgi için bk. S. Sırrı Üçer-M. Mes’ud Koman, age., 1945 s. 30).  

http://nisanyanmap.com/?lv=2&y=Emirahurlu&t=&srt=x&u=1&ua=0
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10) Dinî motif ve kişiler ile ilgili köy adları: Korkuteli’nde dinî motif ve kişiler ile 

ilgili iki köy adı tespit edilmiştir: Hacıbekar, Nebiler.  

Hacıbekar köy adı gerçekte “Hacı Bekir”dir. Yalnız bu köy adı, bugün halk arasında 

Hacıbekar olarak söylenmektedir.  

11) Kişi, soy, boy, oymak ve cemaat ile ilgili köy adları:  Oğuz Türklerinin 

Anadolu’ya iskân faaliyeti gelişigüzel değildir. Bu yerleşme belli bir plan çerçevesinde 

yapılmıştır. Öyle ki Oğuz boylarının ilk on iki boy Boz Ok’lar daha ziyade Anadolu’nun 

kuzey bölgelerine, diğer on iki boy yani Üç-Ok’lar ise güney bölgelerine yerleştiler27.  

Oğuz Türkleri, Anadolu’ya yerleşme sırasında şu hususlara dikkat ettiler: 

a) Yerleştikleri yerlerin adını, kendilerine boy adı olarak aldılar. 

b) Etrafında birleştikleri bir aile veya aile başkanının/reisinin adını aldılar. 

c) Kendilerini birleştiren en küçük bir oymağın adını alarak yeniden bir boy 

teşekkül ettiler. 

d) Yerleştikleri köylere/yerlere dolaylarındaki dağlara, tepelere, yollara, yörelere, 

göllere, ırmaklara, çaylara vb. bağlı oldukları ana boyun veya bölüntülerinin 

adını verdiler28.   

Korkuteli’nde kişi, soy, boy, oymak ve cemaat ile ilgili köy adları şöyledir:  

Alaeddin Mahallesi: Korkuteli’nin mahallelerinden biridir. Adını Selçuklu 

hükümdarı Sultan Alaeddin’den almıştır. Ayrıca ilçede önemli antik kalıntılardan olan ve 

adını yine Selçuklu hükümdarı Sultan Alaeddin’den alan Alaeddin Camisi de I. Keykubad 

tarafından yaptırılmıştır.    

Aşağı Karaman/Yukarı Karaman: Araştırmacılara göre Karakoyunlu boylar 

birliğini meydana getiren aşiretlerden biri olan Karamanluların adlarını, Karakoyunlu 

beylerinden Gence ve Berda hâkimi Emir Karaman’dan aldığı öne sürülmüştür. 

Araştırmacılar, bu adın ayrıca “Karaman” adlı koyun cinsinden alınmış olma ihtimali 

üzerinde de dururlar29. Fuzuli Bayat’a göre Karamanlar (~Karakoyunlular) siyah renkli koç 

adını taşımakta; Akmanlar (~Akkoyunlular) beyaz renkli koç adını taşımakla Ay Tanrı 

inançlı kabileler olarak değerlendirilmelidir30.     

Korkuteli’nde bu adlarda bir köy adı yoktur. Yalnız bu yerler, “yayla” adlarıdır. Bu 

yer adları da kuvvetle muhtemel, Karamanoğulları adına izafeten verilmiştir.  

Aşağı Karaman, Antalya Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı bir mahalledir. Konya’dan 

Antalya’ya göçen Yörük obaları şimdiki Aşağı Karaman denilen mahallede yaşamaktadırlar. 

Yukarı Karaman da Antalya ilinin Korkuteli ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin adının 

Afşar Karaman31 beyliklerinden geldiği tahmin edilmektedir. Afşarların XIII. yüzyılda 

Anadolu’da bulunan Karaman ve diğer Türkmen boylarıyla birleşerek Karamanoğulları 

devletini kurmuş olmaları kuvvetle muhtemeldir.     

Bayat, Bayat Bademlisi: Oğuzlar’ın Bozoklar koluna bağlı olan Bayat boyunun 

Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Gün Han’ın oğlunun soyundan geldiği tarihi kayıtlarda 

geçmektedir32. Kaşgarlı Mahmut, Reşidüddin, Yazıcıoğlu, Salar Baba, Ebulgazi Bahadır 

Han, Radloff, Kononov’a göre Bay, Bayındır (< Bayundur) ve Bayat etnonimleri bay, baylık 

“zengin, varlıklı, aşı yemeği bol olan, bahtı güzel” kelimeleriyle ilişkilidir. Bu görüşü, Zeki 

Velidi Togan ve A. B. Ercilasun da kabul eder33. Soltanşa Atanıyazov’a göre Bay, Bayındır 

ve Bayat şeklindeki Türkmen etnonimlerinin “bay” kelimesinden ya da “topluluk, grup, 

                                                      
 27  Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 

İstanbul 1944, s. 161-187. 
28  S. Sırrı Üçer-M. Mes’ud Koman, age., 1945, s. 10. 
29  Tufan Gündüz, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri “Bozulus Türkmenleri 1540-1640”, Yeditepe Yayınevi, 

İstanbul 2010, s. 148.  
30  Ayrıntılı bilgi için bk. Fuzuli Bayat, Ay Kültünün Dini-Mitolojik Sisteminde Türk Boy Adları Etimolojisi, 3 

Ok Yayıncılık, Ankara 2005, s. 97-98.  
31   S. Sırrı Üçer-M. Mes’ud Koman, age., 1945, s. 15.  
32 Bayat boyu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Tufan Gündüz, age., 2010, s. 117-119.  
33  Ahmet Bican Ercilasun, “Oğuz Boy Adlarının Etimolojisi”, Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, Güz 2008, s. 

11.   
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cemaat, aşiret, boy, sülale” anlamlarına gelen “bag” kelimesinden çıktığını söylemektedir34. 

Clauson, Bayat “Tanrı” kelimesinin yayılma alanının şaşırtıcı bir biçimde sınırlı olduğunu 

belirttikten sonra Güneybatı lehçelerinde bulunduğunu ve bu kelimenin Oğuz “Bayat” ile 

bağlandırılmasının zor dolduğunu ifade etmiştir35. Vahit Türk, “Bayat” kelimesinin Tanrı’nın 

doksan dokuz sıfatından “ezelî olan varlığının başlangıcı olmayan” anlamındaki “evvel” 

sıfatının Türkçesi olduğunu ve “zengin” anlamındaki “bay” ile değil de “eski” anlamındaki 

“baya” ile ilgili olduğunu ifade etmiştir36. Bayat kelimesinin sonundaki ek ile ilgili olarak 

Ercilasun, Eski Türkçedeki çokluk eki +It/+At37 demiştir.  

Ancak bizce Bayat kelimesinin “zengin” anlamındaki “bay” ile değil, “oldukça, 

epey, eski, eskisi gibi” anlamındaki “bayağı (< bayaġı)” ile ilgisi olmalıdır. Aynı kelime, 

Türkiye Türkçesi ağızlarında “demin, az önce, biraz önce, geçen zaman” anlamında 

“bayak/baya” biçiminde de yaşamaktadır38. Allahu Teâlâ’nın “El-evvel” ismiyle de “bayağı” 

kelimesinin anlamı birebir örtüşmektedir. Yeni Tarama Sözlüğü’nde Bayat, Tanrı’nın 

“Kadim” sıfatı karşılığı olarak kayıtlıdır39. Kelimenin sonundaki +t ise Moğolca çokluk 

ekidir40.          

Bayat köyü, Oğuzların Bayat boyundan Yörüklerin yerleştiği ve boylarının adını 

verdikleri bir yerleşim yeridir41. Cevdet Türkay, Bayat, Bayadî, Bayatlı (~Bayatlu), Bayad 

(Konar-Göçer Türkmân Tâifesi’nden) Oğuz boyunun Teke Sancağı’na yerleştiğini arşiv 

belgelerinden hareketle tespit etmiştir42.  

Dat (~Datköy~Tatköy) / Tatlar: Eski Türkçe bir terim olan tat’ın anlamı devirlere 

göre farklılık göstermiştir. İlk olarak VIII. yüzyılda Orhun-Yenisey yazıtlarında bu kelimeye 

rastlanmaktadır. Költigin yazıtında, Soğdlar; Karahanlı devrinde İslam dinini kabul eden 

Farsça konuşan halklara ve çok tanrılı Türkçe konuşan Uygurlara; Kaşgarlı Mahmud’un 

devrinde ise bu kelime, Uygurlar ve Çinliler anlamında kullanılmıştır43.      

Korkuteli’nde Dat (~Tatköy) ve Tatlar köy adında bir köy vardır. Kuvvetle 

muhtemel Oğuz boyunun gelip yerleştiği adını verdiği köylerden biridir.  

Dodurga: Dulkadir Türkmenleri’ne mensup olan Dodurga aşireti, Bozulus ilçesinde 

üç cemaat halinde bulunuyordu44. Bozulus’un Orta Anadolu’ya gelmesinden sonra buradaki 

Türkmenler arasında adlarına rastlanmamaktadır, bu durum onların Orta Anadolu’ya yapılan 

göçe katılmadığını göstermektedir45.  

Dodurga, 24 Türkmen boyundan birinin adıdır. Dodurga, tut- fiilinin ettirgen çatısı 

olan *tutur- türevinden -ga ekiyle türemiştir46. Bu etnik adın anlamı kaynaklarda “mülk 

tutup, devlet kuran (yani yurt alıp onu korumasını başaran)” olarak kayıtlıdır47.   

Korkuteli ilçesinde bu adda bir köy yoktur. Yalnız Korkuteli’nin Çomaklı 

kasabasında Dodurga adında soyadları hatta bir sülale adı vardır. Bu soyadı alanların bu 

boydan olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir.  

Karadiğin/Karadin: Sarıkeçili Yörükleri’nin kurduğu, Korkuteli’ye bağlı 

Karadiğin köyü (aslı Karatekin / Karatigin) ve Orta Asya’da Pamir’in kuzeybatı bölümünde, 

                                                      
34  Soltanşa Atanıyazov, Şecere Ansiklopedik Türkmen Etnik Adları Sözlüğü (haz. Yakup Karasoy-Ufuk Deniz 

Aşçı), Tablet Kitabevi, Konya 2005, s. 103-104.  
35  Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford University Press, 

Oxford 1972, s. 385. 
36  Vahit Türk, “Orhun Yazıtlarından Kutadgu Bilig’e Din Dili”, Türk Yurdu, S. 283, C. 31 Mart 2011; Vahit 

Türk, “Kutadgu Bilig Örneği İle” Din Türkçesi”, s. 5. 
37  Ahmet Bican Ercilasun, agm., 2008, s. 11.   
38  Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, TDK Ankara 1965.   
39  Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 1983, s. 28. 
40  A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara 2003, s. 62.   
41    Hasan Moğol, age., 1997, s. 80. 
42    Cevdet Türkay, age., 2001, s. 198.   
43  Soltanşa Atanıyazov, age., 2005, s. 258. 
44  Ayrıntılı bilgi için bk. Faruk Demirtaş, “Osmanlı Devrinde Anadolu’da Oğuz Boyları”, DTCFD VII/2, 1949, 

s. 340-343.  
45  Tufan Gündüz, age., 2010, s. 130-131.  
46  Ahmet Bican Ercilasun, agm., 2008, s. 15.   
47  Soltanşa Atanıyazov, age., 2005, s. 148. 
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daha IX. yüzyılda Oğuzların yaşadığı bir Türk şehridir48. Karadiğin şeklinde algılandığından 

bugün köyün adı Esenyurt şeklinde değiştirilmiş ve aslı maalesef tamamen ortadan 

kaldırılmıştır49. Antalya yöresinde yaşayan ve Türkmen adı verilen bu topluluklar, ağız 

özellikleri bakımından “İçel, Adana ve Konya’daki” diğer Türkmen topluluklarıyla 

birleşirler50.  

Mehmet Eröz, yapmış olduğu derleme çalışmasında, Karadin köy halkının 

(Şeytanlar, diğer adıyla Demirciler obasından) perişan perakendelerine, Çumra-Bozkır 

(~Konya) mevki arasında rastladığını ifade etmiştir. Eröz, ayrıca Yörükler kitabında bu 

aşiretin diğer Yörükler tarafından da takdir edildiğini, tam bir göçebe hayat yaşadıklarını, 

seyyal, çarıklı, cevval insanlar olduğunu ve doğudan batıya göç edip durduklarından söz 

etmiştir51.   

Ali Rıza Yalgın’ın tespitlerine göre XX. yüzyılın ilk yarısında Adana’nın Yüreğir 

ovasındaki köylerde yaşayan oymaklardan biri de Sarıkeçili Yörükleridir52. Sarıkeçili 

Yörükleri, bugün “Bucak Karağan dağlarından” başlayıp “Kemer ilçesine” kadar olan 

Burdur’un Güneybatı dağlarında yaşamaktadırlar ve bu Yörükler, otuz yedi köye iskân 

olmuşlardır. Ayrıca Konya’dan Tokat’a, Isparta’ya ve diğer illere de buradan dağılmışlardır. 

Daha sonraları Kemer Sarıtaş Yörükleriyle karışmışlardır53.   

Bugün yukarıda da bahsedildiği gibi Karadin (~Esenyurt) köyünde Sarıkeçili 

Yörükleri yaşamaktadır. Teke yöresinde yer alan Sarıkeçili Yörükleri, XIX. yüzyılda 

genellikle Korkuteli ve Kızılkaya hattında bulunmakla birlikte İstanos (~Korkuteli), Mirahor 

(~İmrahor), Yelten, Yazır, Alifahreddinisagîr, Garibce, Anbahan, Çaykenarı, Zivind, 

Tavşanbükü, İğdir, Kızılkaya, Bademağacı, Avdan, Beğiş, Yalınlısagir, Yalınlıkebir, İmecik, 

Bahtılı, Pazaravdanı, Karapınar, Fığla, Kızılcaağaç, Andiya, Akkilise, Kevzer, Yeleme, 

Alifahreddinikebir, Ürkütlü, Karaaliler, Yuva (< Yıva), Mamatlar, Belen, Kışla ve Burdur’un 

Bucak ilçesinde konargöçer hayatı devam ettirmektedirler54.     

Kargın55: Kargın kelimesi yaygın olarak Anadolu’da birçok yörede; eriyen karların 

oluşturduğu gür ve bol suyun tatlı bir meyilden, taşlar üzerinden sekerek akmasına verilen 

addır. Bugün Anadolu’daki birçok Kargın, Korhun, Korkun, Karkın, Garkın adlarının 

geçtiği köylerin yakınlarında bu tarz bir akarsuyun bulunduğu görülür. Kargın, karkın, 

korgun, korhun, karkin ve karkine Anadolu’da değişik yörelerin ağızlarında aynı kelimenin 

yöresel söyleyişlerden dolayı değişik şekillerde kullanılır olmuştur. Bu kelime, ayrıca 

“tarlanın sudan çamur haline gelmesi, üstü kuru gibi görünüp altı bataklık olan yer, dereler 

çekildikten sonra kalan toprak ve malın çokluğundan fiyatın düşmesi” anlamlarını da 

taşımaktadır. Kargın kelimesinin etimolojisi, kar- “bir şeyi bir şeyle karıştırmak, katmak” ile 

ilişkilidir. Karkın ise “çok devamlı karıştıran, katan, çoğaltan” demektir56.   

Oğuz tarihinde önemli rol oynamış boylardan biri olan Karkınlar, Oğuzlar’ın 

Bozoklar koluna bağlı Yıldız Han Oğullarındandır. Eski Bir Türkmen boy adı olan Kargın, 

Dîvânü Lûgati’t-Türk’te geçmemektedir57. Bu etnik ad, ilk olarak Reşidüddin’in eserinde yer 

almaktadır. Reşidüddin, Yazıcıoğlu, Salar Baba ve Ebulgazi Bahadır Han’a göre Kargın 

kelimesi, “yemeği, aşı bol olan; sofrası açık, el bol” demektir58.  

                                                      
48   V. A. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, (Gosudarstvo Selçukidov Maloy Azii, 

1941) (çev. Azer Yaran), Onur Yayınları 1988, s. 37. 
49  Hasan Moğol, age., 1997, s. 85. 
50  Leyla Karahan, age., 1996, s. 56.  
51  Mehmet Eröz, Yörükler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1991, s. 51. 
52  Ali Rıza Yalgın (Yalman), Cenupta Türkmen Oymakları II, (haz. Sabahat Emir), İstanbul Kültür Bakanlığı, 

1993. 
53  Osmanlılar zamanında, bu aşiretle ilgili bol miktarda Şer’iyye sicili tutulmuştur. Burdur Şer’iyye sicilleri 

198/1 nolu defter, 353 nolu sicil,1797; 17 Cemazil ahir 1836 Tirkemiş Voyvodasına emir, Isparta Şer’iyye 

sicili 180 nolu defter (ayrıntılı bilgi için bk. Hayati Kuzucu, Burdur Araştırmaları Dergisi, Burdur 2001-2 

sayısı). 
54  Mehmet Ak, Teke Yörükleri (1800-1900), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2015, s. 71.    
55  Kargın aşireti hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Tufan Gündüz, age., 2010, s. 149-150.  
56  Ahmet Bican Ercilasun, agm., 2008, s. 18.   
57  Faruk Demirtaş, agm., 1949, s. 364.  
58  Soltanşa Atanıyazov, age., 2005, s. 184.   
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Karkın59 boyu hakkında, Kâşgarlı Mahmut, 22 Oğuz boyunun iki Kalaç (~Halaç) 

boyu ile birleşerek 24 Oğuzları meydana getirdiğini ifade etmiştir. Kâşgarlı Kargın ve İparlı 

boylarının adını anmadığından sonraki Oğuzlar kütüğünde tanıtılan bu iki boyun, XI. yy. da 

Kalaç Türklerinden sayıldığı anlaşılmaktadır. Bu boyun adı, eski kaynaklarda Karkın’dan 

başka Garkın, Karkun ve Kargun biçimlerinde yazılıdır.  

Bugün Anadolu’da Karkın adı, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir yer adı olarak 

geçmektedir. Bu boy, Antalya merkez Kargın ve Antalya’nın bir ilçesi Manavgat’ta 

Beşkonak, Karkınlar, Değirmenözü’nde yer adı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Afyon, 

Ankara, Balıkesir, Çorum, Isparta Kastamonu, Niğde, Sivas’ta Kargın biçiminde Çorum, 

Eskişehir, Konya, Manisa, Niğde şehirlerinde de köy adı olarak bu boyun adı korunmuştur60. 

Kızılaliler: Kızılaliler köyünden yaptığımız derlemeye göre Alevi Türkmen 

köylerinden biri değildir. Peki, köyün adındaki kızıl61 nereden gelmektedir? Köyün adının 

toprağın renginden geldiğini düşünürsek toprağın rengi “kızıl” değildir. Kızıl kelimesi, 

“yön” anlamında da kullanılmamıştır. Köyde ikamet eden Yusuf Arı’dan yaptığımız 

derlemeye göre bu köye “kıpkırmızı, pancar suratlı Ali” isminde birisi gelip yerleşmiştir ve 

köy adını buradan almıştır. Bu açıklama tabi ki bir halk etimolojisidir.  

Kızılaliler köyünün adı, Anadolu Karaman, Rum, Diyarbakır, Arap ve Zülkadriye 

Eyaletleri (1530-1556) Şam ve Halep Dâhil’de “Kızılcaköy”62 olarak kayıtlıdır. Kızıl 

kelimesinin “boy adı” anlamı da vardır. Şöyle ki, “Hazar denizi doğusunda, Etrek Irmağı 

dolaylarında ve Cürcanda oturan On İki Türkmen aşiretinin birinin adı Yomut’tur. 

Yomutların (~Yaralı) boyunun bölüntülerinden birinin adı Kızıl’dır. Ayrıca Sibirya Türkleri 

arasında Kızıllar adlı bir boy vardır”63.  

Kızıllı Yörüklerine, Kavurgalı taifesi Maraş Yörükleri, Bekdaş cemaati ve Halep 

Türkmenleri içerisinde de tesadüf edilmektedir64. Kızıllı Yörükleri, Teke yöresinde XVIII. 

yüzyıldan başlarından itibaren var olup Aşağı ve Yukarı Kızıllı cemaati olarak iki gruba 

ayrılmıştır. Yukarı Kızıllı Yörüklerinin yerleşik hayata geçmesiyle birlikte “Yukarı Kızıllı 

Köyü” Burdur’un Bucak ilçesine bağlı “Kızılkaya” köyü olmuştur. Aşağı Kızıllı 

Yörüklerinin yerleştiği Kızıllı köyü ise Antalya Döşemealtı köylerindendir65. Korkuteli’ne 

bağlı Kızılaliler köyü de kuvvetle muhtemel Yukarı Kızıllı Yörüklerinin yerleştiği ve adını 

verdiği köylerden biridir.  

Korkuteli: Korkuteli’nin eski adı kaynaklarda İsinda olarak geçmektedir. Şehir 

merkezi, Yazır köyü yakınlarında olduğu bilinmektedir66. Roma döneminde İsinda adı, 

değiştirilerek İstanoz/s şeklinde söylenmiştir. Kelime, Yunancada stános şeklinde “ağıl, 

mandıra” anlamında kullanılır.   

Istanoz/s, Antalya’nın kuzey batısında ve Antalya’ya 60 km. uzaklıkta bulunan yayla 

ilçelerden biridir. İlçenin temelini teşkil eden Alâeddin Mahallesi, ilçenin ilk yerleşim 

merkezidir. Osmanlı devletinde Sultan II. Bayezid’in son zamanlarında II. Bayezid’in 

şehzadeleri Selim, Ahmet ve Korkut arasında yaşanan taht mücadelesinde Korkuteli, o sırada 

Antalya sancakbeyi Şehzade Korkut’a merkezlik yapmıştır. Şehzade Selim ve yanındaki 

idareciler saltanat makamı için Korkut’un varlığını tehlikeli olarak görüyorlardı. Bu 

bakımdan Osmanlı kaynaklarında Korkut’un Selim’in yolladığı uydurma saltanata davet 

                                                      
59  Ayrıntılı bilgi için bk. Alemdar Yalçın, Uzman Hacı Yılmaz, “Kargın Ocaklı Boyu ile ilgili yeni belgeler“ (bu 

bilgi, http://www. hbektasveli. gazi.edu.tr/dergi_dosyalar/21-13-94.pdf sitesinden alınmıştır) (Erişim tarihi: 

07.06. 2009). 
60  Ayrıntılı bilgi için bk. Alemdar Yalçın, Uzman Hacı Yılmaz, “Kargın Ocaklı Boyu ile ilgili yeni belgeler“, 

(bu bilgi, http://www. hbektasveli. gazi.edu.tr/dergi_dosyalar/21-13-94.pdf sitesinden alınmıştır) (Erişim 

tarihi: 07.06. 2009). 
61  Derleme Sözlüğü’nde kızıl kelimesinin Denizli’nin Honaz ilçesinde ve Söğüt kasabasında, Kırşehir’de, 

Kayseri Erkilet’te ve Niğde’nin Bor ilçesinde “tembel, iş görmez, kızıl” anlamında da kullanılmaktadır. 
62  TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: Osmanlı Yer 

Adları: II, Ankara 2013, s. 872.  
63  S. Sırrı Üçer-M. Mes’ud Koman, age., 1945, s. 38.  
64  Mehmet Ak, age., 2015, s. 55.   
65  Mehmet Ak, age., 2015, s. 56.   
66  Ahmet Çaycı, “Korkuteli (Istanoz) Tarihi ve Korkuteli Alâeddin Camii Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 16, Konya 2004, s. 107-108.  
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mektuplarına kanıp bunlara olumlu cevaplar vermesi yüzünden ortadan kaldırıldığı 

şeklindeki bilgiler (Hoca Sadettin, II, 231) olayı meşru zeminlere çekme gayretinin bir 

yansıması olmalıdır. Kardeşinin 10.000 kişiyle üzerine yürüdüğünü öğrenen Korkut, sadık 

adamı Piyale yanında olduğu halde Manisa’dan gizlice kaçıp Mısır’a gitmek için Teke-ili 

yöresine doğru yola çıktı; ancak Korkuteli’nde bir mağarada yakalandı ve Bursa’ya 

götürülürken Eğrigöz (~Emet) kasabası yakınında kapıcı başı Sinan ağa tarafından boğularak 

öldürüldü. Bazı kaynaklarda ise onun Teke-iline değil İzmir-Bergama tarafına gittiği ve 

buradan denize açılarak Rodos’a sığınmak istediği belirtilir (16. Asırda Yazılmış Grekçe 

Anonim Osmanlı Tarihi, s. 192)67. Mücadeleyi kazanarak hükümdar olan Selim kardeşi 

Korkut’u Osmankalfalar köyü yakınlarındaki bir mağarada saklanmakta iken 1510 yılında 

boğdurarak öldürtmüştür.  

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Korkuteli şöyle geçmektedir: İstanoz Şehri 

Yaylağı (~Korkuteli): Tekebay oğlu alıp, Yıldırım Han eline girmiştir. Paşa hassı 

voyvodalıktır. Müftüsü, nakibi, kadısı, kethüda-yeri, serdarı Adalya’da (~Antalya) otururlar. 

Yılda bir defa buraya gelip sekiz ay iyş ve işret edip hava alırlar. Kalesi batı tarafında 

viranca küçük bir kaledir. Batıya bakan bir kapısı var. Güneyindeki mağaralı kayalar bu 

kaleye havaledir. Bu yaylanın yüz evinde insanlar kışlar gerisi göçerler. İstanoz nehrinin iki 

tarafında kat kat ve içli dışlı, hamamlı, havuzlu saraylar vardır. Evler bağ ve bahçelidir. 

Nehir üzerinde 70 ağaç köprü vardır. Herkes evlerinde yaranlarıyla yüzerler, balık avlarlar. 

Uzunluğu tam iki saat yerdir. Enliliği ancak üçer dörder evdir. Sokakları geniştir. Her 

köşesinde değirmenler vardır. Şehirde 205 mihrap vardır. Mescitleri çoktur. Çoğunun evkafı 

yoktur. Cuma namazı kılınan üç cami vardır. Sultan Alâeddin Camii, şehrin batı ucundadır. 

Evvelce kurşun örtülü imiş. Celali Karayazıcı kurşununu söküp sekbanlarına vermiş ve camii 

yakmıştır. Sonra Kuyucu Murad Paşa tamir ettirmiştir. Camiin ortası, Bursa’daki Ulu Cami 

gibi açıktır. Avlusu beyaz mermer döşelidir. Müezzin mahlefi camiin ortasındadır. Kıble 

kapısından 12 basamakla inilir. Minaresinin kapısında şöyle yazılıdır: “Büniye hazihil 

minaratışşerif Murad paşa Evaili Rebiülahir” sene 979. 

Bir medrese, bir han, bir hamam, bir imaret Sultan Alâeddin’indir. 300 dükkânı 

vardır. Dükkânların kepenkleri yoktur. Herkes malını gece evine götürür. Sokaklarında 

kaldırım yoktur. Havası çok latiftir. Burada sekiz ay zevk ve safa edip çehreleri gül renkli 

olup taze hayat bulurlar. Adalya halkı  bu yaylağa gelmese ölürler. Kirazı, elması, emrudu 

(~Karyağdı armudu), fındığı meşhurdur.  İslambol’da (İstanbul) Galata mevlevihanesi şeyhi 

Âdem efendinin sarayının benzeri bir yerde yoktur. Bu şehirde haftada bir pazar kurulur. 

Buradan kuzeye dört saat gittik...68 

Osmanlı hükümünde Konya şehrinin Meram’ı, Malatya’nın Aspuzusu, Peçoy-ı Sirem 

İrem Bağı’nın Baruthanesi, Kırım Vilayeti’nde Kefe’nin Sudak’ı ve Antalya’nın Istanaz’ı, 

Rum, Arap ve Acem’de meşhurdur. Eğer bu Istanaz Yaylağı’nı öğrendiğimiz kadarıyla 

özelliklerini yazsak bir cilt kitap olur69.    

Küçükköy ve Büyükköy: Anadolu’ya yerleşim esnasında adlandırma yapılırken 

bölgenin toprak, su, iklim ve coğrafî yapısına göre, adlandırma yapıldığı gibi, Türkmen 

oymaklarının adlarına göre de bölgelere değişik adların verildiğinden yukarıda söz edilmişti. 

Teke bölgesine yerleşen birçok Yörük ve Türkmen aşiretleri iskân oldukları yerlere kendi 

adlarını da vermişlerdir. Bu duruma en güzel örnek, Korkuteli ilçesine bağlı Küçük Ali 

Fahrettin Köyü (günümüzdeki adı Küçükköy kasabası) ile Büyük Ali Fahrettin köyünün 

(günümüzdeki adı Büyükköy kasabası) reislerinin adlarıyla anılmasıdır. Küçük Ali Fahrettin, 

kasabanın en eski mezarlığında bir tepe üzerinde, Türk motifli mezarındaki mezar taşı 

kitabesinde (h. 747) m. 1346-1347 senesinde vefat ettiği kayıtlıdır. Bu aşiret reisi, Korkuteli 

ve civarındaki fütuhatın (1300 civarı) ardından kendi adıyla anılan köyü kurmuştur. 

Ağabeysi olduğu tahmin edilen Büyük Ali Fahrettin de yine aynı şekilde Küçükköy’ün 

yakınana yeni bir yerleşim birimi oluşturmuştur70.  

                                                      
67  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 26, “Korkut” maddesi, s. 206.  
68  Korkuteli hakkında bilgi için bk. Korkuteli 2013 Antalya’nın Yaylaya Uzanan Eli, 2013, s. 5. 
69  Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi (hazırlayan: Seyit Ali Kahraman), 7-10. 

Kitaplar, Dizin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2013, s. 163-165. 
70    Hasan Moğol, Teke Sancağı Şer’iyye Sicili, Mehter Yayınları, Ankara 1996, s. 85.  
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Kaynaklarda, Burdur’un Gölhisar ilçesinde XVI. ve XVII. yüzyıllarda görülen “Ali 

Fahrettinli Türkmen Taifesi”, Türkemiş’ten sonra en kalabalık Yörük taifesidir, Malumlu ve 

Yazır bölüklerinden71 olduğu kayıtlıdır. 

Varsak~Farsak: Varsak kelimesinin üç anlamı vardır: a) Bir Türk boyu, kabilesine 

verilen addır b) Eski harp aletlerinden bir çeşit yatağan, kısa kılıç c) Taşçıların taş kırdıkları 

büyük çekiç. Varsak için Karsak kelimesini kullananlar vardır. Atanıyazov eserinde, 

Karsak/Karsakçı’yı şöyle açıklamıştır; “Yomut ve Teke boylarının Tacikistan’ın Cılıköl 

bölgesinde yaşayan Salırların; Semerkant ilindeki Çandırların içindeki “Karsak”, Çovdur ve 

Olam boylarında ise “Karsakçı” sülalelerine rastlanmaktadır. İkisi de aynı kökten gelir. 

Karsak adlı hayvanı totem edinenler veya Karsak avlayanlar şeklinde izah edilebilir”72. 

Oğuzlar, büyük boyları birleştiren kişi adını; birleşerek meydana gelen boy veya bölüntülere 

ad olarak vermişlerdir. Yani Varsak da Bozok Oklu Han’ın yedi oğlundan birinin adıdır73. 

Adlarını başlarında bulunan bir Türkmen beyinden alan Varsak Yörükleri (~Tarsus 

Türkmenleri), kaynaklarda Varsak, Farsak, Varsaklar ve Varsaklı şeklinde geçmektedir74. 

Antalya’da bulunan “Varsak” yer adının tarihi geçmişine bakarsak muhtemelen Osmanlı 

Devleti ile Karamanoğlu Beyliği arasında yaşanan mücadelede Karaman ve Taşeli yöresinde 

Osmanlı Devletine karşı yapılan direnişin temel mücadelesini oluşturan çok sayıdaki Yörük, 

II. Mehmet döneminde Rumeli taraflarına sürgün edilmişlerdir. Kuvvetle muhtemel, Varsak 

Yörükleri de bu süreçte XV. yüzyılın sonlarına doğru Teke yöresine sürgün yoluyla 

Karaman’dan gelmiştir. XVI. yüzyıl Tahrir defterlerinde bu Yörükler, Teke sancağında 

“Cemaat-i Yörükân-ı Varsakan” olarak kaydedilmiştir. Varsak Yörükleri, XIX. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren yerleşmeye başlamışlardır. Varsaklılar, bugün Antalya Kepez 

Beldesi’nde bulunan Varsak Köyü ile Korkuteli’nde bulunan Varsak Yaylası arasında yarı 

yerleşik bir hayat sürmektedirler75.   

Varsaklılar, bugün başta Antalya olmak üzere, Tarsus, Niğde Adana, Aydın, 

Kırşehir, Kayseri, Bayburt, Çorum, Isparta, Sivas, Muğla, Osmaniye, Mersin ve diğer bazı 

illere yerleşmiş ve yerleştikleri yerlere de adlarını vermişlerdir.  

Yazır: Yazır boyu, Oğuzların Bozok koluna mensup, 24 Türkmen boyu içerisinde en 

büyük boylardan biridir. Yörük grubuna dâhil olan Yazır Oğuz boyunun en mühimi Teke 

sancağına gelip yerleşmiştir ve Sarı ve Kara sıfatıyla iki şubeye ayrılmıştır76. 

Yazır kelimesi, “çok ülkeye sahip, pek çok ülkenin valisi, çok ülke onun olsun vb.” 

demektir. Pek çok araştırmacı Yazır Oğuz boyunun adını yaz- “yazmak, yere sermek, 

yenmek, yıkmak, basıp almak” olarak açıklamıştır. Atanıyazov’a göre Yazır etnonim adının 

anlamını ve türemesini en doğru veren S. P. Tolstov ve A. A. Roslyakov’tur. Bunlar etnonim 

adını, eski bir Türk boyu olan “Yas” adıyla bağdaştırmıştır. Yani; Yaz (< Yas, As) ve Eski 

Türkçedeki +ır çokluk eki. Anlamı da “Yaz halkı, yaz boyu” demektir77. Zeki Velidi Togan, 

kelimeyi yazıg+er şeklinde açıkladıktan sonra Yazır boyu ile As kabilesi arasında bir ilişki 

olabileceğini düşünmüştür78.  

Kelime DLT’de yazgır olarak geçer. Ercilasun, kelimenin yay- anlamındaki yaz- 

fiilinden gır- ekiyle yapılmış olduğunu “çok yayan, çok yaygın” anlamına geldiğini 

söylemiştir. Devamında kelimenin anlamının kaynakların verdiği “iller ağası (büyüğü), çok 

vilayete sahip” anlamıyla da uyuştuğunu eklemiştir79.  

                                                      
71    Hayati Kuzucu, agm., 2001-2 sayısı. 
72  Soltanşa Atanıyazov, age., 2005, s. 188. 
73  S. Sırrı Üçer-M. Mes’ud Koman, age., 1945, s. 46.   
74  Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve 

Cemaatler, İşaret Yayınları, İstanbul 2005, s. 78, s. 312, s. 643.  
75 Mehmet Ak, age., 2015, s. 76.    
76  Ayrıntılı bilgi için bk. Faruk Sümer, “Bozoklu Boylarına Dâir”, DTCFD XIII, 1953, S. 69; Faruk Demirtaş, 

“Osmanlı Devrinde Anadolu’da Oğuz Boyları”, DTCFD VII/2, 1949, s. 333. 
77  Soltanşa Atanıyazov, age., 2005, s. 280-281.  
78  Zeki Velidi Togan, 1982, s. 101.  
79  Ahmet Bican Ercilasun, “Oğuz Boy Adlarının Etimolojisi”, Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, Güz 2008, s. 

13-14.   
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XIII. yüzyıldan itibaren Antalya ve çevresine genellikle Üç-Okların teşkil ettiği ve 

Türkmen topluluklarının yerleştirildiği görülmektedir80. Bu Türkmen toplulukları ve 

aşiretleri özellikle Korkuteli civarında yoğunluk kazanmış ve yerleştikleri köy ve kasabalara 

kendi adlarını vermişlerdir. XVI. yüzyılda II. Bayezid döneminde yapılan tahrirde Korkuteli 

civarında Bayat, Iğdır Çavundur, Karkın, Üreğir (~Yüreğir), Yazır ve Yıva gibi köy adlarının 

bulunması bunun bir kanıtıdır81. Korkuteli ilçesinde, Kınık Oğuz boyu dışında yer adlarından 

öğrenildiği kadarıyla Büğdüz, Çavuldur (~Çavundur), Dodurga, Eymür (~Eymir), İğdir, 

Karkın, Yazır, Yıva, Yüreğir (~Üreğir) Salur boyları da yerleşmişlerdir82.  

Faruk Sümer, Yıva Oğuz boyun adının kayıtlarda İva, Yawa, Ywa, Yava, imlalarıyla 

da geçtiğini belirterek bu adın bugünkü “Yuva” köyleriyle ilgili olduğunu söylemektedir83. 

Bugün Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Yuva köyü de “Yıva” Oğuz boyunun adını verdiği 

köylerden biridir. 

12) Sürekli veya dönemlik yerleşme ile ilgili köy adları: Bu gruba 4 köy adı girer: 

Çığlık, Garipçe, Güzle ve Söbüce. Korkuteli’nde Yörükler tarafından yaylak/yayla olarak 

kullanılan yerlerden biri de Çığlık’tır. Hasan Moğol’un Teke Sancağı Şer’iyye Sicili 

çalışmasında burası eskiden bir köy idi ve adı da Karye-i Çiğlik idi. Korkuteli’nde Garipçe, 

sürekli yerleşimin/yaşantının olduğu bir köydür. Güzle ise adından da anlaşılacağı üzere 

mevsimlik/belli bir dönemde halkın yaşadığı daha az serin ve asıl köye yakın olan bir yayla 

yerleşim yeridir. Beğiş köyü de aslında Tatköy’ün yaylasıdır. Önceleri Tatköy yokken 

Tatköy’ün sakinleri, Beğiş’te yaşamaktaydı. Korkuteli’nin önemli yaylalarından biri de 

Söbüce’dir. Antalya yaylaları arasında paylaşılamayan bir konumda olan Söbüce, Korkuteli 

Taşkesik köylüleri ile Yeni Osmanlı Yörüklerini zaman zaman karşıya getirmiştir, hatta 

kavga ve çatışmalara sebep olmuştur.  

  

                                                      
80   Şehabeddin Tekindağ, “Teke-eli ve Tekeoğulları”, İÜEF Tarih Enstitüsü Dergisi, 7-8, 1977, s. 55.  
81   Ahmet Çaycı, agm., 2004, s. 111.   
82  Faruk Sümer, age., 1999, s. 423-460. Ayrıntılı bilgi için bk. Nihal-Ahmed Naci, Anadolu’da Türklere Aid Yer 

İsimleri,  s. 243-259, TM. II, Türkiye’de Meskûn Yerler Kılavuzu, İçişleri Bakanlığı yayını XIII, seri No: 16d 

/ I Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956; Köylerimiz, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Seri II, Sayı: 3, Başbakanlık Basım, Ankara 1968.   
83  Faruk, Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 

Yayınları, İstanbul 1999, s. 348-349. 
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Sonuç 

Korkuteli köy adlarına genel olarak bakıldığında köylerin adlandırılmasında, üç 

tabakanın olduğu görülmektedir: İlk tabakada, Rum yer adları, orta tabakada Türkmen ve 

Yörüklerin bizatihi kendi verdikleri adlar ve son tabakada ise İçişleri Bakanlığı’nın 

değiştirdiği adlar yer almaktadır.     

Korkuteli köy adları, ağırlıklı olarak tabiatla ilgili olduğu görülmektedir. Bunlar 

içerisinde de en çok dikkat çekenler su ve renklerle ilgili olanlardır. Su adlarının 

kullanılmasının nedeni, Yörüklerin yerleşmek için bilhassa su kaynağı bulunan yerleri 

seçmesinden kaynaklanmış olmalıdır. Çaykenarı, Dereköy, Karakuyu, Kırkpınar vb. Renk 

adlarına bakıldığında ise ak, kara, kızıl ve yeşil kelimelerinin kullanıldığını görülmektedir. 

Burada dikkat çeken bir husus; Arapçadan alıntı olan “beyaz” ve “siyah” kelimelerinin köy 

adlarımızda hiç kullanılmaması, aksine Türkçe olan “ak”, “kara” ve “kızıl” kelimelerinin sık 

kullanılmasıdır. Akyar, Karabayır, Karakuyu, Karataş, Kızılcadağ, Yeşiloba. Ancak ilçede 

yapılan köy adları incelemelerin neticesinde, bu renk adlarının temel anlamda değil de 

bazılarının “yön” anlamında kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Türkler, yer adı vermede boy, oymak ve aşiret reisinin adlarından yararlandıkları 

görülmektedir. Bayat, Bayat Bademlisi, Büyük Ali Fahrettin, Kargın, Küçük Ali Fahrettin, 

Yazır ve Karadiğin gibi köy adlarının olması Korkuteli’ne bu Oğuz boylarının ve aşiret 

reislerinin gelip yerleştiğinin ve adının verildiğinin bir kanıtıdır.   

Korkuteli’nde kentleşme ve geçici göç yoğun olarak görülmektedir. Şehirden kırsal 

alana yani; yaylalara, kırsal alandan şehre ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde göçlerin 

olduğu görülmektedir. Son yıllarda da başta Antalya il merkezi olmak üzere, çeşitli il ve 

ilçelere de iş için temelli ve geçici göçlerin olduğu gözlemlenmektedir. Bu göçlerin 

neticesinde nüfusu azalan pek çok köy yakınındaki diğer bir köyle birleştirilmek zorunda 

kalmıştır. Bunun sonucunda da bazı köy adları kaybolup gitmiştir.  
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Türkçede Aktarma Cümleleri Üzerine Bir Değerlendirme 

 

Emre TÜRKMEN* 

 

Öz: Cümle türleri belirlenirken adlandırmalar yüklem temelli yapılır; buna göre 

yüklemin yeri, cinsi, sayısı ve anlamı belirleyici olur. Farklı bir yaklaşım olarak cümlenin 

kuruluş ve diziliş ilişkisi içinde ele alınarak tek bir yargı taşıyan cümlelere “düz kuruluşlu 

cümleler”, birden çok yargı taşıyan cümlelere “karma kuruluşlu cümleler” adlandırması ile 

yapılacak değerlendirmenin açacağı yollar olduğu düşünülmektedir. Aktarma cümleleri, düz 

kuruluşlu cümlelerden farklı olarak cümlede ifade edilen oluş ve kılışın tek ve ortak olmadığı 

karma kuruluşlu cümle türlerindendir. İç içe cümle olarak adlandırılan de- fiili ile kurulu bir 

asıl cümle ile onun içinde yer alan aktarılan bir ifade ya da ibarenin yer aldığı cümlelerle, 

birtakım alıntıların ve tam yargılı cümlelerin bulunduğu cümleler oldukları söylenebilir. Bu 

çalışmada ana hatlarıyla aktarma cümleleri kavramı irdelenecek, aktarma cümlelerinin bir 

karma kuruluşlu cümle olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Cümle, Karma Kuruluşlu Cümleler, Aktarma, Aktarma Cümleleri. 

AN EVALUATION OF THE REPORTED SPEECH SENTENCES IN TURKISH 

Abstract: Classification of the “sentences” is a controversial topic in Turkish 

linguistic studies. Researchers have formulated various classifications, which led to 

confusion. This paper posits a different type of classification based on the sentence 

construction. Traditionally, the sentences are labelled according to their verbs and the place, 

type, amount and meaning of the verbs determine the categorization of a sentence. With a 

different approach, this paper proposes to classify the sentences in two types according to the 

construction of the sentence and string of elements. Whereas sentences containing one 

statement will be labelled as “simple construction sentences” sentences with more than one 

statement will be called “compound sentences”. The interpretation of the sentences in such a 

way is thought to be opening new paths. For instance, reported speech sentences are 

compound sentences that differ from simple sentences in the way that they do not contain 

single and same occurrence and action. These sentences can be described as nested sentences 

containing full statements and some quotations with the main sentence involving the main 

sentence constructed with “de-” verb nested with reported statements. This study suggests a 

definition for reported speech and basically examines reported speech sentences by 

discussing whether the reported speech sentences can be defined as compound sentences. 

Keywords: Sentence, Compound Sentences, Reported Speech, Reported Speech Sentences

                                                      
* Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, emreturkmen@ktu.edu.tr 
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Giriş 

Seslerin, morfemlerin, kelime öbeklerinin, cümlelerin, paragrafların ve daha büyük 

yapıların yatay dizilişlerinden meydana gelen bir sistem olarak nitelendirilen dil, sınırsız 

muhtevayı sınırlı kalıplarla ifade etmek için belirli sözdizim kalıplarını kullanır. Bu 

sözdizimi imkânlarından biri olan aktarma cümleleri, iç içe cümlelerle birtakım alıntıların 

çeşitli biçimlerde verildiği cümlelerden oluşur. 

1. Aktarma Cümleleri 

Aktarma cümlesi terimi dilbilim terimleri sözlüklerinde yer almamış, ancak dolaylı 

anlatım (indirect speech) ve dolaysız anlatım (direct speech) maddeleri açıklanırken aktarma 

cümlesi örneklerine yer verilmiştir (Topaloğlu 1989; Korkmaz 1992; Hengirmen 1999; 

Vardar 2007; İmer vd. 2011; Karaağaç 2013). 

Atabay vd. (2003: 48), tümcelerin tümleç olarak kullanılabilme özelliğinden söz 

ederken aktarma tümce kavramına değinir.1  Coşar (1997; 2006) ise aktarma cümlelerini 

müstakilen inceleyerek şöyle tanımlar (1997: 153): “Aktarma cümleleri dolaylı ve dolaysız 

anlatım cümleleridir. Bunlar iç içe cümle olarak adlandırılan bir ifade ya da ibarenin yer 

aldığı cümlelerle, bir takım alıntıların ve tam yargılı cümlelerin bulunduğu cümlelerdir.” 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir Adlı Eserindeki Cümlelerde Unsur Dizilişi ve Kuruluş 

İlişkisi adlı doktora tezinde cümleleri kuruluşlarına göre düz kuruluşlu ve karma kuruluşlu 

cümleler şeklinde sınıflandırarak aktarma cümlelerini, karma kuruluşlu cümleler başlığı 

altında değerlendirir. Aktarma cümlesi terimi ve örneklerine yer verdiği Üç Çay Risalesi adlı 

bir diğer çalışmasında aktarma cümlelerinin kuruluş ve unsur dizilişlerini parantezleme 

yöntemiyle gösterir. 

Dolaysız/ düz ve dolaylı anlatım; dolaysız söylem, dolaylı söylem, yarı-dolaylı 

söylem; aktarılan söylem gibi farklı adlandırmalarla aktarma cümlelerine değinilen 

çalışmalar da mevcuttur. Kononov, düz anlatım ve dolaylı anlatım olmak üzere ikili bir 

ayrıma giderek cümlede konuşanın sözü ile nakledilen sözü bağlayan bağlayıcılar (diye, ki) 

üzerinde durmaktadır (Tekin 1988: 365). Özmen (2016), birleşik cümle bahsinde yapı 

bakımından cümleler başlığı altında dolaylı ve dolaysız anlatıma yer verir. Dolaylı ve 

dolaysız anlatımı da “Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde Dolaysız Anlatım” ve 

“Günümüz Türkçesinde Dolaysız Anlatım” alt başlıklarında inceler. Gülmez (2003), aktarma 

ve söylem terimlerini yan yana kullanır. Aktarılan söylemin biçimbilgisi ve sözdizimi 

çerçevesinde sınırlı kalmayarak sözcelem kuramı esasında özel bir sözcelem edimi olarak 

incelenmesi gerektiğini savunur. 

Aktarma cümlesi adlandırmasının sınırlı sayıda çalışmada yer aldığı, buna karşın 

dolaylı anlatım / dolaysız anlatım (düz anlatım) adlandırmalarının sıklıkla tercih edildiği 

görülmektedir. 

1.1. Dolaylı ve Dolaysız Aktarma Cümleleri 

Aktaranın bakış açısı ve konuşurun tutumu esasında farklılık gösteren, geleneksel 

olarak varlığı kabul edilen iki tür aktarma cümlesi vardır: Dolaysız aktarma [Oratio 

recta/direct quotation] ve Dolaylı aktarma [Oratio obliqua/ Indirect quotation] (Coulmas 

1986: 2). Dolaysız aktarma cümlesi, “de- fiilinin asıl cümlenin yüklemi olduğu, asıl 

cümleden sonra gelen bir alıntı ya da ifadenin (:) işareti ya da bu değerde bir birimden sonra 

verildiği cümledir.” (Coşar 2006: 49). Dolaylı aktarma cümlesi ise “Aktarılan unsurun de-, 

söyle- fiiliyle çoğunlukla zarf-fiil grubu içinde yer aldığı cümlelerdir.” (Coşar 2006: 49). 

Li’de özellikle fiillerin cümle sonunda yer aldığı dillerdeki aktarma cümlelerinde, aktarılan 

ifadenin özne ile de- fiilli yüklem arasında yer aldığına işaret etmektedir (1986: 39). 

                                                      
1“Bu tür adlaşan tümceler, genellikle, yüklemi demek eylemiyle kurulmuş tümcelerde tümleç olarak 

kullanılmaktadır. Örneklerde de görüleceği gibi, söz konusu tümceler aktarma tümcelerdir” (2003: 48): “Vallahi 

ben de şaştım kaldım, diyordu.”, “Ali Dingil’e hak verdi: Aman kaçalım, dedi.”, “Senin gibi eli eren, bu kadar 

çalışmış, kanımı vermiş adamdan da kaçak olur muydu, dedim.”, “Bizde büyüklere karşı çıkılmaz, dedi.” 

“Mektubunun bir yerinde Ne yapsam? Şaştım kaldım diyorsun.”, “Bu küçücük kuşları yakalamak günahtır, 

demediler mi sana?” “Yahu molla, görüşemedik, dedi.” “Kendi kendine: Artık, bu yorgunluğun iki üç misline 

katlanmış olan Nazif, kimbilir ne kadar bitkindir, dedi.” “Köylü, misafir kabul etmeyiz, demez; konacak konak 

yoktur, der.”, “Ne iyi adamlarmış, derim kaba söylüyorlar ama, ne dövüyorlar, ne taş atıyorlar.”  
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Dolaylı ve dolaysız aktarım arasındaki ayrımda dil bilgisel özelliklerin yanında 

aktarıcının rolü de ön plana çıkar. Öyle ki dolaysız ve dolaylı söz aktarımı arasındaki temel 

anlamsal fark, dolaysız aktarımda söylenilenler kelimesi kelimesine, olduğu gibi aktarılırken 

dolaylı aktarımda, aktaran kişinin söylenilenleri kendi kelimeleriyle ifade etmesinden ileri 

gelir (Leech and Short 1981: 318). Coulmas’a göre, dolaylı aktarım cümlelerinde, dolaysız 

aktarım cümlelerine nispetle aktaran kişinin aktardığı ifadeyi istediği gibi harmanlayabilmesi 

beraberinde bir anlam belirsizliğini ortaya çıkarabilir (1986:1). 

2. Kuruluş Bakımından Aktarma Cümleleri 

Geleneksel dilbilgisinde cümle türleri belirlenirken adlandırmalar yüklem temelli 

yapılır; buna göre yüklemin yeri, cinsi, sayısı ve anlamı belirleyici olur. Türlü adlandırmalar, 

tartışmalı terimlerle birlikte cümle esas itibarıyla yüklemin yerine göre kurallı ve devrik, 

yüklemin cinsine göre ad ve eylem, yapılarına (yargı sayısına) göre basit, birleşik, sıralı, 

bağlı, yüklemin anlamına göre olumlu, olumsuz, soru ve ünlem şeklinde 

sınıflandırılmaktadır.2  

Türk dili üzerine yapılan cümle çalışmalarında aktarma cümleleri müstakilen 

incelenmemektedir. İç içe birleşik cümle türlerinin izahında bu tür cümlelerin “daha çok 

alıntı ve aktarmalarda” kullanıldığı bilgisiyle aktarma(nakil) adlandırmasına yer 

verilmektedir.  (Ergin 2013: 406-407; Özkan ve Sevinçli 2013: 406-407). Nitekim Ergin, iç 

içe birleşik cümlelerin de- fiili ile ve nakillerde sıklıkla kullanıldığından söz ederek bil-, gör-

, görün-, say-, sayıl-, san-, zannet-, addet- hisset-, farz et-, duy-, işit-, um- gibi duygu 

fiillerinin bir cümleyi kendilerine bir cümle unsuru olarak alan fiiller olduğunu vurgular 

(2013: 406). Kononov, bu tarz duygu fiillerini adlandırmada çift idareye sahip olma 

özelliklerinden dolayı “verba sentiendi” terimini kullanır (Göğüş 1969: 139).  

Farklı bir yaklaşımla cümleyi kuruluş ve diziliş ilişkisi içinde ele almanın yanı sıra 

ifade edilen oluş ve kılış ile olan ve kılanın tek ve ortak olup olmaması esasında tek bir yargı 

taşıyan cümlelere “düz kuruluşlu cümleler”, birden çok yargı taşıyan cümlelere “karma 

kuruluşlu cümleler” adlandırması ile yapılacak değerlendirmenin açacağı yollar olduğu 

düşünülmektedir.  Bu noktada Coşar’ın (1997) yaptığı gruplandırma bu çalışmanın temelini 

oluşturmuştur.3 Düz kuruluşlu cümlelerden farklı olarak cümlede ifade edilen oluş ve kılışın 

tek ve ortak olmadığı karma kuruluşlu cümle türlerinden olan aktarma cümleleri, bir cümle 

barındıran dolaysız aktarım, cümle içerisinde yüklemsi ve iç cümle barındıran dolaylı 

aktarım olmak üzere iki şekilde görülmektedir. 

3. İnceleme 

Bu bahiste aktarılan unsurun cümleye dâhil olma biçimleri üzerinde durularak 

kuruluş bakımından niteliği gösterilecektir.  

3.1 Aktarılan Cümlenin Ana Cümleye Katılma Biçimi 

Aktarma cümlelerinde aktarılan cümle, ana cümleye nesne konumunda katılabilir. 

Bu durumu Türkçenin gerek tarihî dönem metinleri gerekse günümüz metinleri aracılığıyla 

görmek mümkündür. Aşağıdaki örneklerde te- ve ayt- fiilli ana cümleye nesne vazifesinde 

katılan dolaysız aktarma cümlelerini takiben günümüz Türkçesinden aynı işleyişteki dolaylı 

aktarma cümlesi yer almaktadır. 

köñlüñçe uduz tedi [T G 8]  

“Gönlünce sevk et!” dedi. (Tekin 2003: 84;85) 

Atlat! [ted]im [T K 1].  

(Beylere) “Askerleri atlara bindirin!” dedim. (Tekin 2003: 86;87) 

Sultan ayttı. Bir keçe sabr etse ne bolgay edi. [GT] 

Sultan cevap verdi: “Bir gece sabretse ne olurdu?” (Argunşah ve Yüksekkaya 2014: 

393). 

                                                      
2 Cümle türleri ile ilgili görüşler, cümle tasnifleri ve cümleleri tasnif ederken hangi ölçülerin kullanıldığına dair 

bk. Kerimoğlu (2014: 207-213).  
3 Coşar (1997), şöyle bir tasnife gitmiştir: I. Düz Kuruluşlu Cümleler: 1. Düz Kuruluşlu Fiil Cümleleri, 2. Düz 

Kuruluşlu İsim Cümleleri II. Karma Kuruluşlu Cümleler: 1. Bağlı Cümleler (1.1. Bağlaçsız Bağlı Cümleler, 

1.2. Bağlaçlı Bağlı Cümleler), 2. Aktarma Cümleleri (2.1. Dolaysız Aktarma Cümleleri, 2.2. Dolaylı Aktarma 

Cümleleri), 3. Ara Cümleli Cümleler, 4. Özel Kuruluşlu Cümleler (4.1. Bitmemiş Cümleler, 4.2. Ünlem 

Cümleleri, 4.3. Kabul ve Red Cümleleri) 
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Yüzü bir hikâye anlatıyor. Anlamlı bir yüzün hep bir hikâye anlatacağını söylerdi 

babam. (GY: 15) 

Aktarma cümlelerinde aktarılan cümle, ana cümleye zarf işleyişinde katılabilir. Bu 

durumda tarihî metinlerde tip; günümüz Türkçesinde diye kullanılarak aktarılan cümlelerle 

ana cümle eyleminin sebebi bildirilmektedir.   

yadag yabız boltı tip algalı kelti [BK D 32]  

“(Türklerin) piyadesi bozuldu diyerek (bizi) zaptetmek üzere (üzerimize) geldi.” 

(Tekin 2003: 74;75) 

ırak erser yablak agı birür yaguk erser edgü agı birür tip ança boşgurur ermiş [KT G 7] 

“‘(Çinliler, bir halk) uzak(ta yaşıyor) ise, kötü hediyeler verir, yakın(da yaşıyor) ise 

iyi hediyeler verir’ deyip öyle akıl verirler imiş”.  (Tekin 2003: 36; 37) 

Artık saatler hiç bozulmaz diye düşünürdüm ben. (GY: 19) 

4.2 Aktarılan Cümlenin Niteliği 

Aktarma cümlelerinde aktarılan cümle sıralı cümle ve şart cümlesi olabilir. 

 Şart cümlesi niteliğinde olanlar 

Biri ayur kazganç neñ tarıg tarımakta edgü yok kim bir tarısar miñ tümen bolur 

[EÖT-AÖT] 

Biri (şöyle) der: “Kazanç konusunda tarla ekmekten iyisi yoktur. Kim bir (defa ekin) 

ekerse o (ekin) sayılamayacak kadar çok hale gelir.” (Tulum ve Azılı 2015: 75) 

Kemerleri sıkmazsanız ben bu işte yokum, dedim. (GY: 26) 

“Mezarım, aklım başımda ölürsem denizde olacaktır…” derdi. (H: 203). 

 Sıralı cümle niteliğinde olanlar 

Ol ayttı: Ay sözi tatlı, yüzi kutlı, özi kamil, menim aybım iñen köptür. Meni men teg 

kişi bilmes, maña sen rastın ayttıñ, erür men aybıma kayil. [GT] 

“Ey sözü tatlı, yüzü kutlu, özü olgun (kişi), benim aybım pek çoktur, beni benim gibi 

kişi bilmez, bana sen doğrusunu söyledin, ben ayıbımı biliyorum.” dedi (Argunşah ve 

Yüksekkaya 2014: 362). 

Kızma baba, ne olur derdim. Ata daha iyi bineceğim…Sıkı sıkıya 

yapışacağım…Eyerin üzerinde dimdik duracağım…Sen kaybolunca ben dayanamıyorum 

(GY: 30) 

 Aktarma cümlelerinde birden fazla aktarılan cümle yer alabilir.  

Tigin kañı kanka inçe tip ötünti ıglayu bu ne emgeklig yir ermiş neg[ü]lüg togdum 

m[e]n.  [EÖT-AÖT] 

“Şehzade, Han babasına ağlayarak şöyle arz etti: “Bu ne sıkıntılı yermiş! Niçin 

doğdum ben?” (Tulum ve Azılı 2015: 61). 

Yaşar, çocukla meşgul olacağı yerde ona dönerek çok yavaş, âdeta yılan ıslığına 

benzeyen bir sesle “bırakın şu çocuğu” dedi. “Yaptığınız yeter…öldürecek misiniz”. (H: 

215-216). 

Okul için onlara yakacak odun veriyorum, derdi babam. Titiz kadın, o da hesap 

defterini temize çekiyor, derdi. (GY: 43) 
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Sonuç 

Aktarma cümlesi, az sayıdaki çalışmada müstakilen incelendiği, aktarma cümlesi 

örneklerine ise iç içe birleşik cümle bahsi çoğunlukta olmak üzere dolaylı ve doğrudan 

anlatım bahislerinde yer verildiği görülmektedir.  

İncelenen ve burada yer verilen sınırlı sayıdaki örneklerden hareketle aktarma 

cümlelerinin dolaylı ve doğrudan olmak üzere ana cümleye çoğunlukla nesne vazifesinde 

şart cümlesi, sıralı cümle şeklinde katılarak ifade edilen oluş ve kılış ile olan ve kılanın tek 

ve ortak olmadığı bir karma kuruluş gösterdiği söylenebilir.  

Aktarma cümlelerini, dolaylı anlatım ve dolaysız anlatım adlandırmaları yerine bu 

anlatış tarzının tözünü oluşturan cümleler esasında -karma kuruluşlu cümleler- 

adlandırmasıyla incelemenin yerinde olacağı, Türkçenin tarihî lehçelerinden günümüz 

ölçünlü diline değin örnekleri verilebilen aktarma cümleleri ile Türkçenin karma kuruluşlu 

yapı üretiminde izlediği yolların gösterilebileceği düşünülmektedir.4 

Eser Kısaltmaları 

BK  : Bilge Kagan yazıtı 

EÖT-AÖT : Edgü Ögli Tigin – Anyıg Ögli Tigin 

GT  : Gülistan Tercümesi 

GY  : Gizli Yüz 

H  : Huzur 

KT  : Kül Tigin yazıtı 

T  : Tunyukuk yazıtı 

Diğer Kısaltmalar 

D  : Doğu yüzü 

G  : Güney yüzü 

K  : Kuzey yüzü 

  

                                                      
4 Bu hedef doğrultusunda Prof. Dr. Asiye Mevhibe Coşar’ın danışmanlığında “Bir Karma Kuruluşlu Cümle 

Türü Olarak Türkçede Aktarma Cümleleri” adlı doktora tezi çalışması tarafımızdan hazırlanmaktadır. 
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“Sadece Kendi Düzenini Tanıyan Bir Dizge” Olan Dilin, Anlam Olanakları ile 

Genişleyerek Bir Üst Dil Oluşturması: Çador’da İmge ve Alışılmamış Bağdaştırmalar 

 

Gülşen CAN* 

 

Öz: Bu çalışmada, Murathan Mungan’ın Çador adlı eseri incelenmiş, eserden 

hareketle Mungan’ın imgelem dünyası açımlanmaya ve dilin edebî metinlerdeki genişleyen 

zenginliği gösterilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda metindeki imge ve alışılmamış 

bağdaştırmalar üzerinde durulmuş, yapıtın tamamının imgelerle örülü bir anlatıma sahip 

olduğu görülmüştür.  

Murathan Mungan’ın üzerinde önemle durduğu ve eserleri içerisinde ayrı bir yerde 

konumlandırdığı “Çador” adlı anlatısının ele alındığı araştırmada, “sadece kendi düzenini 

tanıyan bir dizge” (Saussure 1999: 53)  olan dilin, Murathan Mungan’ın imgelem dünyasında 

nasıl bir üst dil haline geldiği ve bu üst dilin Çador’da ne denli değişik ve alışılmamış 

imajlara, tasarımlara, farklı ve yeni çağrışımlara yol açtığı gösterilmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışma, Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda en önemli dört noktayı; 

dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetilerini harekete geçiren “dil”in anlamlandırılması 

durumunu ve sembolik dilin bireyin bilişsel ve dilbilgisel sınırlarını genişlettiği hususunu 

gündeme taşımakta, Çador gibi “soyutlaştırılmış dil” ile yazılmış bir metnin dilsel açıdan 

incelenmesiyle önem taşımaktadır. 

“Az sözcük ne sadeliktir, ne özetleme. Nedir? Anlam gücünü, çağrışım boyutlarını, 

türlü yorum olanaklarını pekiştirme, depo etme çabasıdır.” (Necatigil, 1983: 95). Murathan 

Mungan’ın Çador’da 106 sayfaya sıkıştırdığı bu benzetmeler, simgeler, semboller, 

metaforlar mahzeni daha anlaşılır kılınmak amacıyla biçim ve içerik bakımından incelenmiş, 

Türkçenin sunduğu dilsel ve anlamsal olanaklar gösterilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Murathan Mungan, Çador, İmge, Alışılmamış Bağdaştırma. 

 

AS “A SYSTEM THAT RECOGNİZES ONLY İTS OWN ORDER,” 

LANGUAGE’S FORMİNG A METALANGUAGE BY EXPANDİNG THROUGH 

SEMANTİC POTENTİALS: IMAGES AND UNUSUAL ADAPTATİONS İN ÇADOR 

 

Abstract: This study examines Murathan Mungan’s work entitled Çador with the 

aim to explore Mungan’s imagination and indicate language’s richness that expands in 

literary texts. In this respect, it is focused on the images and unusual adaptations in the text, 

revealing that the work consists in a narrative woven through images. 

Murathan Mungan attributes a special emphasis among his works to his narrative 

entitled Çador, and this study aims to indicate the way in which language, as “a system that 

recognizes only its own order” (Saussure 1999: 53), turns into a metalanguage in Murathan 

Mungan’s imagination and the extent to which this metalanguage causes different and 

unusual images and designs, different and new connotations in Çador. 

This study brings up to the agenda the issue of making sense of “language,” which 

activates the abilities of listening, speaking, reading and writing, which consist of the most 

important points of teaching Turkish, and the fact that symbolic language expands the 

individual’s cognitive and linguistic boundaries. Thus the study holds significance as it 

examines linguistically a text written by “abstracted language” like Çador. 

“Using few words is neither simplicity nor summary. What is it? It is an effort to 

consolidate and store the semantic power, the dimensions of connotation and various 

interpretive potentials.” (Necatigil, 1983: 95). In Çador, Murathan Mungan squeezes in only 

106 pages a reservoir of similes, signs, symbols, and metaphors, and this study aims to 

clarify this reservoir by examining it in terms of form and content, as well as to indicate the 

linguistic and semantic potentials that Turkish offers. 

Key Words: Murathan Mungan, Çador, images, unusual adaptations. 

 

                                                      
* Arş. Grv., İnönü Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, gulsen.can@inonu.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

Dil, insanın toplumsallaşmasını sağlayan yegâne araçtır. Dil, bireyin kendi benliği 

içerisinde “bireyselleşme”sini sağlayacak olan, onu gerçek kimliğine ulaştıran önemli bir 

etkendir. Dilin insan yaşamındaki bu yeri kavranıldığında “dil ahlakı”nın öğretisi 

sayılabilecek “edebiyat”ın önemi de ortaya çıkmış olacaktır. 

Edebiyat dili işler, belli bir amaca yöneltir ve “en güzel” şekliyle insana sunar. 

Dilbilimci Barthes’e göre; yazın yapıtlarında kullanılan dilin gerçeklikle olan ilişkisi önemli 

değildir; sunduğu dizge önemlidir, yapıtın geçerliliğini o dizge belirler; o zaman, örneğin 

eleştirinin görevi de dilin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını değil geçerliliğini sorgulamak 

olacaktır. Yazın yapıtı kendini okura bir “gösteren” olarak sunar, çok özel bir anlamsal 

dizgedir ve amacı dünyaya bir ölçüde anlam getirmektir; yapıt ne esinlemeyle oluşmuş 

gizemli, anlaşılmaz bir şeydir, ne de tümüyle açık, anlaşılır bir şey; kendini okura anlamlı bir 

dizge olarak sunar; yapıt dünyayla ilgili sorular sorar, ama yanıtları sunmaktan kaçınır; bu 

nedenle de sonsuza uzanan bir çizgide keşfedilmeyi bekler (Öztokat 2005: 106). 

Yazınsal metin söylemek isteneni doğrudan bir anlatımla söylemez. Söylemek 

isteneni imgelerle, benzetmelerle, birçok anlamı çağrıştırarak dile getirir. Bu dil artık 

gündelik yaşamda herkesin kullandığı bir dil değildir, bir “biçim”e sokulmuş, 

farklılaştırılmış, yabancılaştırılmış bir dildir. Biçimciler bu düzenlenişi, bu yeni ve farklı 

biçimi incelemek, bilmek isterler ve bir yapıtı yazınsal kılanın bu biçim olduğunu söylerler: 

“sanatın tekniği, nesneleri farklılaştırma (yabancılaştırma)dır.” (Uçan 2008: 47). Okurun 

görevi de bu “yabancılaştırılmış” olan yapıtı kendine yaklaştırmaktır. 

Umberto Eco, okurun anlatılan öykünün boşluklarını, satır aralarını doldurarak, 

metinde gücül olanı gerçekleştirdiğini, “olası dünyalar” diye nitelendirdiği anlam 

olanaklarına gerçeklik kazandırdığını söyler. Okumanın bireyin bilişsel, ruhsal, toplumsal 

niteliklerini ilgilendiren karmaşık bir süreç olduğu düşünülürse, Eco’nun niçin “örnek okur” 

ya da “ülküsel okur” kavramını kullandığı anlaşılır. Örnek okur, metnin algılanmasında 

temel öğedir. Metnin boşluklarını doldurur, metnin karşısında çekincelerini korur ya da 

metni önceleyebilir, Eco’nun deyimiyle “senaryolar”ı tamamlar. Bu tür işlemleri 

gerçekleştirmede dilsel ya da dil dışı bilgi kadar ansiklopedik bilginin de okuma etkinliğinin 

bileşeni olduğunu belirtir Eco. Senaryolar (ya da bazı araştırmacıların deyimiyle ‘script’ler) 

bilgiyi süzme ve metin boyutunda bir araya getirme işlevi üstlenirler. Bir başka deyişle okura 

metinle ilgili birçok olası yorumlama arasından kodu sunarlar ve metnin yüzeyine yayılmış 

yorumlama öğelerinin bir araya getirilmesini sağlarlar (Öztokat 2005: 57-58). 

Eco’ya göre araştırmacının görevi de “metnin söylemediği ancak varsaydığı, söz 

verdiği, içerdiği ya da örtülü olarak dile getirdiği şeyleri bulup çıkarmak, metindeki 

boşlukları doldurmak…”tır (Öztokat 2005: 57). 

Murathan Mungan’ın Çador anlatısının kapalı ve imgesel anlatımını metin boyunca 

sürdürmesi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada anlatı içerisindeki imge ve 

alışılmamış bağdaştırmalar yukarıdaki bilgiler ışığında incelenmiş, metin içi boşluklar 

belirlenmeye ve tamamlanmaya çalışılmıştır.  

1.1. Problem Durumu 

Dil, kişiler arası iletişimi sağlayan göstergeler dizgesidir. Günlük hayatta akla gelen 

ilk anlamlarıyla kullanılan bu göstergeler dizgesi, edebiyat dili içerisinde farklı bir boyut 

kazanır. 

Yazar ve şairler, günlük konuşma dilinde farklı algılamalara ve çağrışımlara yol 

açmayacak bu göstergeleri dilin temel yapısını bozmadan, sanatsal bir ezgi, bir duyuş ve 

düşünüş oluşturmak gayesiyle hayal dünyalarının en ince ayrıntısına inerek “yeni bir dil” 

meydana getirirler. Chomsky’nin “performance” dediği (Aksan 1999: 25) dilin bu bireysel 

kullanımıyla günlük dilde kullanılan kelimelerden hareketle farklı imajlar, sapmalar, 

imgeler, alışılmamış bağdaştırmalar ortaya çıkmaktadır. 

Murathan Mungan son dönem Türk edebiyatında kelime seçiminde göstermiş olduğu 

titizliği ve farklı üslubuyla “kendine özgü dil” ile dikkati çeken şair ve yazarlardandır. 

Roman, şiir, hikâye, tiyatro gibi sanatın çeşitli dallarında birçok eser veren Murathan 

Mungan üzerine akademik anlamda yapılmış çalışmalara bakıldığında; eserlerinde kültür 

yapıları, cinsiyetçi gelenek, şiir ideolojisi, benlik anlayışı ve kendini gerçekleştirme, halk 
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bilimi unsurları gibi başlıkların incelendiği ve diğer çalışmaların da sahne sanatları 

alanındaki eserleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Murathan Mungan’ın tüm 

eserlerinin en dikkat çeken özelliği olan “dil”i üzerinde ise müstakil bir çalışma 

bulunmamaktadır.  

Murathan Mungan’ın Çador adlı anlatısının ele alınacağı bu araştırmada “bireysel 

dil” üzerinde durulmuş, eserdeki bazı dilsel boyutlar betimlenmeye, dilsel göstergelerin 

edebî bir metin içerisinde ne şekilde edebî göstergeye dönüştüğü açıklanmaya çalışılmıştır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, Murathan Mungan’ın üzerinde önemle durduğu ve eserleri 

içerisinde ayrı bir yerde konumlandırdığı “Çador” adlı anlatısı ele alınmış, “sadece kendi 

düzenini tanıyan bir dizge” (Saussure 1999: 53)  olan dilin, Murathan Mungan’ın imgelem 

dünyasında nasıl bir üst dil haline geldiği ve bu üst dilin Çador’da ne denli değişik ve 

alışılmamış imajlara, tasarımlara, farklı ve yeni çağrışımlara yol açtığı gösterilmeye 

çalışılmıştır. 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Metin çözümlemesi “kuramsal bir temele dayanan bilişsel ve kılgısal bir 

etkinliktir.” (Öztokat 2005: 11). Eğitim düzeyi, ekinsel birikimi ne olursa olsun her okur 

metne bir işlem uygulamakta ve bir işlemler bütünü olan metnin okunması, düzgülerinin 

okurca algılanması, metnin sunduğu kurguya okurun katılması ya da araya mesafe koyması 

gibi karmaşık bir süreç başlamaktadır (Öztokat 2005: 26). Estetik değere sahip yazınsal 

ürünlerle karşı karşıya getirilen okuyucu/ öğrenci, derin bir sevgi yeteneği, bir ufuk, geniş bir 

bakış açısı yakalamakta ve yazınsal okumadan beklenen yararlardan birisi ve belki de en 

önemlisi olan “öğrencinin duyuş ve algılayış özelliği edinmesi” gerçekleşmektedir (Uçan 

2008: 67).  

Güçlü metaforlarla örülmüş bir eserin içini açmak, hem dilsel, hem anlamsal açıdan 

kişinin estetik ufkunu derinleştirmeye ve sahip olunan ön örgütleyicilerle daha karmaşık dil 

verilerinin alınmasına ve anlamlandırılmasına katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışma, Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda en önemli dört noktayı; 

dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetilerini harekete geçiren “dil”in anlamlandırılması 

durumunu ve sembolik dilin bireyin bilişsel ve dilbilgisel sınırlarını genişlettiği hususunu 

gündeme taşımakta, Çador gibi “soyutlaştırılmış dil” ile yazılmış bir metnin dilsel açıdan 

incelenmesiyle de ayrıca önem taşımaktadır. 

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma, Murathan Mungan’ın Çador adlı eserindeki imge ve alışılmamış 

bağdaştırmaların ve diğer bazı dilsel verilerin saptanmasını, kavramsal bilgi sunumunu ve 

yorumlanmasını kapsamaktadır. 

1.5. Varsayımlar 

-İmge, edebî dil içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

-Murathan Mungan’ın dili, alışılmışın dışında ve imgelemle örülü bir dildir. 

-Çador’un incelenmesi, dil içerisindeki alışılmamış bağdaştırmalar ile yazarın söz 

gücüne ulaşmayı sağlayacaktır. 

Mungan’ın Çador’daki örüntülü dilini açıklamak; ufak bir dil malzemesinin 

kendisini nasıl sayfalar sürecek bir çalışmaya açtığını, dil verilerinin insan zihninin duygular 

ve hayal dünyasıyla birleştiği noktasında nasıl daha etkili ve baskın hale geldiğini göstermesi 

bakımından önemlidir. 

1.5.1. İmge ve Alışılmamış Bağdaştırma 

1.5.1.1. İmge ve İmgesel Anlatım 

Saussure “dilin toplumsal bir kurum olduğunu” ama diğer toplu kurumlardan farklı 

olarak “göstergeler dizgesi” olarak tanımlanması gerektiğini belirtmiştir (Öztokat 2005: 19). 

Yazın bir dildir; yani bir göstergeler dizgesidir; varlığı iletişimde değil, bu dizgenin içindedir 

(Öztokat 2005: 106). 

Sanatçılar yapıtlarını oluştururken bu göstergeler dizgesinin her türlü imkânından 

yararlanırlar. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi imge ve imgesel anlatımdır. Aksan’a 

göre imge: “sanatçının çeşitli duyularıyla algıladığı özel, özgün bir görüntünün dille 

aktarılışıdır; bir betimleme değil, öznel bir yorumlama”dır (1999: 32). 
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R. Barthes’e göre bir yapıtın çözümlenmesi, eleştirisi “bir yapıtı, bir sebebin sonucu 

olarak değil, bir gösterilenin göstereni olarak açmaktan ibarettir”. Okuyucu/ eleştirmene 

düşen görev, bir “kapanım” olan metni “açmak”tır (Uçan 2008: 57). 

Yazınsal yaratı bir yaşantının üretimi olduğuna göre, onu okuma, alımlama da bir tür 

üretimdir. Okur, kendisine gönderilen yaşantıyı kendi zihninde yeniden algılama, 

tasarımlama gücüne göre üretir, yapıtın tadına varması, ondan güzel duyusal bir tat alması da 

bir yerde bu üretimin tamlığıyla açıklanabilir (Özdemir 2002: 25). Okurun metni 

anlamlandırması iki yönde gerçekleşir. İlki metin içi dilsel verilerin anlam ilişkilerini 

kavramak, sözcük ve tümcelerin dilbilgisel ilişkileri sonucunda oluşan ve metni okuyan her 

türlü okuyucu tarafından algılanabilen boyut olan yüzeysel yapının algılanmasıdır. İkincisi 

de metindışı alanlara uzanan “üstdil”in anlam ilişkilerini kavramak, metnin yüzeysel 

yapısının altında bulunan, okuma aşamasından sonra yapılan yorumlama etkinliğiyle ortaya 

çıkaracak olan metnin görünmeyen derin yapısının alımlanmasıdır. Okur metni algılar, 

yorumlar ve son olarak da alımlar. Ancak böylelikle, yazar gönderici olarak belli 

göstergelerle oluşturduğu evreni okura ulaştırır. Okur da alıcı olarak metnin içinde yer alan 

öğeleri birbiriyle ilişkilendirir. Bu anlamda okur okuma ediminde pasif değil, yazar 

tarafından bırakılan boşlukları doldurması hasebiyle metni tamamlayan ikinci bir yazar 

konumundadır. 

1.5.1.2. Alışılmamış Bağdaştırmalar 

Dilsel gösterge, Saussure’ün kuramında önemli bir yere sahiptir. Dilsel gösterge 

gösteren ve gösterilenden oluşur. Türkçe kaynaklarda gösteren ve gösterilen için farklı 

terimler kullanıldığını görüyoruz. Gösteren için biçim, ses imgesi; gösterilen için anlam ve 

kavram da denilmektedir. Gösteren, dilde ses dizisi şeklinde gerçekleşir. Gösterenle 

gösterilen karşılıklı olarak hep birbirlerini çağrıştırırlar ve birbirinden ayrı düşünülemezler. 

Saussure bu ayrılmazlığı bir yaprak kâğıt örneğinde açıklamaktadır. Nasıl bir yaprak kâğıdın 

ön ve arka yüzünü birbirinden ayırmak olası değilse, aynı biçimde gösterenle gösterileni 

birbirinden ayıramayız (Toklu 2003: 10).  

Aksan “bağdaştırma”yı, “ister bir tamlama, isterse bir cümle içinde olsun birden 

çok birimin bir araya gelmesi” olarak tanımlamaktadır. Dildeki göstergelerle, tamlamalar ya 

da cümleler oluştururken, “alışılmış” ve “alışılmamış” olmak üzere iki türlü bağdaştırma 

oluşturulmaktadır. Alışılmış bağdaştırmalar, dilde yaygın olan ve kullanıldığında 

yadırganmayan kullanımları göstermektedir. Alışılmamış bağdaştırmalar ise bağdaştırılan 

öğelerin anlam açısından birbirleriyle uyuşmamalarından doğmakta; yeni ve birbirleriyle 

bağdaştırılamayacak kavramların bir arada kullanılmalarından ileri gelmektedir. 

Doğal dilin gündelik kullanımında, bilim dillerinde, göstergelerin sınırları, başka bir 

deyimle, gösterge kavramının kendisi değişir. Çünkü, bir metnin dili, doğal dildeki birtakım 

bildik sözce örnekleri üstüne kurulmakla birlikte, metin içi bir varlık kazanır. Her metnin 

gereçleri ile bu gereçlerin birbirine eklemlenişi ancak metnin kendisi ile koşulludur. Metnin 

örneklediği, yansıttığı, çağrıştırdığı dünya ile bildik dünyadan kökenli olmakla birlikte, 

kurmaca nitelikli bir başka dünyadır (Özdemir 2002: 24). 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Murathan Mungan’ın Çador adlı anlatısındaki alışılmamış bağdaştırmaların ele 

alınacağı bu çalışma betimsel bir çalışmadır. 

Çador anlatısındaki alışılmamış bağdaştırmaları açıklamak üzere metin incelenirken; 

tarama modeli ve dilbilimsel metin analizi yöntemi ışığında eser açıklanmaya ve 

anlamlandırılmaya çalışılmıştır. 

2.2. Evren ve Örneklem 

Murathan Mungan’ın romanlarında, tiyatro eserlerinde, şiir kitaplarında kullandığı 

dil Türkçe ve Türkçenin estetiği açısından önemlidir. Bu bakımdan araştırmada, Murathan 

Mungan’ın Çador adlı eseri incelemeye alınmış ve eserdeki en dikkat çekici unsur olan dili 

üzerinde durulmuştur. 

3.3. Verilerin Toplanması 
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Araştırma betimsel bir çalışma olup örnek olabilecek kaynaklara, Murathan Mungan 

ve Çador hakkında yazılan yazılar, ayrıca konuyu ve araştırmayı daha iyi açıklamak ve 

sunmak maksadıyla da teorik kitaplara başvurulmuştur. 

2.4. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada; başlı başına bir metafor, bir sembol olarak okuyucunun önüne 

sunulmuş olan Çador eserinin imge ve alışılmamış bağdaştırmalar konusunda içi açılmaya, 

üzerindeki örtü dilbilimsel veriler ışığında aralanmaya ve içeriği yorumlanmaya çalışılmıştır. 

“Az sözcük ne sadeliktir, ne özetleme. Nedir? Anlam gücünü, çağrışım boyutlarını, 

türlü yorum olanaklarını pekiştirme, depo etme çabasıdır.” (Necatigil, 1983: 95). 

Murathan Mungan’ın Çador’da 106 sayfaya sıkıştırdığı bu benzetmeler, simgeler, 

semboller, metaforlar mahzeni daha anlaşılır kılınmak amacıyla biçim ve içerik bakımından 

incelenmiş, Türkçenin sunduğu dilsel ve anlamsal olanaklar gösterilmeye çalışılmıştır.  

3. BULGULAR ve YORUM 

Çador’da İmge ve Alışılmamış Bağdaştırmalar 

Çador’un 106 sayfalık bir imgeler, metaforlar, alışılmamış bağdaştırmalar kitabı 

olduğu aşağıya alınan cümlelerle daha iyi anlaşılacaktır. Kitapta tek tek sözcüklerin cümleler 

ve paragraflarla genişleyen bir imge dünyasına açılması sebebiyle kitaptan çoğunlukla 

paragraflar verilmiş ve içerisindeki alışılmamış bağdaştırmalar, imgeler, orijinal deyişler 

alıntı metninin hemen altına sıralanmıştır. 106 sayfalık bir eser konumundaki Çador’da imge 

ve alışılmamış bağdaştırmaların yoğunlukta olduğu paragraflar seçilmiş, açımlamalar bu 

şekilde yapılmıştır. 

“Birbirine umutsuzca benzeyen uzaktaki çıplak dağlar, birbirinden renksiz alçak 

tepeler, rüzgârın birbirine yakın boyda yığdığı dalgalı kum tepeleri ve bugüne kadar gördü-

ğü her yeri aynı kayıtsızlıkla kavuran tozlu güneşe karşın, ülkesine yaklaştığını, sınıra pek az 

kaldığını duyumsuyor Akhbar; bunu yolun tanıdık işaretlerinden değil, kalbinin, anısı 

kendinden bile uzaklaşmış kuytu derinliklerinden biliyor.” (5) 

birbirine umutsuzca benzeyen uzaktaki çıplak dağlar 

birbirinden renksiz alçak tepeler 

bugüne kadar gördüğü her yeri aynı kayıtsızlıkla kavuran (güneş) 

tozlu güneş 

yolun tanıdık işaretleri 

kalbinin, anısı kendinden bile uzaklaşmış kuytu derinlikleri 

Çador’un bu ilk cümlelerindeki kelime seçimi, kitabın tamamına sinen sözcüklerin 

kokusunu taşıyor denilebilir. Paragrafta geçen; umutsuzluk, uzaklık, çıplaklık, dağ, renksizlik, 

rüzgâr, dalgalar, kum, kayıtsızlık, kavurmak, güneş, toz, sınır, yol, tanıdıklık, işaret, kalp, 

anı, kuytu, derinlik sözcükleri sözcükbirimcik düzleminde 106 sayfaya sinen imgelem 

dünyasının da ham maddesi konumundadır. 

Yukarıdaki ilk cümlelerde geçen bağdaştırmalara bakıldığında; dağların “birbirine 

umutsuzca benzeyen- çıplak” sözcükleriyle, tepelerin “renksiz”, rüzgârın “kayıtsız”, güneşin 

“tozlu”, kalbin derinliklerinin “anısı kendinden bile uzaklaşmış- kuytu” olarak 

nitelendirilmesi alışılmamış- özgün dil kullanımı olarak dikkati çeker. İlk cümlede, somut bir 

gösterge olan benzemek sözcüğü, umutsuz sıfatıyla anlamsal bir bütünlük içerisine sokularak 

yine somut göstergeler olan çıplak ve dağ sözcükleriyle tamamlanmaktadır. Burada 

“umutsuz- çıplak” ve “dağlar” arasında bir bağlantı kurulması temeldir. Umutsuzluk- 

çıplaklık göstergelerinin göndergesel anlamlarıyla dağın yan tasarımları arasında bir bağlantı 

kurulmaktadır. Dağın zihindeki tasarımlarıyla (yükseklik, manevi huzur, sıkı aidiyet, inanç 

noktası, teslimiyet), umutsuzluk ve çıplaklık gibi zihinde olumsuzluk uyandıran tasarımlar 

arasında güçlü bir imge ve imaj dokusu oluşturulmaktadır. Dağ sözcüğüyle insanın iç 

dünyasını tanımlayan Mungan, çıplak- umutsuz sözcükleriyle bu manevi alanın çoraklığını, 

insanın kendi benliğine olan uzaklığını anlatmakta, benzemek sözcüğüyle de (bir sonraki 

cümlede rüzgârın aynı boyda yığdığı şeklinde de geçmektedir) insanların “aynılaştığı”nı 

belirtmektedir. Yine diğer cümlelerdeki orijinal bağdaştırmalar kitabın giriş cümlesini 

tamamlar niteliktedir. “Birbirinden renksiz alçak tepeler”de somut bir gösterge olan tepe, 

doğal bir sözcük olan renkle nitelendirilmekte, böylelikle ilk çağrışımlarıyla tepenin 

yeşilliksiz, çiçeksiz bir alan olduğu vurgulanmakta, “alçak” sözcüğüyle de ilk cümlede 
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çıplaklığından (manevi çoraklık) ötürü dağına çıkamayan insana gönderme yapılmaktadır. 

Bir diğerinde güneş, canlı varlıklar için kullanılan soyut bir kullanım olan kayıtsızlıkla 

nitelendirilmiş ve böylelikle ışığın insanını aydınlatmakta mütereddit olduğu, birbirine 

benzeyen insanların coğrafyasında günlerin de tüm kayıtsızlığıyla birbirine benzediği 

vurgulanmakta, yine tozlu sıfatıyla güneş, ışığını örttüğü, aydınlatmadığı anlamları 

oluşturulmakta, kavurmak sözcüğüyle de durum daha ümitsiz bir hale getirilmektedir. 

“Yolun tanıdık işaretleri”inde insanın kendi geçmişine yürüdüğünde hatırlayabildiği anılar, 

“anısı kendinden bile uzaklaşmış kuytu derinlikleri”yle de kişinin kendine- kendi geçmişine 

bile yabancılaşabileceği, şimdinin belleksizliğine geçmişin belli bir yerden sonra hafıza 

bayraktarlığı yapamayacağı vurgulanmaktadır. 

Çador’un giriş cümlesi olan “birbirine umutsuzca benzeyen uzaktaki çıplak dağlar” 

kitabın bir anlamda ana izleklerinden birini oluşturması sebebiyle önemlidir. Mungan burada 

dağ gibi güçlü bir metaforu, umutsuzluk ve çıplaklıkla nitelendirerek; insanın, varoluşuna 

kadar uzanan bir aidiyetsizlik, huzursuzluk, güvensizlik içerisinde olduğunu 

vurgulamaktadır.  

Yukarıdaki paragrafta “birbirine umutsuzca benzeyen uzaktaki çıplak dağlar” 

tamlamasını Mungan’ın günümüz “düz ovalar”da yaşamaya alışkın insanına ve insanını 

birbirine benzetip “herkesleştiren” toplum düzenine bir tepki olarak da görmek mümkündür. 

Çünkü dağı sorgulamak, bir anlamda toplumu, insanı ve toplum insanının içini- ruhunu 

sorgulamaktır. “Doruk kendine duman” diyen Mungan, bu dizesiyle aslında tam da yukarıda 

geçen cümleleri özetlemektedir, denilebilir. Dağın ardını görmek için dağa tırmanmak 

gerekliliğinin karşısına, insana geçit vermeyen “insan” çıkmakta ve böylelikle doruk, ne 

görülebilir ne duyulabilir bir koyu is içinde kendi kendine kapanmaktadır. 

Kitabın tüm dokusuna sirayet edecek olan bu ilk tamlamayı bütünleyip 

zenginleştiren yine paragrafta geçen “renksiz alçak tepeler”, “her yeri aynı kayıtsızlıkla 

kavuran tozlu güneş”, “yolun tanıdık işaretleri” ve “kalbinin, anısı kendinden bile 

uzaklaşmış kuytu derinlikleri” tamlamalarıdır. Renksiz alçak tepeler, kendine ait bir varoluş 

çizgisine varamadığı için dağına ulaşamayan insanları anlatmakta, köklü bir denge içerisinde 

olmayan insanın o rüzgârdan bu rüzgâra göre şekil almak zorunda kalacak kum tepelerine 

dönüşmesi kendi yolunun derinliğinde dağına- yoluna- varlığının en kuytusuna ışık tutacak 

olan güneşini tozlaştırmaktadır. “Düzde kurduğun hayal, dağ yükü! geciktikçe tırmanan” 

diyen Mungan insanı, “insan olmanın anısı”na yaklaştıran sınırın manevi kuytusuna 

çağırmaktadır.  

“Arkası açık, yolculuklarda yara almış boyası farklı renklerle yamanmış, lastikleri 

iri dişli, yüksek, eski bir araba bu... Yol boyu defalarca durmak zorunda kalmışlar. Kimi 

serinlik yerlerde güç tazelemişler.”(5-6) 

yolculuklarda yara almak 

boyası farklı renklerle yamanmak 

güç tazelemek 

Yukarıda geçen bağdaştırmaları açıklamak için kitabın başında yer alan “araba” 

imgesinin kitabın sonunda da kullanıldığını ve nihayette bir döngü halinde yoluna devam 

edeceği vurgusunu belirtmekte yarar var. Kahramanın, geçmişini bulmak için çıktığı 

yolculuğun düş kırıklığıyla sonuçlanması ile kendisini bulma yolculuğuna dönüşeceği, 

insanın geçmişiyle diğer kişiler arasında var olabileceği, geçmişin bir anlamda insan hayatını 

anlamlı kılan en önemli etmenlerden biri olduğu düşüncesinin hâkim olduğu bir “arayış 

yolu” anlatılmaktadır. Bu anlamda araba sözcüğü ile yazarın “zaman” metaforunu işaret 

ettiği ve böylelikle kitabın en can alıcı imgelerinden birini oluşturduğu söylenebilir. İyi bir 

gelecek için çıktığı yolculuktan dönen kahraman, geçmişini bulacağını ümit ettiği 

coğrafyanın sınırlarına “yolculuklarda yara almış boyası farklı renklerle yamanmış eski bir 

araba” ile girmektedir. Kahramanın içinde bulunduğu zaman dilimine gelene kadar geçen 

süreçte yaralar aldığı ve bu yaraları denenmiş fakat derman olamamış kendi asıl 

rengine(geçmişine) uzak bir rengarenklikle sarmaya çalıştığı sonucu çıkarılabilir. Yol boyu 

defalarca durmak zorunda kalması ve kimi yerlerde güç tazelemesi de yine bu zaman 

yorgunluğunu destekler niteliktedir. Yazar, geçmişinin sınırlarına böylesi bir araba ile giren 

kahramanını geçmişinin ve nihayette kendinin sınırlarından çıkarırken de onu aynı arabaya 
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bindirecek, kahramanını “zaman”ın anlamını yitirdiği sonsuz bir “an”a hapsedecektir. 

Böylece yazar okura, hayatta belirli bir izi olmayan, belirli bir “iz” bırakmamaya mahkûm 

edilen -“ben olamama” olarak da algılanabilir-  hikâyelerin sonunun hep aynı olacağını, 

kitabın başında aklıselim kahraman ile kitabın sonundaki meczup kahramanı göz göze 

getirerek göstermekte ve bu “araba-zaman” yolculuğunun bir döngü halinde farklı 

yolcularla yoluna devam edeceğini vurgulamaktadır. 

“Akhbar, arabanın çöl tozuyla puslanmış arka penceresinden, geride bıraktıkları 

yolda hızla uzaklaşıp giden adama umutsuz gözlerle bakıyor. O sonsuz bir kayboluşa doğru 

aceleci adımlarla ilerlerken, hikâyesi hiçbir yere gitmiyor.” (12) 

umutsuz gözler 

sonsuz bir kayboluş 

sonsuz bir kayboluşa doğru aceleci adımlarla ilerlemek 

hikâyenin hiçbir yere gitmemesi 

Gözlerin umutsuz, kayboluşun sonsuz sözcükleriyle nitelenmesi, yine kayboluşa 

aceleci adımlarla ilerlemek ve ardından hikâyenin hiçbir yere gitmemesi alışılmamış 

kullanımlardır. Tüm bunların taşıdığı anlamı ağırlaştırmak için yazar kahramanın bakış 

açısını “çöl tozuyla puslanmış” bir şekilde sunmakta, böylelikle hem kahramanın hem 

uzaklaşan kişinin (meczup) hayatlarını yaşadıkları coğrafyanın toprağına ve iklimine sıkı 

sıkıya bağlamaktadır. “İçimizin iklimi” şiirinde “çöl geçer / çöl durur / çöl yaratılır yeniden 

/ çok uzaklarda değil...” diyen Mungan, metin içerisinde 27 defa kullandığı çöl sözcüğüyle 

burada olduğu gibi iklimin felsefesini yansıtırken kişinin “iç”ine gönderme yapmakta, çölün 

ilahi boyutuna işaret etmektedir. 

“Suret levhaları sökülmüş çıplak duvarlı mahalle kahvelerinde oturan erkeklerin 

gölgeli yüzlerinde, uzaklara gitmiş, dağlara çekilmiş, sürgün edilmiş kayıp bir şeyler 

okunuyordu. Asla bir daha geri dönmeyecek bir şey. Hayatlar, hikâyeler gibi insan denince 

akla gelen bir şey... Birinin karşısında durup bakmak bile başlı başına ümitsizlikti. O bakış 

bile, bakılan kişiye bir daha hiç ulaşamayacağını düşündürüyordu insana. Bunca zaman ko-

nuşmaya çekindikleri her şey yüzlerinde tortulaşarak kıraç suskunluklara, yalçın 

yalnızlıklara yol açmıştı. Çöl kadar boş, sarp kadar çetin, kum kadar dağınık ifadeler, 

yüzleri birbirine karıştırmış, birbirine benzemenin silikliğinde herkesi tanınmaz etmişti. 

Güneşte solmuş, çizgileri birbirinin içinde eriyerek kaybolmuş, kâğıdı kabarmış bir 

minyatürde kimse kimseyi tanıyıp bulamazdı.” (35-36) 

suret levhaları sökülmüş çıplak duvarlı mahalle kahveleri 

gölgeli yüzler 

erkeklerin gölgeli yüzlerinde, uzaklara gitmiş, dağlara çekilmiş, sürgün edilmiş 

kayıp bir şeyler okunması 

birinin karşısında durup bakmanın bile başlı başına ümitsizlik olması 

bakılan kişiye bir daha hiç ulaşamayacağını düşündürmek 

bunca zaman konuşmaya çekindikleri her şeyin yüzlerinde tortulaşması 

kıraç suskunluklar 

yalçın yalnızlıklar 

çöl kadar boş, sarp kadar çetin, kum kadar dağınık ifadeler 

yüzleri birbirine karıştırmış, birbirine benzemenin silikliğinde herkesin tanınmaz 

olması 

Paragraf, Murathan Mungan’ın coğrafyayla insan bedenini, ruhunu birleştirdiği 

etkileyici ve güçlü imgelerle oluşturulmuş, kitabın da ana dokusunu vermesi bakımından 

önemli paragraflarından biridir. “Birörneklik ve anonimlik hâlâ birer temel değer. Mahalleli 

biraz öne çıkandan, farklı bir şey yapandan hoşlanmaz. Kimilerinin farklılıkları 

alımlamaları, kabul etmeleri çok zor” diyen Mungan, burada da çıplak, dağ, uzak, sürgün, 

kayıp, ümitsizlik, ulaşamamak, kıraç, suskunluk, yalçın, yalnızlık, çöl, boş, sarp, çetin, kum, 

dağınık, benzemek, siliklik, tanınmazlık gibi göstergelerle tamamlanan “herkesleşme” 

durumuna gönderme yapmakta ve “kadın”ın yokluğunu anlattığı eserinde erkeğin de bir 

anlamda olmadığını belirtmektedir. 

“Öğleüzerinin kavurucu sıcağından saklanmak için sığındığı eski kervansarayların 

şimdi dükkân olmuş kemeraltlarında durup etrafa yeni gözlerle bakmaya çalışırken, bu 
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şehrin hayatında hiçbir yeri olmadığını, artık büsbütün yabancı biri olduğunu, dahası bu 

şehrin artık bir hayatı olmadığını düşünmeye başladı. 

Şehir ruhunu teslim etmişti. 

Gürültüsü içten içe sürse de, şehir kurumuş bir nehir yatağı gibi çoraklaşmıştı; 

hiçbir hayatın elinden tutmuyor, hiçbir hayatı ısıtmıyordu. Sağda solda karşısına çıkan tanı-

dık imgeler, teselli işaretleri yerine geçerek eşyanın güven tazeleyici huzurunu 

duyuruyorlarsa da, ne yeterince tanıdık ne yeterince yabancı geliyordu ona bu şehir. Ardı 

sıra kendi ölüsünü sürükleyen bir hayalet olmuştu. Her yanda ölüm korkusu cisimleşmiş 

gibiydi. Allah'a duyulan bir korku değil, insanlara duyulan bir korkuydu bu. Yüzlerdeki kilit, 

günlerdeki karanlık bundandı. Zulüm hayatın nabzı olmuş, sanrısını sayıklar gibi korkuyu, 

kuşkuyu, güvensizliği tekrarlıyordu. Yaz başlangıcının şu kavurucu sıcağının bile ısıtamadığı 

katılmış kalmış ölüm buzulluğu kalplerdeki kanı dondurmuştu. Hayat burada kendini askıya 

almıştı.” (41-42) 

yeni gözler 

şehrin hayatında hiçbir yeri olmamak 

şehrin artık bir hayatı olmamak 

şehrin ruhunu teslim etmesi 

şehrin kurumuş bir nehir yatağı gibi çoraklaşması 

hiçbir hayatın elinden tutmuyor, hiçbir hayatı ısıtmıyor 

tanıdık imgeler, teselli işaretleri yerine geçerek eşyanın güven tazeleyici huzurunu 

duyuruyor 

ardı sıra kendi ölüsünü sürükleyen bir hayalet olmak 

her yanda ölüm korkusu cisimleşmiş gibi 

yüzlerdeki kilit 

günlerdeki karanlık 

zulüm hayatın nabzı olmuş 

sanrısını sayıklar gibi korkuyu, kuşkuyu, güvensizliği tekrarlamak 

katılmış kalmış ölüm buzulluğu kalplerdeki kanı dondurmuş 

hayat burada kendini askıya almış 

Her bir cümlesinde birkaç alışılmamış bağdaştırma bulunan bu paragraflarda, 

cümleler aynı zamanda güçlü birer imge olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaşın “ölüm”ü 

insan hayatına nakşettiği coğrafyada şehir sesin, kelimelerin olmadığı, herkesin ya hızlı 

adımlarla kendini sokaktan sildiği yahut şehrin “ölü sükûnet”ini bozmamak için hiç 

kıpırdamadığı bir yer konumundadır ve bu “şehir ruhunu teslim etmiş” şeklinde 

anlatılmaktadır. 

“Yerde sıkı örgülü yayvan hasırların, içleri tok tutulmuş sert minderlerin üstünde 

oturanlar, kerevetlere çıkıp bağdaş kuranlar, ağaca tünemiş şahinler gibi arkalıksız küçük 

iskemlelerin üzerine çıkıp tüneyenler vardı. Zamanı yalnızca parmaklarının arasından akıp 

giden teşbih taneleriyle sayıyorlardı.” (75) 

ağaca tünemiş şahinler gibi arkalıksız küçük iskemlelerin üzerine çıkıp tüneyenler 

zamanı yalnızca parmaklarının arasından akıp giden tesbih taneleriyle sayıyorlar 

“Doğu’da zaman öldürülmesi gereken bir şeydir… Bir türlü geçmek bilmeyen, içi 

doldurulamayan, hep sıkıntısı duyulan, bir an önce öldürülüp, kurtulunması gereken bir şey. 

Zamanın durallığı, yaşamın işlerliğini de azaltır. Hayatı kullanamadığınızda onu öldürmek 

istersiniz.” diyen Murathan Mungan, burada da okurun zaman kavramı üzerine düşünmesini 

istemekte ve “tesbih taneleri”yle belirterek “öldürülmesi gereken bir şey” olarak 

görüldüğüne işaret etmektedir.  

“Bütün bunların zihnine üşüşmesine neden olan, Akhbar'ın algılarındaki 

bulanmaydı. Akhbar, bir süredir annesini, ablasını, kız kardeşini, sevgilisini hayal etmekte 

zorlanmaya başladığını hissetmişti. Ne zaman onları düşünse zihni tutuluyor, hafızası 

kekeliyordu. Yüzleri neredeyse tamamen silinmişti gözlerinden. Yalnız onlar değildi gözle-

rinden silinen, tüm bir kadınlıktı. Akhbar, yalnızca yakınlarının yitirdiği yüzlerine bir kıble 

gibi kapanmışken, ülkesinin tüm bir kadınlığı, kadın imgesini yitirmiş olduğunu, ilk günlerin 

telaşında bütün şiddetiyle ayrımsayamamıştı. Bir süre sonra aradığı şeyin, annesi, ablası, 

sevgilisi olmaktan çıkıp tüm bir kadınlık olacağını ilk günlerde bu denli güçlü bir biçimde 
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sezememişti. Akhbar'ın ilk günlerinin gözleri, her kumaş yığınının altında yalnızca ‘onları’ 

ararken, giderek zamanla ‘kadın’ı, bir varlık olarak bir kadın yüzünü seraba tutulmuş gibi 

aramaya başlayacaktı. Şimdi bütün dehşetiyle bunu görüyor, hayatın yarısı yok. 

Hayatın yarısı yok, hayatın yarısı yok. 

Yarısını yitirdiği hayatı şimdi anlıyordu: Çünkü, insan, annesini bir başka anneyle 

hatırlar. Yüzler, anısını başka yüzlerle tazeler… Bu çağrışımlara neden olan başkalarıdır, 

başkalarının varlığıdır. Sevdiğimiz kişiyi, onu bize hatırlatan bir dünyayla birlikte severiz. 

Hayatın diğer yarısı böyle söylüyordu.” (79-80) 

algılarındaki bulanma 

zihni tutulmak  

hafızası kekeliyordu 

gözlerinden silinen, tüm bir kadınlık 

yakınlarının yitirdiği yüzlerine bir kıble gibi kapanmak 

kadın imgesini yitirmiş olduğu 

Akhbar'ın ilk günlerinin gözleri 

zamanla ‘kadın’ı, bir varlık olarak bir kadın yüzünü seraba tutulmuş gibi aramaya 

başlayacak olmak 

hayatın yarısı yok 

insan, annesini bir başka anneyle hatırlar 

yüzler, anısını başka yüzlerle tazeler 

sevdiğimiz kişiyi, onu bize hatırlatan bir dünyayla birlikte severiz 

Murathan Mungan’ın her bir cümlesi başlı başına bir imge ve alışılmamış 

bağdaştırma olan paragraflarından biridir. Romanın adeta kilit noktası da burada geçen, 

“hayatın yarısı yok” cümlesidir. Akhbar’ın ailesindeki kadınları arayışının belli bir süre 

sonra tüm bir “kadın” imgesini aramaya dönüştüğü Mungan’ın etkili anlatımıyla 

belirtilmekte ve “insan, annesini bir başka anneyle hatırlar” denilerek kahramanın 

bulunduğu çaresizliğin boyutları gösterilmektedir. 

“Mezarlıkların, insana sonunu hatırlatan hüzünlü, ıssız görüntüsü, Akhbar için, 

dünyadan, gündelik yaşamın her gün tekrarlanan sıradanlaştırılmış zulmünden kurtulmak 

için bir kurtuluş kapısı olmaya başladı. Ölümün dokunulabilecek uzaklıkta olmasında güven 

buluyordu. Bir zaman sonra günün önemli bir bölümünü mezarlıklarda geçirmeye başladı. 

Sürekli olarak mezarların arasında, şehrin dışındaki kırlarda gezmeye, dünyaya bakan 

gözleri bir başka âleme doğru dalgınlaşmaya, yüzündeki anlam kendinden uzaklaşmaya 

başladığında, eski zaman dervişlerini andırır olmuştu. Sıradan kelimeler bile ağzından dua 

kelimeleri gibi dökülüyordu. Gün günden mezarlığın bir parçası haline gelen bu 

görünüşünden ötürü, yakınlarının ölülerini ziyarete gelenlerden bazıları, onu mezarlıkta 

çalışan biri sanıp iş buyurmaya başlamışlardı… Ayrıca ölülere yakın olmanın verdiği o 

tuhaf huzuru seviyordu. Ölülere yakın olmak, bir biçimde hayata katlanmayı 

kolaylaştırıyordu. Sanki oradaki varlığıyla ölüleri yatıştırıyordu. Hayatı anlamasa da 

olurdu.” (85-86) 

mezarlıkların, insana sonunu hatırlatan hüzünlü, ıssız görüntüsü 

dünyadan, gündelik yaşamın her gün tekrarlanan sıradanlaştırılmış zulmünden 

kurtulmak için bir kurtuluş kapısı olması 

ölümün dokunulabilecek uzaklıkta olmasında güven bulmak 

dünyaya bakan gözleri bir başka âleme doğru dalgınlaşmaya başlamak 

yüzündeki anlam kendinden uzaklaşmaya başlamak 

dua kelimeleri gibi 

mezarlığın bir parçası haline gelen bu görünüş 

ölülere yakın olmanın verdiği o tuhaf huzur 

ölülere yakın olmak, bir biçimde hayata katlanmayı kolaylaştırıyordu 

varlığıyla ölüleri yatıştırıyordu 

Ölüm ve hayatın “canlı” bir şekilde birbirine karıştığını titizlikle seçtiği ve yan yana 

getirdiği kelimelerle anlatan Murathan Mungan, Akhbar’ın “ölgün hayat”ını ölümün hayat 

bulduğu mezarlıklarda “yatıştırdığı”nı anlatmakta ve “dünyadan, gündelik yaşamın her gün 

tekrarlanan sıradanlaştırılmış zulmünden kurtulmak için bir kurtuluş kapısı”, “ölümün 
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dokunulabilecek uzaklıkta olmasında güven buluyordu” denilerek ölümün manevi ve dini 

boyutundan söz edilmektedir.  

“ ‘Tek başına, kalan bir insanın kapladığı o güçsüz yeri kaplamaya çalışıyorum. 

Varlığım bir toz bulutu, daha sert bir rüzgârda tozanlarına ayrışarak dağılıp gidecek bir toz 

bulutu. Benim kalıbımda bir boşluk bu. Sıcağın, şehrin ve çölün ortasında zamansızmış gibi 

duran bir boşluk.’ 

Bunları kendinin yazdığına inanamadı. 

Bu yazılanlar sanki kendinden önce gizli mürekkeple yazılmış ancak o yazdıkça 

görünür olmuştu. Her boşluğun içi doluydu.” (87) 

tek başına kalan bir insanın kapladığı o güçsüz yer 

varlığım bir toz bulutu,  

daha sert bir rüzgârda tozanlarına ayrışarak dağılıp gidecek bir toz bulutu 

sıcağın, şehrin ve çölün ortasında zamansızmış gibi duran bir boşluk 

gizli mürekkep 

her boşluğun içi doluydu 

Akhbar’ın ağzındaki toz tadının tüm varlığına yayıldığı ve “varlığım bir toz bulutu” 

dediği romanın bir anlamda ana temasını barındıran paragraftır. “İki parça arasında kalmış 

önemsiz görünen küçük bir hava boşluğundan zamanla içinde kaybolacağınız kendi 

boşluğunuzu yaratabileceğinizi hiç unutmayın! Boşluk üzerine boşuna konuşmadım o kadar. 

Kendi boşluğunuzla yüzleşmeden varlığınızı dolduramazsınız.” (Mungan 2011: 245) diyen 

Mungan Akhbar’ı da “varlığının boşluğu”na yaslanmaya itmektedir. Akhbar kendisini, 

arayışın sonunda bir boşluk olarak hissetmekte fakat “yazılanlar sanki kendinden önce gizli 

mürekkeple yazılmış ancak o yazdıkça görünür olmuştu, her boşluğun içi doluydu” diyerek 

kadere, ilahi olana yaslanmaktadır.  

“Dışarıdan vuran ışık, kumaşın desenini yüzüne, tenine nakışlıyordu. Kendini 

teninden başlayarak yeniden giyiniyordu. Burkanın içinde yağlı bir karanlığa benzeyen 

boşlukta yavaş yavaş ilerlerken, az ileride annesini gördü. Yüzünde bu dünyalı olmayan bir 

gülümseyişle kollarını iki yana açarak oğlunu bekliyor, onu bağrına basmaya 

hazırlanıyordu. Akhbar, ağzını kamaştıran eski, çok eski tanıdık tadı tanımaya çalıştı. 

Ağzındaki toz tadını alan bu ılıklık, annesinin sütünün tadıydı.” (103-104) 

ışık, kumaşın desenini yüzüne, tenine nakışlıyor 

kendini teninden başlayarak yeniden giyiniyor 

yağlı bir karanlığa benzeyen boşluk 

yüzünde bu dünyalı olmayan bir gülümseyiş 

ağzını kamaştıran eski, çok eski tanıdık tat 

ağzındaki toz tadını alan bu ılıklık, annesinin sütünün tadıydı 

Annesini gördüğünün sanrısına kapılan Akhbar’ın ağzındaki toz tadı tekrar etmekte, 

bu aslında Akhbar’ın tüm yaşadıklarının bir sanrıdan ibaret olduğunu, dağılıp gidecek 

olduğunu çağrıştırmaktadır. “Bir insan yaşamı boyunca, en eski anısını arar.” (Mungan 

2011: 196) diyen Murathan Mungan, burada da kahramanının arayışını varlığının ilk anısına 

yaslandırarak sonlandırmaktadır. Kahramanın ilk çağrışımlara kadar gitmesinin de yine 

meczubu hatırlattığı söylenebilir.  

“Burkasının içinde yapayalnız kaldı Akhbar. 

Dışarıdan vuran ışık azalmıştı. Yüzüne, tenine karışan kumaşın deseni vurmuyordu 

artık hiçbir yerine. Koyu, kopkoyu bir karanlığa gözlerini alıştırmaya çalıştı. Bu kadar koyu, 

yoğun bir karanlığın ona yöneltebileceği hiçbir tehlikenin ya da tuzağın olmadığını 

biliyordu. Asıl tehlike dışarısıydı. Burası Yusuf'un kuyusu kadar güvenli bir yerdi. Kapanmak 

güvendi. İçini örtünmeliydi. Kaybolmuş bir ruhun mağarasına kimselerin kolay 

giremeyeceğini bilerek burkasının içinde ağır ağır yürümeye başladı. İlk başta birkaç kez 

tökezledi, ayağı takıldı, sürçtü, sonra sonra alıştı, yürüdükçe rahatladı, adımları açıldı, 

hızlandı. Bacaklarında kendi içinden taşan gücü dizginleyemeyen bir başkasının adımları 

seğiriyor gibiydi. Yürüyüşüne bir genişlik gelmişti.” (105) 

koyu, kopkoyu bir karanlığa gözlerini alıştırmaya çalıştı 

bu kadar koyu, yoğun bir karanlığın ona yöneltebileceği hiçbir tehlikenin ya da 

tuzağın olmadığını biliyordu 
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Yusuf'un kuyusu kadar güvenli bir yer 

kapanmak güvendi 

içini örtünmeliydi 

kaybolmuş bir ruhun mağarası 

yürüyüşüne bir genişlik gelmişti 

Romanın sonu özet cümleler olarak sıralanmaktadır. Akhbar’ın yolculuğu burka 

içerisinde son bulmakta, böylece “kaybolmuş varlık” aradığı tüm kayıplara ulaşmaya 

çıkmaktadır. Akhbar burkanın içine girerek yalnızca bedenini değil, ruhuyla birlikte tüm 

varlığını örtmekte, böylece kendisini “Yusuf’un kuyusu”nda gibi hissederek “kapanmak 

güvendi, içini örtünmeliydi” demektedir. Paragraf sonunda “yürüyüşüne bir genişlik 

gelmişti” cümlesi meczubu anımsatmakta, nitekim roman Akhbar’ın romanın başında 

gördüğü meczupla roman sonunda aynı gözlerle dünyaya bakmasıyla son bulmaktadır. 
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Sonuç 

Dil, insanı “insan olmanın kıyısı”na getiren en önemli araçtır. Dilin işlenmesiyle 

ortaya çıkan edebiyat bu anlamda kişileri düşündüren bir yapıya sahip olduğundan kişisel 

olgunluk seviyesini yükseltmekte ve yeni dünyaların kapısını aralayarak var oluşun ufkunu 

genişletmektedir. 

“Çador’da İmge ve Alışılmamış Bağdaştırmalar Üzerine Bir İnceleme” adını taşıyan 

bu çalışma dilin anlamlandırılması çabası çerçevesinde ele alınmış, bu bağlamda özgün bir 

edebiyat metninin içi açılarak dilin yazınsal alandaki zenginliği gösterilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada araştırmanın problem alanları belirlenmiş, yöntemi açıklanmış, kuramsal bilgiler 

verilmiş ve eserin imge ve alışılmamış bağdaştırmaları saptanmıştır. 

Çalışma için seçilen eserin yazarı günümüz edebiyatında kendine özgü anlatımı, 

farklı duruşu, üretkenliğiyle adından sıkça söz ettiren şair- yazar Murathan Mungan’dır. 

Mungan farklı türlerde verdiği eserlerle edebiyatımıza yeni bir soluk getiren, anlatımındaki 

özgünlükle dikkati çeken yazarlardandır. Murathan Mungan’ın çalışma için seçilen eseri 

Çador, yine yazarın özgün anlatımının romanın her türlü özelliğinin önüne geçecek kadar 

etkin olduğu kitaplarından biridir. Çador’un sahip olduğu bu dilsel özellik konunun “imge ve 

alışılmamış bağdaştırmalar” şeklinde incelenmesini gerektirmiş, nitekim yapılan çalışmada 

eserin bu bağlamda zengin bir kaynak arz ettiği görülmüştür.  

Çador, ülkesine yıllar sonra dönen Akhbar’ın arayış serüvenini anlatmakta, bu arayış 

temi romanın vaka örgüsü, zaman, mekân, kişi kadrosu gibi tüm özelliklerinin simgesel bir 

değer taşımasını ve imgeler- metaforlarla beliren sözcükler- söz dizileriyle anlatılmasını 

sağlamaktadır. Çöl, dağ, burka, yol, ölüm, meczup, toz gibi güçlü metaforlarla ördüğü eserde 

Murathan Mungan, doğu felsefesinin temeline uzanan bir “arayış”a yön vermiştir. “Bilirsin 

/ Doğunun tekrarıdır ışık / Ateşin kanından yeşerir / Sararır / üç renge / dağılır örsünde 

destan / geçmiş bir ihtiyaçtır / doğunun yaradılışından” diyen Murathan Mungan’ın doğuya 

özgü motiflerle süslediği eserlerinin coğrafyası da havası, insanı, toprağı, eşyasıyla elbette 

yine “doğu”dur. Anlatıda Mungan, insanın kimliksizleştirilmesi ana teması üzerinde 

durmuş, “çador” roman ismiyle zihinlerde “çadır” çağrışımını oluşturarak bu çağrışımla 

romanın ana izleğini kahramanın: “Tek başına kalan bir insanın kapladığı o güçsüz yeri 

kaplamaya çalışıyorum. Varlığım bir toz bulutu, daha sert bir rüzgârda tozanlarına 

ayrışarak dağılıp gidecek bir toz bulutu. Benim kalıbımda bir boşluk bu. Sıcağın, şehrin ve 

çölün ortasında zamansızmış gibi duran bir boşluk.” sözleriyle cisimleştirmiştir.  

Çador’daki etkili anlatım,106 sayfalık eserde teknik unsurların eksiksiz yer alması, 

bireyin varlığını sorgulaması gibi güçlü bir doku etrafında dönen anlatı metni, bu tür 

özellikleriyle farklı disiplinlere farklı “arayış”lar sunmaktadır. Çador sosyolojik, psikolojik, 

göstergebilimsel, tarihi, postmodern anlayış gibi değişik açılardan incelenmeye olanak 

tanımakta, her bir disipline zengin bir malzeme evreniyle cevap vereceği düşünülmektedir. 

Yazınsal alanda yapılan metin incelemelerinin bireyin zihinsel bir çabayla elde 

edeceği zengin bir kavrayış özelliği kazandırdığı sonucu üzerinden, bu tür çalışmalara 

akademik alanda yer verilmesinin dil ve edebiyat için büyük bir kazanım olacağı ve “dile 

katıksız saygılı” nesillerin yetiştirilmesine kapı aralayacağı belirtilebilir. 
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Türkçede Kelime Grupları ya da Öbek Yapı* 

 

İlker AYDIN* 

Vehbi AKDİ* 

 

Öz: Alan yazında “Bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir hareketi 

karşılamak veya belirtmek, pekiştirmek ve nitelemek üzere belirli kurallar içinde yan yana 

dizilmiş kelimelerden oluşan yargısız dil birimi” (Karahan, 2015: 39) ya da “Tek kelime ile 

karşılanan varlıkları, hareketleri ve kavramları daha geniş olarak belirtmek veya tek kelimeyle 

ifade edilmeyen benzer durumları karşılama üzere birden fazla kelimeyle kurulan dil birlikleri” 

(Özkan ve Sevinçli, 2015: 14) olarak tanımlanan kelime grupları genellikle isim tamlaması, sıfat 

tamlaması, birleşik isim grubu, tekrar grubu, aitlik grubu, edat grubu, unvan grubu, birleşik fiil 

grubu, isim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, zarf-fiil grubu, sayı grubu, ünlem grubu, bağlama grubu 

ve kısaltma grubu biçiminde sınıflandırılmaktadır. Evrensel Dilbilgisi belirtme grupları olarak 

da adlandırılan kelime gruplarına ‘öbek yapı’ kavramı çerçevesinde yaklaşır. Buna göre birden 

fazla sözlüksel öge ile kurulan bütünlük öbektir. Birden fazla öge içermesine karşın öbekler 

içinde her zaman bir ‘merkez’ bulunur. Buna öbeğin başı denir. Baş, öbeği kuran kategoridir, 

baş bulunmazsa öbek de kurulmaz. Aralarındaki bu sıkı bağın doğal bir sonucu olarak öbeğin 

kategorisi başın kategorisiyle özdeştir (Uzun, 2000: 18). Bu bağlamda, Türkçede bütün 

tamlamalar ad öbeği görünümündedir. ‘Yaramaz çocuk değerli vazoyu kırdı’ örneğinde,  

‘yaramaz çocuk’ ve ‘değerli vazo’ dil birimleri yapı olarak sıfat tamlaması yani ad öbeği 

konumunda; cümle içinde üstlendikleri görev açısından ise birinci dil birimi ‘özne’, ikinci dil 

birimi ‘belirtili nesne’ işlevindedir. Bu durumda geleneksel dilbilgisinin ihmal ettiği yapı-

biçim/işlev sorunuyla karşılaşılmaktadır. Nitel araştırma ilkelerine dayalı bu çalışmada kelime 

grupları ‘öbek yapı’ yaklaşımı çerçevesinde ele alınacak, sözdiziminde yapı/işlev ayrımı 

üzerinde durulacak, gerek anadil gerekse yabancı dil öğretiminde kelime gruplarının öğrenciler 

tarafından algılanabilmesi ve işlevlerinin belirlenebilmesinin önemine yönelik bir durum 

saptaması yapılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Türkçe, sözdizimi, kelime grupları, öbek yapı.  

 

Turkish Word Groups or Phrase Structure 

Abstract: In the body of literature; “a non-judicial language unit consisting of words 

arranged side by side within certain rules to meet or describe, to reinforce and characterize, a 

concept, a character, a situation, a movement" (Karahan, 2015: 39) or word groups defined as 

“language unities established with more than one word to express more broadly the assets, 

movements and concepts covered by a single word, or to meet similar situations not expressed 

in one word” (Özkan ve Sevinçli, 2015: 14) are generally classified as noun complements, 

adjective complements, unified noun group, repetitive group, possessive group, prepositional 

group, title group, compound verb group, nominal verb group, adjectival verb group, adverbial 

verb group, number group, exclamation group, connection group and abbreviation group. 

Universal grammar handles word groups in the frame of phrase structure, which are also called 

as specification groups. According to this, the unity established with more than one lexical 

element is phrase. Although it contains more than one element, there is always a 'center' within 

the phrases. This is called ‘phrase head’. The head is the category that establishes the phrase, 

and the phrase is not established unless the head is found. As a natural result of this tight 

junction, phrase category is identical to the head category. (Uzun, 2000: 18). In this context all 

the noun complements are in the appearance of noun phrase. In the example of 'Naughty boy 

broke the precious vase', language units 'naughty child' and the 'precious vase' are in the form of 

adjective complement, that is, noun phrase; in terms of the task they undertake in the sentence, 

                                                      
* Bu çalışmada Aydın, İ. (2004)’ten yararlanılmıştır. 
*Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, ilkaydin67@hotmail.com 
*Okt, Ordu Üniversitesi, vehbiordu@gmail.com 
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the first language unit is in the function of 'subject', and the second one is ‘determined object’. 

In this case the problem of structure-form/function neglected by traditional grammar is 

encountered. In this study based on qualitative research principles, word groups will be dealt 

with in the framework of the 'phrase structure', in the syntax, structure/function separation will 

be focused on. Whether in native language or foreign language teaching for the importance of 

understanding of the words groups by students and the determination of their functions it will be 

attempted to do case detection.  

Key words: Turkish, syntax, word groups, phrase structure. 
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Giriş 

Yapısalcı yaklaşım 

Avrupa’da F. de Saussure (Cours de linguistic générale, 1916), Amerika’da Bloomfield 

(Language, 1933) öncülüğünde gelişen yapısalcı dilbilim akımı yaklaşık 1920’li yıllarda ortaya 

çıkmış; dilbilim, edebi eleştiri, antropoloji, psikoloji, felsefe ve ekonomi gibi pek çok alanı etki 

altına almıştır. Bu yeni yaklaşımda dil, bir dizi sözcük olarak sayılmaktan çıkmış; ancak yine 

sözcüklerden, yani göstergelerden kurulu belli bir düzen, belli bir dizge gösteren bir işleyiş 

biçimi olarak kabul edilmiştir. Saussure’ün  ‘dil bir dizgedir’ sözüyle özetlenecek olan bu yeni 

akım yirminci yüzyılın ilk yarısında gelişerek ‘yapısal dilbilim’ adını almıştır (Kıran ve (Eziler) 

Kıran, 2010: 113). Her iki dilbilimciye göre dilsel birimlerin (ya da göstergelerin) tek başlarına 

mutlak bir değeri yoktur. Bunlar ancak belli bir dizge içinde değer kazanırlar. Bir dilsel birimin 

değeri birlikte kullanıldığı öbür birimlerle girdiği yapı ilişkileri içinde ortaya çıkar. Bu yapı 

ilişkileri yapısalcılığın temel taşlarını oluşturur (Erkman-Akerson ve Ozil, 1998: 28). 

Yapısal dilbilimin en belirgin özelliği dili bir yapı, bir dizge olarak ele almasıdır. 

Saussure’e göre dil, kendi işleyişi dışında düzen tanımayan bir dizgedir. Saussure dizge 

kavramını satranç oyunuyla örneklendirir. Satrançta tahta taşların yerine fil dişi taşlar koyulursa 

ortaya çıkan değişiklik dizgeyi ilgilendirmeyecek, ama taşların sayısı azaltılır ya da çoğaltılırsa, 

bu değişiklik oyunun kurallarını tamamen değiştirecektir (Kıran ve (Eziler) Kıran, 2010: 118). 

Başka bir deyişle, bir dizgede ögelerin tek başına bir anlamı yoktur; ancak ögeler karşılıklı 

ilişkiler ve bağıntılar içinde bir anlam kazanırlar. Öge ile dizge arasındaki bu özdeksel bağdan 

dolayı ögedeki her değişiklik dizgenin tümünü etkiler. Ögeler tek başlarına bir değer taşımaz, 

değerlerini ait oldukları dizgenin diğer ögeleriyle olan bağıntılarından alırlar. Dizgenin ya da 

yapının, bir bütün olarak değeri her zaman tek tek ögelerin değerinden daha fazladır. Bir 

otomobil, tüm parçalarının yan yana dizilmesinden ortaya çıkacak bütünden işlevsel açıdan daha 

üstün değerde olduğu gibi, belli bir düzene göre oynayan bir futbol takımı da topa rast gele 

vuran, bir sistem dahilinde oynamayan bir mahalle takımından daha üstündür (Kıran ve (Eziler) 

Kıran, 2010: 118). 

Avrupa dilbiliminde Saussure’den kaynaklanan Prag Okulu ve Kopenhag Okulu olmak 

üzere iki büyük eğilim göze çarparken Amerikan yapısalcılığı, Bloomfield-Harris-Chomsky 

doğrultusunda gelişir. 1957’de yayımlanan Syntactic Structures (Sözdizimsel Yapılar) adlı 

yapıtıyla Üretici-dönüşümsel dilbilgisi kuramının temellerini atan Chomsky’ye göre dilbilimsel 

çözümlemenin amacı bir dilin dilbilgisel tümcelerinin yapısını belirlemektir. Başka bir deyişle 

sözdizim incelemeleri bir dildeki doğru tümceleri dilbilgisel olmayanlardan ayırma amacını 

güder. Doğru bir dilbilgisi, kullanıcıya doğru kurallar aracılığıyla sonsuz sayıda tümce üretme 

olanağı sunar (Erkman-Akerson ve Ozil, 1998: 29). 

Kısaca, temel kavramlarını F. de Saussure’ün Genel Dilbilim Dersleri’nde dilsel 

olguların incelenmesi üzerine ortaya attığı düşüncelerden alan, Prag Okulu ve Rus 

Biçimciliğinin etkisiyle genel çerçevesi belirlenen yapısalcılık, yüzeydeki görüntünün altında 

yatan kuralların ve yasaların oluşturduğu dizgeyi arar; yapıyı oluşturan birimlerin tek başlarına 

anlam taşımadıklarını, yapı içinde birbirleriyle olan bağıntılardan anlam kazandıklarını savunur. 

Saussure’ün dili incelemek için herhangi bir dış gerçekliğe başvurmaması, dizgenin 

gerçeklikten bağımsız, kendi başına işleyen bir bütün olması bağlamındaki görüşleri ve bu 

görüşlerin izinden giden Todorov, Barthes ve Greimas gibi dilbilimcilerin eser odaklı 

yaklaşımları yöntemi tanımlar. Ele alınan nesnenin “kendi başına ve kendi kendisi için” 

incelenmesi; nesnenin kendi öğeleri arasındaki bağıntılardan oluşan bir ‘dizge’ olarak ele 

alınması; söz konusu dizge içinde her zaman işlevi göz önünde bulundurma ve her olguyu bağlı 

olduğu dizgeye dayandırma zorunluluğunun sonucu olarak, nesnenin artsüremlilik içinde değil, 

eşsüremlilik içinde ele alınması yapısalcı yöntemin temel ilkeleri olarak belirir (Tüfekçi, 2003: 

64-65). 

İşlevselci Yaklaşım 

1980’li yıllardan başlayarak yapısalcı dil çözümlemelerinin yerini almaya başlayan 

işlevci dilbilgisine göre dil konuşulduğu ortamdan, onu konuşandan ve dinleyenden 

soyutlanarak incelenemez. Öncelikle bir bildirişim aracı olan dil; kendi başına var olan bir olgu 
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değil, toplumsal bir davranıştır. Bir kimse karşısındakine bir şey iletmek istediğinde, bu niyetini 

dile getirebilmek için belli dilsel araçlar seçer. Başka bir deyişle, konuşan kişinin sözlerini dile 

getirdiği ortam dilsel biçimlerin seçilmesinde etkili olur. Dilsel işlevlerden yola çıkan işlevciler, 

dilin kurallarını işlev-biçim ilişkisi içinde inceleyerek bunların nasıl ve hangi dilsel biçimlerle 

dile getirildiğine bakarlar. Van Valin (1984), Dik (1989), Givon (1990) kuramın 

öncülerindendir (Erkman-Akerson ve Ozil, 1998: 33-34). 

İşlevciler için dil, her şeyden önce bir iletişim aracıdır. Genel iletişimin toplumsal 

gereçlerinden biri olan dil örgütlü ve toplumsal bir davranıştır. Sistemli ve toplumsal olduğu 

için kurallara ve uzlaşımlara bağlıdır. Söz aracılığıyla ilişki kuran bireyler, bildirişimin 

gerçekleşmesini sağlayabilmek için belli dilsel dışavurum kurallarına uymak zorundadırlar. 

İşlevci dilbilgisi kuramcılarından Dik’e (1989) göre her düzlem kendi içinde bir dizge oluşturur. 

Bu dizgelerden kullanım, anlam ve sözdizim dizgelerine işlevsel bir nitelik yakıştırılabilir. 

‘Anlam’ dizgesi ile kast edilen ‘dilbilgisel anlam’dır. Bu durum iki örnek üzerinden 

açıklanabilir (Erkman-Akerson ve Ozil, 1998: 47): 

1. Ayşe kapıyı açtı. 

2. Kapı Ayşe tarafından açıldı. 

Birinci tümce etkendir, ikincisi ise edilgendir. ‘Ayşe’ iki tümcede de ‘kapıyı açan’, yani 

edimi gerçekleştirendir. Oysa ‘Ayşe’nin bu iki tümcede sözdizim dizgesi açısından işlevi 

değişiktir. Birincide özne ‘Ayşe’, ötekinde ise tümleçtir ‘Ayşe tarafından’. Anlamsal işlev ile 

sözdizimsel işlev arasındaki fark buradadır. Anlamsal işlev açısından işi yapan öge etken yapıda 

çoğunlukla ‘özne’ olarak karşımıza çıkar, ancak aynı öge anlamsal açıdan gene işi yapan olduğu 

halde edilgen yapıda ‘tümleç olarak’ çıkmaktadır. ‘Özne’, ‘tümleç’ gibi işlevler sözdizimsel 

işlevlerdir. Bunların her zaman anlamsal işlevlere birebir karşılık gelmeleri gerekmez (Erkman-

Akerson ve Ozil, 1998: 47). 

Benzer biçimde Kerimoğlu (2016: 111), Dik (1997)’e dayanarak kuramın kategorilere 

değil, işleve dayandığını vurgular ve kategori-işlev ayrımını aşağıdaki gibi örneklendirir:  

a. ‘Yaşlı adam’ bir ad öbeğidir. 

b. ‘Yaşlı adam’ bir öznedir. 

Buna göre (a) kategorik bir ifadedir. Çünkü bu ifade yaşlı adam ögesinin kendi özelliği 

ile ilgilidir. Onu içinde bulunduğu yapıdan soyutlayan bir ifadedir. Bu nedenle ad öbeği gibi bir 

kategori ilişkisel olmayan (non-relational) kavramlardandır. Ancak (b) ifadesi yaşlı adam’ın 

başka bir ögeyle olan ilişkisine göndermede bulunur. Örneğin “Yaşlı adam kaçtı.” gibi bir 

tümcede özne işlevinde olduğunu ifade etmek demektir. (b) ifadesi ögenin içinde bulunduğu 

yapıda yer alan öteki ögelerle olan ilişkisini ortaya koyar. İşlevsel dilbilgisi (b) ifadesinde 

karşılığını bulan ilişkileri önemseyen bir dilbilgisi kuramıdır ve üç farklı düzeyde işlevsel ilişki 

belirler: 

1. Anlambilgisel işlevler (semantic functions): Söylemlerde eyleyici, amaç, hedef, alıcı 

gibi rolleri belirleyen işlevlerdir. 

2. Sözdizimsel işlevler (syntactic functions): Özne (subject) ve nesne (object) gibi 

sözdizimsel bakış açılarını belirleyen işlevlerdir. 

3. Pragmatik işlevler (pragmatic functions): Etkilenen, konu, odak gibi ögelerin daha 

geniş iletişim ortamlarındaki bilgi durumlarını belirleyen işlevlerdir (Dik, 1997: 26; 

Akt. Kerimoğlu (2016: 111). 

Kısacası işlevselcilik, “adından da anlaşılacağı gibi, işlev kavramına öncelik tanır. 

İletişim işlevini en temel işlev olarak görür. Örneğin bir masanın bir işe yarama işlevi vardır: 

Masanın üzerinde yazılabilir, okunabilir, yemek yenebilir. Masaya bir özellik kazandıran onun 

maddesi yada biçimi değil, masanın işlevi ya da kullanımıdır. İster tahtadan ister mermerden 

olsun, oval masa, kare masa, dikdörtgen masa her zaman bir masadır. Dilbilimde işlev bir bütün 

içinde bir ögeyi ayırt eden özelliktir. Bir sözcede bir terimin rolü, bir özne, bir yüklem, bir 

tümleç vb. işlevine sahip olmaktır” (Kıran ve (Eziler) Kıran, 2010: 140). 

Üretici-dönüşümsel dilbilgisi 

Chomsky kuramının ilk biçimini Stucture Syntactic ‘Sözdizimsel Yapılar’ (1957)’te 

ortaya koyar. Dilbilgisinin üç tür kurallar düzleminden oluştuğu kabul edilir: öbek yapı 
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kuralları, dönüşüm kuralları ve biçimsesbilim kuralları. Öbek yapı kuralları, doğal 

konuşucuların sözcükleri ayırma, bunların kategorilerini bilme, sözcükler arasındaki öbeksel 

ilişkileri tanıma gibi tümce yapısı bilgilerine dayanan ve tümce üreten kurallardır. Dönüşüm 

kuralları, öbek yapı kurallarının çıktısı olan temel tümce yapılarına ögelerin yerini değiştirme, 

yerine başkasını koyma, önceki ögeleri silme, yeni ögeler ekleme gibi işlemlere dayanarak daha 

geniş tümceleri üreten kurallardır. Biçimsesbilim kuralları ise, dönüşüm kurallarının çıktılarına 

uygulanan ve tümcenin sesletilişi ile ilgili sesbilimsel kurallardır (Uzun, 2000: 15). 

Chomsky belli bir bütünceden (corpus) yola çıkmaz. Yani örnek bir metin veya metinler 

topluluğu belirleyip oradan hareket etmez. Tamamen anadili konuşurunun sezgisine dayalı 

uygulamalar yapar. Örneğin Türkçe bir cümle tipini inceleyecekse o cümleyi yazılı bir metinde 

bulmaya çalışmaz. Anadili Türkçe olan birinin o cümleyi kabul edilebilir bulması yeterlidir. 

Chomsky cümleleri merkeze alır ve cümleden en küçük birimlere iner. Tümce >öbek>sözcük 

biçiminde bir sıralamayı takip eder ve en son kategorilere kadar cümleyi parçalar. İlk işlem 

yeniden yazma (rewriting) işlemidir. Bu işlem cümleyi oluşturan bütün kuruculara sırayla 

uygulanır. En küçük kategoriler (isim, sıfat, fiil, vb.) ortaya çıkarılır (Kerimoğlu, 2016: 74). 

1. Öbek Yapı 

Birden fazla sözlüksel öge ile kurulan bütünlük öbektir. Birden fazla öge içermesine 

karşın, öbekler içinde her zaman bir merkez bulunur. Buna öbeğin başı denir. Baş, öbeği kuran 

kategoridir, baş bulunmazsa öbekte kurulmaz. Aralarındaki bu sıkı bağın doğal bir sonucu 

olarak öbeğin kategorisi başın kategorisiyle özdeştir (Uzun, 2000:  18). 

  
Öbekte başın dışında bulunanlar tümleç olarak görülür. Örneğin ‘yaramaz çocuk’ 

öbeğinde baş ‘çocuk’ sözcüğü, tümleç ise ‘yaramaz’ sıfatıdır. Baş, öbeğin olmazsa olmaz 

kurucusudur ve kurduğu öbeğin kategorisini belirler. Örneğin, öbeğin başı bir ad (A) ise, öbek 

de bir ad öbeği (AÖ)’dir (Uzun, 2000: 19). 

 
Birbirine yakın olmanın derecelenme içermesi, öbeğin de dereceli olmasına neden olur. 

Örneğin ‘ılık süt iç-’ öbeğinde, önce ‘ılık’ ile ‘süt’ öbek kurar, sonra ‘ılık süt’ ile ‘iç-’. Bu 

durumda öbeğin başı bir eylem (E) olduğundan, öbek de bir eylem öbeği (EÖ) olacaktır: 

 

 

öbekx	

başx  y 

 

 

AÖ 

tümleç başA 
	

yaramaz	 çocukA 
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Başın tümleci konumundaki ögeler AÖ, SÖ, EÖ gibi öbeklerde, Türkçede başın soluna 

yerleşmektedir: 

  
Geleneksel olarak tanınan sözlüksel kategoriler ad, eylem, sıfat, zarf, ilgeç, adıl, bağlaç 

ve ünlemdir. Bunlardan ünlem, tümce sınırlarının dışında kalan, bağımsız bir sözlüksel ögedir. 

Ünlemler öbek yapının doğrudan kurucusu değildir. Bağlaçlar da öbek yapıda yer almayan 

sözlüksel ögelerdir. Zamir, adların yerini tutan sözcük türüdür, bu nedenle temel yapılarda 

doğrudan görünmez, dilbilgisinin diğer kuralları ile türemiş yapılarda ortaya çıkar. Ünlem, 

bağlaç ve zamir birer sözcük türü olmasına karşın öbek türünü belirleyen kategoriler değildir 

(Uzun, 2000: 31). 

1.1. Ad öbeği (AÖ) ve AÖ genişlemesi 

Türkçede en küçük ad öbeği, baş adın bir sıfat (a), bir belirtili ad (b) veya bir belirtisiz 

ad (c) ile birlikteliğine dayanır (Uzun, 2000: 33). 

  

Bir ad öbeğindeki üç tür genişleme (belirtili ad, sıfat, belirtisiz ad) bir arada görülebilir: 

 

  

EÖ  

AÖ baş E 

	

tümleç 

	

baş A 

	

ılık 

	

süt A  

	

iç- E 

	

 

 

AÖ  

Tümleç	 A 

komşunun (AÖ) 

alçak gönül lü (SÖ) 

İngilizce konuşamayan 
(EÖ) 

çocukları  

kişiler 

aday 

 

 
  

 a. 

AÖ	

S	

eski	 kapı	

b.	

AÖ	

A	 A	

binanın	 kapısı	

c.	

AÖ	

A	

giriş	

A	

kapısı	

A	
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Bir ad öbeğinde aynı tür genişleme yinelenebilir, yani başın tümleci konumunda birden 

fazla aynı tür öge tümleç görevi yüklenebilir: 

 
Ağaç çizimde baş ad en sağda ve baş adın tümleci konumundaki ögeler (S) baş adın 

solunda yer almıştır. 

1.2. Sıfat öbeği (SÖ) 

(SÖ) simgesiyle gösterilen sıfat öbeği, alt-kategorileme çerçevesinde zorunlu bir tümleç 

istemezse tek bir sıfattan oluşabilir. 

 
SÖ, sıfat nitelikli bir baş ve baş tarafından seçilen bir tümleçten de oluşabilir. Başka bir 

deyişle, Türkçede sıfat öbeği çeşitli durum ekleri almış ad soylu sözcüklerle genişleyebilir. Bu 

tür sözcükler birer AÖ kurarak sıfatın tümleci olma görevini üstlenirler. 

 

 

AÖ	

AÖ	 GA	

A	

SÖ	 GA	

S	 A	 A	

binanın	 eski	 giriş	 kapısı	

(Genişlemiş	Ad)	

	

 

 

	
AÖ	

S	 GA	

S	 GA	

S	 A	

eski	 dik	 dar	 sokak	

	

	

AÖ	

SÖ	 A	

S	

	

yeni	 yıl	
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Öte yandan bir sıfat öbeği, kendisini niteleyen, fakat baş tarafından seçilmeyen bir 

belirteçle (zarf) birlikte bulunabilir.  

 
Başka bir deyişle, sıfatlar sınırlı sayıdaki dereceleme belirteciyle genişleyebilirler: 

Dereceleme zarfları kendi öbeklerini kurarak sıfatların tümleci konumuna yerleşir (Uzun, 2000: 

34). 

 
Öte yandan Türkçede bazı sıfatlar ilgeç öbeklerini tümleç olarak alabilir: 
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1.3. Zarf öbeği (ZÖ) 

Zarflar (belirteçler) genellikle (yavaş yürümek, çok konuşmak, önce düşünmek, sonra 

yemek, erken kalkmak, vb. öbeklerde görüldüğü gibi) tek sözcüklü öbekler kurarlar (Uzun, 

2000: 35) : 

 
Zarf öbeği kendisini niteleyen zarfla başka bir zarf öbeği kurabilir. Yani, zarf öbeğinin 

genişlemesi yine başka bir zarfla ya da zarf işlevli sıfatla olur: 

 
Çok sözcüklü zaman zarfı öbekleri, ad öbeklerinin zarf görevinde kullanılmasıyla 

ortaya çıkar (Uzun, 2000: 36) : 

	

	

	

SÖ	

İÖ	 S	

güçlüklere	rağmen	

benim	kadar	

başarı lı	

yorgun	
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1.4. İlgeç (edat) öbeği (İÖ) 

İlgeçler tek başlarına öbek kuramazlar, yani ilgeç öbeğinin yankategori çerçevesinde 

tümlecinin bulunması zorunludur. Türkçede bu tümleçler, ilgecin belirlediği durum eklerinden 

birini almış ad öbekleridir (Uzun, 2000: 36-37). 

 
1.5. Cümle/Tümce 
Öbek yapı kuralları gerçekte bir yeniden yazma işine dayanır. Yeniden yazma işleminde 

‘T’, tümce sınırlı dilbilgisinin başlangıç imgesidir. Yeniden yazma işlemi bu imgeden başlar. 

T’nin yeniden yazılması, kendini oluşturan iki kurucuyu içerir. Biri özne görevi üstlenen öbek 

olarak AÖ, diğeri yüklem görevini üstlenen öbek olarak EÖ’dir. ‘T’, “AÖ EÖ” olarak yeniden 

yazılırsa tümcenin ilk çözümlemesi, tümce türetmenin ilk aşaması belirlenmiş olur (Uzun, 2000: 

23). 

T  + EÖ 

AÖ S + A 

EÖ Z + E 

Yukarıdaki gösterim “Küçük çocuk güzel konuştu.” cümlesiyle ilgili kategorisel 

kuralları içerir. Yeniden yazım kuralları daha sonra kuralları sözcüklere bağlar. Bu şekilde 

sözlüksel kurallar gösterilir. Burada yeniden yazımda yer alan her kategori için başka sözcükler 

yazarak sözlükçe (lexicon) oluşturulur (Kerimoğlu, 2016: 74): 

S küçük, çalışkan, büyük, vb. 

A çocuk, kız, adam, vb. 

Z güzel, iyi, hızlı, vb. 

E konuşmak, dinlemek, yazmak, vb. 

Ağaç çizimle bu ilişkiler aşağıdaki gibi görselleştirilir. 

 

 

  

		ZÖ  

	

dün akşam 
bu sabah 

yılın ilk üç ayı 
cumartesi günü  

 

AÖ  
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Öbek yapılar, tümcelerde yer alan işlevsel bilgiyi de sunar. Örneğin özne, tümce 

tarafından doğrudan dallanan AÖ’dür. Yüklem, tümce tarafından doğrudan dallanan EÖ’dür. 

Nesne, EÖ’den doğrudan dallanan AÖ’dür; ana eylem EÖ’den doğrudan dallanan E’dir (Uzun, 

2000: 61). 

 
1.5.1. Birleşik cümle/tümce 

Fiilimsilerle kurulan birleşik tümcelerin, iki tümceden birinin diğerine yerleşme yoluyla 

üretildiği kabul edilir. Bir tümce bir başka tümcenin içine tıpkı AÖ, SÖ veya ZÖ gibi ana 

tümcenin bir ögesi olarak yerleşir (Uzun, 2000: 31). 

 

 

T 

AÖ EÖ 

S A Z E 

Küçük			çocuk							güzel						konuştu	

 

 

T 

AÖ (Özne) EÖ 

S A AÖ (Nesne) E (Yüklem) 

Yaramaz     çocuk           camı               kırdı 
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“Can Ali’nin sinemaya gittiğini biliyor” tümcesi, bir temel bir de yan tümceden kurulu 

bir birleşik tümcedir. “Can biliyor” dizimi temel tümce, “Ali sinemaya gitti” dizimi ise yan 

tümcedir. Yan tümce, eylemine ulanan -DIk biçim birimciğiyle temel tümceye bağlanmış ve 

ağaç-çizimde T1 imi altında gösterilmiştir. Ana tümce içine yerleşen yan tümce, tıpkı belirtili 

nesne işlevli AÖ’nin bulunabileceği konumda bulunmaktadır. Yani T1 tümcede belirtili nesne 

işlevindeki AÖ’dir. 

	

E	

T
1
	(AÖ)	 EÖ	

ADE	A	

EÖ	AÖ	

EÖ	

E	 ÇEK	

ÇEK	

ZAM	 S-K	

EÖ	

Noun	complement	chain	

AÖ	

T	

A	

A	 İLGİ	 AÖ	

OE	 İYE	 BE	

					Can								Ali					-(n)in							sinema				-(y)a												git		

	

-tiğ							-	i					-(n)i														bil																-iyor												Ø			
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1.5.2. Çekimsel kategori 

Çekimsel kategoriler dillerin tipolojisine göre farklı görünümler sunar. Tümcede, 

genellikle eylem ya da yardımcı eylem üzerinde sunulan zaman, kip, görünüş, sayı, kişi, cinsiyet 

gibi çekimsel kategoriler bazı dillerde çekimleme ile, bazı dillerde ekleme ile, bazı dillerde 

sözlüksel ögeler ile, bazı dillerde bu yollardan ikisi veya tümü ile sunulabilir. Türkçede 

çekimsel ögeler ek niteliklidir ve ÇEK budağı altında dallanır (Uzun, 2000 : 42). 

 
2. Geleneksel Dilbilgisinde Kelime Grupları 

Ergin’in (2016: 343); “Birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve manasında bir 

bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören dil birliği” şeklinde tanımladığı kelime 

gruplarını Karahan (2015: 39); “Bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir hareketi 

karşılamak veya belirtmek, pekiştirmek ve nitelemek üzere belirli kurallar içinde yan yana 

dizilmiş kelimelerden oluşan yargısız dil birimi” olarak ifade eder. Banguoğlu ise kelime 

gruplarına şöyle bir tanımlama getirir: “Sözü geliştirmek üzere kelimeler öbeklenirler, 
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kavramlar arasında derece derece ilişkiler meydana getirirler. Böylece tek kavramdan doğru 

anlatmaya giderler. Bunlara kelime öbekleri diyoruz” (Banguoğlu, 2015: 496). Tanımlardan 

anlaşılacağı üzere, kelime grupları en az iki sözcükten meydana gelen, kelimeler arasında 

anlamsal ve yapısal birliktelik bulunan söz grupları olarak ifade edilebilir. Kelime grupları isim 

tamlaması, sıfat tamlaması, birleşik isim grubu, tekrar grubu, aitlik grubu, edat grubu, unvan 

grubu, birleşik fiil grubu, isim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, zar-fiil grubu, sayı grubu, ünlem 

grubu, bağlama grubu ve kısaltma grubu şeklinde sınıflandırılabilir. 

2.1. İsim tamlamaları 

Özkan ve Sevinçli’ye (2015: 19) göre “İki veya daha çok ismin sahiplik, tahsis, tür, cins 

vb. nitelikleri belirtmek üzere özel bir biçimde bir araya gelmesinden oluşan kelime grubuna 

isim tamlaması denir.” Korkmaz’a (2017: 285) göre “Bir ad başka bir adla ilgi durumu eki 

alarak veya almadan bir anlam bağı oluşturduğunda ad tamlaması” denilen yapı ortaya çıkar. 

Demir’e (2004: 277) göre ise “İki ad arasında çeşitli anlam ilişkileri kurmak amacıyla 

oluşturulan takıma ad tamlaması denir.” İsim tamlamaları; basit, türemiş veya birleşik yapılı 

isim, adlaşmış sıfat, zamir gibi en az iki kelime türünün çeşitli ek ve anlam ilişkileriyle meydana 

getirdikleri kelime guruplarıdır. Tamlamada anlamsal ve yapısal birliktelik bulunan en az iki 

kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler, tamlayan ve tamlanan olarak görevlendirilen sözcük ya da 

sözcüklerdir. Korkmaz (2017: 285) isim tamlamalarını arada ilgi durumu ekinin kullanılıp 

kullanılmamasına veya tamlayanın da bir ad tamlaması olup olmamasına göre belirtili ad 

tamlaması, belirtisiz ad tamlaması, zincirleme ad tamlaması olarak üçe ayırır. 

 Türkçede isim tamlamaları AÖ görümündedir ve baş ad (tamlanan) sağdadır: 

 
Belirtili isim tamlaması: 

Belirtili isim tamlaması “Belirteni söz söyleyen ve dinleyence bilinen ve belirteni ile 

belirtileni arasında geçici bir ilgi bulunan ad takımıdır” (Ediskun, 1999: 114). Bu tamlamalarda 

“İki ad arasında iyelik ilgisi söz konusudur. İki ad da ek alır. Tamlayan eki ‘-in’, tamlanan eki’-

i’dir. Ekler sözcüklere ünlü uyumlarına göre ulanırlar” (Demir, 2004: 277). Banguoğlu’na 

(2015: 332) göre “Bir belirli ad takımında her iki kelimeye gelen ekler, katılma hali ve iyelik 

ekleri ait olma anlamında olup kavram tekrarlanmış olmaktadır.” 

Türkçede ad tamlamaları ilgi ve iyelik ekleriyle gerçekleştirilir: Türkçede tamlayan 

ögeye (yardımcı öge)  –in, tamlanan ögeye de (ana öge)  –i eki ulanmaktadır. Başka bir deyişle, 

Türkçede belirtili ad tamlaması [A+İLGİ] [A+İYE] dizimini izler: 

Son zamanlarda Ankara’nın adını yeni duyduğum semtleri vardı. 

Tarihi yeniden kurma veya oluşturma paradigmasına dayanan bu kuramın kavramsal 

olarak başlangıcı, Grimm kardeşlere kadar uzanmaktadır. 

Bu kurama göre anlatıların öğrenen ya da ezberlenen olup olmadıklarının, nasıl 

aktarıldıklarının, anlatıların hangi kısımlarının öğrenilip hangi kısımlarının  ezberlendiğinin, 
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çıraklık döneminden itibaren nasıl öğrenilip ustalık döneminde nasıl aktarıldığının incelenmesi 

önemlidir. 

  
Belirtisiz isim tamlamaları 

Belirtisiz isim tamlamasında “tamlayan ad eksiz yani yalın durumdadır. Yalnız 

tamlanan ad üçüncü şahıs iyelik eki almıştır” (Korkmaz, 2015: 286). Belirtisiz isim tamlaması 

“Birinci unsurunda ilgi hali bulunmayan isim tamlaması”dır (Karahan, 2015: 44). 

Dünkü fırtınada yollara saçılan kırık meşe dallarını belediye çalışanları topluyordu. 

 
Zincirleme isim tamlaması 

Zincirleme ad tamlaması, bir ad tamlamasının başka bir adla oluşturduğu ikinci bir ad 

tamlamasıdır (Korkmaz, 2017: 288). Bu tamlama cinsi, en az üç kelimden oluşan veya iki farklı 

isim tamlamasının bir araya gelmesiyle şekillenen, kelimeler arasında yeni bir anlamsal ve 

yapısal birliktelik oluşmasını sağlayan kelime gruplarıdır. 

Trafik polisinin kıyafetinin rengi hiç kimsenin hoşuna gitmemişti. 

Adamın uzun süre görmediği ve bir türlü ulaşamadığı asker arkadaşı, kış mevsiminin 

ortasında çıkageldi. 

Halk şiirinin en uzun nazım şeklidir. 
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2.2. Sıfat tamlaması 
Sıfat tamlaması “Adlardan önce gelerek onları niteleyen, nasıl olduklarını gösteren veya 

çeşitli yönlerden belirten sözcükler”dir (Korkmaz, 2017: 336). Sıfatlar, adları ya da ad soylu 

sözcükleri durum, biçim, renk yönüyle niteleyen; sayı, işaret, belirsizlik ve soru yoluyla belirten 

ve bu yollarla bir öbek oluşturan söz gruplarıdır. Karahan’a (2015: 49) göre “Sıfat tamlamasında 

ana unsur isimdir, sonda bulunur. Sıfat, yardımcı unsurdur; ismin önünde yer alarak ismi 

tamamlar. Yani sıfat tamlayan, isim tamlanan unsurdur.” 

Çocuk, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama yardım etmek için hiç beklemedi. 

İki adam, sabahtan beri harıl harıl Hasan’ı arıyorlardı. 

Hasan, hangi adamlar beni arıyorlar, diye sordu. 

Birkaç adam, yine bizim sokağa gelerek sokak sakinlerini rahatsız etti. 

Şu adamlar mahallemizden gitse de insanlar tedirgin olmasa. 

Aydınlar, doğruyu arayan ve doğrunun ortaya çıkmasına vesile olan kişilerdir. 

Burası; daima güneş alan, dağların arasında bulunan, güzelliği ile görenleri 

büyüleyen, dört mevsimi yaşayan, turist akınına sürekli uğrayan harika bir yerdi. 

Demir kapılı ev, mahallemizin sembolüydü. 

Altmış yıllık bir arkadaşımdı. 

 

 2.2. Sıfat tamlaması  

AÖ 

AÖ	 AÖ	

ÇEK A 

İYE 
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A İYE 

AÖ	
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 Türkçede Sıfat Tamlamaları AÖ görünümündedir, yani baş ad olduğu için öbek 

AÖ’dir. 

2.3. Birleşik isim grubu 

Bu yapıyı Karahan (2015: 69); “Bir şahsa özel ad olmak üzere bir aya gelen kelimeler 

topluluğu” olarak tanımlarken, Ergin (2016: 356); “Bir nesnenin ismi olmak üzere yan yana 

gelen, birden fazla ismin meydana getirdiği kelime grubu” olarak tanımlamaktadır. 

Orhan Veli. 

Halide Edip Adıvar. 

2.4. Tekrar grubu 

Tekrar grubunu Karahan (2015: 60); “Bir nesneyi, bir niteliği, bir hareketi karşılamak 

üzere eş görevli iki kelimenin meydana getirdiği kelime grubudur.” şeklinde tanımlarken, Ergin 

(2016: 345); “Aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesiyle meydana gelen kelime 

grupları” olarak tanımlamaktadır. Aynı yapıyı Özkan ve Sevinçli (2015: 44) “Anlamı 

güçlendirmek, ifade gücünü artırmak, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı cinsten iki 

kelimenin arka arkaya gelmesiyle oluşan kelime grubudur.” şeklinde ifade eder. Tekrar grupları, 

iki sözcükten meydana gelerek cümlelere çeşitli anlam ilgileri katan, sözcük aralarında herhangi 

bir şekilde noktalama işareti kullanılmayan ve belirli bir sıraya göre kalıplaşan yapılar olarak 

tanımlanabilir. 

Beterin beteri, derinden derine. 

2.5. Aitlik grubu 

Ergin’e (2016: 345) göre bu yapı “Aitlik ekine dayanan bir kelime grubudur. –ki aitlik 

eki ile ondan önceki bir kelime grubunun yalın hali, genitif veya lokatif hali ile kurulur.” 

Korkmaz (2017: 280) da söz konusu yapıya benzer şekilde yaklaşır: “İyelik veya aitlik bildiren 

eklerden biri de +ki ekidir. Bu ek ad kök ve gövdelerine doğrudan doğruya geldiği gibi adların 

ilgi ve bulunma durum eki almış biçimlerinden sonra da gelir. Ek, içinde bulunma ve aitlik 

bildiren bir işleve sahiptir.” der. 

Sendeki çaba, birçok insan için ilham kaynağıdır. 

İkdam gazetesindeki bir makalesinde, folklorun Avrupa’daki gelişiminden ve ülke için 

öneminden söz etmiştir. 

2.6. Edat grubu 

Edat grubu, Delice’ye (2007: 20) göre “Bağlama edatlarıyla birbirine bağlanmış iki 

veya daha fazla cümleden küçük biçimbirimsel birleşenin oluşturduğu kelime öbeği”, Sevinçli 

ve Özkan’a (2015: 60) göre “Bir isim ile çekim edatından oluşan kelime grubu”, Karahan’a 

(205: 62) göre ise “Bir isim unsuru ile çekim edatından meydana gelen kelime grubu”dur. 

Kuş gibi hafifledim. 
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Onun gibi çalışmalısın. 

Buz gibi hava. 

Cumartesi gününe kadar vaktin var. 

Sıcak bir gün gibi ısıttın içimizi. 

Kraldan çok kralcı olmak, bize göre değildir. 

 
 Dilde sınırlı sayıda olan İÖ cümlede zarf tümleci işlevi üstlenir. 

 Zamir + için, gibi, kadar birlikteliğinden oluşan ilgeç gruplarında, üçüncü çokluk 

zamiri (onlar) hariç ilgeç kendinden önce ilgi durumu (-im, in) ister: ben+im için, 

o+(n)un kadar. 

2.7. Unvan grubu 

Unvan grubu, “Bir şahıs ismiyle bir unvan veya akrabalık isminden meydana gelen 

kelime grubu”dur (Ergin, 2016: 361). Karahan’a (2015: 69) göre “Birinci unsuru unvan veya 

akrabalık ismi olan ‘Sultan Orhan, Dede Korkut…’ gibi kelime grupları, unvan grubu değil 

birleşik isimdir. Birleşik isimlerin vurgusu sonda, unvan gruplarının vurgusu başta bulunur.” 

Nuri Çavuş, 

İlker Bey. 

2.8. Birleşik fiil grubu 

Ergin’e (2016: 357) göre birleşik fiil, “Bir yardımcı fille bir ismin veya bir fiil şeklinin 

meydana getirdiği kelime grubudur. İsim veya fiil unsuru önce, yardımcı fiil sonra getirilir.” 

Karahan (2015: 73) birleşik fiilleri, “Bir hareketi karşılamak veya bir hareketi tasvir etmek 

üzere yan yana gelen kelimeler topluluğu” olarak tanımlar ve bu işlevlerinden dolayı birleşik 

fiilleri; ‘bir hareketi karşılayan birleşik fiiller’ ve ‘bir hareketi tasvir eden birleşik fiiller’ olmak 

üzere iki grupta inceler. Korkmaz (2017: 693) bu yapıyı, “Birleştirme yoluyla yapılan fiillere 

birleşik fiil denir. Birleşik fiiller, bir ad ile bir yardımcı fiilin veya iki ayrı fiil şeklinin yahut da 

ad soylu bir veya birden fazla kelime ile bir esas fiilin birleşmesinden oluşan ve tek bir kavrama 

karşılık olan fiil türleridir.” ifadeleriyle açıklar. 

Özkan ve Sevinçli (2015: 68, 77) birleşik fiilleri ‘isim + yardımcı fiil’ biçiminde oluşan 

birleşik fiiller ve ‘fiil + zarf-fiil + yardımcı fiil’ şeklinde oluşan birleşik filler olmak üzere iki 

başlık atında ele almıştır. İsimlerle birleşik fiil yapan yardımcı fiilleri, “et-, ol-, eyle-, yap-, kıl-, 

bulun-” olarak sıralamış; ‘fiil + zarf-fiil + yardımcı fiil’ şeklinde oluşan birleşik fillerin ise ‘-A, -

I, -U’ bazen de ‘-Ip’ zarf-fiillerine “bil-, ver-, gel-, gör-, kal-, dur-, yaz-, koy-” yarı yardımcı 

fiillerinin gelmesi ve her iki fiilin kaynaşması, birleşmesi ile meydana geldiğini vurgulamıştır. 

Bazı insanlar, kraldan çok kralcı olur. 
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İkili oynamak bize yakışmaz. 

İşe yaramak, onun hoşuna gidiyordu. 

Leyleği havada gördü, gezmedik yer bırakmadı. 

Anlatıcı kişi, anlatımına renk katmak için toplumun çeşitli kesimlerinden insanları belli 

şiveleri ile taklit edebilir. 

 
2.9. İsim-fiil grubu 

-mAk, -mA ve -Iş isim-fiil eklerinin bir fiil kök ya da gövdesine eklenmesiyle kurulan 

kelime gruplarıdır. Karahan (2015: 55) tarafından “Bir hareket ismi ile ona bağlı tamlayıcı veya 

tamlayıcılardan kurulan kelime grubu” olarak tanımlanan isim fiil grubu, Ergin (2016: 368) 

tarafından ‘fiil grubu’ olarak adlandırılmış; “Fiil isimleri üzerine kurulan kelime grubudur. Fiil 

isimleri bu grubun esas unsurudur ve tabiî en sonda bulunur. Kendisinden önce gelen gerekli 

unsurlarla birlikte fiil grubunu meydana getirir.” şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır. Özkan ve 

Sevinçli (2015: 83) ise isim-fiil grubunu; “Bir isimle onu anlamca tamamlayan kelimelerden 

oluşan kelime grubu” olarak tanımlamaktadır. 

Kitap okumak, arşa yükselmektir. 

Amacı sınavı kazanmaktı. 

Köy seyirlik oyunları, köylülerin uzun kış aylarında düğünlerde, bayramlarda eğlenmek 

ve vakit geçirmek için icat ettikleri temsili oyunlardır. 
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T1 imi altında dallanan isim-fiil grubu temel tümcenin öznesi konumundadır. 

T1 imi altında dallanan isim-fiil grubu yan tümce oluşturmuş, yantümcenin öznesi ile 

yüklemi kendi içinde belirtili isim tamlaması kurmuş, böylece temel tümcenin ‘belirtili nesne’si 

görevini üstlenmiştir. 

 İsim-fiil gurubu AÖ görünümündedir ve tümcede bir adın alabileceği bütün işlevleri 

üstlenmektedir. 

2.10. Sıfat-fiil grubu 

-AcAk, -An, -Ar, -AsI, -dIK, -mAz, -mIş, -r sıfat-fiil eklerinin bir fiil kök ya da gövdesine 

eklenmesiyle kurulan kelime gruplarıdır. Genellikle bir ismin sıfatı durumundadırlar. Ergin 

(2016: 370) tarafından ‘partisip grubu’ olarak adlandırılan sıfat-fiil grubu, “bir partisiple ona 

bağlı unsurlardan meydana gelen kelime grubu” şeklinde tanımlanmıştır. Karahan (2015: 53) ise 

bu yapıyı, “Bir sıfat-fiil ile bu sıfat-fiile bağlı tamlayıcı ve tamlayıcılardan kurulan kelime 

grubu” olarak ifade eder. Özkan ve Sevinçli’ye (2015: 86) göre ise bu yapı “Bir sıfat-fiil ve ona 

bağlı ögelerle kurulan kelime grubu”dur. 

İçinde yaşadığı toplumun meselelerine kulak veren sanatçı, aslında çağının ilerisinde 

yaşayan kişidir. 
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 Sıfat-fiil grubu, sıfat işlevli yan tümce oluşturarak eklendiği unsuru basit bir sıfat 

gibi niteler. 

2.11. Zarf-fiil grubu 

-I, -A, -AlI -ArAK, -DıkCA, -IncA, -Ip, -ken, -mAdAn, -mAksIzIn  zarf-fiil eklerinin bir 

fiil kök ya da gövdesine eklenmesiyle kurulan kelime gruplarıdır. Genellikle bir cümlede zarf 

tümleci durumundadırlar. Zarf-fiil grubunu Özkan ve Sevinçli (2015: 89); “Bir zarf-fiil ile ona 

bağlı ögelerin oluşturduğu kelime grubu”, Ergin (2016: 371); “Bir gerindum ile ona bağlı 

unsurlardan meydana gelen kelime grubu”, Karahan (2015: 57) ise; “Bir zarf-fiil ile ona bağlı 

tamlayıcı veya tamlayıcılardan kurulan kelime grubu.” şeklinde tanımlamışlardır. 

Uzaktan yüzüne saldıran kedinin uğultulu vınlamasıyla sıçrayarak 
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 Zarf-fiil grubu, zarf işlevli yan tümce kurarak temel tümcenin anlamını tamamlar. 

2.12. Sayı grupları 

Sayı gruplarını Karahan (2015: 72); “Basamak sistemine göre sıralanmış sayı isimleri 

topluluğu.” şeklinde tanımlamıştır. Ergin (2016: 364) sayı grupları ilgili olarak “Sayı grubu; 

büyük sayı, küçük sayı olmak üzere iki unsurdan yapılır. Büyük sayı önce küçük sayı sonra 

getirilir. Doğrudan doğruya yan yana getirilirler, herhangi bir ek almazlar.” açıklamasını 

yapmaktadır. 

On beş 

2.13. Ünlem grubu 

Ergin’e (2016: 362-363) göre ünlem grupları, “Bir seslenme edatı ile bir isim 

unsurundan meydana gelen kelime gruplarıdır. Edat tek kelime halinde, isim unsuru ise bir isim 

veya isim yerine geçen bir kelime grubu halinde bulunur.” 

A dostlar, bana neler oldu! 

2.14. Bağlama grubu 

Özkan ve Sevinçli’nin (2015: 102) “İki ya da daha fazla ismin sıralama, bağlama, 

karşılaştırma ve denkleştirme bağlaçları ile oluşturduğu kelime grubu.” olarak ifade ettiği bu 

öbek, Karahan (2015: 65) tarafından “Bağlama edatı ile birbirine bağlanmış iki veya daha fazla 

isim unsurunun meydana getirdiği kelime grubu.” şeklinde tanımlamıştır. 

Bu manzara, vapurda birçok kimselere kim bilir ne sefil ve acı görünmüştür. 

2.15. Kısaltma grupları 

Bu yapıyı Ergin (2016: 372); “Kelime gruplarının ve cümlelerin kısalması, neticesinde 

ortaya çıkan kelime grubu.”, Karahan (2015: 79); “Kelime grupları ve cümlelerden yıpranma 

veya kalıplaşma yoluyla ortaya çıkan kelime grubu.” olarak tanımlamıştır. Özkan ve Sevinçli 

(2015: 107) ise kısaltma gruplarını, “İyelik veya hal eki almış bir isimle başka bir ismin 

oluşturduğu kelime grubu.” şeklinde ifade etmişler ve bu yapıyı kendi içinde “yönelme, 
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bulunma, uzaklaşma, isnat, yükleme, vasıta, ilgi, eşitlik ve kısaltma (isim) gruplarının tersi 

görünüşünde olan kelime grupları” olarak sınıflandırmışlardır. 

 
 İsnat grupları genellikle sıfat olarak kullanılır. 

Kelime Gruplarının Özellikleri 

Özkan ve Sevinçli (2015: 15,16,17) kelime gruplarının cümle içinde farklı görevler 

üstlendiğini ifade ederek bu görevleri maddeler halinde sıralamışlardır: 

a) Kelime grupları tek kelimeyle karşılanamayan nesne, hareket ve kavramları 

karşılamaya yararlar. Kara yolu, canı sıkılmak 

b) Kelime grupları, nesne ve hareketleri daha geniş olarak belirtmeye yararlar. 

c) Kelime grupları, yapıca ve anlamca bir bütünlük gösterirler. Cümle içinde tek bir 

kelime gibi vazife görürler. Ancak bazı konuşmada ve şiirlerde grubu oluşturan 

ögelerin yerleri değişebildiği gibi iki öge arasına başka kelimler de girebilir. 

d) Kelime gruplarındaki her unsur kendi içerisinde başka kelime grubu oluşturabilir. 

e) Bir kelime grubunun diğer kelime ve kelime gruplarıyla ilişkisini sağlamak için 

grubun sonuna, yani asıl ögeye ek getirilir. Grubun sonuna gelen çekim eki, 

bağlandığı kelimenin değil, bütün grubun eki olur. 

f) Kelime gruplarında vurgu ise her grubun yapısına göre değişir. Başta, sonda ve 

sondan bir önceki unsur üzerinde bulunur. 

g) Kelime grupları, cümle içinde tek bir kelime gibi işlev görür, cümlenin çeşitli ögeleri 

olarak kullanılabilir. 

h) Kelime grupları, başka bir kelime grubunun ögesi olarak da görev yapabilir. 

i) Türkçenin cümle yapısında olduğu gibi, kelime grubunda da asıl unsur genellikle 

yardımcı unsurdan sonra gelmektedir. Kelime grupları genellikle soldan sağa doğru 

eklemlenirler (Altun, 2011: 14): 

eski karanlık / asırlar (sıfat tamlaması) 

eski karanlık asırlar / içi[nde] (belirtisiz isim tamlaması) 

eski karanlık asırlar içinde gibi (edat grubu) 

eski karanlık asırlar içinde gibi yaşayan[lar] (sıfatfiil grubu) 
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Sonuç 
Yapı, parçalardan oluşan bütünlüktür. Dizge, dizimlerden oluşur. Dizgeyi oluşturan her 

dilsel birimin kendine özgü bir yapısı vardır. Her dilsel birim değerini diğer dil birimleriyle 

girdiği ilişkiden alır. İşlev her dizimin dizge içinde üstlendiği görevdir. Sözdizimi içinde her 

dizim özne, nesne, zarf ve yüklem gibi görevler üstlenmektedir. 

“Yaramaz çocuk değerli vazoyu kırdı.” örneğinde ‘yaramaz çocuk’ ve ‘değerli vazo’ 

geleneksel dilbilgisine göre ‘sıfat tamlaması’, evrensel dilbilgisine göre, ‘baş’ ad olduğu için 

AÖ’dir. Cümleyi ögelerine ayırmak gerektiğinde, yapısal olarak AÖ olan ‘yaramaz çocuk’ özne, 

yine yapısal olarak AÖ olan ‘değerli cam’ nesne işlevindedir. Aynı zamanda her iki AÖ de sıfat 

tamlamasıdır. Benzer durum fiilimsilerle kurulan yapılar için de söz konusudur. “Ahmet’in uzun 

süredir takip ettiği / adam” dizimi, geleneksel dilbilgisine göre sıfat tamlaması, öbek yapı 

kurallarına göre de AÖ’dür. Tamlamanın tamlayan kısmını oluşturan “Ahmet-in uzun süredir 

takip ettiğ-i” yapısı sıfat işlevli yan tümcedir ve tümceciğin yüklemi kendi öznesiyle belirtili 

tamlama kurmuştur. “Ablamın sınıfını geçmesi bizi sevindirdi.” ve “Biz ablamın sınıfını 

geçmesine sevindik.” cümlelerinde “Ablamın sınıfını geçmesi” dizimi, isim-fiille kurulmuş bir 

kelime grubudur. Grup yapısal olarak kendi içinde belirtili isim tamlaması oluşturmuş bir 

AÖ’dir. AÖ birinci cümlede özne, ikinci cümlede ise dolaylı tümleç işlevindedir. 

Türkçede ad, eylem, zarf, sıfat ve ilgeç birer sözlüksel kategoridir ve anlambilimsel 

içerik taşır. Eylem, ad, sıfat, zarf ve ilgeç kategori özelliklerini yansıtarak EÖ, AÖ, SÖ, ZÖ ve 

İÖ gibi kendilerinin baş olduğu öbekler kurmaktadır (Uzun, 2000: 151). Sıfat öbekleri adların, 

zarf öbekleri eylemlerin, ilgeç öbekleri ise adların veya eylemlerin niteleyicileri olarak tümceye 

yerleşebilir. Nesne konumundaki ad öbekleri de eylem öbeğinin tümlecidir (Uzun, 2000: 145). 

Türkçede bütün kelime grupları yapı bakımından AÖ, SÖ, ZÖ, İÖ, EÖ görümündedir, işlev 

olarak cümlede bu öbeklerin üstlendiği görevleri üstlenmektedir. 

Türkçede kelime grupları öbek yapı kuralları çerçevesinde ele alınmalı, cümle 

çözümlemelerinde yapı/işlev ayrımı üzerinde durulmalıdır. Tümce içinde öbeklerin tanınması, 

işlevlerinin kavranması, birbirleriyle olan ilişkilerin farkına varılması ve bütün bu yapıların 

biçim ve içerik yönünden içselleştirilmesi  gerek anadilinin işleyişinin algılanmasında gerekse 

başka bir yabancı dilin öğrenilmesinde büyük önem taşımaktadır. 
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Üslûp Tercihleri Bakımından Necip Fazıl Kısakürek Şiiri 

 

Mustafa KARABULUT* 

 

Öz: Üslûpbilim, başta edebiyat eleştirisi ve dilbilim olmak üzere birçok disiplinle iç 

içe bir ilimdir. Üslûp incelemelerinde dil ve edebiyat bilimlerinin verileri önemli yer teşkil 

eder. Üslûpbilim, edebi metinlerde dil unsurlarının nasıl kullanıldığını irdeleyen, metinlerin 

anlamı nasıl yansıttığını, okurların anlamı nasıl oluşturduğunu ve onların metinlere nasıl 

tepki verdiklerini izah etmeyi amaçlayan bir ilim alanı olarak dil bilim ve edebiyatbilim ile iç 

içedir. Üslûp incelemesi sözcük ve anlam dünyasının zenginliği ile yakından ilgilidir. Bir 

şair veya yazar, farklı sebeplerden dolayı tek bir anlatım yolunu seçmeyebilir; konusuna göre 

üslûp çeşitlerinden bazılarını eserinde kullanabilir. Necip Fazıl Kısakürek, gerek dile olan 

hâkimiyeti gerekse vermek istediği mesajlar bakımından farklı üslûpları tercih 

edebilmektedir. Necip Fazıl’ın şiirlerinde muhteva, lafızlar (isim-fiil-sıfat-zamir ve edatlar), 

kelime kadrosu, ses örgüsü, armoni (aliterasyon, asonans), ahenk, sözdizimi, hayaller, ton, 

leksikal yapı (kelime ve tabirlerin kullanım sıklığı), lafızların nicelik ve nitelik durumları, 

edebî sanatlar, kendi kişiliği, kültürel durumu, sosyal şartlar vb. unsurlar bir bütünlük 

gösterir. Kısakürek’in Çile adlı kitabında geniş bir anlam dünyası ve dil ve anlatım çeşitleri 

vardır. Onun şiirlerinde ön plana çıkan üslûp çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz: hitabet üslûbu, 

hiciv üslûbu, lirik üslûp, övgü üslûbu, şaşırtma üslûbu, yakarış üslûbu, metaforik (teşbih ve 

istiareli) üslûp, soyutlama üslûbu, tasvirî üslûp vb. Bu yazıda amaç, dilbilimi ve edebiyat 

biliminin verilerinden yararlanarak Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinde görülen üslûp 

çeşitlerini ortaya koymaktır. 

Anahtar Sözcükler: Türk Şiiri, Üslûpbilim, Necip Fazıl Kısakürek. 

Abstract: It is a science intertwined with many disciplines, especially literary 

criticism and linguistics. The importance of language and literary sciences is important in 

their studies. Exponentialism is intertwined with linguistics and literary science as a field of 

study aiming at explaining how language elements are used in literary texts, how texts reflect 

meaning, how readers make sense, and how they react to texts. The style examination is 

closely related to the richness of the word and meaning world. 

A poet or author may not choose a single way of narration because of different 

reasons; he can use some of his styles in his work. Necip Fazil Kısakürek may prefer 

different styles in terms of the messages that he would like to give if he has the dominant 

dominance. Necip Fazil’s poems include content, words (noun-verb-adjective-pronouns and 

prepositions), vocabulary, vowel, harmony, syntax, dreams, tone, lexical structure 

(frequency of use of words and phrases), the quantity and quality of the words, the literary 

arts, their own personality, the cultural situation, social conditions and so on. the elements 

show an integrity. In his book Çile of Kısakürek, there is a wide sense of meaning and 

language and expression. In his poems we can list the types of styles that come to the 

forefront in the following way: the hebrew style, the satirical style, the lyric style, the praise 

style, the striking style, the appealing style, the metaphoric style, the abstraction style, The 

aim of this article is to reveal the styles of poetry seen in the poems of Necip Fazil Kısakürek 

by taking advantage of the linguistics and literature. 

Keywords: Turkish Poetry, Stilistic, Necip Fazil Kısakürek. 

                                                      
* Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Adıyaman, e-posta: mkarabulut @adiyaman.edu.tr 
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1. Giriş 

Edebiyatbilim ile dilbilim arasında birçok ortak nokta vardır. Bunların en önemlileri 

arasında “üslûp” gelmektedir. Çünkü üslûp ve üslûpbilim, edebiyat ve dilbilimin birçok 

bulgusu üzerine inşa olur. “Bütün çeşitleriyle üslûp ve üslûpbilim, ister nazım ister nesir 

kategorisinde olsun, herhangi bir metni dilbilimsel üslûp ve/veya üslûpbilim ya da bir şekilde 

edebî eleştiri ile eş anlamlı olan edebî üslûp ve/veya üslûpbilim açısından incelemeyi 

kendisine konu edinir.” (Çalışkan, 2012: 39). Edebî dil, içerisindeki farklı unsurlar 

bakımından çok fonksiyonlu bir özelliğe sahiptir. Edebî dilin zenginliği üslûbun meydana 

gelmesinde önem taşır. “Edebî dilin farklı ifade tercihleri ile meydana gelmesi; örneğin, aynı 

millete ait edebî dili bir yazarın bir başka yazardan daha farklı kullanması ve yukarıda 

sayılan birçok özelliğinin bir edebî eserde yansıması, üslûp adı verilen şahsî tasarrufu 

meydana getirir.” (Önal, 2008: 32). Bu bakımdan üslûp, dilin farklı kullanılış tarzından 

meydana gelen ve sahibinden birçok iz taşıyan karmaşık bir yapıdır. 

Üslûp, Latince stylus (stilus), İngilizce stil, Fransızca style vb. ifadelerle 

karşılanmakta olup bir sanatçının kendine özgü dil kullanımı ve onu diğerlerinden ayıran en 

önemli özelliklerdendir. Üslûpla ilgili olarak edebiyat, dil bilim, estetik, üslûpbilim, edebî 

tenkit, belâgat, anlambilim vb. bakımından tanımlamalar yapılmıştır. Üslûbun birçok tanımı 

olmakla beraber, hemen hemen her tanımda sanatçının dili kullanma biçimi üzerinde durulur. 

Üslûp Buffon’un ifadesiyle (1907) insanın ta kendisi (Le style est l’homme même) 

olup konuşan öznenin yahut yazarın mizacı ve niyeti ile belirlenmiş ifade (expression) 

vasıtalarının seçimiyle biçimlenmiş bir ifade (énoncé) tarzıdır. (Guiraud, 1963: 109).  

Üslûp için başka tanımlar da mevcuttur: 

 Üslûp, tercihe açık olan dil bilimsel özelliklerin seçimi ve düzenlenmesidir. 

(DeVito, 1967, 249). 

 Üslûp, bir yazar veya şairin duygu, düşünce ve hayâllerini anlatırken dili kendine 

has kullanış tarzıdır. (Çapan, 1995: 175). 

 Üslûp, bir bireyin dilsel gereç ve olanaklarını kendine özgü ölçütlerle seçip 

kullanması sonucu söyleme kattığı kişisel niteliklerin tümüdür. (Vardar, 2002: 

40). 

Mehmet Kaplan üslûp için “Kelimelerin bir bütün hâlinde organizasyonu, 

Tanpınar’ın sevdiği tabirle söyleyelim, kristalizasyonudur.” (Kaplan, 2006: 180)  der. Zaten 

üslûp birden çok estetik unsurun bileşiminden oluşan bir terkip olup dil bilim ve edebiyat 

başta olmak üzere birçok bilimle iç içelik gösterir. 

Üslûp; yazar, kaynak, metin, muhatap, işlev,  içerik ve sonuçları bakımından geniş 

bir satha nüfuz eder. Bundan dolayı üslûbu belli bir kalıp içerisine sokmak oldukça zordur. 

Üslûp, sanatçının bilinç ve bilinçaltı yapısı içerisinde vücut bulan dilin özelliklerine göre 

meydana gelen bir sanattır. Üslûp, şair ve yazarın duygu ve düşüncelerini ifade etme biçimi, 

anlatış yoludur. Bu yönden bakıldığında üslûba tarz-ı beyân demek mümkündür. 

Üslûp, sanatçının dilsel imkânları kendine özgü ölçütlerle seçip kullanması sonucu 

oluşan bir kavramdır. “Üslûp; belli bir görüş, duyuş ve birikime sahip olan sanatçının hayatı 

boyunca edindiği tecrübe ve tavırlarla seçtiği konuyu, biçim ve içeriğin belirlediği vasıta ve 

yöntemler kullanarak kendine has bir biçimde ördüğü kelimelerle anlatmasından doğan bir 

edebî değer unsuru ve ölçüsüdür.” (Çoban, 2004: 16). Bu bağlamda üslûp, sanatçının 

eserinde gizlenen kişiliğinin; dil, biçim ve içerik olarak açığa çıkmasıdır. “Yazınsal 

metinlerde biçim ve içerik tartışmaları aslında araştırma nesneleri ve yöntemleri farklı iki 

ayrı bilim dalı olmakla beraber sürekli ve çok sıkı bir etkileşim içinde bulunan yazınbilim ve 

dil bilim alanlarını da karşı karşıya getirebilmektedir.” (Dilidüzgün, 2013: 814). Dilin farklı 

görüngüleriyle beraber yazın, dil bilime önemli bir malzeme sağlamada ve sanat eserlerinin 

dilsel özgüllüklerini de açıklayabilen içeriksel özgüllüklerini anlamada dil bilime yardımcı 

olurken dil bilim de sanat yapıtlarının yazıldıkları dilin özellikleri ve tarihi üstüne bilgi verici 

kaynak olarak yazınbilime katkı sağlamaktadır. (Pospelov, 1995). Edebiyat veya edebî türler, 

dil bilimle yakın temas halinde olup özellikle kullanılan malzeme ve kaynak hususunda bu 

yakınlık ön plana çıkar. 

Sözcükler genel olarak çok boyutlu yapıya sahip olduğu için metin içerisinde çok 

anlamlı olarak kullanılabilir. “Her göstergenin, daha yerinde bir söyleyişle her kelimenin bir 
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manası bir de kullanıldığı yerde kazandığı değer veya değerleri vardır. Dilde, yalnız mana 

söz konusudur; üslûp incelemesinde ise daha ziyade göstergenin söylem içinde kazandığı bu 

değerler üzerinde durmak gerekir.” (Aktaş, 2002: 70). 

Edebî yapıtlarda sanatçıların sözcük seçimi önemli bir husustur. Çünkü bu durum 

sanatçıyı diğerlerinden ayıran en önemli özelliktir. (Karabulut, 2011). Bir sanatçının eseri ile 

üslûbu arasında açık veya gizli bağlar bulunur. Bu bağlar sanat eserinin ve sanatçının gücünü 

ortaya koyar. “Bir bakıma sanatçının yaşama üslûbundan kaynaklanan ve duygusal etkiler 

uyandırarak insana zevk veren ibdâ’ gücünün, tür ve şeklin imkânlarıyla sunulması; bu 

sunuluşun görülmesi, gösterilmesi biçimidir. Kısacası, sanatçı yanında eser ne ise, eser 

yanında üslûp odur. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, edebiyatta üslûp; dil değil, onun 

kullanılış tarzı; konu değil, onun işleniş biçimi; içerik değil, anlatılış yoludur. Boş bir süs 

olmadığı gibi, anlamlılık dolu bir güzellik unsurudur. Bir araç veya amaç değil, bir oluş ya 

da oluşum halidir. Özetle üslûp; dil ile kullanımın, konu ile işlenişin, içerik ile anlatım 

tarzının, güzellik ile amacın kesiştiği noktada ortaya çıkar.” (Çoban, 2004: 16-17). Bu 

bakımdan söz ile anlam, eser ile yazar, konu ile anlatım arasında güçlü bir ilişki vardır. 

Üslûp (style), üslûpbilimin (stilistik) çalışma alanına girer. Üslûp, biçem, 

anlatımbilim, özanlatı, anlatım biçimi, anlatım özelliği, gibi terimlerle de karşılanmaktadır. 

Üslûpbilim, edebî metinlerin tahlilinde dil bilimin metotlarını kullanan eleştirel bir yaklaşım 

olup edebiyat için önemli bir bilim dalıdır. 

Necip Fazıl’ın Şiirlerinde Üslûp Çeşitleri 

Sanatçılar, farklı sebeplerden dolayı tek bir anlatım yolunu tercih etmeyebilir; 

konusuna göre üslûp çeşitlerinden bazılarını eserinde kullanabilir. “İçinde bulunduğu 

dönemin ve başka sanatçıların etkilerine maruzdur. Dolayısıyla başkalarından da bir ölçüde 

izler, etkiler taşır. Sanatçının üslûbu, değişik yaş dönemlerinde de değişir. Gençliğinden 

ölümüne kadarki hayat süresi içinde değişik dönemlerde farklı üslûpları olabilir.” (Çetin, 

2006: 197). Üslûp oluşumunda sanatçı ve zamanın (dönem) önemli yeri vardır. “Aynı 

dönemde yaşayan sanatkârlar arasında üslup farklılığı olabildiği gibi belli bir yazarın eserleri 

arasında da üslûp farklılıkları görülebilir.” (Gök, 2015: 11). 

Necip Fazıl, gerek dile olan hâkimiyeti gerekse vermek istediği mesajlar bakımından 

yer yer değişik anlatım şekilleri gösterir. Necip Fazıl’ın şiirlerinde muhteva, lafızlar (isim-

fiil-sıfat-zamir ve edatlar), kelime kadrosu, ses örgüsü, armoni (aliterasyon, asonans), ahenk, 

sözdizimi, hayaller, ton, leksikal yapı (kelime ve tabirlerin kullanım sıklığı), lafızların nicelik 

ve nitelik durumları, edebî sanatlar, kendi kişiliği, kültürel durumu, sosyal şartlar vb. 

unsurlar bir bütünlük gösterir. 

Kısakürek’in Çile adlı kitabında geniş bir anlam dünyası ve dil ve anlatım çeşitleri 

vardır. Onun şiirlerinde tercih ettiği üslûp ve anlatım çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz: lirik 

üslûp hitabet üslûbu, hiciv üslûbu, övgü üslûbu, şaşırtma üslûbu, yakarış üslûbu, metaforik 

(teşbih ve istiareli) üslûp, soyutlama üslûbu, tasvirî üslûp vb. 

Yukarıda bahsedilen bazı üslûp çeşitlerini şöyle örneklemek mümkündür: 

2.1. Lirik Üslûp 

Coşku, heyecan, hüzün, sevinç, mutluluk gibi duygulanımlar ve ruh hâli yer aldığı 

lirik üslûpta az sözle çok şey anlatılmaya çalışılır. Bu üslûpta; imge, alışılmamış 

bağdaştırmalar, söz sanatları, gerçek anlamı dışında yan ve mecaz anlamlı sözcükler, soyut 

ifadeler, ses akışı (vurgu ve tonlama), söyleyiş, ritim, ölçü, kafiye, redif, aliterasyon, 

asonans, seci gibi ses benzerlikleri, şiirsellik, “ben” merkezli bir anlatım vb. özellikler vardır. 

Burada şair, sözcüklerin anlamlarını genişleterek kendine özgü bir söyleyiş meydana 

getirmeye çalışır. 

Necip Fazıl’ın şiirlerinde lirik üslûp ön plandadır. Çünkü o, ses unsurlarını, şiirin 

anlamını ve çağrışım değerini ortaya çıkarmada ustadır. M. Fatih Andı, Necip Fazıl’ın 

şiirlerinde lirik şiirin hâkim olduğunu belirtir. (Andı, 2013: 135). 

Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış, 

Küflü aynalarında, küflü aynalarında. 

(Otel Odaları, Çile1, s.161) 

                                                      
1 Çalışmadaki şiir alıntıları şairin Çile adlı kitabından yapılmıştır. Bk. Kaynakça. 



 

790 

 

 

Yukarıdaki beyitte bireyin bilinçaltı tarafları ağırlıktadır. “Bu birimde ‘küflü ayna’ 

söz öbeği, dış dünyaya bakan obje olmanın özelliğinden çok şairin bilinçaltı çağrışımlarıyla 

bireysel duyarlılığını, felsefî ve metafizik algısını karşılayan bir imge olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çünkü şiire konudan çok özgün bir lirizm hâkimdir. (Sağlam, 2014: 248). 

 

Örnekler: 

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;  

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.  

İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim;  

O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sevgilim.  

Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;  

Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.  

Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,  

Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.  

 

İstanbul benim canım;  

Vatanım da vatanım...  

İstanbul,  

İstanbul... 

                     (Canım İstanbul, Çile, s.166) 

 

Kalbim bir çiçektir, gündüzler ölgün;  

Gelin, gelin, onu açın geceler!  

Beni yâdedermiş gibi, bütün gün  

Ötün kulağımda, çın, çın, geceler!  

                 (Geceye Şiir-1, Çile, s.225) 

 

Gözünü tavandan ayırma ki, sen,  

Üşürsün, gölgeni yerde görürsen.  

Dikilir karşına, mumu söndürsen,  

Ölüler içinde en yalnız ölü... 

           (Geceye Şiir-2, Çile, s.226) 

 

Gözlerim bir kuyu, dilim kördüğüm,  

Bir görünmez âlem olsa gördüğüm;  

Mermer bir kabuğa girip, ördüğüm,  

Kapansam içimden gelen âhenge… 

               (Geceye Şiir-3, Çile, s.227) 

 

Son günüm yaklaştı görünesiye,  

Kalmadı bir adım yol ileriye;  

Yüzünü görmeden ölürsem diye,  

Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim 

            (Anneme Mektup, Çile, s.229) 

2.2. Hitabet Üslûbu 

İyi bir konuşmada, diksiyon, ses uyumu, sözcük veya hecelerin uzunluğu kısalığı, 

vurgu ve tonlaması, jest ve mimikler vb. unsurlar ön plana çıkar. Hitabet üslûbu, hitabet 

sanatı ile doğrudan ilgili olup inandırıcılık, etkileyicilik ve coşku gibi kavramları da 

içerisinde barındıran, dil ustalığı, bilgi ve beceri gerektiren bir üslûp çeşididir. Bu tarz 

üslûpta gür ses, canlı anlatım, derin hislilik, inanç, duygu ve fikirlerde içtenlik bulunur. 

Hitabet üslûbunda heyecan, seslenme, nida vb. anlatımlar öne çıkar.  

Hitabet üslûbu, Necip Fazıl şiirinde olduğu gibi günlük hayatında da önemli yer 

tutar. Rasim Özdenören, onun bu yapısı için şöyle der: “Her an sanki Shakespeare’in bir 
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kahramanı sahneye çıkmış ve bir tirat veriyormuş edasıyla konuşurdu.” (Özdenören, 2015: 

13). Kısakürek’in hitabet üslûbunu ağırlıkta kullandığı bazı şiirlere örnek verelim: 

Ey yedinci kat gök, esrarını aç!  

 (Çile, Çile, s.18) 

 

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;  

Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!  

… 

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;  

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!.. 

(Sakarya Türküsü, Çile, s.400) 

 

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes  

Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es... 

           (Surda Açılan Gedik, Çile, s.437) 

 

Aynası ufkumun, ateşten bayrak!  

Babamın külleri, sen, kara toprak!  

Şahit ol, ey kılıç, kalem ve orak!  

Doğsun BÜYÜK DOĞU, benden doğarak!  

 

Aynası ufkumun, ateşten bayrak!  

Babamın külleri, sen, kara toprak! 

(Büyük Doğu Marşı, Çile, s.396) 

2.3. Metaforik (Teşbih ve İstiareli) Üslûp 

Metafor, Latince kökenli olup “Eski Yunan dilinde ‘öte’ anlamındaki meta 

sözcüğüyle bir yerden başka bir yere taşıma, bir alandan başka bir alana götürme, bir şeyi 

başka bir şeye aktarma gibi anlamlara gelen phoros sözcüğünün birleştirilmesiyle 

oluşturulmuş metapherin sözcüğünden türetilmiştir.”(Uzun, 2013). 

Kısakürek’in birçok şiirinde metaforik bir dil belirgin şekilde görülür. Dili ustaca 

kullanan Necip Fazıl, şiirde beklenmedik kafiyelerin ve dış dünyadan gittikçe çevrilen 

yepyeni metaforik bir dilin sahibidir. (Okay, 1990: 12). 

“Otel Odaları” başlıklı şiirde metaforik dil ve anlatım önemli yer tutar. Şiirde “isli 

lamlalar, küflü aynalar, izbe sofalar ve otel odaları” metaforik bağlamda kullanılmıştır. Şiirin 

anlatıcısı, bu ifadelerle bireyin iç dünyasındaki kaotik yapıyı eşya ve mekâna yansıtır: 

 

Bir merhamettir yanan, daracık odaların  

İsli lambalarında, isli lambalarında.  

… 

Ağlayın, aşinasız, sessiz can verenlere,  

Otel odalarında, otel odalarında. 

  (Otel Odaları, Çile, s.161) 

2.4. Hiciv Üslûbu 

Edebiyat ve sanatta, bir kişi, bir olay ya da durumun, alaylı ve iğneleyici bir tarzda 

eleştirildiği bir tür olan hiciv; batı edebiyatında satir, divan edebiyatında hiciv, halk 

edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi olarak anılır.  

Hiciv üslûbunda bireysel, toplumsal ve estetik bakış olabilir. Genel olarak bu üslûpta 

öfke, nefret, saldırganlık, öç alma isteği vb. hususlar ön planda olup olumsuzluk hâkimdir. 

Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinde hiciv üslûbundan da söz etmek gerekir. Aslında 

Kısakürek’in 1947 yılından itibaren birçok gazete ve dergide “Ozan” veya “Ozanbaşı” gibi 

mahlaslarla kaleme aldığı satirik özellik taşıyan Öfke ve Hiciv adlı eser, şairin bu tarz 

anlatıma verdiği önemi yansıtır. Şairin Çile adlı kitabındaki bazı şiirlerde hiciv üslûbunu 

görmek mümkündür. 
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Kısakürek’in Çile’ye dâhil etmediği bazı şiirlerinde siyasi hicivlere rastlamak 

mümkündür. Bununla beraber şairin Çile kitabındaki bazı şiirlerinde toplumsal ve siyasal 

hicivler yer alır: 

“Muhasebe” adlı şiirde “yeniden doğuş” arketipinin yansımalarını görmek 

mümkündür. Bu şiirde anlatılanlar adeta yeni bir nesle (Büyük Doğu nesli) bir çağrıdır. 

Necip Fazıl, ulvî hastalık adını verdiği metafizik sancıyı çekmekten zevk alan, bunu bir şeref 

ve erdem kabul eden bir sanatkârdır. (Ertaş, 2008: 46).  Şair, “Muhasebe” şiirinde “cüce 

sanatkârlık” ifadesini, mutlak hakikati şiirinin gayesi yapmadan önceki şiirleri için kullanır: 

Necip Fazıl, ruhun vasıfları içerisinde iman, ihlâs, samimilik, ahlâk, fikir, hamle, 

hakikat, idrak vb. unsurları sayar. (Ertaş, 2008: 46). Böyle bir ruhta riya, yalan dolan, 

sahtecilik yoktur. Milletlerin hayatında bütün çürüme ve alçalma devirleri evvela 

samimiyetin yıkılmasıyla başlar. Cemiyet hayatında samimiyet yok olunca, kalplerle 

dudaklar arasındaki mesafe alabildiğine açılır. (Kısakürek, 1996: 110). Bu şiirde bireysel ve 

toplumsal hiciv ön plandadır: 

 

Cemiyet, ah cemiyet, yok edilen ruhiyle; 

Ve cemiyet, cemiyet, yok eden güruhiyle… 

Çok var ki, bu hınç bende fikirdir, fikirse hınç!” 

… 

Üç katlı ahşap evin her katı ayrı âlem!  

Üst kat: Elinde tesbih, ağlıyor babaannem,  

Orta kat: (Mavs) oynayan annem ve âşıkları,  

Alt kat: Kızkardeşimin (Tamtam) da çığlıkları.  

Bir kurtlu peynir gibi, ortasından kestiğim;  

Buyrun ve maktaından seyredin, işte evim! 

(Muhasebe, Çile, s.402-403) 

 

“Çırpınır” başlıklı şiirde toplumsal hiciv ve nesil çatışması görülür. Şair, ölülerin 

evlattan yana çırpındığını, nesiller arası korkunç manzara olduğunu, hatta annelerin adeta 

domuz yavruladığını söyleyerek toplumun geldiği trajik noktaya hiciv diliyle yaklaşır: 

 

Dinle, kulağını ver de mezara!  

Ölüler evlattan yana çırpınır.  

Nesiller arası korkunç manzara;  

Domuz yavrulayan ana çırpınır.  

 

Kalbten kazıdılar iman sırrını;  

Hergünün bugünden beter yarını.  

Acı rüzgârlara vermiş bağrını  

Türk bayrağı yana yana çırpınır. 

     (Çırpınır, Çile, s.405) 

“Destan”da Batı’yı taklit etmeyi eleştiren şair, cemiyetin ruhunun bozulmaya 

başladığını, İslam’dan uzaklaşıldığını, inkılap adı altında birçok yanlışlıklar yapıldığını dile 

getirir. Kısakürek, toplumun temelinin çatırdamasına rağmen, buna kayıtsız kalanlara da 

sitem eder. O; mahremliğin bozulduğunu, cinayet, zina, kumar, içkinin arttığını, hakların 

çiğnendiğini, siyasetin, ilmin, sanatın acınacak halde olduğunu, dilimizin ve tarihimizin 

vahim durumda bulunduğunu hicveder: 

 

Utanırdı burnunu göstermekten sütninem,  

Kızımın gösterdiği, kefen bezine mahrem.  

Ey tepetaklak ehram, başı üstünde bina;  

Evde cinayet, tramvay arabasında zina!  

Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil;  

Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil!  

… 



 

793 

 

Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilâç;  

Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilâç.  

Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan;  

Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan!  

Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;  

Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!  

Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;  

Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?  

Ah, küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap;  

Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap. 

                 (Destan, Çile, s.406-407) 

 

Şair, “Ve Gelir” adlı şiirde “Bu yurda her bela içinden gelir” diyerek toplumsal bir 

eleştiri yapar: 

 

Bu yurda her bela içinden gelir;  

'Hep'leri hep, hiçin hiçinden gelir. 

                 (Ve Gelir, Çile, 409) 

 

Kısakürek, “Feza Pilotu”nda Ay’a gitmeyi büyük bir olay zanneden ve bundan 

böbürlenen insanoğlunu eleştirir: 

 

Yirminci asrın ablak yüzlü feza pilotu  

Buldun mu Ay yüzünde ölüme çare otu? 

                 (Feza Pilotu, Çile, s.410) 

2.5. Övgü Üslûbu 

Övgü, bir kişiyi ya da bir şeyi övmek için söylenen söz ya da yazılan yazıdır. Övgü 

üslûbu, şiirin konusuna ve şairin dil, din, siyasi anlayış, duygu ve düşünce dünyasına göre 

şekillenebilir. Necip Fazıl’ın Çile adlı şiir kitabının özellikle Allah, İnsan, Kahramanlar adlı 

kısımlarında Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Abdülhakim Arvâsî’ye övgüler yer alır: 

 

Allah dostunu gördüm, bundan altı yıl evvel;  

Bir akşamdı ki, zaman, donacak kadar güzel. 

               (Allah Dostu, Çile, s.76) 

   

Düşünüyorum: O'ndan evvel zaman var mıydı?  

Hakikatler, boşluğa bakan aynalar mıydı? 

(Allah’ın Sevgilisi, Çile, s.78) 

 

O, Allahın emriyle, Kâinat Efendisi;  

Varlığın Tacı, varlık nurunun ta kendisi... " 

(O, Çile, s.80) 

Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim, Peygamberim;  

Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim! 

(Ölçü, Çile, s.81) 

Yüce Şah-ı Nakşıbend, Nakkaş ve Nakış onda 

Bütün içi dışıyle ölüme bakış onda. 

(Şah-ı Nakşıbend, Çile, s.393) 

 

Kısakürek, Büyük Doğu Marşı’nın ilk dizesinde “Allahın seçtiği kurtulmuş millet!” 

diyerek Türk milletine övgülerde bulunur. Bu övgü şiir boyunca devam eder. 

 

Allahın seçtiği kurtulmuş millet!  

Güneşten başını göklere yükselt!  

Avlanır, kim sana atarsa kement,  
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Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet.  

 

 

Allahın seçtiği kurtulmuş millet!  

Güneşten başını göklere yükselt!  

 (Büyük Doğu Marşı, Çile, s.396) 

2.6. Şaşırtma Üslûbu 

Necip Fazıl’ın şaşırtma üslûbunun görüldüğü şiirler genellikle soru sorma ve 

karşıtlıklardan yararlanma ile sağlanır. 

 

Soru sorma: 

 

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu; 

Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? 

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna; 

Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna? 

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir? 

Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir! 

       (Sakarya Türküsü, Çile, s.399) 

 

Karşıtlık:  

 

Gâiblerden bir ses geldi: Bu adam,  

Gezdirsin boşluğu ense kökünde!  

Ve uçtu tepemden birdenbire dam;  

Gök devrildi, künde üstüne künde...  

        (Çile, Çile, s.16) 

 

Yukarıdaki şiirde anlatıcı-ben, boşluğu ense kökünde taşıması için 

görevlendirilmiştir. Bu dörtlükte bireyin “boşluğu ense kökünde gezdirme”si, şaşırtıcı bir 

ifadedir. Bu yapıdaki şaşırtıcı ifadeler Necip Fazıl’ın şiir dilinin önemli bir parçasıdır. 

Benzer kullanım aşağıdaki dizelerde de görülür: 

 

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; 

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. 

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; 

Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir. 

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat; 

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat! 

(Sakarya Türküsü, Çile, s.398) 

 

Allah, Resul aşkıyla yandım; bittim, kül oldum, 

Öyle zayıfladım ki, sonunda herkül oldum. 

(Aşk, Çile, s.376) 

 

Necip Fazıl, üstteki dizelerde zıt anlamlı ifadelerle imgeler oluşturur. “Mitolojideki 

Herkül, çok güçlü iri yarı bir şahıstır. Oysa şair, ‘öyle zayıfladım ki’ ifadesini kullanıyor. Bu 

ifadenin devamında biz başka bir benzetme beklerken bizi şaşırtıcı bir sonuca götürüyor. 

Ayrıca bu hâl, sapmaya neden olarak imgeyi oluşturuyor.” (Şengül, 2011: 40). Kısakürek’in 

bu yönü, onun dile hâkimiyetinin, Allah’a ve peygambere bağlılığının, duygu ve düşünce 

dünyasının genişliğiyle alakalıdır. 

2.7. Yakarış Üslûbu 

Klasik şiirde genellikle divân ve mesnevilerde tevhidden sonraki münacatlarda 

Allah’a yakarışlar işlenir. Münâcât, kelime anlamı olarak Allah’a dua etme, yakarma 

anlamına gelir. Edebî tür terimi olarak ise Allah’a yakarışı konu edinen türe verilen addır. 
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Necip Fazıl’da yakarış üslûbu, şairin Çile adlı kitabının özellikle Allah adlı kısmında 

görülür. Kısakürek bu tarz şiirlerinde samimi bir şekilde Allah’a yakarır: 

 

Sen ol dersin ve olur! 

Pırıltı dolu billur, 

Çığlık içinde fağfur. 

Bir renk bize öteden 

Ve bir ses o besteden 

Nur bize Allah’ım nur! 

 

Büyük divan ve huzur… 

Bekliyor mezarı Sûr. 

Sonsuzluk ölümsüzlük 

Bitmez tükenmez düzlük; 

Nur bize Allah’ım nur! 

 

Güneşi tuttu çamur; 

Elmas mahçup zift mağrur. 

Yakın kandili yakın; 

Ne donanma ne yangın 

Nur bize Allah’ım nur! 

 

Sen ol dersin ve olur! 

(Nur, Çile, s.21) 

 

Bende sıklet, sende letafet....  

Allah’ım affet!  

Lâtiften af bekler kesafet....  

Allah’ım affet!  

Etten ve kemikten kıyafet.....  

Allah’ım affet!  

Şanındır fakire ziyafet...  

Allah’ım affet !  

Acize imdadın şerafet....  

Allah’ım affet!  

Sen mutlaksın, bense izafet !  

Allah’ım affet!  

Ey kudret, ey rahmet, ey re'fet !  

Allah’ım affet! 

     (Dua, Çile, s.34) 

 

Mutlak hakikatin Allah olduğunu, şiirin Allah’ı sır ve güzellik içinde arama işi 

olduğunu belirten Kısakürek’in şiirlerinde yakarış üslûbu, ağırlıkta olarak dini temalı 

şiirlerinde görülür. 
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Sonuç 

Necip Fazıl’ın şiirlerinde görülen üslûp çeşitliliği, şairin konuya göre farklı dil ve 

anlatımı tercih etmesinden, dili farklı fonksiyonlarda kullanmasından ve şiirinin konusuna 

göre farklı dil ve anlatımı tercih etmesinden kaynaklanır. Şair dili; kendini ifade etme, haber 

ve mesaj verme, etkileme, algılama, üst dil, estetik vb. fonksiyonlarda kullanarak dil ve 

üslûbunu oluşturur. O, aslında lirik bir şairdir. Kısakürek, lirik bir üslûba sahip olmasıyla 

beraber, farklı anlatım tarzlarını da kullanır. Sonuçta, Kısakürek’in şiirlerinde “lirik üslûp, 

hitabet üslûbu, metaforik (teşbih ve istiareli) üslûp, hiciv üslûbu, övgü üslûbu, şaşırtma 

üslûbu, yakarış üslûbu, soyutlama üslûbu, tasvirî üslûp vb.” üslûp çeşitlerinin görüldüğünü 

söylemek mümkündür. 
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Edebî Metinlerde Kişisel Çağrışıma Dayalı Bağdaşıklık Unsurları 

 

Muzaffer UZUN* 

 

Öz: Bir bağlamda biçim ve anlamca birbiriyle ilişkili unsurların oluşturduğu yapıya 

metin, metni kuran ilişkiler ağına da bağdaşıklık adı verilir. Bağdaşıklık unsurları, metne 

göre şekillenir. Buna göre bir metinde tespit edilen bağdaşıklık unsurları, bir başka metnin 

kurucu unsurları arasında yer almayabilir. Bu sebeple incelenen metne göre metnin bağdaşık 

bir yapı kazanmasını sağlayan unsurlarla ilgili yapılacak tasnif farklılık gösterebilir. 

Özellikle edebî metinler üzerinde bağdaşıklık unsurları ile ilgili yapılacak bir tasnifte kişisel 

çağrışım ilişkisi ile bir araya gelmiş ve bir kavram alanına eklemlenmiş kelimeler yer alıyor 

olmalıdır.  

Kelimelerin sözlüklerde karşılaşılan anlamlarının yanında kişilerin bilgi, tecrübe, 

algı farklılıklarından kaynaklanan kişisel çağrışım alanları da vardır. Bu tür kelimelerin 

oluşan anlamlarıyla ilgili toplumu bağlayan bir ortaklıktan bahsedilemediği gibi üyesi 

olduğu çağrışım alanının diğer kelimeleriyle de sistematik bir bağının olduğu düşünülemez. 

Bu kelimeler bir metinde kazandığı yeni anlamlarla kavram alanlarının zenginleşmesine 

hizmet ettiği gibi metnin bütünlüğüne de katkı sağlayan bir bağdaşıklık ögesi olur. 

Dolayısıyla metnin türüne göre kişisel çağrışımların etkisiyle ortaya çıkan kelimelerin 

kullanımı bağdaşıklık unsurları ile ilgili tasniflerde yer alması gereken bir başlık olarak 

gözükmektedir.  

Bu çalışmada bağdaşıklık unsurlarının metne göre şekillenebileceği fikrinden 

hareketle sözcüksel bağdaşıklık ögelerine bir alt başlık önerisinde bulunulmuş, anlatıcının 

kişisel sözlüğünün bir yansıması olan kişisel çağrışıma dayalı bağdaşıklık unsurları, Nazan 

Bekiroğlu’nun “Nar Ağacı” adlı romanında tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar sözcükler: metin, sözcüksel bağdaşıklık, çağrışım. 

 

THE ELEMENTS OF COHESIONS BASED ON PERSONAL ASSOCIATION 

IN LITERARY TEXT 

Abstract: In a context, the structure that is formed by elements that are related to 

each other in form and meaning is called text. The network of these relationships, which 

form the text, is also called cohesion. The elements of cohesion are shaped by the context. 

Accordingly, the elements of cohesion found in a text may not be among the founding 

elements of another text. For this reason, according to the text examined, the classification to 

be made about the elements that make the text gain a coherent structure may differ. 

Particularly in a classification of elements of cohesion on literary texts, there must be words 

associated with a personal associative relationship and articulated in a conceptual field. 

In addition to the meanings of words in dictionaries, there are also personal 

associations that arise from differences in knowledge, experience, and perception. About the 

meaning of such words can not be mentioned from a partnership that connects the society 

and also it can not be assumed that there is a systematic link with the other words of the 

association field where the member is. These words serve as a cohesive element that 

contributes to the completeness of the text as well as serves to enrich the concept areas with 

new meanings in a text. Therefore, the use of the words that appear by the influence of the 

personal connotations according to the text seems to be a title that should be included in the 

classifications related to the elements of cohesion. 

In this study based on the idea that the elements of cohesion can be shaped according 

to the text, a sub-title has been proposed to the lexical cohesion. The elements of cohesion 

based on personal association, which is a reflection of the narrator's personal dictionary, 

                                                      
 Bu bildiri, Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR danışmanlığında Muzaffer UZUN tarafından hazırlanan “Nazan 

Bekiroğlu’nun ‘Nar Ağacı’ Adlı Romanında Bağdaşıklık ve Bağdaşıklık Ekseninde Bir Söz Varlığı 
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evaluated within this cohesiveness element, have been tried to be identified in Nazan 

Bekiroğlu's novel Nar Ağacı. 

Keywords: Text, lexical cohesion, association. 
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1. Giriş 

Metin, birbiri ile ilişkili birimlerin belli bir bağlam içinde bir araya gelmesi ile 

oluşan anlamlı bir bütündür ve metindeki her bir birim ancak bulunduğu bağlamda, 

beraberinde bulunan diğer birimlerle birlikte bir anlam, değer kazanır. Böylece biçim ve 

anlamca birbirini tamamlayan cümleler toplamı, metni oluşturur.  

İyi kurulmuş bir metinde metni oluşturan unsurları birbirlerine sımsıkı bağlayan, “bir 

yazının metin olmasını sağlayan, metin içi ilişkileri kuran dille ilgili özelliklerin tümü”ne 

bağdaşıklık adı verilir.1 Metinde biçimsel bütünlüğü tesis eden bağdaşıklık, aynı zamanda 

konuyu ve konu gelişimini de belirginleştirir.2 Bir metinde bağdaşıklık tesis edilmemişse 

anlatıcı ile okur arasında iletişim gerçekleşmez, yazar okuyucuya mesajını ulaştıramaz. 

Bağdaşıklık fikri ilk olarak XX. yüzyılda dil bilimin öncülerinden biri olan Roman 

Jakobson ile gelişir. Daha sonra Halliday, kelime bağdaşıklığı üzerinde durmuş, The 

Linguistic Study of Literary Texts’te bağdaşıklığı, dilbilgisel ve sözcüksel bağdaşıklık olarak 

tasnif etmiştir. Ardından Ruqaiya Hasan, yaptığı bağdaşıklık tasnifinde yapısal bağdaşıklığı, 

büyük bağdaşıklık (major cohesion), sözcüksel bağdaşıklığı ise küçük bağdaşıklık (minor 

cohesion) olarak adlandırmıştır.3 

Dili, anlamsal (semantic), sözcüksel-dil bilgisel (lexico grammatical),  fonoloji ve 

imla (phonological and orthographic) olmak üzere üç katmanlı bir kodlama sitemi olarak 

gören ve bu sahada en yaratıcı çalışma Cohesion in English’i yazan4 Halliday ve Hasan’a 

göre bağdaşıklık, kısmen dil bilgisel kısmen de sözcüksel ilişkilerle bu kodlama sistemi 

içinde gerçekleşir ve dilbilgisel (Grammatical Cohesion) ve sözcüksel (Lexical Cohesion) 

bağdaşıklık olmak üzere iki temel başlık altında değerlendirilir. Gönderim (reference), 

değiştirim (subsititution) ve eksilti (ellipsis) dil bilgisel, kelime bağdaşıklığı sözcüksel 

bağdaşıklığı (lexical cohesion) belirtir. Bağlaçlar (conjuction)  ise hem dil bilgisel hem de 

sözcüksel bağdaşıklık sınırları içerisinde yer alır.5  

Bağdaşıklık araçlarının belirlenmesinde farklı ya da tamamlayıcı çalışmalar da 

görmek mümkündür. Bir metni dile ait diğer birimlerden ayıran ve onun bir bütün olarak 

değerlendirilmesini tesis eden şartlar, metinsellik ölçütü olarak değerlendirilir. Sağlam bir 

metnin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini sıraladıkları eserlerinde, bağdaşıklığı, 

tutarlılıkla birlikte metin içi bir özellik, metin olmanın ilk şartı ve metni oluşturan cümleler 

arasındaki söz dizimsel ilişki şeklinde değerlendiren6 Beaugrande ve Dressler, bağdaşıklık 

araçlarını tekrar (recurrence), kısmî tekrar (partial recuerence), paralellik (parallelism), 

eksilti (ellipsis), zaman (tense), görünüş (aspects), bağlantı (junction), tonlama (intonation) 

başlıkları altında ele almışlardır.7 Metin içi bu ölçütlerin yanında niyet ve kabul edilebilirlik, 

bilgisellik, duruma uygunluk, metinler arasılık Beaugrande ve Dressler tarafından alıcıya 

yönelik ölçütler olarak belirlenmiştir.8 

Ülkemizde yapılan metin dil bilimi çalışmalarında Halliday ve Hasan’ın bağdaşıklık 

tasnifini esas alan çalışmaların yanında, onların tasnifinden hareketle oluşturulmuş yeni 

değerlendirmeler ya da Beaugrande ve Dressler’in tasnifini uyarlayan çalışmalarla 

karşılaşılır.9 

                                                      
1 Doğan Günay, Metin Bilgisi, İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim, 2013,  s. 72. 
2 Leyla Subaşı Uzun ve İlknur Keçik, Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 

1293, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 715, 2003, s. 76. 
3 Fuat Altunkaya, Cohesion in Turkish a Survey of Cohesive Devices in Prose Literature, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987, s. 31, 32. 
4 Altunkaya, age., s. 32. 
5 Michael Alexander Kirkwood Halliday, Ruqaiya Hasan, Cohesion in English, Londra, Longman Group UK 

Limited, 1976, s. 5-6. 
6 Beaugrande ve Dressler, Introduction to Text Linguistics, http://beaugrande.com/Intro1981Four.htm (22. 04. 

2015) 
7 Beaugrande ve Dressler, Introduction to Text Linguistics, http://beaugrande.com/Intro1981Four.htm (22. 04. 

2015) 
8 Robert Alain de Beaugrande ve Wolfgang Ulrich Dressler, Introduction to Text Linguistics,        
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(1994), Sessiz Ev Üzerine Bir Metindilbilim Çalışması; Leyla Subaşı Uzun (1995), Orhon Yazıtlarının 

Metindilbilimsel Yapısı; Ahmet Akçataş (2001), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Üzerine Bir Metin Dil Bilim 

http://beaugrande.com/Intro1981Four.htm
http://beaugrande.com/Intro1981Four.htm
http://beaugrande.com/Intro1981Three.htm
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Leyla Subaşı Uzun, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı adlı eserinde, 

Halliday ve Hasan’ın Cohesion in English’teki tasnifinden hareket etmiş, ayrıca tasnifte 

birtakım değişikliklere de gitmiştir. Buna göre Türkçede birtakım eklerin sistemli 

gönderimsel işlevinden10 yola çıkarak Ardıl-Bağımlı Gönderim Ögeleri başlığı altında iyelik, 

belirtme durumu, ilgi ve kişi eklerine; metnin sürekliliğine katkılarını düşünerek de 

Biçimsel-sözlüksel Bağdaşıklık Ögeleri başlığı altında “zaman, görünüş, kip”e ait 

kullanımlara bağdaşıklık unsurları arasında yer veren Uzun’un bağdaşıklık ile ilgili tasnifi şu 

şekildedir. 11 

1. Gönderimsel Bağdaşıklık Ögeleri 

1.1. Öncül-Bağımsız Gönderim Ögeleri  

(Kişi adılları, gösterme adılları, dönüşlülük adılları, gösterme sıfatları) 

1.2. Ardıl-Bağımlı Gönderim Ögeleri  

(İyelik ekleri, belirtme durumu eki, ilgi eki,  kişi ekleri) 

2. Biçimsel-Sözlüksel Bağdaşıklık Ögeleri 

2.1. Bağlaçlar 

2.2. Değiştirim 

2.3. Sözcük İlişkileri ve Sözlüksel Bağdaşıklık  

2.4. Eksilti 

2.5. Zaman, Görünüş, Kip 

Türkiye’de yapılmış metin dil bilimi çalışmalarında kullanılan tasniflerden biri de 

Doğan Günay’ın tasnifi olmuştur. Günay, metni Küçük Yapı, Büyük Yapı ve Üst Yapı olmak 

üzere üç başlıkta incelemiş, bağdaşıklığı da Küçük Yapı (micro structure) içerisinde ele 

almıştır. 12 

1. Oluşturucu Ögenin Yinelenmesi 

2. Art gönderim ve Ön gönderim 

3. Eksiltili Yapılar 

4. Örtük Anlatım: Sezdirimler ve Çıkarsamalar 

5. Örgeler ve İzlek 

6. Dil bilgisel Eylem Zamanları 

7. Tümceler Arası Bağıntı Ögeleri 

8. Metni Bölümlere Ayıran Belirticiler 

Metin dil bilimi ile ilgili çalışmalarda araştırmacılar, bağdaşıklık unsurları ile ilgili 

değerlendirmelerinde birtakım başlıklar üzerinde birleşmekle birlikte oluşturdukları yeni 

ölçütler doğrultusunda diğerlerinden farklı ve yeni başlıklara da yer verebilmektedir. 

Araştırmacıların değerlendirme farklılıklarının yanında incelenen metin türüne göre de 

bağdaşıklık unsurlarıyla ilgili başlıklar ve dolayısıyla tasnifler değişebilmektedir. Buna göre 

bir metinde farklı bağdaşıklık unsurları, diğerlerinden daha ön planda olabilir ya da bir 

bağdaşıklık unsuru genel anlamda oluşturulacak tasnif içinde yer bulmayabilir. Bu tür bir 

değerlendirme bağdaşıklık unsurlarından bazılarının o metinde hiç olmadığı anlamına 

gelmez.13  

Kelimeler ancak içinde bulundukları yapı içerisinde metin de onu oluşturan 

unsurların tamamı düşünüldüğünde anlaşılır. Metnin oluşumunda rol üstlenen ve edebî 

                                                                                                                                                      
İncelemesi; Eyyub Coşkun (2005), İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, 

Tutarlılık ve Metin Elementleri; Sedat Balyemez (2011), Dede Korkut Hikâyelerinin Metin Dil Bilimsel 

Yapısı adlı çalışmalarında M. A. K. Halliday ve R. Hasan’ın tasnifinden hareket etmişlerdir.  
10 Leyla Subaşı Uzun, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Simurg, Ankara, 1995, s. 39.  
11 Uzun, age., s. 35. Hatice Parlak, çalışmasında Leyla Subaşı Uzun’un tasnifini kullanmıştır. Hatice Parlak, 

Kutadgu Bilig’in Metindilbilimsel Yapısı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2009. 
12 Günay, age., s. 69. 
13 Dede Korkut Destanları ve Cümleden Büyük Birlikler (1998),  Dil Yazıları, Ankara: Akçağ Yayınları, 2011 

adlı çalışmasında Dede Korkut Destanları’nda tekrarlara yoğun bir şekilde yer verildiğini tespit eden 

Üstünova’ya göre, cümleden büyük birimlerin oluşmasında etkili olan unsurlardan biri de sentaktik 

paralizmdir ve bu hikâyelerde dil bilgisi yapısı ya kısmen ya da tamamen aynı olan cümlelerin metnin 

bütünlüğüne katkısı gözlemlenir. Fakat bir başka tasnifte sentaktik paralelizmin yer almaması temelde böyle 

bir bağdaşıklık unsuru olmadığı anlamına gelmez.  
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metinlerde yazarın oluşturduğu kişisel çağrışım alanlarıyla şekillenen, sözlükteki 

kullanımlarından başka bir hüviyete bürünen anlamca birbirleriyle ilişkili kelimeler 

sözcüksel bağdaşıklık unsurudur. 

Bu çalışmayla son dönem Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olmuş; deneme, 

inceleme, hikâye ve romanlarıyla okurların yakından tanıdığı Trabzonlu yazar Nazan 

Bekiroğlu’nun 2012 yılında çıkan Nar Ağacı adlı romanında kişisel çağrışımla şekillenmiş, 

metnin inşasında rol almış sözcüksel bağdaşıklık unsurları tespit edilerek sözcüksel 

bağdaşıklık unsurları içerisinde Kişisel Çağrışıma Dayalı Bağdaşıklık Unsurları başlığı ile 

mevcut tasniflere katkıda bulunmak amaçlanmıştır.  

2. Sözcüksel Bağdaşıklık ve Kişisel Çağrışıma Dayalı Bağdaşıklık Unsurları 

2.1. Sözcüksel Bağdaşıklık 

Metinde aynı, eş-yakın ya da genel anlamlı kelimelerin tekrarı ve metin boyunca 

aynı çağrışım alanına ait kelimelerin kullanımı ile sağlanan “sözcüksel bağdaşıklık”14  

metinde bütünlüğü ve sürekliliği sağlayan temel bağdaşıklık unsurlarından biri olarak 

değerlendirilir. Seçilen bu kelimeler, bütünlüğü sağlayıp metni bir yapı olarak ortaya 

çıkardığı gibi yazarın konuya yaklaşımını da yansıtır.15 

Okur, metinde sözcüksel bağdaşıklığın tespiti ile belirlenen anahtar kelimeler ile 

metnin içeriği, konu ve alt konularına dair ipuçlarına ulaşabilir. Ayrıca metinde öne çıkan 

kavramlar, bu kavramlarla ilişkili diğer kelimeler ve tekrarlar metnin türü, yazarın üslubu 

hakkında okura birtakım veriler sunar.16 Ancak birtakım tekrarlar ile aynı çağrışım alanına 

sahip kelimelerin kullanımı her zaman birer bağdaşıklık unsuru olarak 

değerlendirilmemelidir. Bu tür unsurların metnin bağdaşıklığı için bilgi akışına doğrudan 

katkı sağlıyor olmaları gerekmektedir.  

Türkçe metin çözümlemelerinde sözcüksel bağdaşıklık ile ilgili dikkate alınan tasnif, 

Halliday ve Hasan’ın Cohesion in English’teki tasnifidir. Sözcüksel bağdaşıklığı Cohesion in 

English”te bağdaşıklık sınıflarından biri olarak gören Halliday ve Hasan’a göre gönderim, 

değiştirim, eksilti ve bağlaçların yanında bağdaşıklıkla ilgili resim tamamlanmak isteniyorsa 

sözcüksel bağdaşıklık da göz önünde bulundurulmalıdır.17 Cohesion in English’e göre 

sözcüksel bağdaşıklık iki başlık altında ele alınır: tekrar (reiteration) ve Türkçeye eş 

dizimlilik olarak tercüme edilen collocation. 

Halliday ve Hasan’a göre tekrarla sağlanan sözcüksel bağdaşıklık, gramatikal bir 

bağlamda sözlük unsurlarının tekrarıyla gerçekleşir ve bir gönderim meselesidir.18 Halliday 

ve Hasan, bağdaşıklığı sağlayan tekrar unsurlarını şu şekilde tasnif ederler. 

a. Aynı Kelimenin Tekrarı (the same world) 

b. Eş veya Yakın Anlamlı Kelimelerin Tekrarı (a synonym or near-synonym) 

c. Kelimenin Üst Anlamlısının Tekrarı (a süper ordinate) 

d. Genel Anlamlı Bir Kelimenin Tekrarı (a general word) 

                                                      
14 Lexical Cohesion kavramı, bağdaşıklık ile ilgili Türkçe çalışmalarda sözlüksel bağdaşıklık, sözcüksel 

bağdaşıklık ya da kelime bağdaşıklığı başlıkları ile ele alınmıştır. Buna göre Leyla Subaşı Uzun, Seda 

Karabağ ve Selçuk İşsever, sözlüksel bağdaşıklık kavramını çalışmalarında tercih ederken Eyyub Coşkun ve 

Sedat Balyemez, kelime bağdaşıklığı terimini tercih etmişlerdir. Hatice Parlak, Biçimsel Sözlüksel 

Bağdaşıklık başlığı altında Sözcük İlişkileri ve Sözcüksel Bağdaşıklık alt başlığı ile konuyu değerlendirir.  

Sedat Balyemez, “cümleler arası ilişkilerin zamir, bağlaç veya sıfat gibi her yerde aynı görevi üstlenen, 

benzer anlamları taşıyan dil birimleri ile değil de başlı başına bir anlamı olan sözcüklerle sağlanan 

bağdaşıklığa “kelime bağdaşıklığı” adını verir. Sözlüksel bağdaşıklık (lexical cohesion) kavramı yerine 

kelime bağdaşıklığını tercih etmesinin nedenini de “Metin oluşumunda ve anlamlandırılmasında kelimenin 

sözlükteki anlamı değil de metindeki anlamı önemlidir.” şeklinde izah eder. Sedat Balyemez, Dede Korkut 

Hikâyeleri’nin Metin Dil Bilimsel Yapısı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara, 2011, s. 223. Dil unsurları bir bağlam içinde değerlendirilmeye başlandığında artık 

onların sözlükteki değil o bağlam içerisinde kazandıkları anlam ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla bu 

çalışmada da bağdaşıklık unsurları değerlendirilirken sözlüksel bağdaşıklık terimi yerine sözcüksel 

bağdaşıklık terimi tercih edilmiştir.    
15 Deniz  Zeyrek, Söylem ve Toplum, Ahmet Kocaman (haz.), Söylem Üzerine, Ankara: ODTÜ, 2009, s. 30.  
16 Şükriye Dilidüzgün, Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Bir Yaklaşım, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, s. 74. 
17 Halliday ve Hasan, age., s. 274.                     
18 Halliday ve Hasan, age., s. 282. 
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Ayrıca Halliday ve Hasan, bir gönderim unsuru olarak kullanılmayan fakat metin içi 

bağdaşıklığı sağlayan sözcüksel bağdaşıklık tiplerinden de bahseder: Eş dizimlilik 

(collocation). Collocationı sözcüksel bağdaşıklığın (lexical cohesion) sorunlu bir kısmı 

olarak değerlendiren Halliday ve Hasan, düzenli bir şekilde birlikte kullanılan kelimelerin iş 

birliği ile bağdaşıklığın elde edildiğini ifade ederler. Eş ve yakın anlamlı kelimeler 

(synonyms, near-synonyms), bir kelimenin üst anlamlısı (superordinates) ile kullanımı gibi 

kelime çiftleri arasındaki anlam ilişkilerinin yanında, bağdaşıklığı sağlayan kelimeler arası 

anlam ilişkileri, Cohesion in Englishte şöyle sıralanır.19 

a. Zıtlığın bir başka çeşidi tamamlayıcılık (Complementarity): kız, erkek… 

b. Aynı dizinin içinde yer alan kelimeler arası ilişki (The same ordered series): salı, 

çarşamba; kuzey, güney, albay, tuğgeneral… 

c. Düzenli olmayan kelime ögeleri (Unordered lexical items): bodrum, çatı; 

karayolu, demiryolu; kırmızı, yeşil… 

d. Parça-bütün ilişkisi (As part to whole): araba, fren; kutu, kapak…  

e. Parça-parça ilişkisi (As Part to part): ağız, çene; ayet, koro, nakarat…  

f. Genel bir sınıfın içinde yer alan kelimelerin ilişkisi (Members of the same more 

general class): sandalye, masa (mobilya); yürümek, araba sürmek (gitmek)…  

Türkçede metin çalışmalarında, Halliday ve Hasan’ın sözcüksel bağdaşıklık ile ilgili 

değerlendirmeleri hiç değiştirilmeden yer aldığı gibi birtakım değişikliklere gidilerek de 

kullanılmıştır.20 Buna göre genelde araştırmacılar şu başlıklar altında birleşmişlerdir. 

1. Tekrarlar (Aynı Sözcüğün Kullanımı) 

2. Eş-Anlamlı veya Yakın Anlamlı Kelimelerin Kullanılması 

3. Karşıt Anlamlı Kelimelerin Kullanılması 

4. Aynı Kökten Türetilmiş Kelimelerin Kullanılması  

5. Aynı Kavram Alanından Kelimelerin Kullanılması 

2.2. Kişisel Çağrışıma Dayalı Bağdaşıklık Unsurları 

Metin düzleminde, kelime ve cümle düzeyindeki bağıntıları da kapsayan dil içi ve dil 

dışı bağlamın oluşturduğu bir ilişkiler ağından bahsetmek gerekir. Kelime ya da cümle 

düzeyindeki bağıntılar metin düzeyine çıkmadıkça metin bağlamındaki anlamları 

anlaşılmayabilir. Dolayısıyla kelimeleri, tek başına incelemenin anlam analizi açısından 

                                                      
19 Halliday ve Hasan, age., s. 285.                    
20 Uzun, Sözcük İlişkileri ve Sözlüksel Bağdaşıklık başlığı altında söz varlığına ait düzenlemelerin metnin 

bağdaşıklığına katkısından bahsederek sözcüksel bağdaşıklık yapılarının incelenişinde Halliday, Hasan ve 

Beaugrande, Dressler’in ulaşmış olduğu sonuçlardan ortak olarak yararlanılabileceğini ifade etmiş ve 

sözcüksel bağdaşıklığı şu başlıklar altında ele almıştır. a. Aynı sözcüğün yinelenmesi b. Karşıt anlamlı 

sözcüklerin kullanımı c. Aynı kavram alanından sözcüklerin kullanımı d. Aynı kökten sözcüklerin kullanımı 

e. Yapı yinelemeleri. Leyla Subaşı Uzun, age., s.77-87. Karabağ ve İşsever de bir sözcüğün metnin başka 

bölümünde aynen tekrarı ya da yine bir yineleme olarak görülebilecek yakın-eş, karşıt anlamlı veya onu 

çağrıştıran aynı kavram alanından kelimelerin kullanılmasını sözcüksel bağdaşıklığı temin eden başlıklar 

olarak değerlendirirler. Karabağ, S. ve İşsever, S., Edinim sürecinde Bağdaşıklık, IX. Dilbilim Kurultayı, 

Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1992, s. 225. Balyemez, sözcüksel bağdaşıklığı cümleler arası 

ilişkilerin zamir, bağlaç veya sıfat gibi her yerde aynı görevi üstlenen, benzer anlamları taşıyan dil birimleri 

ile değil de başlı başına bir anlamı olan kelimelerle oluşturulan bağdaşıklık sınıfı olarak tanımlar ve Tekrar, 

Aynı Çağrışım Alanından Kelime Kullanma biçiminde iki başlık etrafında inceler. Tekrar; kelime, kelime 

grubu ve yapı tekrarları alt başlıklarından oluşur. Aynı Çağrışım Alanından Kelime Kullanma başlığında 

karşıtlık ilişkisi, alan (grup) ilişkisi, aynı kavram alanı içinde olma (eş-yakın anlam ilişkisi) alt başlıklarına 

yer vermiştir. Balyemez, age., s. 223. Coşkun, Kelime Bağdaşıklığını  Tekrar (Kelimenin aynen tekrar 

edilmesi, Eş veya yakın anlamlı kelime kullanma, Kelimenin üst anlamlısını kullanma, Genel anlamlı 

kelime kullanma) ve Aynı kavram alanından kelime kullanma adıyla iki temel başlık altında ele almış ve 

Halliday ve Hasan’ın Cohesion in Englishteki Lexical Cohesion ile ilgili tasnifini verdikten sonra 

çalışmasında sözcüksel bağdaşıklığı daha önemli gördüğü Aynı Kavram Alanından Kelime Kullanımı ile 

sınırlı tutmuştur. Coşkun, Eyyub, İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında Bağdaşıklık, 

Tutarlılık ve Metin Elementleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara, 2005, s. 89-98. Balyemez ve Coşkun, çalışmalarında 

Uzun ve Karabağ-İşsever’in sözlüksel bağdaşıklık olarak değerlendirdikleri terimi, kelime bağdaşıklığı 

olarak adlandırmışlardır. 
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yararından söz edilmez. Kelimeler ancak metin içinde oluşturdukları alanlar içinde 

değerlendirilince bir anlam kazanırlar.21 

Bulunduğu bağlam içerisinde anlam kazanan sözlük unsurları, her zaman mümkün 

anlamlardan biriyle metinde bulunmaz. Metin dışında diğer kavramlarla anlam ilişkisi 

olmayacağı düşünülen bir kavram, metnin bütünlüğü içinde büyük bir görev üstlenebilir. 

Kişisel çağrışımlar vasıtasıyla yazarın kullandığı kimi kelimelere yüklediği anlamlar, o 

kelimelerin sözlükteki karşılıklarından farklı olabilir. “Her dönem, her bağımsız yazar, kendi 

bireyselliğini diline yerleştirmekten sakınmadığından farkında olmadan sözcüğe ayrı bir şey 

ekler ya da onu değiştirir.”22 

Kelimelerin ortak olarak kullanılan gerçek ve mecaz anlamlarının yanında metin 

bağlamından anlaşılan anlatıcının bilgi, tecrübe ve zihniyetinin şekillendirdiği kişisel 

çağrışım alanları da vardır.23 Bu çağrışım alanlarında toplumu bağlayan bir ortaklıktan söz 

edilemez. Aralarında sistematik bir bağın olmadığı fakat metin bağlamında ortak bir tem 

etrafında birleşen, bireyin kişisel çağrışımlarından doğan, anlamca birbiriyle ilişkili 

kelimelerin kullanımı bağdaşıklığa katkıda bulunur. Bu başlık altında bağdaşıklık unsuru 

olarak değerlendirilen kelimeleri, metne hâkim olmayan birinin anlaması ve kelimeler 

arasında ilişki kurması beklenemez. 

3. Nar Ağacında Kişisel Çağrışıma Dayalı Bağdaşıklık Unsurları 

Nar Ağacında dedesinin, ana vatanından bir haber almak için gösterdiği çabalara 

şahit olan ve onun Taht-ı Süleyman’dan başlayıp Kafkasların deniz kapısında son bulan, 

yarım bırakılmış yolculuğunu tamamlamak, dedesinin başaramadığını başarmak isteyen 

anlatıcının başlangıç noktasına ittiba etmek, mümkününün yola çıkış anını, ırmaklarının 

kaynağını bulmak amacıyla çıktığı yolculukları anlatılır. Bu defa yolculuk dedesinin tam 

tersi istikamette Trabzon’dan Taht-ı Süleyman’a, Batum ve Tiflis’e doğrudur. Fotoğraflar 

vasıtasıyla sıkça eski zamanlara gidilen, anlatıcının da içinde olduğu bu yolculuklarda hem 

Tebrizli tacirin hem de Zehra’nın, Trabzon’da kesişecek, uzun, zahmetli hikâyelerine tanık 

olunur. 

Bu çalışmada Nar Ağacı’nda sözcüksel bağdaşıklık çerçevesinde metnin 

bütünlüğüne, diğer sözcüksel bağdaşıklık unsurlarına katkıda bulunan, anlamı metnin 

bağlamında anlatıcının kişisel çağrışımlarıyla gelişen kelimelerin üçünden -çay, fotoğraf, 

halı- hareketle bir sözcüksel bağdaşıklık çeşidi önerilecektir.  

3.1. Çay 

Nar Ağacı bir yol, yolculuk romanıdır. Bu itibarla yol ve yolculuğa dair kelimeler 

metnin konusunu inşa eden sözcük kadrosunun başında yer alır.24 Yol ve yolculukla ilişkili, 

onların bir parçası olarak metinde yer alan kelimelerden biri de çaydır ve çay ve çaya dair 

kelimeler (çaycı, çayevi, çayhane, semaver, demlik, demle-, çay tabağı, çay bardağı) bir 

bağdaşıklık unsuru olarak metinde yer almıştır.  

Çay, hem anlatıcının hem de romanın diğer kahramanlarının yolculuklarında yanı 

başındadır. Hem Trabzon’dan Taht-ı Süleyman’a hem de fotoğraflarda donmuş anlara 

yaptığı yolculuklarda anlatıcıya eşlik eden çay, yolculuğun içeceğidir. Anlatıcının, dedesinin 

hikâyesini öğrenmek için çıktığı uzun yolculukta çay; yorgunluk atmak, şifa bulmak, zaman 

zaman bir sohbete kapı aralamak istendiğinde ya da bir misafir ağırlanırken okuyucunun 

karşısına çıkar.  

Nar Ağacında geçmişe yapılan yolculuklar bir fotoğraf karesiyle başlar. Teneke 

hazine sandığındaki Balkan Seferberliği Günü Meydan, Eski Ev ve Taşhan fotoğrafları; 

                                                      
21 Filizok, “Edebî Eserlerde Figürler Düzlemi ve Derin Yapı”, s. 4. http://www.ege-edebiyat.org/wp/?p=1340 

(30.06.2015) 
22 Bedia Akarsu, Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1998, s. 63. 
23  Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara: Akçağ Yayınları, 2012, s. 596. 
24 Yol, yolcu, yolculuk, yol almak, yol görünmek, yol göstermek, yola çıkmak, yola dizilmek, yola düşmek, yola 

girmek, yola koyulmak, yola revan olmak, yol zamanı, yolun sonu, yol arkadaşı, yol duası; yorgun, 

yorgunluk, tırman-, uğra-, dön-, yürü-, yürüt-, yürün-, yürüme, yürümek, yürüyüş, muhacir, muhacirlik, 

muhacirlik yolu, Rumeli muhacirleri, Balkan muhacirleri, çözgü, çözgü çözmek, çözgü germek, kılavuz, 

rehber, kafile, kervan, kervansaray, kervancı, kervanbaşı, otel, han, hancı, istasyon, liman, yük, çanta, 

istikamet, güzergâh, rota, harita, menzil, mesafe, istasyon, seferberlik, şoför, misafir, seyyah, seyyahlık, 

seyahat, tren, kayık, kelek, vapur, deve, gemi, hastane, hasta, kapı, eşik, çay, tacir. 

http://www.ege-edebiyat.org/wp/?p=1340
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Nizam’ın albümünden alınmış Sofya ve Settarhan’a ait fotoğraf, Yezd’de bir otel odasının 

duvarında asılı bir çayhaneye ait fotoğraf, maziye yapılan yolculukların başlangıç 

noktalarındandır. Anlara yolculuklar bu fotoğraflarla başladığında anlatıcı yolculuğun bir 

parçası gibi çayını da yanından eksik etmez.  Çay demler, çay hazırlar, çay söyler, çay 

doldurur, çay döker. 

Kendime bir çay demliyorum, Bakü'nün çayı bu. Bir fincan alıyorum, gerisin 

geri masamın başına dönüyorum. Sınav kâğıtları beni bekliyor.  

Dumanı tüten fincanı masamın üzerine bırakırken az önce yaydığım 

fotoğrafları teker teker elime alıyorum. (s. 26)  

Maziye yapılan yolculuklarda anlatıcının yanında görülen çay, Trabzon’dan Taht-ı 

Süleyman’a yapılan uzun yolculukta kaçınılmaz olarak verilen molalarda, yolcuların 

vazgeçemediği bir içecek; sıcak havalarda, uzun, zorlu yolculuklarda şifa olacaktır. 

Muhacirliğe çıkarken Hacıbey, Büyükhanım’a Bir de mavi demliği, şu kalan çayı al. Yolda 

şifa olur. der. Ayrıca muhacirlik yolunda Yıldırım’ın ayva yapraklarından yaptığı çay, 

insanın içini açar, boğazını gevşetir. Piruz, Taht-ı Süleyman’a geldiğinde hastalanır. 

Settarhan’ın annesi Piruz’a şifalı bitkilerden yaptığı çaylardan içirir ve ertesi gün Piruz 

iyileşir. Balkan Harbi gönüllüsü İsmail, Çatalca’dan trenle İstanbul’a sevk edilir. Tren hasta 

ve yaralılarla doludur. Sirkeci garında durduklarında çaycı neferler, onlara çay dağıtır ve 

İsmail, bu içtiği çayı dünyanın en büyük nimeti sayar. Tekkede çay, şifa; semaver, şifa-

sazdır. Dağıstan Tekkesi’nde semaveri kaynatıp çay demlemeyi öğrenen Settarhan, tekkede 

bulunduğu gece şifaları dağıtandır.25 

Dağıstanlı Nakşî Şeyhi, bakışlarını bir kez daha kaldırdı, insanın kalbini, 

geçmişini, hani neredeyse geleceğini de gören gözlerle bakarak, "Settarhan" 

diye seslendi.  

“Bu gece şifaları sen dağıt.” 

“Başım üzere” diyebildi Settarhan. 

“Adımı nereden biliyor?” diye sormak aklından bile geçmedi. Ama işte, kırk 

yıllık aşinası gibi ona adıyla seslenmiş ve bağrı yanan semaveri işaret 

etmişti. 

Yerinden usulca kalktı; usul erkân bilmezdi Settarhan ama bir edepsizlik 

etmekten korktu. Dervişin peşinde, ortada kaynamakta olan koca semaverin 

yanına gitti. 

Derviş, “Semaverin bağrı ateş, çayı saki’nin kanıdır” diye başladı. 

Saki, Settarhan oluyordu demek ki çünkü çayları yani şifaları bu gece o 

dağıtacaktı ve demek ki kanı öyle uluorta akıyordu. Çay şifa, semaver şifa-

sazdı bu mecliste. (s. 364) 

Çayla sohbete kapı aralanır. Anlatıcı, Türkiye’den İran’a geçerken kapıda karşılaştığı 

Muş Bulanık’taki dedelerinin izini bulmak için Ermenistan’dan gelen çifte, çay ikram edip 

onlarla sohbet etmek ister. Roman boyunca yollarda olan Settarhan, Bakü’den Taht-ı 

Süleyman’a dönerken tren, istasyonlardan birinde durduğunda bir çayhaneye girer ve 

Petrograd'dan Batum'a giden matbaa işçileriyle çay içer. Bir müddet kalacakları bu 

istasyonda çay iki kelamın kapısını açmazsa vakit geçmeyecektir. Tebriz’de Settarhan’ın 

uğradığı Gürcü’nün çayhanesi, İran’daki çayhanelerin bir örneğidir ve bu çayhanelerde her 

şey sohbete göre tanzim edilmiştir. Tekke ehlinin vazgeçilmezi, zikre, sohbete eşlik eden de 

çaydır. Tekkede sohbeti bozmamak için çayda kaşık kullanılmaz, şeker dahi kadehlerden 

sessizce alınır. Ehl-i sohbet, çayını içerken dervişler Çay ilahisini söyler. Settarhan ile Zehra, 

Halide’nin evinde birbirlerini ilk kez gördüklerinde ikisinin bahçedeki kameriyede 

konuşmadan oturduklarını gören Halide, onlara çay götürür. 

Hastalar için şifa, sohbetler için bir vesile olan çay; uzun, yorucu bir yoldan 

gelenlere, misafirlere de ikram edilendir. Yoldan gelenler, yorgunluklarını çayla unutur. 

Misafirler, çayla ağırlanır. Taht-ı Süleyman’a varıldığında Nizam, misafirlerine çay ikram 

                                                      
25 Çayın, tarikat meclislerinde sevilerek içilmesi ve bol çay elde etmek için semaverlerin kaynatılması, 

tasavvuftaki bazı kavramlarla bütünleştirilmiştir. Örneğin Ahmet Yesevi’den günümüze kadar uzanan bir 

gelenekte çay şifadır. Çayın hazırlandığı suyu ısıtan semaver de şifa dağıtıcı olarak görülür. Mustafa 

Duman, Çay Kitabı, İstanbul: Kitabevi, 2005, s. 92. 
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eder. Sofya, Settarhan’a yolu Batum’a düşerse çay ikram edebileceğini söyler ve Settarhan, 

Sofya ile Kuyumcu Sarafim’e gittiğinde de ikram çay olur. 

Uzun, çileli yolculukların sonunda Trabzon’a dönen muhacirleri karşılayanlar, 

onlara bir tas çorba hiç olmazsa bir sıcak çay ikram etmek isterler. Anlatıcı romanın sonunda 

Bakü’deki otelde yol arkadaşı Yasemen ile birlikte bir yorgunluk çayı içer. 

Bir yorgunluk çayı ikram edilmişçesine ilk yudumları aldık. (s. 533) 

Çayhaneler yorgunlukların atıldığı yerlerdir. Settarhan ile Çerkez, bir alışveriş 

sonrası hem yorgunluk atmak hem de alışverişe dair ayrıntıları konuşmak için bir çayhanede 

otururlar.  

… Tarafların birbirine “Elin ağrımasın” dediği bir alışverişten sonra 

yorgunluk atmak için çarşının çayhanelerinden birinde oturdular, nakliye ve 

ödemeye dair ayrıntıları konuştular. (s. 106) 

Romanda tanıtılan o dönemdeki çayhanelerden biri Gürcünün çayhanesidir. 

Ortasında mermer bir havuz bulunan çayhanenin duvar diplerinde üzeri kilim ve halılarla 

kaplı sekiler sıralanır. Duvarlara da halı minderler dayanır. Çayın yanında kahve, limonata, 

ıhlamur, şekerleme, reçel, lokum, kuru bitkiler de çayhanede bulunur ama asıl külliyat çay 

üzerinedir. Esrarkeşlerin giremediği çayhanede, kimse kimsenin sözünü kesmez; çay, nargile 

edeple içilir, sohbet usulünce edilir. Çayhanenin müdavimi erkeklerdir. Şiirlerin okunduğu 

ve yazıldığı çayhanede iş görüşmeleri yapılır, vaazlar verilir, Şah’ın bile eleştirilip siyasi 

fikirlerin özgürce dile getirildiği çayhane, gerektiğinde cenaze evi olarak da kullanılır.  

İran'ın bütün çayhaneleri gibi Gürcü’nün çayhanesi de iki hayat arasında, 

zaman öldürenlerle zamanı olmayanların yan yana çay yudumladığı bir 

geçiş noktası, sınır mıntıkasıydı. (s. 123) 

Settarhan, dervişten çay demlemeyi öğrenirken çayın su ve ateş ile ilişkisine tanık 

olur. Buna göre iyi çay ancak iyi sudan olur. Çayı demlemek için kaynar suya ihtiyaç vardır. 

Su kaynamadan demlik semaverden alınmamalı, ateş doğrudan demliğe temas etmemelidir. 

“Semaverin suyuna dikkat et, iyi çay iyi sudan olur. Her çay aynı türlü 

demlenmez, cinsine göre tutar kararını. Ama her zaman geçerli bir usul 

istersen, çaydanlığa kuru çay koy önce. Üzerine kaynar su kat semaverin 

çeşmesinden, döndüre döndüre. Sonra semaverin üstüne koy demliği. Vakte 

riayet et. Suyu, kaynamadan önce demliğe alma. Ateşe doğrudan temas 

ettirme. Ateşle demliğin arasında buharlık bir mesafe kalsın. Semaver usul 

usul yanarken su kaynasın. Buhar çıksın ki çay demini alsın, kıvama gelsin. 

Porselen demliği önceden ısıt. Demliğin sapı ısınmadan demleme. Demin 

zamanını kaçırıp çayı acılaştırma. Çay geceye yaraşır, geceyi kaçırma. 

Bütün bu işlere abdestsiz besmelesiz başlama. Çay doldururken “Allah” 

demeyi unutma. Semaverde susan ateşi harlamayı, eksilen suyu 

tamamlamayı unutma. Ama deme dokunma. Üstüne su alma. Demlikte 

kararınca tut çayını ki yarı yolda kalmayasın. Bittiğinde de yeni çay demle.” 

(s. 364) 

Settarhan, Batum’dan kendisini Trabzon’a getiren Cemil Kaptan’ın git dediği Çerkez 

Arslanbey’in Asmalıkahvesi’ni gördüğünde Trabzon’da kahvehanelerin İran’daki isminin 

çayhane olduğunu düşünür. Çerkez Arslanbey’in kahvehanesinin İran’daki çayhanelerden 

bir farkı yoktur. Burada çalışmaya başlayan Settarhan, Çerkez Arslanbey’den kahvehanenin 

adabını öğrenir.  

Metinde yolcuların, bir vesile ile yola düşmüşlerin, yol yorgunu olanların, 

yaralıların, hastaların, sohbet ehlinin şifası; ilk kez karşılaşanların sohbetlerine vesile, bir 

kapı olan çay; metinde yola ve yola dair kavramlarla ilişkili bir sözcüksel bağdaşıklık 

unsurudur. Metnin inşasında birer bağdaşıklık unsuru olarak değerlendirilen ateş ve su, 

onlarla ilişkili diğer kelimelerle irtibatı da çayın metindeki yerini kuvvetlendirmektedir.  
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3.2. Fotoğraf 

Metnin, bağdaşıklığına katkısı açısından zaman ve zamanla ilişkili kelimelerin26 

sıklığı metinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kelimelerden ikisi de metinde anlatıcının 

kişisel çağrışımları ile şekillenmiş fotoğraf ve halıdır.  

Üst üste yığılmış bütün zamanlarda, her şey, her an sürekli yaşanmaya devam 

ederken zaman ve mekânı anın derinliğinde dondurup genişleten fotoğraflar, anlatıcının o 

ana dâhil olmasına o anın içinde durmasına aracılık etmiştir. Bu yüzden anlatıcı, içine 

girmek istediği anlara yolculuğu hep fotoğraflar üzerindendir. Fotoğraflardan hareketle 

zamanda bir yolculuğa çıkmış böylece fotoğraf kartonlarına hapsedilmiş anlarda hayat 

birden yeniden akmaya başlamıştır.27 Zira her fotoğraf, bir andır. 

Bu yüzden ırmaklarımı akıtırken her yere fotoğraflar üzerinden gittim ben. 

Zamanın üzerinde akmak için değil anın içinde durmak için.  

Anlıyorum ki zamanı ve mekânı bir anın derinliğinde dondurup genişleten, 

dürüp çeviren Taht-ı Süleyman’ım, “kaybolmuş bir dünyanın canlı 

resimleri”ni gösteren fotoğrafmış benim. Fotoğrafa bakınca zaman aşırıyım 

ben. Be’nin noktasındayım. Taht-ı Süleyman’ın saçak ucunda bir inci 

tanesiyim. Kalbin, aşkın ve şiirin zamanı olan cennet zamanındayım. Yani 

zamansızlıktayım. (s. 524) 

Fotoğraflar, anı belgeler. Anlatıcının, rüya hâli ile maziye gidişlerinde 

fotoğraflardaki anlar canlanır ve âdeta bir film karesinin devam tuşuna basılmış gibi hayat 

kaldığı yerden, kaldığı kareden devam etmeye başlar. 

Fotoğraf kartonunun üzerinde ölü bir an gibi donmuş olan hayat, bir film 

karesinin “devam” tuşuna basılmış gibi, kaldığı yerden devam etmeye 

başladı. (s.27) 

Fotoğraf karelerine hapsolmuş anlarda var olan yüzler, kendi hikâyelerini yaşamış, 

perdede kendilerine biçilen rol ve zaman içinde bir görünmüş bir yok olmuşlardır. 

Bazılarının sureti bu perdeyi titretmiş bazılarının ise gelip geçtiği belli bile olmamıştır. 

Bununla birlikte fotoğraf kartonlarındaki suretlere bakıldığında bu zamansızlıkta bir kez olan 

her şey, içinde bulunulan anda da olmakta ve sonsuza kadar da olmaya devam etmektedir.  

Hiçbiri yaşamıyor bugün bunların. Onca hareket, hayat, maceradan eser 

yok şimdi. Göz göze geldiğim bunca insandan hiçbiri sağ değil. Hepsi kendi 

hikâyelerini yaşadılar. Dünya âlem perdesi üzerine az ya da çok gölge 

                                                      
26An, zaman, yaşadığım zaman, şimdiki zaman, benim zamanım, kendi zamanım; bitmeyen zaman, zamanın 

yekpareliği, zamansızlık, cennet zamanı, aşkın zamanı, şiirin zamanı; zaman seyyahları, zaman makinesi, 

zaman aşırı, zaman ışığı yolculuk; yitik zaman, eski zaman, geçmiş zaman; yol zamanı, fotoğrafın zamanı, 

taşın zamanı, hazırlık zamanı, karşılaşma zamanı, demin zamanı, açma, anlatma zamanı, güzelliğin zamanı.  
27 Metinde bahsedilen ve zamanına gidilen fotoğraflar şunlardır: Fotoğraflardan beşi anlatıcının teneke hazine 

sandığında yer alır. Trabzon’da Meydan’ın çok kalabalık bir gününde çekilmiş, zamanı belli olmayan 

fotoğrafla romanda maziye yapılan yolculuklar başlar. (s. 27- s. 42)  Teneke kutudan alınan ikinci fotoğraf 

Eski Evdir. Bu, Anlatıcının anneannesinin baba evidir. (s. 43- s. 90) Anlatıcının Tebriz’de Kapalıçarşı’da 

halı denkleri üzerinde oturan taciri gördüğünde hareket durur, an donar, her şey siyah beyaz bir fotoğrafa 

dönüşür. (s. 103- s. 161) Maziye yapılan yolculukta karşılaşılan bir başka fotoğraf teneke kutudan değildir. 

Anlatıcının daha önce görmediği, teneke hazine sandığında mevcudiyeti olmayan fotoğraf, Taht-ı 

Süleyman’da sislenen suyun üzerinde belirir. Settarhan, kervanla Yezd yolculuğuna çıkarken Mirza Han da 

onu uğurlamak üzere oradadır. (s. 168- s. 186) Diğer bir fotoğrafla anlatıcı, Taht-ı Süleyman’da Nizam’a 

Trabzon’dan getirdiği fotoğrafları gösterirken karşılaşılır. Teneke kutuda yer alan bu fotoğraf Gülcemal 

Vapuruna ait olandır. Yeni yolculuk bu fotoğrafla başlar. (s. 191- s. 211) Anlatıcı Isfahan’da bir otel 

odasında teneke kutuda olmayan Nizam’ın albümünden alınmış bir Sofya fotoğrafı ile bir başka yolculuğa 

çıkar. (s. 217- s. 263) Şiraz’daki otel odasında teneke kutudaki eski fotoğraflara, anlatıcı yeniden bakar ve 

Eski Evi eline alır. (s. 267- s. 319) Bu kez de Yezd’de bir otel odasındadır ve odasının duvarındaki 

fotoğraflara bakmaktadır. Fotoğraflardan biri bir çayhaneye aittir ve onun zamanına gidilir. (s. 327- s. 379) 

Anlatıcı Yezd’deki otel odasından ayrılmadan teneke kutuyu yeniden eline alır. İsmail’in gönderdiği 

kartpostalın üzerindeki Hamidiye Etfal Hastanesi’nde bir Hilâl-ı Ahmer hemşiresinin fotoğrafına bakarken 

yolculuk başlar ve anlatıcı artık fotoğrafa yalnız değil Zehra ile birlikte bakıyordur. (s. 379- s. 414) Bu sefer 

de anlatıcı Batum’da bir otel odasındadır. Nizam’ın albümünden kopyasını aldığı Settarhan ve Sofya’nın bir 

arada olduğu fotoğrafa bakmaktadır. (s. 420- s. 447) Teneke kutuda zamanına gidilmeyen bir fotoğraf 

kalmıştır: Trabzon’daki Taşhan’ın fotoğrafı (s. 455- s. 481) Anlatıcının zamanına girmediği fotoğraf 

kalmamıştır. Irmakların henüz birleşmemiş olması bir fotoğrafa daha bakmasını gerekli kılar. O da Eski Ev 

fotoğrafıdır. Bu fotoğrafla maziye yapılan yolculukların sonuna gelinir. (s.481- s. 518) 
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salarak kendilerine biçilen rol ve zaman içinde bir göründü bir yok oldular. 

Zaman perdesinin üzerine dünya şemaillerini düşürüp sonra da çekip gittiler 

günü gelince. Hepsi kendi ölümlerini yaşadı. Kiminin sureti perdeyi titretti, 

kiminin gelip geçtiği belli bile değildi. 

Fakat fotoğraf kartonunun üzerindeki binlerce yüz objektife böyle baktıkça 

anladım ki bir kez olan her şey, donmuş bir anın içinde sanki şu an 

oluyormuş gibi, daha doğrusu “şu an da” oluyormuş gibi sonsuza değin 

oluyor.  (s. 523) 

Romanın bölümlerinin her biri fotoğraflar üzerinden maziye yapılan yolculuklarla 

şekillenmiş, fotoğraflarda donmuş anlar yeniden akmaya başlamış, anlatıcı, Zehra ve 

Settarhan’ın uzun, zorlu yolculuklarına şahit olmuş, yolculuklarında onlara eşlik etmiştir. 

Zamanına gidilmeyen fotoğraf kalmadığında hâlâ yol yorgunu Zehra ile Settrahan’ın 

yollarının kesişmemesi, zamanına gidilecek bir fotoğrafı daha mecbur kılmıştır.  

Anlatıcının dönüş için havaalanında beklerken Eski Evin fotoğrafını eline almasıyla 

zaman yarılır, 11. Kitap Gölge Sabahı adlı bölüm başlar. Hikâyenin tamamlanması için 

Büyükhanım ve Zehra’nın evlerine dönmesi, bu yürüyüşün Trabzon’da tamamlanması 

gerekmektedir. Henüz birleşmeyen bu ırmaklar Eski Ev fotoğrafına bakılarak bir araya 

gelecek ve bitmeyen, sonsuz, yekpare zamanda maziye yapılan yolculukların sonuncusu 

gerçekleşecektir.  

Geriye, zamanına girmediğim bir fotoğraf kalmamış. Ama ırmaklar henüz 

birleşmedi, Settarhan Trabzon’a ayak bastıysa da Zehra muhacirlikten 

henüz dönmedi. Ve dahi isimlerini henüz aynı bölüm içinde zikretmedim ben 

onların. Bir fotoğraf eksiğim var demek ki. Ya da bir fotoğrafa bir daha 

bakmalıyım. “Eski Ev” fotoğrafını elime alıyorum, bu eve dönecekler 

öyleyse. Büyükhanım şu bahçe duvarının üzerine bir daha oturacak olmalı. 

Yoksa bu hikâye eksik kalır. (s. 481) 

Zamanda geri gidişlerle yapılan seyahatlerin sonuncusu da gerçekleşmiş Settarhan 

ile Zehra’nın hikâyesi bitmiştir. Bundan sonra zaman yarılmayacak, ışık 

parçalanmayacaktır. Metinde insanı zaman aşırı kılan, zamansızlığa bir kapı açan, anlar 

yaşanmaya devam ederken her fotoğraf bir andır. Fotoğraf; zaman, ışık, renk, koku, ses, 

rüya, gölge, zaman, an, taş ve nihayetinde yol, yolculuk sözcükleriyle ilişkili bir sözcüksel 

bağdaşıklık unsurudur.  

3.3. Halı 

Diğer sözcüksel bağdaşıklık unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde anlatıcının 

kişisel çağrışımlarıyla şekillenip metnin bütünlüğüne katkı sağlayan bir diğer kelime de 

halıdır. Buna göre halı; fotoğraf, zaman, an, yol, yolcu, yolculuk ve metinde geçen renk 

adlarıyla irtibatlı bir bağdaşıklık ögesidir.  

Romanda halı sözcüğü, fotoğraflar gibi zaman ve an sözcükleriyle ilişkili anı temsil 

eden bir sözcüktür. 

O gün İranlı Hafize Hanım, konsolosun evindeki eşsiz Tebriz halısının 

bordürlerini işaret ederek, “Şu pervazlar olmasa, bu desenlerin de anlamı 

olmaz” demişti. 

“Çünkü sonsuzluktan gelerek bir pervazdan halıya giren desenler bir süre 

göründükten sonra diğer pervazdan çıkıp yine sonsuza gider. Halı, 

sonsuzluğun bir çerçeve içinde seyredildiği bir an’dır sadece.”  

Hafize Hanım’ın bahsettiği şeyi, sonsuzluktan gelip yine sonsuzluğa 

giderken bir süreliğine bu kusurlu dünyaya uğrayan desenleri görmeye 

çalıştıysa da bir süre sonra uykuya daldı Zehra. Hayy’dan gelen Hû’ya 

gidiyordu rüyasında ama sonsuzdan sonsuza bir yol, işte onu bulamadı. (s. 

61, 62) 

Aynı zamanda halıların taşıdığı renk adları da metnin bütünlüğüne katkıda bulunan 

sözcük kadrosunun içindedir. Anlatıcı, Settarhan ile ilk kez karşılaştığında tacir, bir Çerkez’e 

halıları göstermektedir. Bitkilerden, ağaçlardan, köklerden elde edilmiş koyu kırmızı, 

fesrengi, bordo, gülkurusu, lâcivert, koyu yeşil renkleri ve desenleri ile canlı gibi olan halılar 
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zamanın sonsuz, parçalanmaz akışında anın resimleridir. Dolayısıyla halılar resmettikleri 

anların rengini, kokusunu, ışığını taşır.  

Bunlar düpedüz resimlerdi, renkleri de desenleri de canlı gibiydi. Güneş 

tayfındaki renklerin en soyluları geçti gözümün önünden. Koyu kırmızı, 

fesrengi, bordo, gülkurusu, lâcivert... Hatta nadir olan koyu yeşil bile. 

Motiflerden, desenlerden başı dönmüştü Çerkez’in, kökboyası bu halıların 

her biri şaheserdi ama tacir en kıymetli olanı, her zaman yaptığı gibi en 

sona bırakmıştı: Tebriz halısı. (s. 105) 

Halılar içerisinde tacirin sona sakladığı, halıların en kıymetli olanı Tebriz Halısı’dır. 

Zemini çini lacivert olan bu halının üzerindeki motifler, çini laciverdine en çok yakışan 

renkler çölün, kumun, taşın, toprağın, güneşin sarısıyla dokunurken toprak sarısı, çöl şehri 

Yezd, masmavi bir gök altında kurulmuştur. Lâcivert göklerin altında her şeyin toz, toprak, 

güneş ve çöl renginde olduğu Yezd’in Eskişehir’inde çöl sarısı ile bir parça çini, bir parça 

gök, bir parça havuz suyu dünyanın en muazzam ahengini oluşturur. Yezd’de Bahman 

Mansurî’nin oğlu, Piruz’un da saçları sarı, gözleri göklerin mavisidir. Settarhan ve Piruz 

Yezd'de çöl ile gök gibi birbirlerini bulmuşlardır. Bu örneklerde hava; toprak ve su 

unsurlarıyla bir aradadır.  

Bir yol, yolcu, yolculuk romanı olarak değerlendirilebilecek Nar Ağacı’nda halının 

inşası ile ilgili bir sözcük olan çözgü, halıyı yola bağlar. Anlatıcı, Azam’ı ilk kez 

Settarhan’ın rüyasına sızarak çıktığı yolculukta tanımıştır. Burada rüya içinde rüyaya, 

yolculuk içinde bir başka yolculuğa tanık olunur. Azam, Settarhan’a çözgü için verdiği sözü 

hatırlatır. Halının bütün yükünü çeken çözgü, halının iskeletini inşa etmek için iki direk 

arasında defalarca gidip gelmek, fersah fersah yol yürümektir. Çözgü, yol demektir. 

Öyle ya, Azam'ın şaheseri için çözgü germeye söz vermişti Settarhan daha 

dün gece. Lâkin iki direk arasında defalarca gidip gelerek çözülebilecek 

çözgü, fersah fersah yol yürümek demekti ve bu yol Tebriz-Taht-ı Süleyman 

arasına denkti. Ve vallahi çekilir gibi değildi. (s. 132) 

Bu itibarla metinde halı sözcüğü, genel kullanımının yanında ancak okuyucunun 

anlayabileceği bir anlama bürünmüş, metnin bütünlüğüne hizmet etmiştir. Halılar, zamanın 

sonsuzluğunda bir an, halıdaki her desen de bir anın fotoğrafıdır. 

  



 

810 

 

Sonuç 

Metin ile ilgili çalışmalarda bir metinsellik ölçütü olan bağdaşıklıkla ilgi 

değerlendirmeler; araştırmacının yaklaşımına, metnin türüne göre farklılık arz 

edebilmektedir. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda bağdaşıklık unsurlarıyla ilgili tek, 

değişmez bir tasnife ulaşmak zordur. Edebî metinler mevzu olduğunda da mevcut sözlük 

anlamlarının dışında yazarın bireysel kullanımından kaynaklanan, yeni anlamlara kavuşmuş 

kelimeler, aynı zamanda eserin oturduğu ekseni oluşturan temel kelimeler kümesinin bir 

unsuru olabilir. Anlatıcının kişisel kullanımıyla gelişmiş, bağdaşıklığa katkı sağlayan, bir 

çağrışım alanın üyesi bu kelimeler, kişisel çağrışıma dayalı bir sözcüksel bağdaşıklık ögesi 

olarak değerlendirilir.  

Buna göre Nar Ağacı’nda sözlük anlamlarının yanında anlatıcının kişisel kullanımı 

sonucu yeni anlamlar kazanan kelimelerden çay, fotoğraf, halı; sözcüksel bağdaşıklık 

unsurlarının içerisinde Edebî Metinlerde Kişisel Çağrışıma Dayalı Bağdaşık Unsurları alt 

başlığıyla verilmiştir. Çay sözcüğü, yol, yolculuk, ateş ve su kelimeleriyle fotoğraf ve halı 

sözcükleri de metnin bütünü değerlendirildiğinde aynı çağrışım alanının üyesi ışık, renk, 

koku, ses, rüya, gölge, zaman, an, taş ve nihayetinde yol, yolculuk kelimeleriyle ilişkili, 

anlatıcının tavrı ile yeni bir anlamsal yüke sahip olmuş birer bağdaşıklık ögesidir. 

  



 

811 

 

Kaynakça 

Akarsu, B. (1998). Wilhelm von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul: 

İnkılâp. 

Akçataş, A. (2001). Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Üzerine Bir Metin Dil Bilim 

İncelemesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi/ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Denizli. 

Altunkaya, F. (1987). Cohesion in Turkish: A Survey of Cohesive Devices in Prose 

Literature. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi /Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Balyemez, S. (2011). Dede Korkut Hikâyeleri’nin Metin Dil Bilimsel Yapısı. 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

Beaugrande, R. A. ve Dressler, W. U. (1981). Introduction to Text Linguistics, 

Longman. http://beaugrande.com/Intro1981  (22. 04. 2015)  

Bekiroğlu, N. (2013). Nar Ağacı, İstanbul: Timaş. 

Coşkun, E. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında 

Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri. (Yayımlanmamış Doktora 

Tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği 

Bilim Dalı, Ankara. 

Dilidüzgün, Ş. (2008). Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Bir Yaklaşım. 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi/ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul. 

Duman, M. (2005). Çay Kitabı. İstanbul: Kitabevi. 

Güllü, N. (1994). Sessiz Ev Üzerine Bir Metindilbilim Çalışması. (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi/ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Samsun. 

Günay, D. (2013). Metin Bilgisi. İstanbul: Papatya. 

Filizok, R. (2010). Edebi Eserlerde Figürler Düzlemi ve Derin Yapı. 

http://www.ege-edebiyat.org/wp/?p=1340 , (30.06.2015). 

Halliday, M. A. K. ve Hasan, R. (1976). Cohesion in English, Londra: Longman 

Group UK Limited.  

Karaağaç, G. (2012). Türkçenin Dil Bilgisi. Ankara: Akçağ. 

Karabağ, S. ve İşsever, S. (1992). Edinim sürecinde Bağdaşıklık, IX. Dilbilim 

Kurultayı, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 

Parlak, H. (2009). Kutadgu Bilig’in Metindilbilimsel Yapısı. (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Uzun, L. S. (1995). Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Ankara: Simurg. 

Uzun, L. S. ve Keçik, İ. (2003). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Eskisehir: 

Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 715, (s. 22-38). 

Üstünova, K. (1998). Dede Korkut Destanları ve Cümleden Büyük Birlikler, 

İstanbul: Alfa. 

Zeyrek, D.  (2009). Söylem ve Toplum. Ahmet Kocaman (haz.), Söylem Üzerine 3. 

Basım içinde, (s. 27-47). Ankara: ODTÜ.  

 

http://www.ege-edebiyat.org/wp/?p=1340


 

812 

 

Bir Kiplik İşaretleyicisi Olarak Olumsuzluk 

 

Pelin SEÇKİN* 

 

Öz: Dil; insanın evreni algılayış biçimini yansıtan kültürel bir olgu, sürekli bir 

değişim içinde olan, evrensel ve özgül nitelik taşıyan çok yönlü bir dizgedir. İnsan 

karşıtlıklarla kurulu olan evreni ve olayları algılayış biçimini bu çok yönlü dizge aracılığıyla 

ifade eder. Bu ifade etme süreci beraberinde olgu ya da olayları bir diğeri üzerinden 

anlamlandırmayı, değerlendirmeyi gerekli kılar. Süreç sonunda göstergeler bütünüyle dile 

yansıyan her önerme, yapısal açıdan olumluluğu ya da olumsuzluğu temsil edebilir.  

Kendi varlığı dışında çevresindekileri algılayan, onları deneyimleyen birey; 

edinimlerini bilgiye dönüştürür. Uygun bağlamlarda bu bilgiler dil aracılığıyla ortaya çıkar. 

Sunulan önermeler genel geçer kabulleri yansıtan söylemler oluşturabildiği gibi özneye ait 

kabulleri, çıkarımları ve varsayımları da yansıtabilir. Zihnin dışa yansıması olarak da 

görülebilecek bu durum, öznel bir görünüm sergiler. Dilsel işaretleyicilerin örtük noktayı 

görünür kılmaya çalıştığı durumlarda ortaya çıkan öznellik, ifadenin anlamına ve ifade 

edilene dair bilginin derecesine göre belirlenmektedir.  Bu noktada bireyin algısı 

doğrultusunda şekillenen dilsel bir kategori olarak olumsuzluk da öznelliğin belirlenmesinde 

kullanılan işaretleyicilerden biridir. Olumsuzluk, çoğunlukla konuşurun önerme karşısındaki 

bilgisinin derecesini yansıttığı noktalarda kiplik işaretleyicisi olarak kullanılmaktadır. 

Önermeye konu olan eylemin gerçekleşme/gerçekleşmeme olasılığı konuşurun zihninde 

derecelendikten sonra uygun dilsel unsurlarla işaretlenir ve ifade bulur. Söz konusu 

derecelendirme ihtimalden kesinliğe doğru bir yol izlemekte; kullanılan sıfat fiil eki ile 

olumsuzluk eki bu noktada belirleyici olmaktadır.Bu çalışmada olumsuzluğun bir kiplik 

işaretleyicisi olarak kullanım düzeyindeki varlığı anket aracılığıyla tespit edilmiş; zaman 

ekleri, olumsuzluk işaretleyicisi ve söz dizimiyle belirlenen kiplik ifade alanları belirlenmeye 

çalışılarak olumsuzluğun bilginin derecelendirilmesindeki rolü ortaya konulmuştur. 

Anahtar sözcükler: olumsuzluk, kiplik, derecelendirme 

 

NEGATIVITY AS A MODALITY MARKER 

Abstract: Language is a cultural phenomenon that reflects the way people perceive 

the universe, and a sophisticated system that is continuously evolving, and having universal 

and specific qualities. People express their experience of the universe that is made up of 

contrasts, and the way they perceive the phenomena, through this sophisticated system. This 

expression process requires reviewing and giving meaning to one phenomenon through 

another. At the end of this process, every proposition that is reflected in the language thanks 

to all kinds of signs, structurally represents either positivity or negativity. An individual who 

perceives and experiences his environment besides his own existence translates his 

acquisition to knowledge. In appropriate contexts, such knowledge is revealed thanks to 

language. Although such offered propositions may reflect the conventional wisdom, they 

could reflect an individual's personal preferences, inferences, and assumptions as well. Such 

a situation that might also be perceived as the outpouring of the mind provides a personal 

perspective. Individuality, which comes out in situations when language markers try to make 

the implicit explicit, is shaped according to the meaning of the statement and the degree of 

the knowledge about what is expressed. At this point, negativity, a linguistic category shaped 

according to the perception of an individual, acts also as one of the markers to determine 

individuality. Negativity is used as a modality marker usually when the speaker expresses 

the degree of his knowledge when he hears a proposition. After the possibility of the action 

in the proposition taking place or not is gradated in the mind of the speaker, it is marked by 

appropriate linguistic elements and is expressed. Such a gradation lies on a continuum from 

possibility to certainty, and the tense suffix and negativity suffix determines where the 

meaning falls.In this study, negativity being used as modality marker at the level of usage is 

identified through survey, and tense suffixes, negativity markers, and modality expression 
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boundaries set by the syntax are aimed to be identified and the role of negativity on the 

grading of knowledge has been put forward. 

Key words: negativity, modality, gradation 

   



 

814 

 

Giriş 

 Kendi varlığı, çevresi ve deneyimledikleri aracılığıyla dünyayı algılayan birey 

bilgisini uygun bağlamlarda dile döker. Herhangi bir konu hakkında sunulan önerme, genel 

geçer kabulleri yansıtabileceği gibi konuşurun düşüncesini, isteğini, konuya dair tutumunu, 

olasılık ve zorunluluk gibi ifade alanlarını yansıtabilmekte; bu ifade alanları kiplik olarak 

adlandırılmaktadır. Söz konusu ifade alanları dilbilgisel unsurların yanı sıra tonlama, vurgu, 

mimik, konuşur ile dinleyen arasındaki yakınlık gibi dil dışı unsurlar ile de anlam 

kazanabilmektedir. 

Kiplik kavramı ilk olarak felsefeciler tarafından değerlendirilmiş ve mantık alanında 

geliştirilmiştir. Özellikle mantığın bir alt dalı olan modal mantık bugünkü kiplik 

sınıflandırmalarının dayandığı ana ögeleri belirlemiştir (Kerimoglu 2011: 9). Bilginin 

doğrulanması amacı, sunulan bilginin olasılık ve zorunluluğunun irdelenmesini sağlamış; bu 

tutum dil bilimde, kiplik tanımı ve sınıflandırmalarının olasılık ve zorunluluk temelinde 

yapılmasına zemin hazırlamıştır. Olasılık ve zorunluluğun dışında kiplik, önermenin istek ya 

da bilgi temelli olması noktasında değerlendirilmiştir. Bir başka bakış açısına göre de kiplik, 

gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş olayların anlatımıdır (Narrog 2009: 8). Konuyla ilgili farklı 

tanımlamalar beraberinde farklı sınıflandırmalara yol açmış; anlam bilimin yoruma açık ve 

bağlama dayalı bir konu olması sebebiyle de kiplikle ilgili karmaşık bir çerçeve çizilmiştir. 

Kiplikle ilgili temel iki kategori bilgi kipliği (epistemic modality) ve yükümlülük 

kipliğidir (deontic modality)1. Bilgi kipliği temelde, konuşurun önerme karşısındaki 

bilgisinin derecesini ve önermenin gerçekliğini yansıtan kiplik ifadelerden oluşmaktadır. 

Örneğin “Ali eve gitmiş olabilir.” cümlesini söyleyen bir kişi “Ali’nin” eve gittiğinden emin 

değildir ve “eve gitmiş olmasını” bir ihtimal olarak sunmuştur. “Ali mutlaka eve gitmiştir.” 

cümlesinde ise konuşurun önerme karsındaki bilgisinin kesin olduğu “mutlaka” sözcüğünün 

çizdiği anlamsal çerçeveden anlaşılmaktadır. Yükümlülük kipliği ise konuşurun karşısındaki 

kişiyi, yükümlü tuttuğu kiplik ifadelere dayanmaktadır. “Bu ödevi yarına bitirmek 

zorundasın.” cümlesinde konuşurun önerme karsısındaki bilgisi ön planda değildir. Odak 

noktası, konuşurun çeşitli etkenlerden dolayı dinleyiciyi sorumlu tuttuğu bir durumdur.  

Temelde yükümlülük kipliğinde bir otorite ve onun çevresinde oluşan bir dünya vardır. Bu 

otorite, konuşur odaklı (eyleyici odaklı) olduğu gibi, konuşur (eyleyici) dışı normlar (ahlak 

kurallar vb.) da olabilmektedir (Kerimoğlu 2011: 117).  Lyons’a (1977: 179 ) göre de 

önermelerdeki bilgiselliğin kaynağı bilgi ve inançlardır. Yükümlülük ise gerçekleşmesi 

beklenen eylemlerin olasılığı ya da gerekliliği ile ilgilidir. Bu nedenle bilgisellik yargılarla, 

yükümlülük eylemlerle yansıtılır.  

Palmer (2001: 24-25) ise bilgi kipliğinin karşılığı olarak önerme kipliği; yükümlülük 

kipliğinin karşılığı olarak da eylem kipliği terimini kullanır. Önerme kipliğinde, konuşur ya 

önermenin gerçekliği ile ilgili ihtimal, çıkarım ve varsayımdan hareketle yargıda bulunur ya 

da geçmiş bilgilerinden aktarım yaparak veya duyum yoluyla yargısını kanıtlamaya çalışır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda “Cüzdanımı kaybetmiş olabilirim.” cümlesi bilgi kipliğinde, 

“Araba kapıda, babam eve gelmiş olmalı.” cümlesi arabanın kapıda olması deliliyle 

ilişkilendirilerek, bilgi kipliğinin alt kategorisi olan delile dayalı kiplik kategorisinde 

düşünülebilir. Eylem kipliğini yükümlülük ve devinim kipliği olarak ikiye ayıran Palmer,  

yükümlülük kipliğindeki söz konusu olayın konuşur dışındaki etkenlere bağlı olduğunu 

belirterek alt kategori olarak izin, emir ve zorunluluk ifade alanlarını göstermiştir. Devinim 

kipliğindeki olay ise konuşur odaklıdır, yeterlilik ve istek ifade alanlarını kapsamaktadır. 

Buna göre “Ali, haftaya yapılacak olan toplantıya dosyaları hazırlamalı.” cümlesinde eylemi 

gerçekleştirecek olan öznenin işi yapma noktasında zorunlu ve zaman açısından da sınırlı 

olduğu anlaşılmaktadır. “Yarın havuza gideyim.” cümlesinde ise konuşurun dış ekenlere 

bağlı olmadığı, eylemi gerçekleştirme noktasında kişinin kendi isteğinin söz konusu olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Bybee ve Fleischman bilgi kipliğini, önermenin gerçekliği ile ilgili konuşurun 

yargısını ifade eden bir alan olarak belirtmektedirler. Bilgi kipliği dışındaki yükümlülük 

kipliği için eyleyici odaklı (agent-oriented modality) ve konuşur odaklı kiplik (speaker-

                                                      
1 Ayrıntılı bilgi için bk. (Coates 1983), (Bybee ve Fleischmann 1995); (Kratzer 1991); (Palmer 2001). 
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oriented modality) terimlerini önermişlerdir (1995: 6). Eyleyici odaklı kiplik gereklilik, arzu, 

yeterlilik ve olasılık ifade alanlarını kapsamaktadır. Eyleyici üzerindeki iç veya dış 

koşulların var olması anlatılan hareketin tamamlanmasında etkilidir (Bybee 1994: 177). 

Örneğin, “Yarın kursa gitmeliyim.” cümlesi eyleyici odaklı kiplik kategorisinde2 

değerlendirilebilir; çünkü söz konusu gereklilik doğrudan işi yapacak olanı yani, eyleyiciyi 

ilgilendirmektedir. “Cuma günü bana yardım etmelisin.” cümlesinde ise, konuşurun isteği 

doğrultusunda gerçekleşecek olan bir durum söz konusudur. Yani, eyleyiciyi konuşur 

yönlendirmektedir.  

Kiplik sınıflandırmalarında kullanılan terimler farklılık gösterse de bu çalışmada 

konuşurun sunduğu bilgiye dair düşüncesini yansıtan dolayısıyla bilgi kipliği alt alanı olarak 

değerlendirilen olasılık kipliğini işaretleyen, söz dizimi içinde standart olumsuzluk 

işaretleyicileri bulunan “fiil + sıfat fiil eki  + değil” ile “fiil +olumsuzluk eki +sıfat fiil eki + 

değil” yapıları ele alınacaktır.3  

Olasılık Kipliği 

Bilgi kipliğinin alt ifade alanlarından biri olan olasılık kavramı işin gerçekleşip 

gerçekleşmemesi noktasında, konuşurun sunulan önerme hakkındaki tutumunu belirten ifade 

alanıdır. Bu ifade alanında genellikle konuşur daha önce yaşanmış tecrübelerden, elde 

edilmiş kesin olmayan bilgilerden veya çeşitli fiziki kanıtlar gibi durumlardan hareketle, 

tahmin yürüterek bir çıkarım yapmaktadır.  

Konuşur eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesiyle ilgili bir bilgi ifade etmek 

istediğinde iki olası dünya yaratır. Söz konusu eylemin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali 

belirsiz olabileceği gibi bazı durumlarda birinin gerçekleşmesi veyahut gerçekleşmemesi 

daha kuvvetli görünebilir. Bu durumda konuşur; fiziki şartlar, önceden elde edilmiş bilgiler 

gibi olasılığı kuvvetlendirebilecek her türlü veriyi kullanır.  Bu veriler ek düzeyinde 

olabileceği gibi sözcüksel, bağlama ve söyleme bağlı olarak dilde ifade bulur. Her 

önermenin sunduğu olasılık aynı olmadığından kullanılan işaretleyiciler de farklılık 

gösterebilmektedir. Örneğin “Ali, okula mutlaka gelir.” ile “Ali, okula belki gelir.” cümleleri 

arasında varsayımsal çerçevenin çizilmesindeki temel işaretleyiciler “mutlaka ve belki” 

sözcükleridir. İlk cümlede yaratılan olası iki dünyada işin gerçekleşmeme ihtimali ortadan 

kaldırılarak kesinlik ifade edilmiştir. İkinci cümlede ise işin gerçekleşebilme olasılığı 

vurgulanmıştır.  

Önermelerde sunulan olasılık durumları, kullanılan işaretleyiciler olasılık kipliğinin 

sınıflandırmasında belirleyici olmuştur. Konuşurun yarattığı iki olası dünya arasında 

gerçekleşip gerçekleşmeme oranları göz önünde tutularak olasılıkları Muhtemellik (Uzak 

olasılık), Mümkünlük (Yakın Olasılık) ve Kesinlik olarak nitelendirmek mümkündür.4  

Temelde, konuşur ifade etmek istediği iki olası dünyayı olasılık derecelerine göre 

çeşitli dilsel unsurlarla vurgulama noktasına gider.  Örneğin “Ali işte olabilir.” cümlesinde 

kesin olmayan bir bilgi ile olması muhtemel bir durum ifade edilmektedir. Konuşurun, 

Ali’nin işte olup olmadığına dair net bir bilgisi yoktur. Önermede gerçekleşme olasılığı ile 

gerçekleşmeme olasılığı eşit olan bir durum ifade edilmiştir.  Bu tür ifadelerde konuşurun 

sunduğu önerme ile ilgili sahip olduğu bilgi kesin değildir ve sunulan bilgiye duyulan 

                                                      
2Kiplik sınıflandırmalarında çoğunlukla terim olarak bilgi ve yükümlülük kipliği adlandırılması yapılmakta ve 

benzer tanımlamalar dikkat çekmektedir. İçerik olarak aynı olmasına karşın konuyla ilgili farklı terim önerileri de 

mevcuttur:   

“Eyleyici Odaklı Kiplik- Konuşur Odaklı Kiplik 

İç Katılımcılı Kiplik- Dış Katılımcılı Kiplik 

Nesnel Bilgi Kipliği- Öznel Bilgi Kipliği 

Gerçeklik Kipliği- Gerçek Dışılık Kipliği” (Kerimoğlu 2011: 119-130) 
3 Söz konusu yapıların kullanım alanındaki varlığı anket yoluyla elde edilmiştir. Anket verileri, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tarafımca devam ettirilen “Türkçede Dilsel Bir Kategori Olarak 

Olumsuzluk” isimli doktora tez çalışması için yapılan geniş bir çalışmadan alınmıştır. KTÜ’ de okuyan 189’u 

Matematik, 391’i Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 580 öğrenciye uygulanmış; verilerin analizinde 

SPSS programı kullanılmıştır. 
4  Ayrıntılı bilgi için bk. (Seçkin, 2013). Bunun dışında Hirik (2010: 43), olasılık kipliğini Eski Uygur 

Türkçesindeki görünümlerini tespit eden olasılık kipliğini şu başlıklar altında ele almıştır:  1. Konuşur tarafından 

üretilen olasılık kipliği, 1.1 Müsadekâr olasılık kipliği, 1.2. Tahminî olasılık kipliği, 2.Nesnel olasılık kipliği, 3. 

Öznel olasılık kipliği olmak üzere üç baslık altında sunmuştur. 
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güvenin derecesi düşük olduğundan konuşur, herhangi bir dayanaktan yola çıkarak çıkarım 

yapmaz. Sadece ihtimal dâhilinde olan durumları dile getirir.   

“Ali bu saatte işte olmalıdır.” cümlesinde ise konuşurun vurguladığı “bu saatte” 

kelime grubu ile Ali’nin o saatlerde işte olduğuna tanıklık edildiği ya da konuşurun bu 

bilgiye bir şekilde vakıf olduğu sezdirilmektedir. Burada gerçekleşme ihtimali yüksek olan 

bir durum ifade edilmiştir. Ancak söylemin gerçekleşmemesi de ihtimal dâhilindedir. 

Nitekim cümle, “Ali genelde bu saatlerde işte olur, o yüzden simdi de işte olmalıdır, ancak 

aksi bir durum söz konusu ise işte olmayabilir.” olarak algılanmalıdır. 

“Kamera görüntüleri olayın geçtiği saatlerde Ali’nin işte olduğunu doğruladı.” 

önermesinde Ali’nin suçlu olma ihtimalinin olmadığı, suçlunun kesin olarak Ali dışında biri 

olduğu anlatılmaktadır. İlk bakışta cümlenin herhangi bir olasılık ifadesi taşımadığı 

düşünülebilir, fakat suçlu olma olasılığı kesin olarak ortadan kaldırılmıştır. Konuşur bu 

kesinliği, zorunluluğu ifade etmesi gerektiğinde, olayın gerçekleşmesine engel olan 

koşulların ortadan kaldırılması hâlinde ya da olmaması ihtimaline karşın gerçekleşen ve 

nesnel olan durumlarda dile getirir. Dilbilgisel açıdan da “-DIr koşacının da çekimli fiillerin 

duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman kiplerinin üçüncü teklik ve çokluk 

çekimlerinde fiilin gösterdiği oluş ve kılışa kesinlik anlamı kattığı bilinmektedir (Korkmaz 

2009: 727). 

Dış otoritenin varlığının söz konusu olduğu, gereklilik teşkil eden önermelerin de 

olasılık kipliği içinde değerlendirilmesi mümkündür. Örneğin “Dosyaları pazartesi mutlaka 

teslim etmeliyim.” önermesi ile de konuşur bir zorunluluğu dile getirmektedir. Dış otoritenin 

(patron gibi) varlığı işin gerçekleştirilmeme ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Aslında bu tür 

ifadelerde konuşur zorunda olma durumunu dayanak göstererek işin yapılmama olasılığının 

olmadığını vurgulamaktadır. Mümkünlük ifade alanında da kesinlikte olduğu gibi konuşur, 

olasılığı güçlü kılabilmek adına bir dayanak sunmaktadır. Kesinlik ifade alanında yer alan 

dayanak işin olmama olasılığını ortadan kaldırırken mümkünlükte söz konusu yöntem 

olasılığı kuvvetlendirmek için kullanılır. 

Olasılık Kipliği ve Olumsuzluk 
İnsan, karşıtlıklarla kurulu olan evreni ve olayları algılayış biçimini çok yönlü bir 

dizge olan dil aracılığıyla ifade eder. Bu ifade etme süreci beraberinde olgu ya da olayları bir 

diğeri üzerinden anlamlandırmayı, değerlendirmeyi gerekli kılar. Süreç sonunda göstergeler 

bütünüyle dile yansıyan her önerme olumluluğu ya da olumsuzluğu temsil edebilir. Olgu 

veya olayların olumlu-olumsuz olarak nitelendirilmesi toplumsal algı ile şekillenmiş zihinsel 

sürecin bir ürünüdür. Kabul edilenin eksikliği, fazlalığı ya da yoksunluğu olay ve olgunun 

olumsuz olarak değerlendirilmesi için temel şarttır. Dolayısıyla olumsuzluk, olumlu 

üzerinden şekillenen, karşıtlık üzerine kurulmuş bir kategoridir. Söz konusu karşıtlık, 

konuşurun bir olayı/durumu istemeye karşı istememesinden hareketle geri çevirdiği, yanlışa 

karşı doğrulama düşüncesiyle reddettiği, varlığa karşın yokluğu ifade ettiği, kısaca algısal 

olarak karşıt iki nesne, durum veya olayı dile getirdiği durumlarda tezahür eder.  

Temel belirleyicinin kişinin deneyimledikleri olması, olumsuzluğun ifade edilişini 

çeşitlendirmiştir. Çeşitlenen olumsuz yapılar kimi zaman anlam alanlarının değişmesini 

sağlamış; olumsuzluk işaretleyicileri konuşurun önerme karşısındaki tutumunu yansıtan bir 

araç olmuştur. Bazı durumlarda olumlu ifadeden farklı olarak aynı önermenin yapısal açıdan 

olumsuzu, olumlu ifadenin karşılayamadığı bir kiplik alanını dahi işaretleyebildiğini 

söylemek mümkündür (Usta 2014: 42). Dolayısıyla, olumsuzluğun öznenin tutumuna bağlı 

olarak değişen, konuşurun durum karşısındaki düşüncesini yansıtan anlamsal bir ulam olan 

kiplik işaretleyicisi olduğu söylenebilir. Olumsuzluk işaretleyicisi önermeyi yadsımaktan 

ziyade ona yeni bir kiplik anlamı yükleyerek kiplik ve olumsuzluk etkileşimini ortaya 

çıkmaktadır (Çürük, 2010: 69). 

Tarihî gelişimi içersinde olumsuzluk kavramı; var olmayan, karşıtlık, çelişki, 

reddetme ve ötekinin adlandırılması ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle olumsuzluğun var 

olmayan ile ilişkilendirilmesi kiplik sınıflandırılmalarında yer alan gerçek-gerçek dışılık 

kategorisine olumsuzluğun dâhil edilmesine zemin yaratmıştır. Nitekim Frayley, kipliği 

gerçek ve gerçek olmayan bilginin sunulması olarak ele almış; ifade alanlarını 

olumsuzluk/gerçeğe aykırı bilgi, epistemik kiplik/gerçek bilgi, yükümlülük kipliği/gerçek 
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bilgi şeklinde belirlemiştir (Frayley, 1992’den aktaran Çürük, 2010: 65). Çürük de 

olumsuzluğun kipliğin bir parçası gibi görülmesinin nedenini var olmayan/gerçek olmayan 

konular hakkında konuşmamız olarak belirtmiştir (2010: 65). Bu noktada kipliği yansıtan 

ifade alanlarından ziyade olumsuzluğun gerçek olmayan bilgileri yansıtan bir dilsel birim 

olup olmadığı tartışılmalıdır. Zihinde temeli izlenime dayanan, bireyin yaşantısı, çevresi, 

kültürü vb. pek çok unsurla oluşan olumsuzluk algısının, zihnin izlenimlerini bilgi hâline 

dönüştürürken ve var olanı anlamlandırırken ortaya çıktığını, temelde haz ve acı 

duyumlarından hareketle konumlandırılan iyi ve kötü karşıtlığından beslendiğini, bireyin bir 

tasarımı olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda olumsuzluk işaretleyicisi taşıyan ve 

gerçekleşmeyen eylemlerin bulunduğu cümlelerin her zaman olumsuzluğu yansıtmadığını; 

aynı zamanda olumsuzluğun bireye, bağlama, kültüre, önermede vurgulanan kavramlar gibi 

pek çok değişkene bağlı olarak anlam kazanan öznel bir dilsel kategori olduğunu hatırlamak 

gerekmektedir.  

Dilsel işaretleyicilerin örtük noktayı görünür kılmaya çalıştığı durumlarda ortaya 

çıkan öznellik, ifadenin anlamına ve ifade edilene dair bilginin derecesine göre 

belirlenmektedir. Bu noktada bireyin algısı doğrultusunda şekillenen bir dilsel kategori 

olarak olumsuzluk da öznelliğin belirlenmesinde kullanılan işaretleyicilerden biridir. Uzun’a 

göre (2010: 92) “öznellik (subjectivity) bir metin tümcesinin önermesel içeriğinden sorumlu 

kaynağın (responsible source) tümcenin üreticisi olduğu durumlar”da ortaya çıkar. 

Konuşmacıya veya kişiye bağlı olarak en az çıkarım gerektiren ifadeler nesnel iken öznellik, 

konuşmacının sunduğu bilgiye dair tutumunu belli edecek işaretleyiciler vasıtasıyla oluşur 

(Almedia ve Ferrari, 2012: 112).  Bunun dışında öznellik ve nesnellik arasındaki temel fark 

öznelliğin konuşma ortamı ve zamanı bakımından sınırlı olmasıdır. (Papafragou, 2006: 

1695).  

Olumsuzluk, çoğunlukla konuşurun önerme karşısındaki bilgisinin yansıttığı 

noktalarda öznellik işleviyle kiplik işaretleyicisi olarak kullanılmaktadır. Önermeye konu 

olan eylemin gerçekleşme/gerçekleşmeme olasılığı, konuşurun zihninde derecelendikten 

sonra uygun dilsel unsurlarla işaretlenir ve ifade bulur. Söz konusu derecelendirme 

ihtimalden kesinliğe doğru bir yol izlemekte; kullanılan sıfat fiil eki ile olumsuzluk eki bu 

noktada belirleyici olmaktadır.  

Hirik (2014:365), olumsuzlukla kesinlik arasındaki kipsel arka plana dayanan ilişkiyi 

derin yapı- yüzey yapı meselesiyle ilişkilendirmekte; önermelerdeki olumsuzlukla kesinlik 

semantiğinin ortak işaretleyicilerle sağlanmasını bunun göstergesi olarak 

değerlendirmektedir. Bu noktada yapısal ve anlamsal bakış açısından ziyade kesinlik ve 

olasılık kavramlarının anlamsal karşıtlığını hatırlamak gerekmektedir. İnsan algısı, düşüncesi 

ve bilgisi dünyada var olanlar üzerinden şekillenmekte; var olan her şey de temelde 

birbirinin aynı olmayan fakat birbirini tamamlayan karşıt özelliklerden oluşmaktadır. 

Zihindeki izlenimlerin bilgi hâlini alma sürecinde öncelikle her idenin bir ve aynı olanı, yani 

özdeş olanı; daha sonra da bir ve aynı olmayanı üzerinden anlamlandırma sağlanmaktadır. 

İki ide arasındaki bağlantı ve karşıtlığın algılanmasıyla oluşan bilgi, keşfeden varlık ile 

keşfedilen varlık arasındaki ilişki sayesinde “dünya içinde iki mevcut olanın mutabakatı 

hâlindeki hakikate” dönüşmektedir (Heiddegger 2006: 237). Kendi gerçekliğini oluşturan 

zihin, dil aracılığıyla hakikate dönüştürdüğü inanç ve yargılarını ifade eder. Her var olanın 

benzerinde olmayan nitelikler, yani yoksunluk üzerinden değer bulması, karşıt olanın 

olumsuz olarak algılanmasına zemin hazırlamış; bu durum önermelerde karşıtlığı oluşturan 

kavramlardan birinin olumsuzluğu temsil etmesiyle tezahür etmiştir. Dolayısıyla önermeyi 

sunan kişi kesinliği ifade edeceği zaman olasılığı yadsıyarak kesinliği vurgulayacak, olasılığı 

sunacağı zaman da kesinliği yadsıyacaktır. Konuşurun, bunu yaparken –mA olumsuzluk 

işaretleyicisini kullanabileceği gibi sözcük, söz dizimi ve söylemden de yararlanması 

mümkündür. 

Söz dizimi açısından “…. fiil + sıfat fiil eki +değil” yapısı önermeyi sunan kişinin 

kararlılığını ve bilginin kesinliğini yansıtmaktadır. Buradaki kesinlik, cümlede eylemin 

verildiği zamanla ilgili olarak geçmişte ya da şu an gerçekleşmediğine, gelecekte de 

gerçekleşmeyeceğine dair bir bilgidir. 
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a) …aşağı doğru uzanan üzeri işlemeli, cam şapkalı iki aplik var duvarda asılı olan. 

Yüksek tavanda da eski bir tip avize... Her şeyin görünümü çok hoş. Neyse 

canım! Odayı-oteli satın alacak değil ya. Bir turist için en önemlisi, tertemiz ve 

rahat bir yatak. Uyuyarak, banyo yaparak, giyinip-soyunarak zaman geçireceği 

bir odada aşırı lüksten Ebru'ya ne? Otel adlarının yanındaki "bol yıldızlar" hep 

bir. (0688)5 

b) ...geliyorum diyen teröre kurban edilmesi, bütün dünya televizyonlarının ve 

gazetelerinin gündeminde yer alan bir kara haberdir... Cinayeti, 17 Kasım Örgütü 

üstlenmiş olmasına rağmen, esas failin kim olduğu henüz ortaya 

çıkarılmış değil... 17 Kasım Örgütü'nün, kökleri devletin içine uzanan paravan bir 

örgütün adı olduğu ile PKK'nın cinayete bulaşmış olabileceği yorumları var... 

Ancak, 46 yaşındaki müsteşarın aşırı milliyetçi Yunan gazetelerince hedef 

gösterilmesine rağmen… (0076) 

c) …çıkamaz olmuşlardı. Okul dönüşlerinde onu çokluk sundurma altına büzülmüş 

durur görünce, iki çocuğun sorusu şu oluyordu: "Üşüyor musun?" Yavru 

Leylekten, hep şu karşılık geliyordu: "Üşüyorum, çok üşüyorum..." Yavru 

Leylek, üşüyor değil donuyordu. Üstelik açtı. Çevrede eskisi gibi yiyecek 

bulamaz olmuştu. Arada bir ovaya ve göle doğru kanat açsa da, çokluk eve aç 

dönüyordu. Her geçen günle birlikte üşümesi ve açlığı artıyordu. (0862) 

Yukarıdaki örneklerde konuşur, eylemin gerçekleşmediğini fiile standart olumsuzluk 

işaretleyicisi -mA ekini kullanarak ifade edebilecekken söz dizimi yolunu kullanarak başka 

bir önermeyi ön plana çıkarmıştır. a’da “…satın alacak değil ya” yapısı ile eylemin 

gerçekleşemeyeceği vurgulanmış, devamında ise bir turist için gerekli olanlar sıralanarak 

yargı desteklenmiştir. b’de ise “… çıkarılmış değil” kelime grubu ile konuşura göre 

gerçekleştirilmesi gerekli olan bir eylemin gerçekleşmemesinden kaynaklı bir sitem ortaya 

çıkmaktadır. c’de yine aynı söz dizimi yapısıyla eylemin gerçekleşmediği vurgulanarak 

gerçekleşen eylem anlamsal olarak pekiştirilmiştir.  

 “… fiil + mA eki+ sıfat fiil  eki +değil” yapısında da iki olumsuzluk işaretleyicisi (-

mA ve değil) kullanılarak eylemin gerçekleşmediği, bu noktada konuşurun özde anlatmak 

istediği ifade vurgulanmaktadır.   

d) …daha kalmaz zaten. Siz meselâ, bir daha Akşehir'e gelseniz bu otelde kalır 

mısınız? diyerek, feylesofça baktı gözümün içine. On dakika gecikmeyle geldi 

mihmandarım Ayhan. Büstümü görmeye gittik. Büst bana benzemiyor değil, fakat 

ağız ve dişlerde bir sorun var; salak bir kişneme gözleniyor suratımda. Ortadaki, 

eşeğine ters binmiş, stilize ve başarılı Nasrettin Hoca heykelinin çevresini 

dolanan; Kel Hasan Efendi, Nejat Uygur, Erol… (0061) 

e) …yıllar önce. Ama ezile ezile alıştık korkuya. Kurttan, ayıdan yok korkumuz. 

Ama beylerden... Biz ne kurdun kalleşliğini, ne ayının kalleşliğini gördük. 

Korkuyla birlik kalleşliği de beylerden öğrendik. Bağışlayın bizi. 

Direnmedik değil, direndik. Bazan da içimizden geldi direnmek. Ama hep 

kaybettik. Biz kaybettikçe onlar güçlendiler. Şimdi beni dinleyin. Size bir öyküm 

var. Kendi öykümüz bu. Bu büyük kararımızdan önce bu öyküden bir… (0436)  

f) Bu tutumunuz hepimize ders oluyor. SAYIN BAY: (Beyefendi'nin ayakta 

olduğunu yeni fark etmiş gibi.) Oturmaz mısınız? BEYEFENDİ: Sağ olunuz. 

(Oturur.) SAYIN BAY: Gerçek öyle olmakla birlikte zaman zaman üzüldüğüm 

de olmuyor değil. (Duralar.) BEYEFENEDİ: Evet. Sizi haklı olarak üzen, 

muhalefetin çok kısa bir süre içinde olağanüstü atılımlar yaptığımızı bir türlü 

kabul etmez olmaları. Bu hak anlayışımızı incitiyor. SAYIN BAY: Geçen 

konuşmamda bunun… (1621) 

Örneklere bakıldığında d’ ve e’de “… benzemiyor değil” ile “… direnmedik değil” 

yapısı ile konuşur eylemin gerçekleştiğini ancak gerçekleşen eylemin kendisi açısından tam 

bir yeterliliğe sahip olmadığına vurgu yapmaktadır.  f’de “… olmuyor değil” ile eylemin 

gerçekleşme aralığına dikkat çekilmektedir. 

                                                      
5 Örnekler, Türkçe Ulusal Derlemi’nden alınmıştır. Ayrıntılı bilgi bk.  (Aksan vd., 2012). 



 

819 

 

Çalışmada “… fiil+ sıfat fiil eki +değil” ile “… fiil+ mA eki+ sıfat fiil eki +değil” 

yapısının öne çıkardığı ifade alanının kullanım düzeyindeki varlığını tespit etmek amacıyla 

yapılan ankette verilen “Toplantıya gitmiş değilim./ Toplantıya gidecek değilim./ Toplantıya 

gidiyor değilim.” cümlelerinin sırasıyla “gitmedim/gittim/ara sıra gittim; 

gitmeyeceğim/gideceğim/ belki gideceğim; gitmiyorum/gidiyorum/ara sıra gidiyorum” 

ifadelerinden hangisine karşılık geldiğinin belirlenmesi noktasında çıkan değerler şöyledir:  

 Toplantıya gitmiş değilim. → % 91 gitmedim (526 kişi); % 6,4 ara sıra gittim (37 

kişi); % 2,4 gittim (14 kişi) 

 Toplantıya gidecek değilim. → % 94,7 gitmeyeceğim (547 kişi); % 3,6 belki 

gideceğim (21 kişi); % 1,6 gideceğim (9 kişi) 

 Toplantıya gidiyor değilim. → % 81,6 gitmiyorum (473 kişi); %15,3 ara sıra 

gidiyorum (89 kişi); % 2,6 gidiyorum (15 kişi)  cevabı verilmiştir.  

“fiil+ -mA eki+sıfat fiil eki +değil” yapısı, önermedeki bilginin olası olduğu 

durumlarda tezahür etmektedir. Yine ankette verilen “Sinemaya gitmemiş değilim./ 

Sinemaya gitmeyecek değilim./ Sinemaya gitmiyor değilim.” cümlelerinin sırasıyla 

“gitmedim/gittim/ara sıra gittim; gitmeyeceğim/ kesin gideceğim/ belki gideceğim; 

gitmiyorum/gidiyorum/ara sıra gidiyorum” ifadelerinin anlamsal olarak neye karşılık geldiği 

aşağıdaki oranlarla temsil edilmiştir:  

 Sinemaya gitmemiş değilim. → % 51,4 gittim (297 kişi); % 46, 9 ara sıra gittim 

(272 kişi); % 1,6 (8 kişi) gitmedim  

 Sinemaya gitmeyecek değilim. → % 69,8 belki gideceğim (405 kişi); %28,3 

kesin gideceğim (164 kişi); %1,4 gitmeyeceğim (8 kişi) 

 Sinemaya gitmiyor değilim. → % 61,4 ara sıra gidiyorum (356 kişi); %37,8 ile 

gidiyorum (217); % 0,7 gitmiyorum (4 kişi) cevabı verilmiştir 

Üzerinde durulması gereken nokta, “fiil + sıfat fiil eki + değil yapısı ile sunulan 

cümlelerin işin gerçekleşmediği noktasında kesin bir bilgi sunmasıdır. “fiil + olumsuzluk eki 

+ sıfat fiil eki + değil” yapısında ise iki olumsuz unsurun yan yana gelmesiyle eylemin 

gerçekleştiği ifade edilse de özde derecelendirme yapılarak eylemin gerçekleşme aralığı ve 

olasılığı vurgulanmakta; bu durum oranlara yansımaktadır.  Nitekim “Toplantıya gidecek 

değilim.” cümlesi en yüksek oranda % 94,7 ile gitmeyeceğim’e karşılık gelirken “Sinemaya 

gitmeyecek değilim.” cümlesi % 69,8 ile belki gideceğim’e karşılık gelmiştir. Aynı zamanda 

“Sinemaya gitmemiş değilim.” cümlesi en yüksek % 51,4 ile gittim;  % 46, 9 ile ara sıra 

gittim ifadesi ile temsil edilmiştir. Buradaki iki oranın yakınlığı söylemi oluşturan unsurların 

kişiye göre değişebilir olduğuna işaret etmektedir.   
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Sonuç 

Olumsuzluk; olumlu üzerinden şekillenen, karşıtlık üzerine kurulmuş bir kategoridir. 

Söz konusu karşıtlık, konuşurun bir olayı/durumu istemeye karşı istememesinden hareketle 

geri çevirdiği, yanlışa karşı doğrulama düşüncesiyle reddettiği, varlığa karşın yokluğu ifade 

ettiği, kısaca algısal olarak karşıt iki nesne, durum veya olayı dile getirdiği durumlarda 

tezahür eder. Duyular aracılığıyla elde edilen verileri bilgi hâline dönüştürürken ve var olanı 

anlamlandırırken ortaya çıkan olumsuzluk, bireyin tasarımıdır. Olumsuzluğun öznel bir 

kategori olması, ifade edilişini de çeşitlendirmiştir. Çeşitlenen olumsuz yapılar kimi zaman 

anlam alanlarının değişmesini sağlamış; olumsuzluk işaretleyicileri konuşurun önerme 

karşısındaki tutumunu yansıtan bir araç olmuştur. Özellikle “fiil+ sıfat fiil eki +değil” ile 

fiil+ mA eki + sıfat fiil eki +değil” dizilişi yapısal olarak eylemin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini, anlamsal olarak eylemin gerçekleşme ihtimali, sıklığı, eylemin 

gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi sonucunda konuşurda yarattığı etki gibi durumları 

yansıtmaktadır. Önermedeki eylemin gerçekleşme/gerçekleşmeme olasılığı konuşurun 

zihninde derecelendikten sonra ihtimalden kesinliğe doğru bir yol izleyerek olasılık kipliğini 

işaretlemekte; kullanılan sıfat fiil eki ile olumsuzluk eki de belirleyici olmaktadır. Bu 

noktada olumsuzluğun söz dizimi aracılığıyla işaretlenmesi, anlatımı etkin kılma çabası 

olarak değerlendirilebilir.  
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Hüseyin Karatay’ın Eserlerinde Söylem Çözümlemesi (Romanları) 

 

Selahattin TOPBAŞ* 

 

 Giriş 

 Söylem çözümlemesi (Discourse Analysis) yirminci yüzyılın ikinci yarısından bu 

yana sosyal bilimlerde –hem bir araştırma yöntemi hem de bir uygulamalı dilbilim alanı 

olarak– adından sıkça söz edilen kavramlardan biridir. Nitel araştırma ve yorumlamacı 

yöntemlerden biri olan söylem çözümlemesi günümüzde insanla ilgili her bilimsel alanda ya 

kullanılmakta ya da kullanma durumları veya uygunluğu araştırılmaktadır. Bu yöntemin bu 

kadar yaygın kullanımının ve son elli yılın “Dilbilimsel Çağ (Linguistics Turn)” (Rorty’den 

Akt. Gül, 2013:186) olarak anılmasının sebebi; insan ve dil olgusunun birbirinden 

ayrılmazlığı ve birbirlerini gerektirmesindendir (Gür, 2011). Dil; sosyal hayatın hem en 

önemli yapıtaşların- dan hem de ürünlerinden biri olmasıyla, bilimsel araştırmaların 

yadsınamaz bir bölümünün en önemli nesnelerinden biri olmaya başlamıştır. Börekçi (2009, 

s. 2-6) dili tanımlarken dilin sadece iletişim için kullanılmayıp aynı zamanda düşüncenin 

üretiminde etkili olduğunu, toplumsal ve bireysel yanı olduğunu, toplumdan topluma değişen 

yanlarının olduğunu, insana bağlı olarak oluşum ve yaşamını devam ettirdiğini belirtmiştir. 

Bundan dolayı konusu insanla ilgili olan araştırmalarda dil boyutunun da göz önüne alınması 

durumunda çalışmalar daha anlamlı olacaktır. (Gür, 2013:186) 

1. Söylem Çözümlemesi 

1.1. Tarihçe 
Kısaca bir şeyi söyleme şekli olan söylemi inceleyen ve alan yazında ilk defa Harris 

(1952) tarafından kullanılan söylem çözümlemesi, post-modern paradigma içinde yer alan 

post-yapısalcı ve sosyal yapılandırmacı yaklaşımların içinde sayılabilecek –araştırmacıların 

ihtiyaç ve bakış açılarına göre çeşitli teknikleri içinde barındıran- bir yöntemdir (Gür, 

2013:186). Hem post-yapısalcılara hem de sosyal yapılandırmacılara göre, dil ve dilsel 

sistemlerin insan hayatındaki –buna paralel olarak insanı ve insanla ilgili olgu ve olayları 

konu edinen sosyal araştırmalardaki– önemi büyüktür. İşte bu sistemlerden biri olan söylem; 

(dilsel bir ürünün) kim tarafından, nerede, hangi bağlamda, ne amaçla söylendiğine bağlı 

olarak değişen anlamlara sahip olması ile ortaya çıkar (Ward’den Akt. Gür, 2013:187).  

Söylem çözümlemesi, söylemi üreten ve devamını sağlayan kural, yapı ve durumları 

ortaya koymayı amaçlar. İncelenen olay ya da konuyu daha derinlemesine bir anlayışla ele 

alarak, insanla ilgili olguları daha bütüncül ve bağlamıyla incelemesi nedeniyle geleneksel 

yöntemlere tercih edilmektedir. İnsanların bilgilerini, değerlerini, görüşlerini, inançlarını, 

sosyal ilişkilerini, değerlendirmelerini, psikolojik ve sosyal altyapılarını, kişiliklerini, 

kimliklerini, niyetlerini, yargılarını ve algılamalarını yansıtan söylemi inceleyerek bilimsel 

araştırmaların kullanımına sunan söylem çözümlemesi gün geçtikçe daha fazla araştırmada 

ve daha fazla bilimsel alanda kullanılan bir yöntem olmaktadır. 

1.2. Söylem Çözümlemesi 

Sosyal bilimlerde gittikçe artan bir öneme sahip olan söylem çözümlemesi, 

yorumlamacı ve nitel araştırma yöntemlerinden biri olarak görülmektedir. Nitel araştırmalar 

ise “olguların, kavramların, sosyal gerçekliğin ve sosyal dünyanın” içinde yaşayan insanlar 

için ne anlama geldiğini araştırır. Buna paralel olarak, söylem çözümlemesi; toplumsal 

olarak ortaya çıkan doğruların, değerlerin, gerçeklerin, gücün ve fikirlerin nasıl ortaya 

çıktığını, devam ettirildiğini, paylaşıldığını, çatışmalarını ve nasıl değerlendirildiğini 

araştırır. Söylem çözümlemesi tanımlama, genelleme ya da daha ziyade üretimsel ve dönüşlü 

(refleksive) bir araştırma yöntemidir (Parker’dan Akt. Gül, 2013: 189). Bundan dolayı, 

söylem çözümlemecisi bir söylemi incelerken; o söylemin kendinde oluşturduğu etkileri de 

göz önüne alarak, yorumlama yaparak sonuca ulaştığından aslında yeni bir söylem 

üretmektedir. 

Söylem çözümlemesinin farklı bilimsel alanlarda, değişik amaçlar için kullanılması 

ve söylemlerin çeşitlilik göstermesinden dolayı, gerek teorik gerekse uygulama alanında 

                                                      
* İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Öğretmenliği, Doktora Öğrencisi. 
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üzerinde uzlaşma sağlanmış tek bir yöntem ya da deseni yoktur. Araştırmacılar ellerindeki 

verilerin niteliğine ve amaçlarına göre yöntem desenini ya da kendi tekniğini 

oluşturmaktadır. Örneğin dilbilim alanındaki araştırmacılar kelime, tamlama, cümle, adıl, 

gibi dilbilimsel (yapısal) birimler üzerine daha fazla yoğunlaşırken, sosyoloji ya da siyaset 

bilimciler bunların üzerinde çok fazla ayrıntılara girmeyip, sosyal ilişki, güç, sosyal servet, 

kurum ve kimlikler üzerinde daha fazla duran dolayısı ile daha çok eleştirel söylem 

çözümlemesine yakın sayılabilecek bir yöntemi benimserler. 

Söylem çözümlemesinde hem yazılı metinler, hem de konuşmaların gerçeğine en 

yakın şekilde yazımı (transkripsiyonu) yapılmış sözlü ürünler kullanılır. Bunlara ek olarak 

resimler, işaretler gibi soyut ileti olabilecek malzemeler de kullanılır. Kısaca söylemek 

gerekirse söylem üretmede kullanılan her türlü görsel, sözlü, yazılı ve işaretler söylem 

çözümlemesinde kullanılır.  

1.3. Söylem Çözümlemesi İle İlgili Başlıca Kavramlar 

Bu bölümde söylem, bağlam, dilbilimsel unsurlar, metinler arasılık ve refleksivite 

(yansıtırlık) kavramları kısaca açıklanmıştır. Bu kavramlar söylemin anlaşılmasında ve 

incelenmesinde kullanılır. Bu kavramlarla –salt söz ya da yazıdan oluşan- söz ya da yazı 

grubu, sosyal gerçeklik ve sosyal bir eylem olmak için gerekli özellikleri kazanarak söylem 

hâline dönüşmeye başlar. 

Söylem: Dilin bireysel kullanımını yansıtan, kullanıldığı ya da üretildiği bağlamın hem 

yaratıcısı hem ürünü; sosyal ilişki, sosyal kurum ve ürün olabilen yazılı veya sözlü dilsel 

ürünler olduğu söylenebilir (Gür, 2011). 

Bağlam: Söylemin ortaya çıktığı ve devam ettiği sosyal, kültürel, psikolojik, tarihsel, 

dilbilimsel ve iletişimsel unsurlardan oluşan şartlarla ortaya çıkan bütünlüktür.  

Dilbilimsel Unsurlar: Söylemi ve ortaya çıktığı bağlamı daha iyi anlamak için 

kullanılabilecek tüm dilsel ipuçları (isimler, zamirler, ekler, özneler, vb.) dilbilimsel unsurlar 

olarak gösterilebilir ve bunlar çözümleme için oldukça önemlidir. Çünkü her bir bireyin dil 

kullanımı farklı olup bireye ve içinde yaşadığı topluma ait bilgiler ve özellikler içerir. O 

yüzden söylemin anlaşılması -söylemin dili aracılığıyla söylemin üreticisini ve üretildiği 

toplumu da anlamayı gerektiren bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında, söylem çözümlemecisi 

için kullanılan dili ve söylemin dilsel ve sosyal bağlamını anlamak önemlidir. 

Metinler Arasılık: Metinler arasılık bir metin içinde başka metinlere gönderim yapılması 

olarak tanımlanabilir. Başka metinlere yapılan gönderimlerin çeşitli şekilleri vardır. Bunların 

başlıcaları; alıntı yapmak, yorum yapmak, işaret etmek, devam ettirmek ve değerlendirmek 

olarak sayılabilir.  

Refleksivite (Yansıtırlık): Söylemler, üreten kişi/leri ve üretildikleri toplumu yansıtırlarken, 

toplum ya da kişiler de o söylemleri yansıtırlar. Aynı şekilde bir toplulukta kullanılan dil de 

o topluma ait ipuçları verir. Yani toplum söylemi, söylem de toplumu etkilemekte ve 

yansıtmaktadır. Söylemlerin bu özelliklerine refleksivite denir.  

1.4. Söylem Çözümlemesi ile İlişkili Yöntemler 

Bazı bilim insanları tarafından söylem çözümlemesinin çeşitleri, alt dalları ya da 

komşu yaklaşımlar (Phillips ve Hardy’den Akt. Gül, 2013: 191,1-192) olarak ilişkilendirilen, 

zaman zaman da karıştırılan bu yöntemlerin başlıcaları şunlardır: Eleştirel söylem 

çözümlemesi, karşılıklı konuşma çözümlemesi ve içerik çözümlemesi. 

Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Toplumsal bir araç olan dilin; toplumdaki sosyal 

etkileşimler, güç, güç dağılımı, kurumlar ve bilginin oluşum ve paylaşım aşamalarında nasıl 

bir işlevi olduğunu anlamaya çalışır. Bunu yaparken de dilin; güç ilişkileri, fayda ve 

önceliğin belirlenmesinde, nasıl aracı ve zemin olduğunu araştırır.  

Karşılıklı Konuşma Çözümlemesi: Toplum bilim ve eğitim bilim araştırmalarında sıkça 

kullanılan bu yöntem, karşılıklı konuşmaların özellikle sınıf içi konuşmaların incelenmesine 

dayanır. Bu konuşmalar; içindeki konuşma sırası, açışlar, kapanışlar, konuşmacı seçimleri, 

kelime, tamlama, cümle seçimleri, konuşmacıların rolleri, konuşmanın işlevleri, konuşmanın 

tonu, gelişimi ve yönü incelenerek yorumlanır.  

İçerik Çözümlemesi: Edebiyattan toplum bilime kadar birçok alanda kullanılan nitel 

araştırma yöntemlerinden biridir. Ancak tanımı üzerinde bir uzlaşma görülmemekle birlikte 

Gür (2011) içerik çözümlemesinin; yazı ya da konuşmaları nicel verilere dönüştürüp, 



 

824 

 

bağlamı da o yazı ve konuşmalarla –yani metinsel bağlamla– sınırlı tutarak inceleme 

yöntemi olduğunu belirterek içerik analizinin bağlam anlayışını şu şekilde vermiştir: 

İçerik analizinin, söylem çözümlemesinden en önemli farkı 

bağlam anlayışında ortaya çıkmaktadır. İçerik analizi herhangi bir 

metni, genellikle, metinsel bağlamı içinde açıklayan yöntemdir. 

Metnin ortaya çıktığı bağlam; psikolojik, sosyolojik, kültürel, tarihi 

vb. açılardan incelenmeden, metinde kurgulanan zaman ve mekânla 

sınırlı kalınarak metnin içeriği değerlendirilir. 

İçerik çözümlemesi çalışmaları eğitim, edebiyat ve dil araştırmalarında sıklıkla 

kullanılan bir yöntemdir. 

1.5. Söylem Çözümlemesinde Yöntem 

Söylem çözümlemesini, sosyal bilimlerde bir araştırma yöntemi olarak 

kullanılabilecek hale Fransız bilim adamı Foucault getirmiştir. Aslında eldeki söylemden 

hareketle aslına en yakın yorumu yapmayı amaçlayan söylem çözümlemesi, söylem olarak 

kabul edilen her şeyi inceler. Yazılar, sözler, resimler, işaretler hatta yüz şekilleri ve 

mimikler de bu yöntemle incelenebilir. Söylem incelemeye hazır hale getirildikten sonra 

araştırmacı inceleyeceği söylemin özelliklerine ve amaçlarına göre bir yöntem seçer. Bu 

yöntem daha önce geliştirilmiş olan yöntemlerden biri olabileceği gibi birkaçının –yine 

söylemin özelliğine ve araştırmacının amacına uygun olarak- birleştirilmesi ile oluşan bir 

yöntem olabilir. Alan yazında mevcut yöntemleri kullanmayıp yeni yöntem geliştiren 

araştırmacılar da vardır. Araştırmacının daha iyi çözümleme yapabilmesi için gerekli ilkeler 

çeşitli araştırmacılar tarafından belirlenmiştir.  

Foucault her söylemde kullanılabilecek tek bir söylem çözümlemesi yöntemi fikrine 

karşı çıkarken (Akt: Sözen, 1999, s. 55), yöntemlerin araştırmacının amaçlarına ve söylemin 

özelliklerine göre değiştirilip geliştirilebileceğine işaret etmişlerdir (Gee’den Akt. Gül, 2013: 

194). Bu sebeplerden dolayı araştırmacıların amaçlarına ve yoğunlaştıkları konulara göre 

şekillenen söylem çözümleme yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerden bazıları 

araştırma konularına göre değişirken, bazıları ise söyleme göre değişiklik göstermiştir. 

Buradan hareketle bir gazete köşe yazısı ile bir politikacının konuşmaları farklı şekillerde 

incelenmelidir. Bu doğrultuda oluşan farklı ve yakın zamanlarda ortaya konmuş farklı 

araştırmacıların yöntemleri çeşitlilik gösterir. Parker’ın Söylem Çözümleme Yöntemi, 

Blanche ve Durrheim’in Üç Boyutlu Söylem Çözümleme Yöntemi ve Gee’nin Söylem 

Çözümleme Yöntemi bunlardan birkaçıdır. 

2. Hüseyin Karatay 

5 Şubat 1937’de Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey kasabasında 

doğmuştur. Gündüzbey İlkokulunu, Akçadağ Öğretmen Okulunu ve Diyarbakır Eğitim 

Enstitüsünü bitirdikten sonra başladığı edebiyat öğretmenliğini 1982’ye kadar devam 

ettirmiştir. Öğrenim hayatı boyunca edebiyata ilgi duyan Karatay’da zamanla yazmak zaruret 

hâline gelmiş ve öğretmen okulu yıllarında çeşitli kalem denemelerinde bulunmuştur. 

1960’tan sonra yazarda başlayan fikir değişikliği aynı zamanda düzenli yazmaya 

başlamasına vesile olmuştur. 

Yazar, 1957’de başlayan öğretmenlik ve ondan önceki öğrencilik yıllarında edindiği 

bilgi ve kültür birikimini kullanarak yazdığı eserlerinin ilkini 1970’te yayımlamıştır. Toplam 

dokuz romanı, iki hikâye, dört deneme, bir de fabl kitabı bulunan Karatay, bütün eserlerinde 

Anadolu insanını, kültürünü ve inancını yansıtmaya çalışmıştır.  

“Benliğimizi kaybetmeden başarılı olabiliriz.” düşüncesiyle yerli motifleri hayli 

kullanmış ve bunu ispat etmek için çaba sarf etmiştir. Özellikle roman ve hikâyelerini 

yazarken Karatay, “meslek hayatı ve gözlemleri, halk kültürü ve İslâmîyet, uzak ve yakın 

tarihî olaylar, okuduğu ve etkilendiği kitaplar”dan istifade etmiştir. 

Eserlerini fikrî temelde İslami inanç – Batıl inanç çatışması üzerine kuran Hüseyin 

Karatay, hikâye ve romanlarında “küçük insan” diyebileceğimiz, inançlı fakir halk ile 

Batı’ya adapte olmuş, sömürü düzenini temsil eden zengin zümre arasında yaşananları 

anlatmıştır. Galip gelen ise çoğunlukla zengin zümredir.  

ESERLERİ Roman:  Kıbrıslı, Sürgün Öğretmen, İsyan Eşiği, Ana, Bir Şehrin İskeleti, 

Çalınan Savaş, Selahaddin Eyyübi, Hayal Tutkusu, Antikacı. Hikaye: Suç, Yüz Yüz. 
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Deneme: Sürgünde, İrticanın Anatomisi, Düşünce Sarkacı, Kırk Kapı. Fabl: Avrupa Görmüş 

Maymun (Topbaş, 2014) 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, Hüseyin Karatay’ın romanları söylem çözümleme yöntemlerinden 

biri olan “içerik çözümleme” ile incelenmiştir. Çalışmanın problem cümlesi olan “Hüseyin 

Karatay romanlarında nasıl bir söylem kullanmıştır?” sorusuna cevap aranmıştır.  

Betimsel yaklaşımla hazırlanan bu çalışmada, Karatay’ın romanlarındaki söylemler, 

söylem çözümlemesi yöntemi ile analiz edilmiştir. Söylem çözümlemesi yapan değişik bilim 

insanlarının geliştirdiği yöntemlerin içinden,“Gee’nin yöntemi” seçilmiştir. Bu seçimde; 

Gee’nin yönteminin eserlerdeki söylemleri çözümlenmesi noktasında uygulanabilir olması 

etkili olmuştur.  

3.4.1. Nitel Veri Analizi 

Karatay’ın romanlarında dikkat çeken dini söylemler ile romanlardaki kahramanlar, 

Gee’nin Söylem Çözümleme Yöntemi’nde kullanılan “kelimeler” ve “kimlikler” ölçütlerine 

göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Eser incelemeleri yapılırken özellikle 

başkahramanların özellikleri üzerinde durulmuş ve onların ortak özellikleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Tüm romanlarda kullanılan söylemlerin dikkat çeken unsurları sıralanmış ve 

sınıflandırılmıştır.  

4. Bulgular ve Yorum 

4.1. Bulgular 

Bu araştırmada bulgular iki ana bölüme ayrılmaktadır: Kelimelerle ilgili bulgular ve 

kimliklerle ilgili bulgular. Kelimelerle ilgili bulgular Karatay’ın eserlerindeki dinsel 

söylemlerle ilgiliyken kimliklerle ilgili bulgular yazarın oluşturduğu kahramanların 

özellikleri ile ilgilidir. 

   4.1.1. Kelimelerle İlgili Bulgular  
Hüseyin Karatay, 1970’li yıllardan bu yana yazdığı tüm eserlerde ve özellikle 

romanlarında çeşitli kahramanları, kişiliğine uygun olarak, dini söylemlerle konuşturmuş 

veya onları başkaları tarafından bu tarz söylemlerle anlatmıştır. Aktaş (1993), üslubun içerik 

ve yazarın gizli dünyası ile olan ilgisine dikkat çekerek, “Öyleyse üslup, içeriğin 

(düşünüşün) formudur… O yazarın gizli ve şahsi mitolojisine uzanan kendi kendine yeter bir 

dildir.” der (s. 58). Bundan da hareketle tespit dilen kelime veya ifadelerin yazarla yakından 

ilişkisi olduğunu ve yazarın yaygınlaştırmak istediği söylemler olduğunu söylemek 

mümkündür.  Aşağıda yayın yılları dikkate alınarak her romanda geçen dini söylem örnekleri 

yer almaktadır. 

Kıbrıslı: “İş yok, babalarımızda iş yok. İmanlı ecdadımız nerede? Ah imanlı ecdadımız..!” 

(Karatay, 1994a: 16). “İmansızlık bir tünel karanlığına benzer. Müslümanlık şu aydınlığa 

benzer.” (Karatay, 1994a: 61). “Oturmakla, ağlamakla imtihan kazanılmaz. Seferber 

olmalıyız. Mücahitlerin yanına gitmeliyiz. Allah korkma diyor.” (Karatay, 1994a: 187). 

Ayrıca eserde dini bir alıntıya yer verilmiştir: “ Mübareklerimiz zamanında abitlerden biri, 

düşte üç şey gördü, taaccüp etti. Hazreti Ali Efendimize gitti.” (Karatay, 1994a: 65)  

Sürgün Öğretmen: “Allah Allah… Allah Allah… Memura, öğretmene möğretmene 

benzemiyo bu. Bu işte bi iş var. İn mi, cin mi? Namazlısını yeni gördüm. Memur dediğin 

ırakıcı, şarapçı olur.” (Karatay, 1992: 14). “Şikâyet dahi edildiğimi bilesin. Bak oğul, onlar 

Hakk’tan ayrılınca ben de halktan ayrıldım.” (Karatay, 1992: 69). “İnsanlar iki kısımdır: Bir 

kısmı yücelik sever; Allah yolundadır ve asildir. Diğerleri inançsızdır, alçak ve Allah katında 

makbul olmayan aşağılıklardır.” (Karatay, 1992: 100). 

İsyan Eşiği: “Göreceksiniz bunların hepsi Batıcı olacak. Her taklit bir nevi uşaklıktır. 

İslam’dan başka gerçek kurtuluş nizamı yoktur. Yol budur. Allah’ın hâkimiyetinden çıktığını 

sananlar, kul hâkimiyetine girerler. Kuvvetli zayıfı ezer. Kuvvetli de zayıf da Allah’ın 

iradesine sığınmalıdır.” (Karatay, y.t.y.: 121, 122). “Müslüman amirin halkı gibi yaşaması 

lazım değil mi, niçin Peygamber’i örnek almıyorlar? Hazreti Ali, haksızlığa isyan 

etmeyenler, gelecek kötülüğü beklesinler diyor.” (Karatay, y.t.y.: 214). 

Ana: “Bir devlet isterim hanım, Hakk’ın bayrağında şefkatli bir baba olsun. Güneş insanlık 

üstüne doğuyor ya işte öyle.” (Karatay, 1985: 41). “Sen üzülme analarımızı bozamazlar. 
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Avrupa’da yuvasına ihanet etmeyen az, bizde eden az. Bu da kopanlarda görülüyor. 

Avrupalılaşmak diye Avrupalı atığıyla geçinenlerde görülüyor.” (Karatay, 1985: 197). 

Eserde üç tane de hadise yer verilmiştir. “’Beni düşkünler arasında arayınız.’ demedi mi 

Peygamber?” (Karatay, 1985: 39).   

Bir Şehrin İskeleti: “İnsanlar birbirinden doğuyor ve bizi bir Bir yaratıyor. Bir’in ipine 

tutunamazsanız bir olmazsınız. Ve kurdu olursunuz birbirinizin.” (Karatay, 1983: 262). 

Karatay bu eserinde Fuzuli’den bir alıntı yapmıştır: “Sen mi efendim? Sende Mecnun’dan 

füzun aşıklık istidadı var.”  (Karatay, 1983: 133).   

Çalınan Savaş: “Rabb’ime şükürler olsun, bu oğlum dönecek. İlyas’ım dönecek.” (Karatay, 

1990: 9). “Son kavgayı Anadolu’da veriyoruz. Evrenselliğin kavgası bu. Artık Pazar’la 

Cuma’nın kavgası olmayacak.” (Karatay, 1990: 98).  

Selahaddin Eyyübi: “Selahaddin’in yalnızca maddi sınırlara itibar eden bir düşünce ve 

hareket adamı olmadığını biliyorlardı yakınları… Güzelle beslenen, güzel insanlarla 

güzelleşmiş, güzelliğin boy verdiği bir topraktı arzuladığı.” (Karatay, 1994b: 101).   

Hayal Tutkusu: Bu eserde özellikle Makbule Teyze’nin anlattığı ibretlik hikâyelerde/masal- 

larda dini söylemleri görmek mümkündür. “Bir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş.” 

(Karatay, 2005: 79). “Allah’ın makbul kullarından biri ölmüş, diye başlıyor mesele.” 

(Karatay, 2005: 123).  

Antikacı: “Manevi huzurla dolu dolu camiye yürüdü.” (Karatay, 2017: 25). “Allah razı 

olsun, diyordu. İçten gelerek yapıyor, Allah razı olsun.” (Karatay, 2017: 36). “Sabır, ümit, 

mücadele, sınav. Hayat sınav.” (Karatay, 2017: 62).  “Bir düşünürün abdestle ilgili sözlerini 

hatırladı. ‘Abdest simgesinde; eline, yüzüne, ayağına çaldığın suyun anlamı dirlik 

dermanıdır, güzelleşme ve huzur mayasıdır.’” (Karatay, 2017: 24,25). Eserde bir başka 

alıntıda Kanuni’nin şu beyitidir: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya 

cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi.” (Karatay, 2017: 22). 

 Karatay, romanlarındaki başkahramanlarını, onların yardımcılarını veya olayların 

anlatıcısını toplumun gerçek yapısına uygun olarak dini söylemlerle konuşturmaya özen 

göstermiştir. Böylelikle okuyucuda ve toplumda inancımızın gereği olan dini söylemleri 

yaygınlaştırmayı amaçladığı söylenebilir. 

    4.1.2. Kimliklerle İlgili Bulgular 

Hüseyin Karatay, romanlarında idealize kahramanlar oluşturmaya çalışmıştır. Bu 

kahramanların geneli başkahraman şeklinde olup eser boyunca aktif durumdadırlar. Yazar, 

bazı romanlarında başkahramanın kişiliğinin şekillenmesinde etkili olan dini ve milli kimliği 

ile dikkat çeken yardımcı kahramanlara da yer vermiştir. Bu kahramanlar yer yer yazarın 

sözünü emanet ettiği kişiler de olabilmektedir. Kimlikleri ile ön plana çıkan kahramanları şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

Kıbrıslı: Eserin başkahramanı Mehmet’tir. Mehmet hayatını; vatanı, değerleri, inancı, 

uğruna feda etmiş mücadeleci bir kişidir. Arkadaşlarını seven, onlara sahip çıkan, liderlik 

vasıflarını taşıyan idealize edilmiş bir kişi. Onun kişiliğinin oluşmasında Fazıl Hoca dini 

yönden, Tarih Öğretmeni ise milli yönden etkilidir.  

Sürgün Öğretmen: Romanın başkahramanı Ali Şener’dir. Öğretmen olan Ali Şener, 

mesleğini severek yapan, insanları doğru yola davet eden, köy halkının rahat, temiz ve huzur 

içinde yaşaması için uygun ortamlar hazırlamaya çalışan, köy halkının batıl inançlarını, 

hurafelerini yok etmek için uğraşan, onlara inancını anlatmaya çalışan biridir.  

“Köylülerimiz, olduğu gibi anlatılırsa Hakk’a teslim oluyorlar. Deliller verilince itiraz 

etmiyorlar. Yılların ihmalinden doğan hurafelerini terk ediyorlar.” (Karatay, 1992: 103) 

İsyan Eşiği: Başkahramanı Hasan’dır (Sarı Hasan). Babası Ermeniler tarafından 

öldürüldüğü için yetim büyümüş, fakir bir ailede korkusuzca yetişmiş, mücadeleci bir kişi 

olan Hasan, Kıbrıslı’daki Mehmet’e benziyor. Hasan’ın kişiliğinin oluşmasında da dini 

yönden Ziya Hoca, milli yönden Coğrafya Öğretmeni etkilidir.  

Ana: Başkahramanı Ana yani Emine’dir. Emine, anne ve babasını evlenmeden önce 

kaybetmiş, trafik kazasında kaybettiği eşiyle on dokuz yaşında evlenmiş, oğlu Ömer ile 

hayata tutunmaya çalışan, mücadeleci, dürüst, çevresi tarafından sevilen bir annedir, 

kadındır. Yazarın “Analık anada ana duygudur.” düşüncesinin vücut bulduğu bu kadının en 
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büyük yardımcısı Hacı Yusuf’tur. Hacı Yusuf, eser boyunca yazarın sözünü emanet ettiği 

dört dörtlük bir Müslüman, olgun bir kişidir. 

Bir Şehrin İskeleti: Başkahramanı Hüseyin’dir. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve ezilen 

bir kişi olan Hüseyin, Saniye adlı bir kızı sevmektedir. Mücadeleci bir kimliği olan 

başkahraman, çevresinde dönem dolapların farkına varan, haksızlığa karşı çıkan, paraya hiç 

değer vermeyen, doğruları savunmaya çalışan, bunu yaparken de çoğunluk ezilen bir kişidir. 

Eserdeki Emin Akın ise Hüseyin’in kişiliğinin oluşmasında –adalet ve huzur hakkındaki 

sözleriyle- önemli bir kahramandır. 

Çalınan Savaş: Romanın başkahramanı olan İlyas; vatanını, milletini, değerlerini seven, 

bunlar için hayatı pahasına mücadele eden ancak sonradan da suçlu görülen, çözümü 

bulunduğu yerden kaçmakta bulan mücadeleci bir kişidir. İlyas’ın kişiliğinin oluşmasında 

Teğmen Nuri, Müderris Edip, Hacı Dede, Kazım Karabekir Paşa dini ve milli yönden etkili 

kişilerdir. 

Selahaddin Eyyübi: Biyografik bir roman özelliği taşıyan bu eserin başkahramanı 

Selahaddin Eyyübi’dir. Eser boyunca Selahaddin Eyyübi’nin komutanlığı, insani tarafı, 

inancına olan bağlılığı, adaleti ve istişareye verdiği önem öne çıkarılarak anlatılan yönleridir. 

Yazara göre “Selahaddin mantığa sığmayan bir savaş adamıdır.” (Karatay, 1994b: 166) 

Hayal Tutkusu: Eserin başkahramanı olan Şükrü, Erzurumlu ve üç çocuklu bir ailenin en 

küçüğüdür. Baba ve ağabeyin baskın olduğu evlerinde annesi, ablası ve kendisi ezilmektedir. 

Her şeyi merak eden, merak ettiği şeyleri öğrenmeye çalışan, hayal kurarak mutlu olan, 

Makbule Teyze’sinden ibretlik hikâyeler dinlemeyi seven ve romanı da oluşturan anılarını 

yazan bir çocuktur. 

Antikacı: Yazarın son romanının başkahramanı olan Nihat; zengin bir ailenin çocuğu olarak 

konaklarında büyüyen, üniversite mezunu, iyi niyetli, saf ve pasif bir insandır. Eşi hasta 

olduğu için İstanbul’da tedavi görmektedir. Tek çocuğu olan oğlu teyzesi tarafından 

büyütülmektedir. Nihat’ın hayatında önemli bir yeri olan Cevat Hoca ise eser boyunca 

yazarın sözünü emanet ettiği kişidir. Önce bir cami imamı olan Cevat Hoca, doğruları 

çekinmede söylediği için istifa etmek zorunda kalmış, hayatını zahirecilik yaparak devam 

ettiren olgun, yardımsever bir Müslüman’dır. 

Hüseyin Karatay, romanlarında dini duygularla ve milli duygularla donanmış, 

idealize kahramanlar oluşturmaya önem vermiş bir yazardır. Bu kahramanlar yazarın bu 

konulardaki hassasiyetinin ürünleridir. Bu kahramanlar vasıtasıyla yazar, olmasını istediği 

insan modellerini ve toplum düzenini oluşturmayı amaçlamıştır.    

4.2. Yorumlar 

Hüseyin Karatay, 1970’li yıllardan beri çeşitli türlerde yazmaya devam eden, milli 

ve manevi değerlere bağlı bir yazardır. Kendi düşüncesine uygun olarak oluşturduğu roman 

kahramanlarını yine kendi düşüncesine uygun olarak realist tipleri tanıtmış ve 

konuşturmuştur. Onun bu kahraman ve onlara ait söylemlerinden hareketle şunları söylemek 

mümkündür: 

 Romanlarda, yazarın öne çıkarmak istediği kahramanların söylemlerinde dini 

terminoloji dikkat çekmektedir. 

 Söylemlerde İslam inancında dua kabul edilecek sözler, hadisler, hikayeler yer 

almaktadır.  

 Özellikle romanların başkahramanları ve onların hayatında etkili olan diğer 

kahramanlar İslam dinine bağlı ve bu dinin gereğini layıkıyla yaşamaya çalışan 

insanlardır. 

 Kahramanlar vatanı, milleti ve dini değerleri her şeyin üstünde tutan, dürüst ve 

mücadeleci insanlardır.  
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Modern Şiir Teknikleri Çerçevesinde Gençliğe Hitabe’nin Üslup Açısından 

Değerlendirilmesi 

 

Soner AKPINAR* 

 

Öz: Üslup bir sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, 

bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil olarak tanımlanır. Edebiyat özelinde 

ise yazarları birbirlerinden ayıran ve onları kimi zaman aynı konu ve temaları ele almalarına 

rağmen özgün birer şahsiyet olarak ortaya çıkaran en temel dinamiktir. Üslup kelime 

seçiminden, cümle öğelerinin sözdizimi içindeki konumlarının belirlenmesine kadar çeşitli 

bireysel tercihlerin sonunda şekillenir. Sadece yazı dilinde değil konuşma dilinde de kişilerin 

birbirlerinden söylemleriyle ayrılabilmesine imkân tanıyan üslûp, sanatçılar kadar 

eğitmenler, akademisyenler ve siyasetçiler için de önemlidir. Yakın tarihe bakıldığında 

siyasetçilerin tercih ettikleri kelimeler ve üsluplarıyla hafızalarda kaldıkları görülecektir. 

Siyaset ve siyasetçi için halkla iletişim kurabilmek vazgeçilmez bir özellik olduğu için 

genellikle başarılı siyasetçilerin özgün bir dil üslubuna sahip oldukları bilinen bir gerçektir. 

Bu manada siyasiler içinde Atatürk’ü pek çok özdeyişe de imza atmış bir devlet adamı 

olarak ayrı bir yere koymak gerekir. Başta Milli Mücadele’nin serencamını ortaya koyduğu 

Nutuk eserinde olmak üzere Atatürk’ün söylevlerinde belirgin ve karakteristik üslup 

özelliklerine rastlanır. Türk gençliğine miras bıraktığı Gençliği Hitabe ise onun karakteristik 

söylem biçiminin zirvesi kabul edilebilir. Bu incelemede Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’nin 

akışkan ve hafızada kalıcı yapısını nasıl sağladığı, modern şiir teknikleri çerçevesinde 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Atatürk, hitabe, gençlik, üslup, şiir 

Gençliğe hitabe Mustafa Kemal Atatürk’ün, 15-20 Ekim 1927 günleri arasında, 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay üyelerine 36 saat süren ve Nutuk olarak tarihe geçen 

konuşmasının son bölümüdür. “1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım” 

sözleriyle başlayan eser Türk Gençliğine Hitabe ile sona erer. Nutuk’un genelinde 

Atatürk’ün akıcı ve canlı bir dil kullandığına, anlattığı olayların duygusal seviyesini 

aktarmak adına birtakım dil oyunlarına başvurduğuna tanık oluruz. Kuşkusuz eserinin son 

bölümü olan Gençliğe Hitabe Atatürk’ün ortaya koyduğu metinde en çok hatırlanmasını 

istediği bölüm olmalıdır. Çünkü hitabe Türk gençliğine bırakılmış bir vasiyettir. Bu 

bakımından metnin bu kısmında onun üslûp özellikleri yoğunlaşarak zirveye çıkar. 

Bilindiği üzere kafiye ve yineleme gibi ahenk unsurları hafızada kalıcılığı sağlayan 

sözlü kültür araçlarıdır. Edebî ya da kutsal metinler hafızadan hafızaya sözle aktarılır. Biçim 

ve estetik de hafızaya aktarımı güçlü kılan ritmi sağlamakla eş düşünülür. Yazının 

egemenliğini genişletmesinin ardından serbest şiirin biçimli şiirin yerini alması; yazının 

hafızanın-ahenkli olanın yerini almasıyla ilgilidir. Bu noktada Atatürk’ün hitabede kullandığı 

ritmik dili bilinçli bir biçimde tercih ettiğini söylemek gerekir. Çünkü o her şeyden önce 

toplumunun yazılı kültürden çok sözlü kültüre eğilimli olduğunu bilmektedir. Diğer taraftan 

metnin bir vasiyet olması yeni Türk gençliğinin hafızasından hiçbir zaman çıkmaması 

durumunu bir zaruret olarak ortaya çıkarmıştır. Şimdi Atatürk’ün hitabede nasıl bir ritmik, 

şiirsel dil oluşturduğunu ayrı başlıklar altında örneklerle açıklamaya çalışalım. 

1. Yinelemeler: 

Bir ya da arka arkaya gelen birden çok tümcede belli hece, ek ya da sözcüğün 

düzenli ya da düzensiz bir biçimde tekrar edilmesi ile oluşur. Tekrar edilen morfolojik 

yapılar metnin ortaya koymak istediği duygu ve düşünceyi konsantre etmek ve kavramları 

dönüşlü hâle getirerek anlamı sağlamlaştırmak içindir. “Sanatsal söylemde, heyecansal 

ifadeli bir etki uyandırmak için çoğu kez tek bir basit tümce içinde bile bir ya da daha çok 

sözcük yinelenmektedir” (Pospelov 1995: 399).  

a. Sözcük Yinelemesi 

                                                      
* Doç. Dr. Soner AKPINAR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, sonerakpinar06@hotmail.com. 
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İsminden de anlaşılacağı gibi dize veya bölüklerde aynı sözcük ya da sözcüklerin 

tekrar edilmesidir. Sözcüklerin ikiden çok tekrar edilmesi metnin duyumsatmak istediği 

izleği yinelenen sözcüğün çağrışımları etrafında toplar. Böylelikle, ses orkestrasyonuna katkı 

yapıldığı gibi anlam da bir kat daha yoğunlaşır. 

Gençliğe Hitabe’de “bu” kelimesi 7; “bütün” 5; “Türk”, “içinde”, “cumhuriyet”, 

“istiklal”, “bir”, “şerait ” kelimeleri dörder kez;  “İstikbal” ve “istiklâl ” kelimeleri üçer kez;  

“iktidar”, “imkân”, “vazife”, “hazine”, “müdafaa”, “daha”, “memleket” ve “sahip” 

kelimeleri ikişer kez tekrarlanır. Kısacası toplam 168 sözcüğün 58 tanesi aynı sözcüklerin 

tekrarıdır. 

b. Ek Yinelemesi 

Ek yinelemesi aynı yapım ya da çekim ekinin başka başka sözcüklerle 

kullanılmasıyla yapılır. (Özünlü 2001: 122) Ek yinelemesi şiirde, redifin dize sonunda 

sağladığı ritmi dize ya da düzyazı metin içinde oluşturur. Gençliğe Hitabe’de hemen her ek 

daha önce kullanılmış bir ekin tekrarıdır. Bazı eklerse kullanım yoğunlukları itibarıyla öne 

geçerler. Örneğin 2. Tekil iyelik eki ve ilgi ek olarak “in”, sesi metinde 21 defa “için” vb. 

kelimelerin içindekilerle birlikte ise 28 defa geçer. “-ler” sesi ise 3. Çoğul kişi ve çokluk eki 

olarak 9, “-lar” ise 5 defa tekrar edilir. “-mış”,  “-miş” ve “-müş”  sesleri geçmiş zaman eki 

ve sıfat fiil eki olarak 7 defa yinelenir.  “bilir” sesi yeterlik fiili geniş zamanında 6 defa, “bir, 

“birinci”, “hazinendir” kelimelerindeki ses benzerlikleriyle bir arada tekrarlanır.  

c. Sesbilgisel Yineleme 

Ek yinelemesinden farkı belirli seslerin sözcük içinde ya da sonunda düzenli ya da 

düzensiz tekrarı ile kurulmasıdır. Gençliğe Hitabe’de kuşkusuz en çok tekrar eden ses “-an” 

ve “en” sesleridir. Toplam 17 kelimede bu ses vardır. Yine “-ın”, “-in”, “-un”, “ün” sesleri 

eklendiğinde bu sayı iki katına çıkacaktır. 

d. Tırmanma Yineleme 

Tırmanma yinelemede sözcükleri, sözcük gruplarını ya da tümceleri gittikçe artan 

önem sırasına göre yerleştirmek esastır (Özünlü: 120). Söylevci böylelikle duygusal gerilimi 

artırmayı ve bahis konusu yaptığı şeyin önemine dikkati çekmeyi ister. Gençliğe Hitabe’de 

tırmanma yineleme artarda gelen iki cümlede yoğunlaşır. Bu iki cümle için, metinde 

söylevcinin sesinin en yüksek çıktığı bölüm olduğunu söylemek gerekir. İlk cümle, 

“Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir” de kaleler, 

tersaneler, ordular ve memleketin tamamının bir örümceğin ağlarını örmesi gibi genişleyerek 

işgal edilmesinin imgesi yaratılmak istenir. Aynı cümle “Cebren ve hile ile aziz vatanın, 

kaleleri, tersaneleri, orduları zapt edilmiş ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 

olabilir” şeklinde söylenmiş olsaydı kesinlikle aynı etkiyi bırakmadığı görülecektir. 

Tırmanma yinelemenin görüldüğü ikinci cümle “Bütün bu şerâitten daha elîm ve 

daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve 

hattâ hıyanet içinde bulunabilirler” dir. Bu cümlede hem “daha elim ve daha vahim” 

ifadesinde hem de “gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet” ifadesinde tırmanma görülür. 

Memleket yönetme işinde ehil olmama durumuna dair kavramlar tedrici bir biçimde gittikçe 

artan önem sırasına göre bağlaç yinelemeleri ile tırmandırılır. Aynı düşünceyi ifade etmek 

için söylevcinin  “Bütün bu şerâitten daha elîm ve vahim olan iktidar sahiplerinin gaflet, 

dalâlet ve hıyanet içinde bulunabilirler” şeklinde bir cümleyi tercih etmesi durumunda ilkine 

göre ne kadar kuru bir ifade olduğu tartışmasızdır.  

e. Bağlaç Yinelemesi 

Bağlaç yinelemesi, sözcükler arasında bilinçli olarak, gerek aynı türden, gerek başka 

türden birçok kez bağlaç kullanmak biçiminde yapılır (Özünlü, 117) Bağlaç yinelemesi 

metne ritmik bir değer katmasının yanında göndericinin ortaya koymak istediği anlamsal 

alanı oluşturan kavramların her birini ayrı ayrı öne çıkararak anlamı kuvvetlendirmesini 

sağlar.  Yukarıdaki tırmanma yineleme örneğine bakılacak olursa tırmanmanın da bağlaçlar 

aracılığıyla yapılandırıldığı görülür. 

Gençliğe Hitabe’de Mustafa Kemal virgül kullanabileceği hemen hiçbir yerde 

virgülü tercih etmez ve öncelemek istediği kavramların bağımsız birer dikkat unsuru olarak 

belirmesini sağlamak için 15 kez “ve” bağlacını kullanır. 
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“muhafaza ve müdafaa”, “dahilî ve haricî”, “imkân ve şerait”, “İstiklâl ve 

Cumhuriyet” gibi kavramlar arasında “ve” bağlacını tercih etmesi, aynı zamanda bu ikililerin 

birbirlerinden ayrılmaz mütemmim unsurlar olduğunu duyumsatmak içindir. 

f. Kıvrımlı Yineleme 

Bu yineleme çeşidi bir tümcedeki/dizedeki son sözcüğün, daha sonra gelen 

tümcenin/dizenin başında yinelenmesiyle yapılır. (Özünlü 2001: 120) Atatürk’ün kısa 

sayılabilecek bir metinde defalarca kıvrımlı yinelemeyi tercih etmesinin sebebi söylemin 

gücünü artırmak içindir. Genellikle kıvrımlı yinelemeyi bağlaçları tekrar ederek oluşturur. 

Tekrar eden bağlaçlarla birlikte bir önceki cümlenin derin yapısını oluşturan anahtar kelime 

de yinelenir. 

Kıvrımlı yinelemenin ilk örneği “Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli 

budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir” ifadelerinde görülür. İlk cümlede yüklem 

olan “temeli budur” hemen arkasından gelen ikinci cümlenin öznesi olur.  Hatta takip eden 

cümlede bu defa “İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek…” şeklinde 

hazine kelimesi yinelenir. 

“vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin” örneğinde ise “için” kelimesi-

edatı cümlede kıvrımın başladığı ve bittiği iki ayrı yerde iki ayrı görevde karşımıza çıkar. 

Aynı cümlenin devamındaki “imkân ve şerâit” ifadesi bir sonraki cümlenin öznesi olur. 

Son örnekte bir önceki cümlenin tırmanma yineleme yapısı kıvrımlı yineleme ile 

devam ettirilir. İlk cümledeki tırmanma yapısını sağlayan “hatta” kelimesi takip eden 

cümlenin kıvrımlı yapısını oluşturur: “iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri…” 

2. Kafiyeli Sözcüklerden Yararlanma (Seci) 

Kafiye, iki veya daha çok mısra arasındaki, mısra sonlarında bulunan ses 

benzerliğidir. Kafiye belli bir düzene sahiptir ve bu yönüyle biçimli, geleneksel şiirin en 

önemli ahenk unsurlarındandır. Kafiyenin şiir diline verdiği ritim duygusu ve ritmin 

sağladığı akıcılık, düzyazı yazarlarını da zaman zaman kafiyeye müracaat etmeye itmiştir. 

Seci olarak değerlendirilebilecek kafiyeli sözcüklerin yatay eksende bir arada kullanımı 

Atatürk tarafından da hitabede yoğun bir şekilde tercih edilmiştir. “Muhafaza-müdafaa”, 

“dâhili-harici”, “şerait-namüsait”, “elim-vahim”, “gaflet, dalalet, hıyanet”, “şahsi-siyasi”, 

“harap-bitap” kelimeleri birbirleri ile kafiyeli olduğu gibi bu kelimelerin yakınındaki 

kelimelerde de kafiyeyi sağlayan ses benzerlikleri görülür.  

3. Aliterasyon ve Asonanslar 

Şiir dilinde aliterasyon sessiz harflerin, asonans ise sesli harflerin yoğun kullanımı 

ile oluşan ahenkli söyleyiştir. Şiir dilinin çağrışım ve ahenk gücünü metnine taşımak isteyen 

yazarlar ve konuşmacıların en çok tercih ettiği şiir dili yöntemlerinden ikisi aliterasyon ve 

asonanstır. Aliterasyon sanatını yapmak asonansa göre daha kolay olduğu için aliterasyon 

daha çok tercih edilegelmiştir. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin hemen her cümlesinde 

aliterasyona rastlamak mümkündür. Biz burada sadece çok yoğun ve farklı harflerden oluşan 

örneklerle kifayet edeceğiz.  

“n” sesi: 

Bu örnekte bütün kelimelerin içinde en az bir defa “n” sesi bulunmaktadır: “içinde 

bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin” 

“t” sesi: 

“Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.” “t” sesinin 

yoğunlaştığı bu cümlenin “mahiyette tezahür” kısmında ilk kelimenin son hecesinin sonraki 

kelimenin ilk hecesi olması bir kıvrımlılık yarattığı gibi aliterasyonu da zirveye taşımıştır. 

“r” sesi: 

“Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.” 

“t, ş, r, l” sesleri: 

Aşağıdaki örnekte ise “t, ş, l ve r” seslerinin farklı bir ses orkestrasyonu 

oluşturduğuna tanık oluruz. Tercih edilen her kelime bu seslerden en az bir tanesinin 

bulunması tesadüf olma ihtimalini en aza indirmektedir. 

“bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 

ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 



 

832 

 

Bu örneklerin sayısı çok rahatlıkla artırılabilir. Asonans için de birkaç örnek vermek 

yeterli olacaktır: 

Aşağıdaki kısımda “i” sesinin hemen her sözcükte en az bir defa yinelenmesi 

dikkatlerden kaçmaz: 

“Hattâ bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit 

edebilirler” 

Bütün yineleme çeşitlerini hitabede göstermek istersek şöyle bir netice elde ederiz ki 

bu neredeyse metni oluşturan tüm birimlerin bir şekilde bu ses orkestrasyonuna dâhil 

olduğunun kanıtıdır. Aşağıda büyük harflerle gösterilen birimler sadece yakınındaki 

birimlerle ahenk içinde olmayanlardır. Dikkatle bakıldığında bunların da metin içinde 

birlikte ritim oluşturduğu unsurların olduğu görülecektir. 

Ey Türk Gençliği! 
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve 

müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en 

KIYMETLİ hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden MAHRUM etmek isteyecek, 

dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye ATILMAK için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve 

şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür 

edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine KASTEDECEK düşmanlar, bütün dünyada emsali 

görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün 

kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin 

her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim 

OLMAK ÜZERE, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ 

hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin 

siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş 

olabilir. 

Ey Türk istikbalinin EVLÂDI! İŞTE, bu AHVAL ve şerâit içinde dahi, vazifen; 

Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini KURTARMAKTIR! Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 
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Bağlama Edatlarıyla (Bağlaçlarla) Bağlanan Türkçe ve Arnavutça Cümleler Üzerine 

 

Xhemile ABDİU* 

Spartak KADİU* 

 

Öz: Türkçede cümleler arası bağlantıyı sağlayan çok sayıda bağlama edatı vardır. Bu 

edatlar yardımıyla iki veya daha fazla cümleyi birbirine bağlamak mümkündür. Bağlama 

edatlar cümleler arasında bağlantıyı sağlayan edatların en işlek olanlardır. Bilindiği gibi 

Türkçeden Arnavutçaya geçen alıntılar arasında ama, hem...hem, ya gibi birkaç bağlaç 

görülmektedir. Bunlar arasında birbirinden farklı anlam bağlantıları kuran farklı yapılarda 

ama bağlacı vardır. Bu bağlaçla hem Türkçede hem de Arnavutçada ayni cumle yapıları 

görülmektedir. Arnavutçada ama bağlacıyla bağlanan cümleler var.  Bu yapıda, ki edatı ile 

bağlanan dil birliklerinden biri ana cümle/cümleleri diğeri ise ana cümle/cümleleri zaman, 

tarz, nesne vb. bakımlardan tamamlayan yardımcı cümle/cümlelerdir. (Karahan, 2008, 86) 

Bilindiği gibi Türkçede bu cümlelerin yerleri değişmektedir. Türkçede “ki” edatı ile iki tür 

cümle yapısı görülmektedir. Birincisi ana cümle/cümleler başta, yardımcı cümle/cümlelerin 

sonda bulunduğu yapılar. Bu yapılar Türkçenin söz dizimi kurallarına uygun değildir çünkü 

bu sıralanışta Farsçanın başta olmak üzere Batı Dillerin etkisi görülmektedir. Fakat bu 

sıralanış Arnavutçada çok görülmek ve kullanılmaktadır. İkincisi ise ana cümle/cümlelerin 

sonda, yardımcı cümle/cümlelerin başta bulunduğu yapılardır. Bu cümlelerin sıralanışı 

bakımından Türkçeye uygunluk gösterir. Bu çalısmamızın amacı bu tür cümlelerinin hem 

Türkçe hem de Arnavutça yapıları üzerine durmaktır. Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğretim/öğreniminde bu yapıların kullanma sırasında kolaylık ve zorlulukları tespit 

etmektedir.  

Anahtar sözcükler: bağlama edatı, bağlaç, sıranış, cümle yapısı, alıntı unsur  

 

Abstract: There are a number of conjunction in Turkish that provide the connection 

between sentences. It is possible to connect two or more sentences with the help of these 

conjuctions. They are the most usuful conjuctions that connect the sentences. As it is known, 

among the borrowed words from the Turkish language to the Albanian language, there are a 

few conjuctions like ama, hem ... hem . In the different structures of sentences where are 

used these connections they give different meanings. Both in Turkish language and in 

Albanian language are observed the same structures of sentences. In Albanian language there 

are sentences that are connected by a conjuction ama. One of the interesting structure of 

sentences is the structure where the main sentence / sentences and the auxiliary sentences are 

connected with the particle ki. As is known, the location of main sentence and auxiliary 

sentence changes in Turkish language. Two types of sentence structure can be seen with "ki" 

in Turkish language. The first is the main sentence / sentences, the second is the auxiliary 

sentence / sentences. These structures do not conform to the rules of the Turkish language 

because the sequence is influenced by Western languages, especially Persian language. But 

this order is very common in Albanian language. The second one is the main sentence / 

sentences at the end, the auxiliary sentence / sentences at the beginning. This is in 

conformity with the Turkish language in terms of the order of the main sentence and 

auxiliary sentence. 

The aim of this study is to emphasize both the structures of these kinds of sentences in 

Turkish language and Albanian language and to identify the difficulties of using these 

structures in teaching / learning Turkish as a foreign language. 

Key words: conjunction, order, sentence structure, borrowed element 
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Giriş 

Bu çalışma sadece bağlaçların bir bölümün incelemektedir ve Türkçe ve Arnavutça 

arasındaki cümle yapısı, oğelerin sıralanışı ile ilgili benzerlik ve farklılıkları ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmayı tamamlamak için cümle yapısına 

yönelik bir karşılaştırmalı analize başvurulmuştur. Bu unsurları tanımlama, hem Arnavutça 

hem de Türkçe bir tür cümle yapısı, öğelerin sıralanışı ve birkaç bağlacı yan yan getirme ve 

bu yapıları iki dilde karşılaştırmaya çalışacağız. 

Türkçede çok geniş bir yer tutan bağlaçlar, kelimeleri, kelime grupları, cümleleri ve 

kimi zaman da paragrafları şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan ve yükledikleri 

işlevleri ile, bağlandıkları sözler arasında Türkçe anlam ilişkileri kuran gramer öğeleridir. 

(Korkmaz, 2003: 1091) 

Fakat Türkçede eş değerli olan kelime ve kelime gruplarının bağlaçsız olarak yan 

yana getirilmesi; ad-fiil, sıfat-fiil ve özellikler zarf-fiil gibi çekimsiz fiillerin ve edatların 

bazılarının aynı zamanda bağlaç görevi yüklenmiş olmaları ve çok yerde bağlaç yerine vurgu 

ve duraklara başvurulmuş olması (Kononov, 1957: 179) dolayısıyla, bazı gramerlerde ve bu 

konuyu işleyen bazı eserlerde, Türkçede aslında bağlaç bulunmadığı, bunların sonradan 

yabancı dillerin etkisiyle ortaya çıktığı yolunda kayıtlar yer almıştır. (Gronbech, s. 56) Hatta 

aynı görüşten hareket edilerek Türkçede bağlaçların ancak “Karahanlı devresinden itibaren 

kendisini belli ettiği” biçimindeki yargılar da dikkati çekiyor. (Günes, s. 251) Eski 

Türkçeden başlayarak günümüze kadar uzanan dönemde eş değerli sözlerin bir araya gelerek 

herhangi bir bağlaç almadan artarda sıralandığı doğrudur. (Korkmaz, 2003, s. 1091) 

Bu durumu göz önünde bulundurulunca “Türkçede aslında bağlaç yoktur” gibi yanlış 

bir yargı yerine, Türkçede bağlaç görevinin hangi yollarla karşılanmış olduğunu, bu işlev 

için hangi ek ve kelimelerin kullanılmış olduğunu bildirmek daha gerçekçi bir değerlendirme 

olur. Çünkü her dil gibi, Türkçe de bağlaca ihtiyacı olmuş, bu ihtiyacı dilin yapı ve işleyiş 

özelliklerinden yararlanarak türlü biçimlerde karşılamıştır. Türkçede bağlaç oluşturan özel 

ekler yerine, eş değerli kelime ve kelime gruplarının yan yana sıralanması veya virgül ve 

noktalı virgüllerle birbirine bağlanması, yer yer bu görev için şart ekinin, bazı edatların, çok 

kez de kalıplaşmış veya kalıplaşmamış zarf-fiil şekillerinin veya diğer bazı kelimelerin 

kullanılmış olması, Türkçenin yapı ve anlatım özelliklerinden kaynaklanan ve dilin bağlaç 

ihtiyacını hangi yollarla karşıladığını ortaya koyan göstergelerdir. (Korkmaz, 2003: 1093) 

Aksan’a göre Hint-Avrupa dillerinde görülenin tersine, genel olarak yan tümceler 

ana, temel tümcelere ilgi adıllarıyla değil, ortaç (participle) ve ulaçlarla (gerund) 

bağlanmakta. Bu kuruluşta herhangi bir ilgi adılı ya da bir bağlaç kullanılmasına gereksinme 

duyulmadan temel tümce içine çeşitli yan tümceler yerleştirilmiş, üretken dönüşümlü 

dilbilgisindeki yerleştirme (embedding) gerçekleştirilmiştir. (Aksan; 2006; 172-173) 

Türkçenin bağlantılı bir dil oluşu, biçim öğelerine biçimbilimsel-anlambilimsel bir 

nitelik kazandırmakta, böyle tanımlanabilecek işlevler yüklemektedir. Bu bakımından 

Türkçenin tümce anlambilimini işlerken biçimbirimleri temel alarak incelemeliyiz. (Aksan 

2006, 170) 

Bir tümce ele alınacaksa, buradaki anlatımın kısa yoldan gerçekleştiği görülecektir. 

Bunun yanında, değişik yargıların, önermelerin başka dillerde olduğu gibi bağlaçlar ve ilgi 

adıllarına gereksinme olmadan bir araya getirilmelerinin, bunlar arasındaki bağlantıyı daha 

da güçlendirdiğini söyleyebiliriz. (Aksan; 2006; 175) 

Türkçe yapı ve anlatım özelliklerinden kaynaklanan bağlaç ihtiyacını karşılar, fakat  

bağlaçlarla da cümler ortaya göstergelerdir.Bilindiği gibi bağlaçlar görevli gramer öğeleridir. 

Türkiye Türkçesindeki bağlaçlar kökenlerine, şekil ve şekil bilgisi yapılarına, kullanıldıkları 

yerlere ve işlervlerine göre birkaç grupa ayırmak mümkündür. Kökenlerine göre bağlaçlar: 

1. Yabancı kökenli bağlaçlar, 2. Karışık kökenli bağlaçlar, 3. Türkçe kökenli bağlaçlar (Örn. 

ama – Arapçadan girmiş bir bağlaç) Bir kısım bağlaçlar da Arapça-Farsça, Farsça-Arapça, 

Arapça-Türkçe, Farsça-Türkçe veya Arapça-Farsça Türkçe bağlaçların birbirine 

karışmasından oluşmuş karışık nitelikteki bağlaçlardır. (Örn. demek ki, ola ki, öyle ki); Şekil 

ve Şekil bilgisi yapılarına göre bağlaçlar. 1. Tek kelimeden oluşan bağlaçlar. (Örn. ama, 

bile) 2. Bir kısım bağlaçlar da şekil bakımından, ad tamlaması, edat grupları, sıfat-fiil grubu, 

zarf-fiil grubu, ünlem grubu gibi çeşitli gruplar şeklindedir. Dile burada bağlaç oluşturmak 
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üzere belirli kurallar içinde yan yana gelen kelimeler topluluğundan yararlanmıştır. 3. Yalın 

ya da iki kelimeden oluşan bir kısım bağlaçlar da karşılaştırma yoluyla iki veya daha çok 

cümle öğesinin birbirine bağladıkları için, şekilce, aynı bağlaçın, karşılaştırılan öğelerin 

sayısına göre iki veya daha çok tekrarından oluşmuştur. (Örn. ne... ne, ya … ya) 4. Dördüncü 

grubu oluşturanlar ise, cümle yapısında olan bağlaçlardır. Bunlardan çoğu anlam kayması ve 

kalıplaştırma yoluyla kendilerinde var olan asıl anlamları ve yargı bildirme özelliklerini 

yitirerek bütünüyle birer bağlaca dönüşmüşlerdir. İşlevlerine ve cümlelerdeki yerlerinde 

göre bağlaçlar. 
1. Sıralama (ile, ila, dahi, ve , da, da… da.., gerek… gerek, hem… hem. ister… ister, 

ne… ne… olsun… olsun) 

2. Denkleştirme-Karşılaştırma-Seçme bağlaçları (ya, ya … ya..yahut da , veya, ve 

yahut) 

3. Pekiştirme bağlaçları (da, dahi, bile, hem … hem, mi, ise, ya)  

4. Nöbetleşme bağlaçları: bazen… bazen, bazı… bazı, bir… bir,  biri… öbürü, kah… 

kah, kimi… kimi.  (KORKMAZ, 2003, s. 1095-1097) 

Arnavutçada ise bağlaç yapısı değişmeyen bir sınıf oluşturmaktadır. Bağlaç, iki öğe 

veya iki cümleyi birbirine bağlayan ve aralarında farklı sentaktik ilişkileri ifade eden bir 

sınıftır. Yalnızca, bağımlılık ilişkilerini ifade eden edatlardan farklı olarak, cümleciklerdeki 

bağlaçlar eşitlik ilişkilerini ifade eder ve ayni tür ögeleri bağlamak için kullanılmaktadır. 

Karmaşık cumlelerde bağlaçlar, ayni türden olan iki cümle veya bundan bağımlı olan 

cümleye bir ana cümleyle bağlanabilir, böylece, hem eşitlik, hem de bağımlılık ilişkilerini 

ifade edebilirler.  

Bağlaçlar, tüm yardımcı sözcükler gibi bağımsız bir sözcüksel anlamı yoktur, bu 

nedenle, bir öğe olamazlar. Bağlaçların sözcüksel anlamı, onların cümle içerisinde ifade 

ettikleri ve belirli cümlelerde somutlaştırılan farklı semantik-sözdizimsel ilişkileri 

oluşturmaktadır. Bakış açısından, Arnavutçada bağlaçlar iki gruba ayrılıyor: semantik 

bağlaçlar ve semantik olmayan bağlaçlar. Artarda veya altalta sözdizimsel ilişkileri dışında, 

semantik bağlaçlar, öğe ve cümle arasındaki belirli anlam ilişkilerini de ifade eder.  

Bilindiği gibi bağlaçlar edatlara benzerlikleri vardır. Her ikisi de yapı değişmeyen 

sınıflarda yer alır ve yardımcı sözcüklerini birbirine bağlar. Bazı belli olan sözgelişiminde 

bir bağlaç ve bir edat anlamca aynı olabilir ve birbirinin yerine kullanılabilir. Bağlaçlar ve 

edatlar arasında net gramer farklılıkları da vardır. 

Ilk olarak, sadece isimle bağlayan edatlardan farklı olarak, bağlaçlar herhangi bir 

kelime grubu ve cümleleri bağlayabilir. Bağlaçların ana ve en tipik işlevi, cümleler 

arasındaki semantik-sözdizimi ilişkilerinin ifadesidir. 

İkincisi, edatlar genelde iki farklı sınıfları birleştirir (fiil ve isim, sıfat ve isim vb.), 

fakat cümle içindeki bağlaçlar genellikle aynı sınıfa ait olan kelimeleri ilişkilendirmektedir. 

Üçüncüsü, edatlar bağlı olan ögenin ve belirli bir öğenin sözdizimsel bağımlılık 

ilişkilerini ifade eder ve bağlı olan öğe belli bir hal eki istemektedir.  

Arnavutçada bağlaçlar a) basit, b) basit olmayan bağlaçlar sınıflandırılmaktadir. 

Basit bağlaçlar: apo, as, dhe, e, edhe, në, o, ose, po, por. Geri kalan bütün bağlaçlar ise basit 

olmayan bağlaçlardır. Onları üç gruba ayrılır. 1. Konversion ile farklı sınıflardan olan 

sözcüklerde bağlaçlar. Bu grupta, që (ki), sa ve se bağlaçlar ve bunlar edatlardan gelen 

sözcüklerdir. (soru edat ve bağlama edatlar) Bu kategorinin en önemli olanlar zamirden 

gelen bağlaçlar. Bunların çok zengin bir semantiğe sahiptirler ve diğer pek çok bağlaçların 

oluşturmasında yer almaktalar. 2. İki ayrı kelimeyi eşleştirerek oluşturulan bağlaçlar. 3. 

Yerleşim Bağlaçlar (Lokusyon). 

Morfolojik yapısına göre sınıflandırılması Arnavutçada şu şekilnde oluşturmaktadır. 

Bunların yapısı ne olursa olsun, bağlaçlar, edatların olduğu gibi, morfolojik yapı açısından, 

basit olanlar, bir araya gelenler  ya da yerleşim bağlaçlar (Lokucion) olabilir. 

Bilindiği gibi Türkçeden Arnavutçaya üç bağlaç geçmiştir. Onlar ardarda olan 

bağlaçlarıdır. Bunlar (ama, hem… hem, ja… ja). Bu bağlaçlar daha çok konuşma dilinde 

kullanılmaktadır. Çünkü yazılı Arnavutçada ama ve hem bağlaçların yerine por, edhe… 

edhe.. bağlaçları kullanılmaktadır. (ASHSH, 2002: 390) 
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Sözdizim işlevselliği bakımından, bağlaçlar iki gruba ayrılır: yanyana bağlaçları ve 

altalta bağlaçları. Yanyana bağlaçları eşitlik ilişkileri ifade eder, iki öğe ya da aynı tür olan 

iki cümleyi (ikisi bağımsız, ana cümle veya bağımlı cümle) bağlamak için kullanılır. Altalta 

bağlaçlar bağımlılık ilişkileri ifade eder, bir cümleyi başta gelen cümlenin altına bağlamak 

için kullanılır. (ana cümle + yan cümle) Yanyana bağlaçlar altalta bağlaçlarla 

karşılaştırıldığında geniş bir sematik-sözdizimsel ilişkileri ifade etmektedir.  

Arnavutçada yanyana bağlaçlar, karşılıklı, çelişkili, sonuç bildiren bağlaçlara 

bölünürler. 

Bilindiği gibi Türkçede ki edatı ile bağlanan dil birliklerinden biri ana 

cümle/cümleleri diğeri ise ana cümle/cümleleri zaman, tarz, nesne vb. bakımlardan 

tamamlayan yardımcı cümle/cümlelerdir. (Karahan, 2008, 86) Bilindiği gibi Türkçede bu 

cümlelerin yerleri değişmektedir. Türkçede “ki” edatı ile iki tür cümle yapısı görülmektedir. 

Birincisi ana cümle/cümleler başta, yardımcı cümle/cümlelerin sonda bulunduğu yapılar. Bu 

yapılar Türkçenin söz dizimi kurallarına uygun değildir çünkü bu sıralanışta Farsçanın başta 

olmak üzere Batı Dillerin etkisi görülmektedir. Fakat bu sıralanış Arnavutçada çok görülmek 

ve kullanılmaktadır. İkincisi ise ana cümle/cümlelerin sonda, yardımcı cümle/cümlelerin 

başta bulunduğu yapılardır. Bu cümlelerin sıralanışı bakımından Türkçeye uygunluk gösterir.    

Türkçde bağlama edatlarıyla bağlanan cümleler 
Türkçede cümleler arasında bağlantıyı sağlayan çok sayıda bağlama edatı vardır. Bu 

edatlar yardımıyla aralarında anlam ilişkisi olan iki veya daha fazla cümleyi birbirine 

bağlamak mümkündür. Edatların görevi, sıralama, karşılaştırma, benzetme, açıklama, sebep, 

sonuç, amaç, karşıtlık, eşitlik, beraberlik vb. Anlamlarla cümleleri birbirine bağlamak, 

aralarındaki ilişkiyi vurgulamak ve ilişkinin yönünü belirlemektir. Bağlantıyı, başka unsurlar 

da destekler, pekiştirir.  

“ki” bağlama edatı cümleler arasında bağlantıyı sağlayan edatların en işlek 

olanlarından biridir. “ki” bir cümleyi bir cümleye / cümle topluluğuna, bir cümle 

topluluğunu da bir başka cümleye / cümle topluluğuna bağlayarak bunlar arasında açıklama, 

sıralama, karşılaştırma, sebep, sonuç amaç gibi anlamlar çerçevesinde ilişkiler kurar. 

(Karahan, 2008, 86-87) 

  

Tanıyanlar bilir ki Yahya Kemal ile beraber olmak onu dinlemek için lezzettir.  

Ata që e njohin e dinë se të jesh me Jahja Kemalin është kënaqësi ta dëgjosh.  

Bu kesintili uykular sayesindedir ki senelerden beri geceleri kalkar, lambanı yakar, 

masamın önune geçer ve uykum tekrar gelinceye kadar okurum.  

Është falë këtyre ëndrrave të ndërprera që ngrihet prej vitesh natën, ndez llambën, 

kalon para tavolinës time dhe lexoj derisa më vjen gjumi. 

Mefharetin yuvarlak etli yüzü o kadar şişiyor ve kızarıyordu ki platin saçları 

ağarmış gibi görünüyordu.  

Fytyra e rrumbullakët e mbushur e Mefharetit ishte fryrë dhe nxehur aq shumë sa 

dukej sikur i ishim thinjur flokët prej platini,  

Bu akşam saatlerinde ne kadar olgun bir hisle duyar ve anlardık ki faniyiz ve bu 

tılsımlı sular, bu füsunlu havalar bizim faniliğimizi aşan bir nizam ve intizamın ahenkleridir.  

Në këto orë të natës e ndjenim dhe e kuptonim me një ndjenjë pjekurie sa të 

përkohshëm dhe këto ujra që shushurisin, kjo atmosferë janë një ritëm i rregullt që tejkalon  

vdekshmërinë tonë.   

“ki”’nin bağladığı cümle topluluklarında iç bağlantı, aşağıdaki örneklerde olduğu 

gibi başka edatlarıyla, diger ortak unsurlarla veya anlam ilişkisi ile sağlanır. (Karahan, 2008, 

86) 

Son sözlerini söylerken hissetti ki genç kız yüzünü kendisine doğru çeviriyor ve ürkek 

gözleriyle içine bakıyor.  

Teksa thoshte këto fjalë ndjeu se vajza e re e ktheu fytyrën drejt tij dhe e shikonte me 

frikë në bebe të syrit.   

Gündüzleri onların sesleriyle o kadar dolmuş olurdum ki rüyamda yahu uykumun 

içinde hala bunları duyardım ve hep bunları tefsir etmek isterdim.  
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Ditëve isha mbushur aq shumë me zërin e tyre sa në ëndërr madje në mes të gjumit i 

ndjenja ende këto dhe doja t’i sqaroja.  

Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigane olanları yakar mahveder.  

Qytetërimi është një dritë aq e fuqishme sa (që) i djeg dhe i shkatërron ata që janë 

indiferentë. 

Bu yapıda “ki” edatı ile bağlanan dil birliklerinden biri ana cümle / cümleler diğeri 

de ana cümle/cümleleri zaman, tarz, nesne vb. bakımlardan tamamlayan yardımcı cümle / 

cümlelerdir. Bunların söz dizimi içindeki yerleri değişkendir. (Karahan, 2008, 86) 

Ana cümle / cümlelerin başta yardımcı cümle / cümlelerin sonda bulunduğu yapılar 

Türkçenin söz dizimi kurallarına uygun değildir. Bu sıralanış Farsçanın etkisi 

görülmektedir. Bilindiği gibi Türkçede ana unsur sonda bulunur.  

Çocuklar isterler ki yanlarındaki büyükler her zaman bütün suallerine cevap 

verebilecek alimler olsun.  

Fëmijët duan që të rriturit të jenë aq të ditur sa t’i përgjigjen të gjitha pyetjeve të 

tyre.  

Nice zaman sonra öğrendim ki bana en yakın ve en hüzünlü gelen ses, bir yara 

acısına benzettiğim ses, gevşemiş bir kancanın rüzgarla pencere pervazına sürünerek 

çıkardığı gürültü imiş.  

Pas shumë kohe mësova që zëri që më dukej më i afëërt dhe më i trishtuar, një zë që 

e përngjasoja me dhimbjen e plagës, paskësh qenë një zhurmë që nxirrte një ganxhë e lëruar 

që fërkohej me parvazin.  

Ana cümle / cümlelerin sonda, yardımcı cümle / cümlelerin başta bulunduğu 

yapılar ise cümlelerin sıralanış bakımından Türkçeye uygunluk gösterir. (Karahan, 

2008, 86) 

Öyle bir sessizliğe daldılar ki düşündüklerini işitecekler diye korktum.  

U përhumbën aq shumë në një heshtje të tillë sa pata frikë se do të dëgjonin 

mendimet.  

Banguoğlu’ya gore basit cümle bir tek yargının kapsar ve bir tek başına yargıdan 

ibaret olur. Orada öbür cümle üyeleri birden fazla olabilir, fakat yargının ilk unsuru olan 

yüklem tektir. Bitmemiş fiil yargıları, yarım yargılar da böyledir. Buna göre birleşik cümlede 

ne sayıda yüklem varsa, o kadar birleşen vardır. Demek ki tek üyeli yargıdan gelen tek üyeli 

basit cümlede olduğu gibi birleşik cümlede de birleşenler de tek üyeli yargıdan ibaret 

olabilirler. Bu yüklemler çekirdek olarak birleşik cümle içinde her yargı kendine göre cümle 

üyeleri alıp gelişir ve bunlar tam yapılışlı birleşik cümleyi meydana getirir. Birleşik cümle 

yine de cümlelerden meydana gelir. Cümleler türlü ilişkilerle ve farklı şekillerde birleşirler 

ve aralarında bir sıralanma bulunur. Basit cümlelerdeki üyeler gibi birleşik cümlede de 

birleşenler bir yapılıla tabi olurlar. Ana fikri taşıyan ve mutlaka bir tam yargı teşkil eden 

cümleye başcümle deriz. Buna karşı birleşik cümlenin her türlü öbür birleşenlerine ikincil 

cümle adını veririz. (Banguoglu, 546-547) 

İlkin anlam açısından iki türlü ve şekil açısından da iki türlü birleşik cümle 

ayırdederiz. 

a. Başcümleyle anlamca ilgili, fakat onunla aynı hızada ikincil cümleden meydana 

gelen birleşik cümleye yanyana birleşik cümle (phrase composee coordonne). Burada 

ikincil cümle yancümle (coordonne) adını alır.   

Bir başcümleyle anlamca gerçekleşmesi onun varlığına bağlı bir ikincil cümleden 

meydana gelen birleşik cümleye ise altalta birleşik cümle (phrase composee subordonnee) 

deriz. Burada ikincil cümle altcümle (subordonne) adının alır. ‘Kurt kocayınca köpeklerin 

maskarası olurmuş.’ 

b. Birleşik cümlenin yapılışına göre de iki çeşidini ayırdederiz. Birincisi bir 

başcümleyle ona belli bir fiil çekim şekli veya bir bağlam, bir nispet zamiri ile başitçe 

bağlanmış bir ikincil cümleden meydana gelir. Buna tümleme birleşik cümle dışcümle 

(phrase composee completive) deriz. Burada ikincil cümle dışcümle (proposition externe) 

adını alır. Bu dışcümle bascümlenin üyelerinden biri olmaz, fakat anlamca bir yancümle, ya 

da altcümle olabilir. Orn. Kedi iki yavru doğurdu, fakat yaşamadılar. İmam osurursa cemaat 

sıçar. 
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İkincisi bir başcümleyle onun üyelerinden birinin yerini alan, ya da o üyeleri teşkil 

eden belirtme öbeklerinden birinin içine giren bir ikincil cümleden (bir yarım yargıdan) 

meydana gelir. Buna karmaşık birleşik cümle (phrase composee complexe) adını veririz. 

Burada ikincil cümleye içcümle (proposition interne) deriz. Bu içcümle her zaman 

başcümlenin üyelerinden biri veya birinde belirten olur. Anlamca da bir yancümle, ya da bir 

altcümle olabilir.  

Sen ona söz anlatmayı kolay bir iş sanıyorsun. Benim dediğime gelmiş mi? 

(Banguoglu, 548) 

Banguoglu İlinti zamirleri Türkçede az gelişmiş ve az kullanılmakta olduklarını 

belirmiştir. Çünkü Türkçede bu işleyişi karşılayan bir yatık fiiller sistemi geniş ölçüde 

gelişmiş ve yayılmış bulunuyor. Bununla birlikte yerinde kullanılışını da açıkladığımız ilinti 

zamirleri daha çok yazı dilinde görülen ilinti zamiri cümleleri (proposition relative 

pronominale) kurmaya yararlar. Bunlar bağlam cümlesine benzer şekilde tümleme, fakat her 

zaman altalta birleşik cümleler olurlar. 

Bağlam ve ilinti zamiri bahislerinde işaret ettiğimiz gibi ilinti zamiri bu iki işleyişi 

birleştiren bir kelime olduğu için bu anlamdaki cümle türlü bağlam cümlelerinde olduğu 

üzere bağlamsız yapılışa müsaittir. Sadece yanyana özel bir yükselen tonla bağlanmış olan 

iki yargı arasındaki anlamca ilinti ya sözün gelişine bırakılmış, ya da ipucu (indice) olarak 

başcümle üyelerinden birinin taşıdığı iyelik veya zamiri ekleriyle andırılmıştır. Bir kız 

severim, çilli. Bir mektup yazmış, okunmıyor. Bir arabam var, motoru bozuk. Çingeneye 

beylik vermişler, ilkin babasını asmış. 

Banguoglu’ya gore “ki” ilinti cümlesi Türkçede daha yaygın olan karmaşık 

cümlelerden bazılarını karşılamakla beraber (Bir sey söyledi ki beni düşündürdü. X Beni 

düşündüren bir şey söyledi.) ilinti cümlesi obartmalı anlatmada ayrı bir berkitme işleyişine 

sahip görünür. Bir boya yapmış ki, on para etmez. Evi öyle donattım ki, beğeneceksin. 

İlinti cümlesinde başcümle başa geçer. Bu “ki” ilinti zamirinin çekimi yoktur. 

Fakat “ki” ilinti cümlesinde kimse, nesne, isimleme olan kelimelerin yerini alır. Bu sebeple 

türlü çekim hallerinde olması mümkün bir zamir gibidir.  

Orada bir bakkal vardı ki herkesi tanırdı.  

Aty kishte një dyqan bakalli që i njihnin të gjithë. 

“ki” zamirinden sonra bir kişi zamiri veya dönüşlü zamir getirip onu çekime tabii 

tutarsak ilinti cümlesinin kuruluşu daha iyi belirtir.  

Bir kardeşi vardır ki onu ben de severim.  

Kishte një vëlla që edhe unë e doja.  

Amcasının kaybetti ki o tek dayanağıydı.  

Xhaxhai që humbi ishte e vetmj mbështetje.  

Bir dostuma rastladım ki  kendisine teşekkür borçluydum. 

U njoha me një mik që duhet t’i them një falenderim.  

Banguoglu de vurguladigi gibi eski yazı Türkçede Farsçanın etkisiyle oldukça 

yaygın görünen “ki” ilinti cümlesi, Yeni Türkçede daha az kullanılır olmuştur. * Bunu 

bağlam cümlesindeki “ki” ile karıştırmamalı. * 

Banguoglu’ya gore Çeşitli anlam ilişkileri olan iki yargının bir bağlamla birleşerek 

meydana getirdikleri cümleye bağlam cümlesi (proposition conjuctive) adını verilir. 

Kurdukları ilişkilere göre çeşitlerini gösterdiği bağlamlar anlamca yanyana veya altalta 

bağlaçlarlar. Buna göre bu cümleleri yanyana bağlam cümleleri (proposition conjuctive 

coordonee) ve altalta bağlam cümleleri (proposition conjoctive subordinee) diye iki 

altbölümde gözden geçireceğiz.  

Yine Banguoglu’ya gore yanyana bağlam cümlesinde iki yargıda biri öbürüne değil, 

sadece onunla ilişkilidir. Bu ilişkinin niteliğini bağlam belli eder. Buna göre başlıca altı türlü 

yanyana bağlam cümlesi ayırdederiz (yan cümlelere göre): 1. Ulama cümlesi, 2. Ayırtlama 

cümlesi, 3. Karşıtlama cümlesi, 4. Almaşma cümlesi, 5. Üsteleme cümlesi, 6. Açıklama 

cümlesi. (Banguoglu,  554-555) 
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Arnavutçanin yapisiyla benzeyen  cümleler: 

Ayırtlama cümlesi: İki yargıyı seçmeli olarak bağlayan birleşik cümleye ayırtlama 

cümlesidir (proposition disjonctive). Burada yargılardan yalnız birinin gerçeklermesi söz 

konusudur. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli.  

Karşıtlama cümlesi: İki yargıdan birini öburune karşı çıkaran birleşik cumleye karşıtlama 

cümlesidir (proposition adversative). Burada yancümle başcümleyi sınırlamakta veya az çok 

çürütmektedir. Bazı hallerde bağlamsız kurulabilir. Dün başlayacaklardı, başlamadılar.  

Karşıtlama bağlamları Türkçede çeşitlidir ve cümle yapılışında çok kullanılırlar.  

Sinek küçüktür ama, mide bulandırır. Sonra geldi fakat yetişemedi.  

Tümleme cümlede karşıtlama bağlamlarıyla yapılan bu cümleleri de çoğu zaman 

karmaşık cümlede -se de... -mesine ragmen, -mekle beraber karşıtlama zarffiileriyle yapılan 

cümleler karşılar. Sinek küçükse de mide bulandırır.  

Almaşma cümlesi: İki yargı arasında almaşık nöbetleşe bir gerçekleşme sırası kuran 

birleşik cümleye almaşma cümlesidir. Bu cümleler genellikle ikili bağlamlarla kurulur ve 

bunlarda bazan başcümleyle yancümle yer değiştirebilirler. Hava bir açıyor, bir kapanıyor. 

Alt alta Bağlam cümlesi  
Altalta bağlam cümlesi bir başcümleyle anlamca gerçekleşme ona bağlı bir 

yancümleden meydana gelir. Bağlam bu ikisi arasında bir altalta baglantı kurar. İlişkinin 

niteliği bağlam belli eder. Başlıca altı türlü altalta bağlam cümlesi ayırdederiz. 1. Salt 

bağlam cümlesi, 2. yerverme cumlesi, 3. sebep cümlesi, 4. sonuç cümlesi, 5. amaç cümlesi, 

6. şart cümlesi.  

a. Salt Bağlam cümlesi: İki yargı arasında bütünüyle bir altalta bağlantı sağlayan 

birleşik cümleye salt bağlam cümlesidir. Burada bağlam anlamca bir özellik getirmez. Daha 

çok konuşma dilinde bu cümleyi bağlamsız olarak da kurduğumuz olur. Anlaşıldı, 

istemiyorsun. 

Salt bağlam cümlesinin kuruluşunda yazı Turkçede yeniden eskiye doğru ki ve kim 

bağlamlarını kullanılagelmiştir ki bunlar ilinti zamiri olarak da kullandığımız kelimeler. 

Bir de baktım ki borular patlamış. Anlar ki yolcu yol görünür serviliklere.  

Bu salt bağlam cümlelerini karmaşık cümle yapılışında adfiilimsi cümleleriyle 

karşılariz. Şu farkla “ki” ilinti cümlesinde olduğu gibi, burada da bağlam cümlesinin 

obartmalı anlatmada tercih edildiği görülür.    
Yolcu servililere yol göründüğünü anlar.  

Amaç cümlesi 

Yargılarından biri öbürünün gerçekleşmesi amacını anlatan birleşik cümlelere 

amaç cümlesi adını (propositione finale). (Banguoglu, 537) (Sıfatsı Sıfatfiil cümlesi)  
Çok çalış ki kazanasın. 

Bu anlamda cümleleri de karmaşık zarffiil cümleleriyle karşılaşabiliyoruz. 

Kazanmak için çok çalışmalısın.   

Amaç cümlesi: Başcümlenin amacını gösteren bir içcümleyle yapılmış zarffiil cümlelerine 

zarffiil amaç cümlesi (proposition adverbiale finale) denir. Amaç cümlesi de sebep cümlesi 

ile akrabadır. Bağlam ile yapılan amaç cümlesi bu zarffiil amaç cümlesinin tertipçe aksidir. 

Çok çalış ki kazanasın. x Kazanmak için çok çalış. (Banguoglu, 537) 

Doğan Günay’a gore Sıralı tümceler arasındaki bağıntı biçimi de vericinin olayları 

değerlendirme (ilişkilendirme, bağlantı kurma, karşıt durumu getirme vb.) biçimini de göstermesi 

açısından ilginçtir. İki ya da daha fazla sözlüksel yerdeşlik (isotope lexicale) arasında ilişki kuran 

dilsel göstergelere bağıntılayan denir (connecteur) Türkçede şu örnekler verilebilir. Karşıtlık 

(ama, yine de, ayni olarak); amaç (için, -sin diye, -mesi için); sebep (çunku, zira, gerçi); sonuç 

(boylece, bu nedenle, demek ki, dolayisiyla); katkı / sürerlilik (az once, bir zamanlar, daha 

sonra); zaman ( once, sonra, daha sonra, nihayet); karsilastirma (boylece, ayni biçimde); birlik 

(ve, hem... hem (de), ne... ne); almasim (art arda gelme) (ya...ya da, veya tersi, yahut, gerek... 

gerek... (se), ister... ister, olsun... olsun, kah... kah, ya... ya) (Gunay, 2007, 102-203) 

Sonuc olarak Ana dilinde ikinci dereceden aktarmalar hakim oldukları için bu 

baglaçlar ve “ki” baglama edati bileşik tümceler kullanımlarda ve çeviride biraz zorluluklar 

göstermektedirler. Üstelik Türkçede biçimbirimlerin birden fazla anlamlarını aldıkları için 

yabancı öğrencilerinde doğru kullanımları her zaman görülmemektedir. Aslında ortaç ve 
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ulaçlarla kurulan bileşik tümceler Türkçe biçimsel yapısına uygundur. Bu tümceleri 

konuşmalarda ana dili olmayanlar zorla kullanıyorlar. Çeviride ise özellikler ana dilinden 

Türkçeye bu tür bileşik tümceleri basit tümcelere ayırıyorlar. Bazı durumlarda bağlaçlarla 

çeviriyorlar.   
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+{lAr} Biçimbiriminin Dilek/Temenni İşlevi Üzerine 

 

Fatih DOĞRU* 

 

Öz: +{lAr} biçimbirimi dil araştırmalarında başta çoğu kaynakta bu biçimbirime 

adını verdiğini gördüğümüz çokluk işlevi olmak üzere çeşitli işlevleriyle ele alınmaktadır. 

Ancak bu biçimbirimin sıkça kullanılan ve başlıca işlevlerinden biri olan dilek/temenni 

işlevine kaynaklarda pek yer verilmediği görülür. Çalışmamızda, kullanıldığı bağlamlardan 

hareketle +{lAr} biçimbiriminin yer aldığı tümcelere dilek, temenni, dua, istek vb. anlamlar 

kattığı göz önüne alınarak bu işlevine dilek/temenni adı uygun görülmüştür. Ayrıca 

biçimbirimin kullanıldığı bağlamlarda çoğu eksilti yoluyla oluşturulan, ilişki sözleri olan 

kalıp sözler içinde yer aldığı gözlenmiştir. Biçimbirimin temel işlevi olan ve çoğu kaynakta 

bu biçimbirime adını verdiğini gördüğümüz çokluk işlevinin kimi zaman dilek/temenni 

işlevli tümcelerde de bulunduğu, kimi zaman ise çokluk işlevinin söz konusu olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada +{lAr} biçimbirimi ile kurulan sevgiler, saygılar, selamlar, 

tebrikler, teşekkürler, öpücükler, mutluluklar, esenlikler, başarılar, iyi çalışmalar, iyi 

dersler, mutlu sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi hafta sonları, nice yıllara, 

mutlu seneler, iyi bayramlar, hayırlı kandiller, nice yaşlar, iyi uykular, tatlı rüyalar, iyi 

yolculuklar, iyi tatiller, hayırlı nöbetler, hayırlı tezkereler, bol şanslar, günaydınlar, 

merhabalar gibi yapılarda görülen dilek/temenni işlevi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar sözcükler: +{lAr} biçimbirimi, dilek, temenni, biçimbilgisi. 

 

Abstract: In language and linguistic studies, +{lAr} suffix is discussed with various 

functions. It’s primarily function is plural and name of this suffix is known as plural in many 

sources. However, it is seen that the wishing function, which is one of the main functions of 

this suffix, is not include in the sources. In this study, this function is called “wish function” 

because it has meanings like wishes, prayers, wants etc. in the contexts in which +{lAr} 

suffix is used. In addition, it was observed that in the contexts where the suffix is used are 

generated through ellipsis, in the relationship words and routines. This suffix is used some 

context both plural funtion and wishing function. But in some context plural funtion isn't 

seen. In this study, we will focus on the wishing function seen in the structures built with 

+{lAr} suffix like sevgiler, saygılar, selamlar, tebrikler, teşekkürler, öpücükler, mutluluklar, 

esenlikler, başarılar, iyi çalışmalar, iyi dersler, mutlu sabahlar, iyi günler, iyi akşamlar, iyi 

geceler, iyi hafta sonları, nice yıllara, mutlu seneler, iyi bayramlar, hayırlı kandiller, nice 

yaşlar, iyi uykular, tatlı rüyalar, iyi yolculuklar, iyi tatiller, hayırlı nöbetler, hayırlı 

tezkereler, bol şanslar, günaydınlar, merhabalar etc. 

Key words: +{lAr} suffix, wishing function, morphology. 

 

1. Giriş  

Doğal bir iletişim aracı olan dilde iletilmek istenen duyguların gösterilmesi için 

çeşitli yollar vardır. Bir duygu sözlüksel olarak dile aktarılabileceği gibi söz dizimsel olarak 

da bunu gerçekleştirmek mümkündür. Kimi zaman duygular kalıp sözlerle aktarılabilirken 

kimi zaman bunların aktarılması için adlara veya eylemlere getirilen biçimbirimler etkin rol 

oynayabilmektedir. +{lAr} biçimbirimi de üstlendiği görevler arasında böyle bir işlevi 

yerine getirebilen bir biçimbirim olarak karşımıza çıkar. 

Dil araştırmalarında +{lAr} biçimbirimi en işlek işlevi olan “çokluk” işlevi göz 

önüne alınarak değerlendirilir ve buradan hareketle “çokluk biçimbirimi” olarak adlandırılır. 

Ancak şüphesiz bu biçimbirimin tek işlevi çokluk yapmak değildir. Bu çalışmada 

değineceğimiz dilek/temenni işlevi üzerinde durmadan önce +{lAr} biçimbiriminin farklı 

kaynaklarda verilen çeşitli işlevlerini değerlendirmekte fayda olacaktır. 

2. +{lAr} Biçimbiriminin İşlevleri 
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Kaynaklarda genel olarak bu biçimbirim ad kategorileri içinde “sayı” başlığı altında 

işletimlik bir biçimbirim, kategori biçimbirimi veya genişletme biçimbirimi olarak ele 

alınmaktadır. (Gülsevin 2004: 1278-1280; Delice 2000: 232-233; Turan, 2007: 1835–1844; 

Boz, 2013: 27 vd.) Bunun yanında işlevleri bakımından (çokluk işlevi ve eylem 

çekimlerinde) işletimlik, diğer işlevlerinde türetimlik olarak ele alındığı da olur 

(Çotuksöken, 2011: 99-100). Bu biçimbirimin işlev ve kullanılışı bakımından türetimlik ve 

işletimlik biçimbirimlerin kesişme noktasında bulunduğu ve bir “üçüncü grup ara ek” olduğu 

da iddia edilmektedir (Başdaş, 2006: 5). Biçimbirimin söz dizimsel bir işlev yüklenip 

yüklenmediği konusu tartışmalıdır. Ergin (2002: 262) çokluk biçimbiriminin sözcükler 

arasında bir münasebet kurmadığını, aynı sözcüğün teklikleri arasındaki bir iç münasebeti 

ifade ettiğini, Korkmaz (2009: 257) bu biçimbirimin etkisinin eklendiği adın sınırları içinde 

kaldığını ve kapsam alanına yalnızca adların teklik biçimlerini alabildiğini söylerken Baydar 

(2011: 255) eldeki mevcut gramerlerde ifade edilenin aksine, +lAr çokluk biçimbiriminin 

geldiği kelimeler / kelime gruplarıyla cümlenin yüklemi arasında ilişki kurduğunu ifade 

etmektedir. Gülsevin (2004: 1279-1280) bu biçimbirimin sözlüksel kelime türetmediğini, 

sözcüklerde tür değişikliği yapmadığını, cümle içinde öge belirleme ve ilişki kurma 

fonksiyonlarının olmadığını, sözcüklerin biçimbirimi aldıktan sonra da önceki görevlerini 

sürdürdüğünü ve eklendikleri sözcüklerin kendileri ile sınırlı kalan değişik özellikler 

kattığını belirtir. 

 +{lAr} biçimbiriminin işlevleri şöyle sıralanabilir: 

2.1. Adlarda çokluk yapma (sayı işlevi) 

+{lAr} biçimbiriminin temel işlevi adların çokluk şekillerini yapmaktır. Ergin, 

(2002: 262) çokluk ekinin isimlerin çokluk şekillerini yaptığını; bir ismin ek almadan tek bir 

nesneyi karşıladığını, ismin tek bir nesneyi karşılayan bu asıl ve normal şekline teklik şekli 

adı verildiğini söyleyerek çokluk ekinin –lar, -ler olduğunu ifade eder. En işlek ve temel 

işlevinin çokluk olması dolayısıyla +{lAr} biçimbirimi kaynaklarda çokluk, çoğul, çoklu 

adlarıyla anılmaktadır.  

Adlarda çokluk yapmasının (sayı işlevinin) yanında +{lAr} biçimbiriminin başka 

işlevleri de söz konusudur. 

2.2. Akrabalık, aile ve grup adları yapma 

+{lAr} biçimbirimi bir şahsın bağlı olduğu aileyi, bir çevreyi, bir kimse veya yeri 

benzerleri ile birlikte göstermek için şahıs adları ve akrabalık adlarından sonra gelerek 

“topluluk, aile, grup” adları yapar. (Hatiboğlu, 1974: 96; Korkmaz, 2009: 257; Boz, 2013: 

28): Ali+ler, Ayşe+ler, Tolga+lar, teyzem+ler, ablam+lar, halam+lar, Konya+lar’da… 

İlhan (2009: 84) “topluluk, aile adları yapmak” başlığı altında ele aldığı bu işlev için 

“+gil ekinde olduğu gibi +lar ekiyle de günümüzde aynı fonksiyonla bir türetme ve kullanım 

söz konusudur. Kelime veya kelime gruplarıyla +lar +ler ekleri kullanılarak topluluk, aile, 

sülale adları yapılmaktadır.” der ve Hamitler, Kılıçgiller Sarı Bekirler örneklerini verir. 

Banguoğlu (2007: 323) millet, cemaat, boy, aile vb. yapma işlevini aktardıktan sonra 

“Turgutlar dediğimiz zaman da Turgud’un evini ve ailesini kastetmiş oluruz.” bilgisini 

vererek bu işleve dikkat çeker. 

+{lAr} biçimbiriminin bu işleviyle kullanımında bazı örneklerde kendinden önce 

gelen I. ve II. şahıs biçimbirimleri dikkati çekmektedir. Bununla ilgili olarak Ergin (2002: 

262) bu biçimbirimin esas itibariyle teklik şekline getirilen, başka işletimlik 

biçimbirimlerden sonra getirilmeyen bir biçimbirim olduğunu ancak –gil aile ismi 

biçimbirimi yerine bazen iyelik biçimbirimlerinden sonra da kullanılabileceğini ifade eder. 

Gencan (2007: 187) da “I., II. kişilere değgin iyelik takısı almış soydaşlık adlarından sonra 

gelen –ler, çoğulluk anlamından sıyrılarak o soydan olanların birkaçını, hepsini ya da 

evlerini anlatmaya yarar” ve “Birinci ve ikinci kişilere değgin iyelik –tümlenen- takısının 

tekilini almış hısımlık adlarına –ler takısı (ev halkı, aile, arkadaş…) anlamları katar”: 

dedemler, teyzemler, dayımlar, ablanlar” (Gencan, 2007: 189-190) diyerek bu işlevi ortaya 

koyar. 

2.3. Ulus, halk, hanedan, topluluk adı oluşturma 

Ulus ve yer bildiren adlardan sonra kullanılarak, “topluluk, genelleme” kavramı verir 

ve ulus, halk, topluluk ve hanedan adları yapar (Hatiboğlu, 1974: 96; İlhan, 2009: 86; Boz, 
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2013: 28): Alman+lar, Amerikalı+lar, Türkmen+ler, Kayserili+ler köylü+ler... Tarihe 

geçmiş ailelerle onlardan olanları anlatmak için de özel adlar çoğullanır: Abbasi+ler, 

Çağatay+lar, Köprülü+ler… (Gencan, 2007: 190). 

Korkmaz (2009: 257) ve Banguoğlu (2007: 323) özel adların tek bir varlığa ad 

oldukları için çokluk biçimbirimini almayacaklarını belirttikten sonra bunların aile, boy, 

cemaat, millet bir dinin mensupları ve grup gibi toplulukları gösterdikleri zaman +{lAr} 

biçimbirimini aldığını söylerler: Avşar+lar, Osmanlı+lar, Müslüman+lar, Uygur+lar… 

Gencan (2007: 187) ise “Çoğul takısı –ler, öz anlamından sıyrılarak adlara aile anlamı katar” 

dedikten sonra Oğuz+lar, Selçuklu+lar örneklerini verir. 

2.4. Şahıs ve boy adlarıyla devlet adı oluşturma 

+{lAr} biçimbirimi şahıs ve boy adlarıyla birlikte devlet adları oluşturmak için 

kullanılmaktadır: Akkoyunlu+lar, Gazneli+ler… (İlhan, 2009: 86). 

2.5. Saygı ve benzerlik bildiren grup adları yapma 

Özel şahıs adlarıyla kullanılarak “saygı” ve “benzerlik” kavramıyla “ve benzerleri” 

anlamını katarak belli bir özellikte ortaklıkları olan grup adları yapar (Hatiboğlu, 1974: 96-

97; Gencan, 2007: 189; İlhan, 2009: 87; Boz, 2013: 28): Farabi+ler, Uluğ Bey+ler, Yunus 

Emre+ler, Fuzulî+ler, Fatih+ler, Yavuz+lar, Sinan+lar, Atatürk+ler, Namık Kemal+ler… 

Banguoğlu (2007: 323) şahıs adları yanında “bir yeri benzerleriyle birlikte anlatmak 

istediğimizde özlük adlara çoklu eki getiririz” diyerek bu işlevin yer adlarıyla da 

kullanıldıığına vurgu yapar: Bir süre Nice’lerde, Riviera’larda gezip tozmuşlar…  

2.6. Bir dine, mezhebe ve akıma bağlı topluluk adı oluşturma 

Bir dine, mezhebe, ideolojiye ve akıma bağlı olan, bunların mensuplarını gösteren 

topluluk adları yapar (Boz, 2013: 28; İlhan, 2009: 99): Müslüman+lar, ülkücü+ler, Beş 

Hececi+ler… Korkmaz (2009: 257) ve Banguoğlu (2007: 323) bu biçimbirimin topluluk, 

millet, cemaat, boy, aile, bir dinin mensupları ve grup adları yapmasını tek bir işlev altında 

ele alır: Uygur+lar, Müslüman+lar, Türkçü+ler Avşar+lar, Osmanlı+lar … 

2.7. Sayılarda basamak adı, grup, topluluk bildirme 

Sayı adlarından/adıllarından sonra kullanılarak “basamak, aşama, grup ve topluluk” 

adları yapar. (Hatiboğlu, 1974: 97; Çotuksöken, 1991: 66; İlhan, 2009: 92; Boz, 2013: 28): 

bir+ler, bin+ler, yüz+ler basamağı, bin+lerce, üç+ler, yedi+ler, kırk+lar…  

Banguoğlu (2007: 323), Gencan (2007: 188) ve Korkmaz (2009: 258-259) sayıların 

zaten çokluk anlamını karşıladığını, önünde herhangi bir sayı sıfatı veya her, birkaç gibi 

belirleyici sıfat bulunan adların çokluk biçimbirimi almadıklarını (üç gün, beş çocuk, yedi 

metre) ancak bu biçimbirimin sayılara gelerek “bilinen kişi veya nesneler” topluluğuna ad 

olmak üzere veya birer toplam, birer deyim, birer terim değerinde klişeleşmiş olunca 

sayılardan sonra kullanıldığını belirtirler: Kırk+lar, Yedi+ler, Dört Büyük+ler, Kırk 

Harami+ler, Üç silahşör+ler, Beş+evler, üç ay+lar…  

Sayı sıfatlarından sonra gelen adlar, daha önce geçen tümleyicilerine uymak için de 

çoğullanırlar: Size karşı erkek+lerin haiz olduk+ları bir hak+larını da söyleyeyim. Asıl 

sayılar, üleştirme anlamında kullanılınca ya da ayrı ayrı varlıktaki sayı ile ilgili şeyleri 

anlatma durumunda olunca tümlenenler çoğul kullanılır: Y. ile V. iki el+leriyle kalça+larını 

tutarak sarsıla sarsıla gülüyorlardı…(Gencan, 2007: 188). 

2.8. Tür adı oluşturma 

Bilim alanında, ortak özellikler taşıyan “topluluk, aile ve benzeri” kavramı veren, 

daha çok bitki ve hayvan adlarından üretilen terimler için kullanılır (Hatiboğlu, 1974: 98-99; 

Korkmaz, 2009: 258; İlhan, 2009: 88; Boz, 2013: 28): ışınlı+lar, kanatsız+lar, 

sürüngen+ler, etobur+lar, memeli+ler, baklagil+ler, kedigil+ler… 

2.9. Unvanlarda saygı, eleştiri, alay bildirme 

+{lAr} biçimbirimi unvan adlarındandan sonra kullanılarak ululama için anlatıma 

saygı, nezaket, incelik veya eleştiri için alay ifadesi katar (Korkmaz, 2009: 258; Üstünova, 

2012: 388; Boz, 2013: 28). Gencan (2007: 188) bunlara “saygı çoğulu” dendiğini belirtir: 

Müdür Bey+ler, Bu toplantı Cumhurbaşkanının himaye+lerinde yapılmıştır, Sayın bay 

evde+ler mi?… Bu kullanım daha çok unvanca, kıdemce büyük olanlar ile sevilen, saygı 

duyulan kişiler için kullanılmaktadır: Başbakan düğünü eşleriyle birlikte şereflendirdi+ler. 

(İlhan, 2009: 93). 
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Aslıda tekil olan varlıklara “saygı, nezaket ve incelik” göstermek için yüklem çoğul 

biçime girer, eylemlerin ikinci kişileri de aynı amaçlarla tekil yerine çoğul kullanılır: (Genel 

müdür gelecek+ler mi? Beyefendi evde+ler mi? Hanımefendi teşrif etti+ler mi? Sizler önce 

buyurunuz, Sizler gençsiniz...) (Hatiboğlu, 1974: 100; Korkmaz, 2009: 258; Gencan, 2007: 

188; İlhan, 2009: 93).  

2.10. Özel yerleşim yeri adları oluşturma 

Kalıplaşmaya bağlı olarak özel yer adları yapar: Çoban+lar, Bağcı+lar… (Boz, 

2013: 28). İlhan (2009: 88) da biçimbirimin bu işlevinin daha çok şahıs adları ve unvanlarla 

birlikte kullanılarak yerleşim adları, köy adları türetmek olduğunu vurgular: Hoca+larköyü, 

Aydın+lar… 

2.11. Coğrafi yer adları oluşturma 

Kimi coğrafya adları (özellikle sıra, öbek oluşturan büyük kütle adları) türetir: 

Alp+ler, Toros+lar, Ada+lar… (Çotuksöken, 2011: 101). Gencan (2007: 189-190) “-ler 

çoğul ekiyle kaynaşmış yer adlarında küme, sıra, topluluk ayırtıları sezilir” der ve Pasin+ler, 

Balkan+lar, Toros+lar… örneklerini verir.  

2.12. Seslenme sağlama 

Ad soylu sözcüklerde seslenme durumu sağlanır: Ordu+lar!, Efendi+ler! 

(Hatiboğlu, 1974: 96). İlhan (2009: 87) sözcüklerde seslenme durumu sağlanırken ekin temel 

çokluk işlevi de kullanılmakta olduğunu, burada seslenme durumu için kullanılan +{lAr} 

biçimbirimli sözcüklerin teklik şahıslara seslenme amacıyla kullanılmamakta olduğunu, 

çokluk şahıslara seslenme amacıyla kullanıldığını belirtir ve “Gençler” dediğimizde muhatap 

birden fazla veya çok sayıdaki gençtir.” diyerek sayı işlevinin seslenme işlevinde de 

korunduğunu ifade eder. 

2.13. Gösterme ve soru adıllarında çoğul kavramı sağlama 

Hatiboğlu (1974: 97) “Gösterme ve soru adıllarında çoğul kavramı sağlar (bunlar, 

kimler, neler)” diyerek çokluk işlevinin gösterme ve soru adıllarındaki kullanımına dikkat 

çeker. 

2.14. Kişi ve kurumlar topluluğunu bildirme 

+{lAr} biçimbirimi, kişi ve kurumlar topluluğunu bildirmek için de kullanılır: İşçi 

Sendika+ları Konfederasyonu, Şoför+ler Odası… (Korkmaz, 2009: 258). 

2.15. Çokluk anlamlı cins adlarda anlamı güçlendirme 

Korkmaz (2009: 258) +{lAr} biçimbiriminin çokluk anlamı taşıyan cins adlarında 

anlam güçlendirmesi yaptığını (insan+lar, gök+ler, güneş+ler) vb. örnekler vererek ifade 

eder. 

2.16. Abartma anlamı bildirme 

+{lAr} biçimbirimi adlara abartma anlamı da katar (Korkmaz, 2009: 258; Gencan, 

2007: 188): Hastalıktan ateş+ler içinde yandı, Sokak+lara düştü, Kan+lara boyanmak, 

Ateş+ler içinde yanmak… Hatiboğlu (1974: 98) “Bazı deyimlerde tekil olarak kullanılması 

gereken sözcükler “abartma” kavramı vermek üzere, çoğul biçime girer.” diyerek bu işlevin 

deyimlerde yer aldığına dikkat çeker: Dünya+lar kadar işi var, Hava+lar birdenbire 

soğudu, Sıcak+lar bastırdı, Soğuk+lar fırsat vermiyor… 

Banguoğlu (2007: 323) “Çoklu ekini kimi zaman sayıca değil, mikdarca çokluğu 

anlatmak, kavramı genişletmek ve obartmak için kullanırız. Bunlara obartma çokluları 

(pluriel emphatique) adını veririz” diyerek baklava+lar, börek+ler, ateş+ler içinde, 

kan+lara boyanmış, yer+lerde yatmak, hava+lara sıçramak… örneklerini verir. 

Banguoğlu’nun örneklerine dikkat edildiğinde bu işlevin deyimlerin dışında da 

kullanılabildiğini görürüz. Abartma ayrıntısıyla çoğullanmış sayıların belirttikleri adlar da 

çoğul olabilir: Bin+lerle, bin+lerle lira+lar verdiler. (Gencan, 2007: 213-214).  

Adalı (1979: 65-66) ve İlhan (2009: 90) bu işlevi “pekiştirme” yapmak olarak 

adlandırır: Her gün baklava+lar, börek+ler yedirdim. Saç+larım döküldü... İlhan (2009: 90) 

bu adların yanında bu biçimbirimin şahıs zamirlerinin 1. ve 2. çokluk şekilleriyle birlikte 

pekiştirme gayesiyle de kullanılmakta olduğunu vurgular: Öğrenci+ler, insan+lar, Yer+ler 

gök+ler inledi… İlhan (2009: 93-94) “mübalağa, abartı belirtmek” işlevini ayrıca ele alır ve 

“Merhabalar efendim gibi bir kullanımda aslında birden çok merhaba kastedilmemektedir. 

Çünkü kişiler karşılaştığında tek merhabayla selamlaşır. Burada +lar çokluk eki, merhabayı 
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pekiştirme yanında, saygıda mübalağayı ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.” diyerek bu 

tarz örnekleri diğerlerinden ayırır. 

2.17. “Bir” sözcüğü ile birlikte abartı bildirme 

Bu biçimbirimi alan bazı sözcükler, belirtme sıfatı “bir” sözcüğü ile kullanılarak 

anlatıma “abartı” katılır (Hatiboğlu, 1974: 98; Gencan, 2007: 213-214): Ben onu bir 

yer+lere iç güveysi veremem, bir kumaş+lar aldım, görmelisiniz, bir vakit+ler çok 

iyiydiler… Gencan (2007: 188) “-ler takısı, “bir” belgisiz sıfatıyla “zaman, vakit” 

sözcüklerinden oluşan takımlara gelince, geçmişe yönelik sürerlik ayrıntısı katar.” diyerek 

bu işlevi daha çok “zaman” kavramıyla ilişkilendirir: Bir zaman+lar, Bir vakit+ler… 

2.18. Yer adlarıyla birlikte abartı bildirme 

Gencan (2007: 189) kimi yer adlarının çoğullarında abartı ayrıntısı da sezildiğini 

belirtir: Avrupa+lara gidince bizi unuttun… 

2.19. Benzerlik ve grup adları oluşturma 

+{lAr} biçimbirimi çokluk belirtmekle birlikte grup, aile adı yapmak, grup 

birlikteliği göstermek amacıyla da kullanılır (Üstünova, 2012: 391). Hatiboğlu (1974: 97) 

“Çoğul kişi adıllarında ikinci bir çoğul kavramıyle birlikte “benzerlik” kavramı da verir 

(biz+ler “bizim gibi olanlar” siz+ler “sizin gibi olanlar”) derken İlhan (2009: 91) “benzerlik 

ve grup adları yapmak” işlevine çoğul olmayan kişi adılı örneklerini de dâhil eder: ben+ler, 

sen+ler, biz+ler… 

2.20. Genelleme yapma 

+{lAr} biçimbirimi adlara eklendiğinde genelleme anlamı da verir. Hatiboğlu, 

(1974: 97) “İyelik ekiyle kalıplaşarak “zaman” kavramı veya “genelleme” kavramı sağlar” 

ve Gencan (2007: 189) da “-ler+i birleşik takısı sabah, akşam, gündüz, gece, yaz, bahar, 

öğle… gibi belirli zaman adlarına; “her” belirtme sıfatının anlamını katar ve onları belirteç 

yapar” diyerek bu işlevin daha çok zaman adlarında ve iyelik biçimbirimleriyle kalıplaşarak 

ortaya çıktığını dile getirirler: akşam+ları, öyle+leri, sabah+ları (her sabah), gece+leri, 

kış+ları… 

2.21. Gösterme ve soru adıllarında abartma ve genelleme yapma  

Gösterme adıllarıyla kurulan sözcüklere ve soru adıllarına gelerek “abartma” ile 

birlikte, “genelleme” kavramı verir (böyle+ler, ora+lar, falan+lar…) (Hatiboğlu, 1974: 97). 

2.22. İkileme oluşturma 

Bu biçimbirimi alan bazı sözcüklerle ikileme kurulur: ay+lar ve ay+lar, güzel+ler 

güzeli… (Hatiboğlu, 1974: 97-98). “Bu ikilemelerde de çokluk ifadesi vardır. Örneğin 

“caddeler sokaklar boyunca yürüdü” gibi bir kullanımda birden çok cadde ve birden çok 

sokak boyunca yürüdüğü, yani yürünen cadde ve sokakların çokluğu belirtilmektedir (İlhan, 

2009: 89). 

2.23. Yaklaşıklık bildirme 

+{lAr} biçimbirimi, sonuna geldiği adlara, kimi kez (aşağı yukarı, ona yakın…) gibi 

anlamlar katar: O fiyat+lara alamayız, Beş yaş+larında çocuk, O sıra+larda okula 

başlamıştım, Saat iki su+larında…(Gencan, 2007: 188). 

2.24. Adaşlarda birliktelik bildirme 

+{lAr} biçimbirimi aynı özel adı taşıyanları (adaşları) bir arada söylemek isteyince 

kullanılır: Ahmet+ler ayağa kalksın… (Gencan, 2007: 189). 

2.25. Eylemlerin 3. kişilerinde kullanılma 

Dilimizde bütün sözcükler tekildir. Dolayısıyla eylemler de adlar gibi tekildir. Ad 

soyundan olan sözcüklerle birlikte eylemlerin üçüncü kişileri +{lAr} biçimbirimi alarak 

çoğullanır ve bu biçimbirim eylem çekim biçimbirimi hâline bürünmüştür (Gencan, 2007: 

187; İlhan, 2009: 94): Geldi+ler, okuyacak+lar… Zülfikar (2013: 18-24) yazısında çokluk 

ifade eden kelimelerin ve belirsizlik zamirlerinin bağlı olduğu yüklemlerde çokluk 

kullanılmasını tartışmaktadır. 

2.25.1. Yalın zamanlı çekimlerde kullanılma 

Yalın zamanlı eylemlerde 3. kişi çoğul kavramı verir: alır+lar, gelse+ler… 

(Hatiboğlu, 1974: 99). 
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2.25.2. Birleşik zamanlı çekimlerde kullanılma 

Birleşik zamanlı çekimlerde, genellikle birleşik zaman ekinden önce, bazen de sonra 

kullanılır: aldı+lardı, aldıydı+lar… (Hatiboğlu, 1974: 99). Karahan (1998) birleşik kipli 

eylemlerde +{lAr} biçimbiriminin kullanımı ile ilgili geniş bilgiye yer vermektedir. 

2.25.3. Ad tümcesi kurma 

3. kişi çoğul kavramı vererek ad tümcesi kurar: Çocuklar okulda+lar… (Hatiboğlu, 

1974: 100). 

2.26. İyelik ekleriyle birlikte kullanılma 

İyelik ekiyle kullanılarak bazen tekil, bazen çoğul kavramı verir: kızların anne+leri, 

çocukların baba+ları, öğrencilerin sınıf+ları… (Hatiboğlu, 1974: 98). Ergin (2002: 263) bu 

işlevi şu cümlelerle ifade eder: “Çokluk üçüncü şahıs iyelik eki aslında –lar, -ler çokluk eki 

ile –ı, -i teklik üçüncü şahıs iyelik ekinden oluşmuştur. Bu çokluk şekli iyelik eki olan ismin 

çokluğunu karşılar. Şahıs teklik de olabilir çokluk da: Onun işleri, Onların işleri gibi…” 

Gencan (2007: 187-188) +{lAr} biçimbiriminin sonlarına geldiği adların değil, sahiplerinin 

çoğul olduklarını gösterdiğini şöyle açıklar: “Tümleyeni düşmüş ad takımlarında, tümlenene 

getirilen –ler takısı –kimi durumda, sonuna geldiği sözcüğün değil- tümleyicilerin çoğul 

olduğunu göstermeye yarar: Üç kardeş, kapı önünde oturup anne+lerini bekliyorlar. Her 

şey+lerini sattılar. El+lerinde bugün bir tek ev+leri var. Bir inek+leri, üç keçi+leri, iki 

koyun+ları var… 

2.27. Öznelerin belirtilemediği durumlarda kullanılma 

Gencan (2007: 189) “Özneler belirtilemiyorsa, belirtilmeleri gerekmiyorsa, yükleme 

çoğul eki –ler takılır. Böylece eylemler edilgenlik anlamına kayarlar.” diyerek bu işleve 

dikkat çeker: Su+lar çekilmiş… 

2.28. Art arda kullanılma 

Çoğul eki almış adlar, -de takısı aldıktan sonra, ekeylemle biçimlenince yeniden 

çoğullanabilir. Böylece bir sözcükte –ler eki art arda gelmiş olur: Bu çocuklar geçen yıl 

ilkokul+lardaydılar, bu yıl ortaokul+lara gidiyorlar… (Gencan, 2007: 94). 

2.29. Deyimlerde kalıplaşarak kullanılma 

Çalışmamızda değineceğimiz dilek/temenni işlevli örnekleri bazı araştırmacılar 

“deyimlerde kalıplaşmış olarak kullanılma”, “donuk biçimlerde kullanılma”, “kalıp sözlerde 

kullanılma” vb. başlıklar altında ele almıştır. Hatiboğlu (1974: 98) “Bazı deyimlerde 

kalıplaşmış olarak kullanılır” diyerek sıhhat+ler olsun, Tanrı sabır+lar versin, iyi gün+ler, 

iyi gece+ler, derin saygı+lar, sonsuz sevgi+ler, üstün başarı+lar, çok çok teşekkür+ler vb. 

örnekler verir. İlhan (2009: 92) da örneklerini Hatiboğlu’na dayandırarak “+lar +ler çokluk 

ekinin bazı deyimlerde kalıplaşmış olarak kullanıldıkları da görülmektedir. Deyimlerde de 

eklendiği kelimenin çokluk anlamı yanında bazen de teklik kelimenin karşıladığı kavramı 

abartmak amacıyla da kullanılmaktadır.” der. İlhan’ın verdiği örneklerden “dünya+lar kadar 

iş, sıcak+lar bastırdı” örneklerini diğerlerinden ayrı tutmak gerekir. Sebzecioğlu (2016: 

173-174) “Donuk/Kalıplaşmış (Frozen) Biçimlerde {+lAr} Kullanımı” başlığı altında ele 

aldığı bu işlevi açıklarken {+lAr} biçimbiriminin kalıp sözlerde (formulaic expressions) 

kullanımının bazen zorunluluk olduğunu ifade eder. İyi gece+ler!, tatlı rüya+lar!, *iyi gece!, 

*tatlı rüya!, günaydın, günaydın+lar örneklerini verdikten sonra günaydınlar örneğindeki 

çoğul seçimin kibarlık stratejisinin bir unsuru olduğunu, günaydınlar kalıp sözündeki 

söylemsel etkinin, dinleyiciye gizil olarak gönderilen “Sizin gününüz bir kere aydın olması 

yetmez, her zaman aydın olsun ve çok aydınlık olsun” iletisinin bir sonucu olabileceğini 

vurgular.  

Yavuz ve Balcı (2011: 100) “+lAr kalıp sözlerde incelenmemiş sabit yapılar olarak 

da kullanılır” diyerek Sebzecioğlu’nun örneklerine benzer iyi gece+ler!, tatlı rüya+lar!, 

sağlık+lar! örneklerini verir ve “tekil yapılar, verilmek istenen işlevi iletemeyen, anlamca 

dilbilgisi kurallarına aykırı (kabul edilemez) yapılar üretir” diyerek bu biçimbirimin bu işlevi 

verirken kullanılmasının gerekliliğine vurgu yapar: *İyi gece!, *Tatlı rüya!, *Sağlık! 

3. Dilek/Temenni İşlevi 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bu işlevlerinin yanında +{lAr} biçimbiriminin 

özellikle ilişki sözleri olan kalıp sözlerde kullanıldığını gördüğümüz bir dilek/temenni 

bildirme işlevi de bulunmaktadır. Hatiboğlu (1974: 98), İlhan (2009: 92), Sebzecioğlu (2016: 
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173), Yavuz ve Balcı (2011: 100) vd. araştırmacıların “deyimlerde veya donuk biçimlerde 

kalıplaşmış olarak kullanılma” başlığı altında ele aldıkları örneklerde aktarılmak istenen 

dilek/temenni işlevi göze çarpar. Bu işlevin ortaya çıkmasında şüphesiz biçimbirimin çokluk 

işlevi temelinde ortaya çıkan “abartma, pekiştirme” işlevleri önemli rol oynamaktadır. 

Böylelikle ilişki sözlerinde karşı tarafa iletilmek istenen dilek/temenni güçlendirilmiş, 

anlama daha fazla dilek/temenni katılmış olabilmektedir. Bu yapı, ilişki sözlerinde kibarlık 

stratejisinin bir sonucu olarak da ortaya çıkar; dost ve yakınlık edimsözleri oluşturur. +{lAr} 

biçimbiriminin dilek/temenni işleviyle kullanıldığı tümcelerin dilin ilişki işlevi (phatic 

communion) kapsamında değerlendirilmesi doğru olacaktır. Lyons (1983: 373) 

sözcelerimizin tek ya da birincil işlevinin bilgi iletmek ya da araştırmak, buyruk vermek, 

umut, dilek ya da istekleri iletmek ya da “duyguları belirtmek” olmadığını; aynı zamanda 

toplumsal dayanışma ve esenliği kurma ve sürdürme olduğunu aktarır. Kuşkusuz +{lAr} 

biçimbiriminin kullanıldığı tümcelerde de bu işlev ön plandadır. +{lAr} biçimbirimi 

kullanmanın yanında kimi örneklerde +{lAr}’ın anlama katmış olduğu güçlendirme “çok, 

nice, bol, binlerce, defalarca, büyük, koca, kocaman, kucak dolusu vb.” sözlüksel ifadelerle 

de sağlanabilmektedir: 

(1)  a. “Sana sevgilim, o güzel sözleri yazan eline, düşünceli haline bir milyar teşekkür.” 

b. “Sizi kutlarım, tebrik ederim, çok teşekkürler ederim.” 

c. “Benden de koca bir teşekkür!” 

(1a)’da dilek/temenni anlamında pekiştirme “bir milyar” ifadesiyle sayı arttırılarak 

sağlanırken +{lAr} biçimbirimi kullanılmamıştır. (1b)’deki gibi kimi örneklerde anlamda 

daha fazla pekiştirme, güçlendirme sağlamak amacıyla hem +{lAr} biçimbirimli yapının 

hem de eklendiği sözcüğün önüne gelen bir sıfatın kullanıldığı da görülür. Örneklerde 

sayının (bir milyar, çok vb.) arttırılarak anlamın güçlendirildiği durumların yanında, (1c)’de 

görülebileceği gibi bazı durumlarda +{lAr} biçimbirimini kullanmak yerine sözlüksel 

ifadelerle (koca vb.) dilek/temenni ifade eden kavramın boyutunun arttırıldığı da görülür. 

Dilek/temenni ifade eden +{lAr} biçimbiriminin görüldüğü yapılarda bu 

biçimbirimin eklendiği sözcük kimi durumlarda “iyi, hayırlı, güzel, mutlu, aydınlık, tatlı, 

üstün vb.” sıfatlarla nitelenmektedir: 

(2)  a. “Gönlünüzce mutlu bayramlar diliyorum.”  

b. “Haydi iyi dersler!” 

c. *“Tatlı rüya!” 

d. “Tüm okurlarımıza aydınlık bir yıl diliyoruz.” 

(2a)’daki gibi kimi örneklerde sıfatla nitelenen sözcükten sonra dilek/temenni 

işlevini ortaya koyan “dile-, temenni et- vb.” eylemlerin farklı çekimleri görülebilirken kimi 

örneklerde de (2b) örneğinde görülebileceği üzere eksiltmeye gidilebilir. Bu tarz örneklerde 

(2c)’de de görüldüğü gibi +{lAr} biçimbiriminin kullanılmaması Yavuz ve Balcı’nın (2011: 

100) da belirttiği üzere kabul edilemez tümceler oluşturur. Bu işlevin +{lAr} biçimbirimsiz 

kullanılması için (2d)’de görüldüğü gibi dilek/temenni nitelemesi yapan sıfatlardan sonra 

“bir” belirtme sıfatının kullanılması gerekir. 

(3)  a. “Sıhhatler olsun efendim.”  

b. “Hemen kalkıp "Sana uğurlar olsun!" demek vardı.” 

c. “Sayın Adnan Polat'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.” 

d. “Rus yönetimi ve halkına başsağlığı ve acil şifa dileriz.” 

(3a-d)’deki gibi dua niteliğindeki örneklerde +{lAr} biçimbiriminin kullanıldığını 

görürüz. (3a) ve (3b) örneklerindeki kalıp sözlerde eksiltili kullanımın kabul edilemez 

tümceler oluşturdukları gözlenir: *sıhhatler, *uğurlar. Ancak (3c) örneğinde bu durum söz 

konusu değildir. Acil şifalar kalıp sözü eksiltili olarak kullanılabilmekteyken (3d) örneğinde 

görüleceği üzere +{lAr} biçimbirimi yapıdan çıkarıldığında yine eksilti gerçekleşmez. 

Buradan hareketle bu tarz örneklerdeki eksiltinin oluşumunda +{lAr} biçimbiriminin 

varlığının önemli bir etmen olduğu söylenebilir. 

(4)  a. “Yazıklar olsun, Padişah iki namussuza feda etti beni!.”  

b. “İris; sana karşı duyduğum sihirli tutkuya da lanetler olsun...” 

c. “…korku uyuşukluğu içinde bırakmaya çabalayanlara lanet olsun!” 

d. “Sonra defolup gidiyor teneşirlere gelesi.” 
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Az sayıda da olsa (4a-d)’deki gibi bazı örneklerde +{lAr} biçimbiriminin beddua 

anlamlı yapılar içinde kullanıldığını görürüz. (4a)’da görülen yapıda +{lAr} biçimbirimsiz 

kullanım (*yazık olsun) kabul edilemezken (4b)’deki yapının (4c)’de görüldüğü üzere 

+{lAr} biçimbirimi kullanılmadan da kalıplaştığı görülür. Az sayıdaki bu beddua anlamında 

kullanılan örneklerin dışında +{lAr} biçimbiriminin olumsuz çağrışımı olan sözcüklerle 

birlikte (savaşan bir askere, tedavi gören bir hastaya *iyi savaşlar, *hayırlı tedaviler, *güzel 

ameliyatlar, *iyi kurtarmalar vb.) -belki de bilinç altında böyle durumların hiç yaşanmaması 

veya böyle durumlarla hiç karşılaşılmaması dilendiği için- kullanılmadığı dikkat çeker. 

(5)  a. “Günaydınlar, buyurun efendim!”  

b. “Tünaydınlar, günaydınlar.” 

c. “Alooo, Engin Bey? Efendim merhabalar.” 

d. “Afiyetler olsun şevketlim.”  

e. “Ah çok geçmişler olsun beyfendiciğim.” 

f. “Sizleri beklettim, özürler dilerim.” 

(5a-f)’deki gibi örneklerde kalıplaşmaların asıl biçimlerinde +{lAr} biçimbiriminin 

kullanılmadığını görülür. Ancak iletilmek istenen dilek/temenni, sözcüklere bu biçimbirim 

eklenerek daha yoğun biçimde aktarılmış ve anlamda pekiştirme sağlanmış olur. Bu 

örneklerde +{lAr} biçimbiriminin kullanılmasında Selçuk (2005: 2-3) birden fazla kişiye 

selam veriyor olma ayrıntısının bulunduğunu söylese de (5a), (5c), (5d) ve (5e) örneklerinde 

muhatabın tekil olduğu görülür. Burada muhatap tekil olsa da daha önce değindiğimiz 

“saygı” işlevinden hareketle muhataba olan saygı bu biçimbirimle dile getirilmiş olabilir. 

Ayrıca dilek/temenni işlevli diğer yapılarla da anlamsal bir bağ kurularak bu yapı 

örneksenmiştir de denilebilir. 

+{lAr} biçimbiriminin dilek/temenni işlevinde kullanıldığı bütün örnekler kalıp söz 

oluşturmamaktadır: 

(6)  a. “Röportaj için teşekkür eder, size hayırlı hizmetler dileriz.” 

b. “Hayırlı havlamalar...” 

c. “İyi seçimler, iyi tatiller...” 

d. “Aferinler olsun sana albay eskisi!” 

(6a-d) örneklerinde +{lAr} biçimbirimli yapılar birer kalıp söz durumunda 

değillerdir. (6a) ve (6c) gibi örnekler için belki kalıplaşma aşaması söz konusu olabilir ancak 

(6b) örneği için bundan söz edilemez. (6d)’de ise +{lAr} biçimbirimsiz kullanım bir 

kalıplaşma örneği sergilerken bu ifadenin üzerine +{lAr} getirilerek kalıplaşmanın dışına 

çıkılmıştır. 

+{lAr} biçimbiriminin dilek/temenni işlevinde kullanıldığı örneklerin bazıları 

çokluk işlevini de barındırıyorken bazı örneklerde çokluktan söz etmek mümkün değildir: 

(7)  a. “Çalışmalarınızda üstün başarılar temenni ediyorum” 

b. “Hepinize tatlı rüyalar...” 

c. “Sana hayırlı kısmetler.” 

d. “Hayırlı Cumaertesiler...”  

e. “Merhaba, hayırlı işler bol güneşler.” 

(7a) örneğinde bağlamdan da hareketle +{lAr} biçimbiriminin dilek/temenni ifade 

etmesinin yanında tümceye çokluk anlamı da kattığı görülür. (7b)’de ise rüya bir tane de 

olabilir birden fazla da… Ancak “*tatlı rüya!” tabiri kabul edilemez bir tümce 

oluşturduğundan dolayı buradaki +{lAr} biçimbiriminin tümcede çokluk anlamı verme 

amacıyla değil, dilek/temenni işlevinde kullanıldığı söylenebilir. (7c)’de de benzer bir durum 

söz konusudur. Kısmet bir tane de olabilir, daha fazla da… Ancak “*Hayırlı kısmet!” kabul 

edilemez bir tümcedir. (7d)’de gün adı (cumartesi) verilerek belirlilik sağlanmıştır. Bu 

durumda (7d) örneği için çokluk anlamından söz edilemez. (7e)’de +{lAr} biçimbiriminin 

yanında bir de sözcüğün önüne çokluk ifade eden “bol” sıfatı getirilmiştir. Ancak “güneş” 

bir tanedir. Burada dilek/temenni ifadesi hem +{lAr} biçimbirimi ile hem de sözlüksel bir 

ifade (bol) getirilerek sağlanmıştır. Çokluk anlamı söz konusu kavramın sayısıyla değil 

ancak ona mâruz kalınan, onunla geçirilen süreyle ilişkilendirilebilir. 

(8)  a. “İyi akşamlar, sizi ararız gelince.” 

b. “İyi günler dilerim, sevgiler.” 
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c. “Hayırlı Cumaertesiler…” 

d. “İyi haftalar…” 

e. “İyi öğle üzerleri...” 

f. “İyi seneler...” 

g. “*İyi dakikalar…” 

h. “*İyi saatler...” 

+{lAr} biçimbiriminin zaman bildiren sözcüklerle birlikte dilek/temenni işlevinde 

kullanıldığı örnekler yaygındır. (8a-f) örneklerinde görüldüğü üzere bu biçimbirim zaman 

bildiren belli adlarla birlikte kullanılmakta, (8g-h) örneklerinde olduğu gibi zaman bildiren 

bazı adlarla birlikte kullanıldığında ise kabul edilemez tümceler oluşturmaktadır. 

Çalışmamızda yer alan örnekler, barındırdığı metinlerin yalnızca %2'sinin yazıya 

aktarılmış konuşmalar ya da sözlü veri içerdiği Türkçe Ulusal Derlemi’nden (tnc.org.tr) 

alınmıştır. Ancak dilek/temenni işlevli +{lAr} biçimbirimi yukarıda değindiğimiz üzere 

çoğunlukla ilişki sözlerinde kullanılmaktadır. Bu sebeple günlük konuşmada kullanıldığını 

bildiğimiz örneklerin bazılarına bu derlemde rastlanamamıştır: Öpücükler, iyi alışverişler, 

hayırlı cumalar, hayırlı kandiller, hayırlı tezkereler, büyük geçmişler olsun, kurşunlara 

gelsin vb. 

+{lAr} biçimbiriminin dilek/temenni işlevinin Türk diline özgü mü yoksa başka 

dillerden kopyalama mı olduğu sorusu da akıllara gelmektedir. Selçuk (2005: 2-3) 

“Kültürlerarası İletişim Açısından Gündelik İletişim Davranışları” adlı yazısında bireylerin 

ilk karşılaşma anında ya da iletişime girerken kullandığı sözcüklerden “günaydın” 

dışındakilerin (“iyi günler”, “iyi akşamlar” vs.) veda selamı olarak da kullanıldığını, bunların 

yalın hâlde ve çoğul şekliyle söylenmekte olduğunu, semantik ve pragmatik açıdan Almanca, 

İngilizce gibi dillerle karşılaştırıldığında birebir örtüşüyor gibi gözükmesine rağmen, gerek 

gramer ve sentaks açısından, gerekse kullanım özellikleri bakımından farklılıklar 

gösterdiğini belirtir. “Merhaba” ya da çoğul şekliyle söylenilen “merhabalar” örneklerini 

veren Selçuk, bu selamlaşma şekillerinin Almanca’daki, “guten Tag”/Hallo ve “Grüß Gott” 

kelimeleriyle eşleştirilmekte olduğunu ancak “merhaba” tek bir kişiye, “merhabalar” ise 

genellikle birden fazla kişiye selam verilirken kullanıldıkları halde, “guten Tag” ve “Hallo” 

ifadeleri her iki durumda da kullanılabilmekte olduğunu vurgular. Kuşkusuz bu yapının 

başka dillerle karşılaştırılmasıyla yapılacak çalışmalarla söz konusu sorunun cevabı daha net 

bir şekilde ortaya konulabilir. 

Dilek/temenni işlevinde kullanılan +{lAr} biçimbiriminin bulunduğu yapıların 

çoğunlukla kalıp söz veya kalıp söz olmaya aday yapılar olduğu görülür. Çalışmamız 

kapsamında tespit ettiğimiz örneklerin Gökdayı’nın (2015: 106) “yapısına göre kalıp sözler” 

tasnifinden “tek sözcüklü olanlar”, “çok sözcüklü sözlükbirimler”, “öbek halinde olanlar” ve 

“cümle yapısında olanlar”; “anlamlarına göre kalıp sözler” tasnifinden “gerçek anlamlı kalıp 

sözler” ve “işlevlerine göre kalıp sözler” tasnifinden “iyi veya kötü dilek bildirenler”, “her 

duruma uygunluk sağlayanlar”, “nezaket kurallarına uymayı sağlayanlar”, “dinsel kimliği 

açığa çıkaranlar”, “iletişim sürecini düzenleyenler” ve “söz eylemleri gerçekleştirenler” için 

uygun düştükleri söylenebilir. 

Çalışmamız kapsamında dilek/temenni işlevinde kullanıldığını tespit ettiğimiz 

+{lAr} biçimbirimli örnekler† şunlardır: 

Sunma, iletme amacıyla oluşturulan yapılar  

Sevgiler (sunarım‡), Saygılar (sunarım/olsun), Selamlar (sunarım/olsun), Teşekkürler 

(ederim/sunarım), Tebrikler, Hürmetler (ederim)… 

Önünde sıfat bulunmayanlar  

Mutluluklar (dilerim), Saadetler (dilerim), Esenlikler (dilerim), Kolaylıklar (dilerim)… 

Önünde “iyi, hayırlı, güzel, mutlu, tatlı vb.” ifadelerle kullanılanlar 

                                                      
† Örnekler Türkçe Ulusal Derlemi’nden alınmış, derlemde yer aldığı şekliyle yazılmıştır. Derlemde 

bulunamayan örneklere yer verilmemiştir. 
‡ Farklı zaman ve şahıs çekimi bulunan örneklerde çalışmada ölçünlülük arz etmesi bakımından geniş 

zaman ve 1. teklik şahıs biçimbirimli örneklerin yazımı tercih edilmiştir. 
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İyi/hayırlı çalışmalar (dilerim), İyi dersler (dilerim), İyi akşamlar (dilerim), İyi/güzel günler 

(dilerim), İyi/hayırlı geceler (dilerim/temenni ederim), İyi uykular (dilerim), Tatlı/renkli 

rüyalar (diliyorum), İyi tatiller (dilerim), Hayırlı/üstün Başarılar (dilerim/temenni ederim), 

Bol/iyi şanslar (dilerim), Hayırlı işler (dilerim), Hayırlı kazançlar (dilerim), 

Mutlu/iyi/hayırlı bayramlar (dilerim), Nice/iyi seneler (dilerim), Güzel/iyi yıllar (dilerim), İyi 

nöbetler (dilerim), İyi/tatlı eğlenceler (dilerim), Sabah/akşam şerifleriniz hayırlı olsun, 

Hayırlı Cumartesiler, İyi pazarlar, İyi haftalar, İyi öğle üzerleri, Mutlu/iyi hafta sonları, 

İyi/hayırlı okumalar (dilerim), İyi satışlar, İyi seçimler, Hayırlı yolculuklar (dilerim), Hayırlı 

Ramazanlar, Hayırlı kısmetler, Hayırlı hizmetler, Hayırlı mesailer, Hayırlı havlamalar… 

Önünde “çok, bol, nice, yüzlerce, binlerce, bin kere vb.” ifadelerle kullanılanlar 

Çok teşekkürler, Nice yıllara, Bol güneşler, Bin kere özürler dilerim… 

Önünde “büyük, koca, kocaman, kucak dolusu vb.” ifadelerle kullanılanlar 

Kucak dolusu selamlar, Kucak dolusu sevgiler, Kocaman tebrikler… 

Dua niteliğinde olanlar 

Acil şifalar (dilerim), Allah şifalar versin, Şifalar olsun, Geçmişler olsun, Hayırlara vesile 

olsun, Nurlar içinde yatsın, Işıklar içinde yatsın, Sabırlar dilerim/Allah sabırlar versin, 

Şükürler olsun, Sağlıklar diliyorum, Sıhhatler olsun, Tövbeler olsun, Uğurlar olsun, Allah 

(uzun/hayırlı) ömürler versin Mutlu/uzun ömürler (olsun), Allah sabırlar versin, Afiyetler 

(olsun/dilerim), Ellerine sağlık, Nazarlar değmesin, (Cenâb-ı Hak'tan) rahmetler dilerim… 

Beddua niteliği olan yapılar 

Yazıklar olsun, Lanetler olsun, Teneşirlere gelsin…  

Örnekseme yoluyla oluşturulan yapılar 

Günaydınlar (olsun), Tünaydınlar, Merhabalar (olsun), Afiyetler (olsun/dilerim), Geçmişler 

olsun, Özürler dilerim, Aferinler (olsun)… 
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Sonuç 

+{lAr} biçimbirimi en işlek işlevi olan “adlarda çokluk yapma” işlevinin yanında 

çeşitli işlevlerle karşımıza çıkabilmektedir. Bunlardan bir tanesi de yer aldığı tümcelerde 

“dilek/temenni” bildirme işlevidir. Bu işlev çoğunlukla ilişki sözleri olan kalıp sözlerde 

görülmektedir. Bu yapının ilişki sözlerinde kibarlık stratejisinin bir sonucu olarak da ortaya 

çıktığı; dost ve yakınlık edimsözleri oluşturduğu söylenebilir. Kaynaklarda +{lAr} 

biçimbiriminin işlevleri verilirken dilek/temenni işlevli örneklerin “deyimlerde veya donuk 

biçimlerde kalıplaşmış olarak kullanılma” başlığı altında ele alındığı dikkat çeker. Ancak bu 

biçimbirimin dilek/temenni bildirdiği kalıplaşmamış örneklere de rastlamak mümkündür. 

+{lAr} biçimbiriminin dilek/temenni ifade ederken bulunduğu tümcede anlamı pekiştirmek, 

güçlendirmek amacıyla kullanıldığı söylenebilir. Anlama katmış olduğu bu güçlendirme 

+{lAr} biçimbiriminin yanında “çok, nice, bol, binlerce, defalarca, büyük, koca, kocaman, 

kucak dolusu vb.” sözlüksel ifadelerle de sağlanabilir. Geçtiği bağlamlar göz önüne 

alındığında dilek/temenni işlevli +{lAr} biçimbirimi sunma, iletme amacıyla oluşturulan, 

önünde “büyük, koca, kocaman, kucak dolusu vb.” ifadelerle kullanılan, önünde “çok, bol, 

nice, yüzlerce, binlerce vb.” ifadelerle kullanılan, önünde “iyi, hayırlı, güzel, mutlu, tatlı vb.” 

ifadelerle kullanılan, önünde herhangi bir sıfat bulunmayan ve çoğunlukla eksiltili olan, dua 

niteliğindeki, beddua niteliğindeki ve bu yapılardan örnekseme yoluyla oluşturulan yapılarda 

karşımıza çıkmaktadır. 
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Kutadgu Bilig’de Süreklilik Mefhumuna Semantik Bakış 

 

Ayşe ADIGÜZEL* 

 

Öz: Kutadgu Bilig İslamiyet’in etkisindeki Türk Edebiyatı’nın ilk ürünüdür. Yusuf 

Has Hȃcib tarafından yazılmış olan eser siyasetname tarzındaki içeriği ve dil özellikleri ile 

değerini günümüzde de korumaktadır. Sadece döneminin siyasal anlayışını değil; kültür, 

yaşam felsefesi, dinȋ yaşayış, ahlȃk, askerȋ yapı gibi bir çok konuyu içermesi ile de farklı 

alanlarda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara günümüzde de kaynak olma özelliğini 

kaybetmemiştir.  Süreklilik konusunda yapılacak çalışmamızda, Kutadgu Bilig örneği 

seçilerek konu aydınlatılmaya çalışılacaktır. Eserden verilen örnekler, günümüz Türkiye 

Türkçesindeki örneklerle karşılaştırılacaktır. Dilbilgisi üzerine yapılan çalışmalarda 

süreklilik mefhumu hep birleşik fiiller ile açıklanmaktadır. Halbuki sentaksla semantik 

birlikte değerlendirildiği zaman bu anlamı sadece birleşik fiillerin sağlamadığı 

görülmektedir. Bir fiil tek başına devamlılık anlamı verebildiği gibi cümle içinde kullanılan 

herhangi bir öge de cümlenin fiili süreklilik anlamına sahip olmasa da bu anlamı taşımasına 

destek olmaktadır. Çalışmamızda bu fillerin ve birleşik fillerin hangi tamamlayıcılarla 

kullanıldığı, dizimsel ve anlamsal olarak birbirleriyle çeşitli bağlantılar kuran fiilimsiler, 

edatlar, kelime ve ek çeşitlerinin süreklilik ifadesi kazandırmada nasıl bir ilişkiselliği 

olduğu, Kutadgu Bilig’den seçilen örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Kutadgu Bilig, süreklilik, semantik. 

SEMANTIC VIEW OF CONTINUITY CONCEPT IN KUTADGU BILIG  

Abstract: Kutadgu Bilig written by Yusuf Has Hacip is the first piece of İslamic 

Turkish literature. It doesn't lose its first value thanks to its politics and linguistic 

characteristics. The researcher, who wants to work in different fields with not only the 

political understanding of the period but also culture, life philosophy, religious life, morality, 

military structure and so on, has not lost its feature of becoming a resource. We will use 

Kutadgu Bilig as a reference to let day light into our work about contunity concept. The 

examples given by the work will be compared with the examples from contemporary Turkey 

Turkic. Contunity concept generally expresses with compound verb in studies on grammer 

but İf we evalute syntax and semantics together we can easily see that not only compound 

verb provide this result but also other factors has an an effect on continuity. For example: A 

single verb can give a continutity meaning by itself. In addition to this any component in a 

sentences can provide continuity meaning despite verb in a sentence has no continuity 

meaning. In this work with reference to examples in Kutagu Bilig We will try to explain all 

single and compound verbs including their adjuncts. We will also analyse semantic and 

sequantially connected "gerindual", "preposition" and "addition" types in order to 

understand their effects on continuity. 

Key words: Kutadgu Bılıg, contınutıty, semantıcs. 
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1.Giriş 

Kutadgu Bilig İslamiyet’in etkisindeki Türk Edebiyatı’nın ilk ürünüdür. Yusuf Has 

Hȃcib tarafından yazılmış olan eser siyasetname tarzındaki içeriği ve dil özellikleri ile 

değerini günümüzde de korumaktadır. Sadece döneminin siyasal anlayışını değil; kültür, 

yaşam felsefesi, dinȋ yaşayış, ahlȃk, askerȋ yapı gibi birçok konuyu içermesi ile de farklı 

alanlarda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara günümüzde de kaynak olma özelliğini 

kaybetmemiştir. Çalışmada ise süreklilik ifadesi irdelenirken Kutadgu Bilig’in bu çok yönlü 

özelliğinden faydalanılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda süreklilik birleşik fiili esas alınarak, cümledeki diğer ögelerin 

semantik ve sentaks boyutu dikkate alınmayarak, yıllardır biçimbilimsel yönüyle anlatılmaya 

çalışılmıştır. Yapılan tanım ve sınıflandırmalar genel kabul görmüş ve gramer kitaplarında 

sıklıkla rastladığımız ifadelerdir. Günümüzde ise bu ilişkiselliği önemseyen çalışmaların 

giderek arttığı görülmektedir. 

Süreklilik fiilleri ve destekleyici unsurlar incelenirken ilişkili olduğu başlık altında 

tanımlamalar yapılarak, Kutagdu Bilig’den konuyla ilgili örneklere yer vererek sistemli bir 

şekilde yorumlanarak izah edilmeye çalışılmıştır. 

2. Fiiller Hakkında Yapılan Tanımlamalar ve Sınıflandırmalar ile Süreklilik 

İfadesi Değerlendirmesi 

Konumuzun temel dayanağı fillerle ilgilidir. Yıllardır yapılan tanımları esas alarak 

fiil, asıl fiil, yardımcı fiil hakkında edindiğimiz bilgi aşağıdaki tanımlar çerçevesinde 

dönmüştür. 

-Cümlede iş, oluş, kılış bildiren kelimelere fiil denir 

-Fiiller cümledeki görevleri bakımından; asıl fiiller, yardımcı fiiller olarak ikiye 

ayrılır 

-Yardımcı fillerin cümle içinde isim veya fiil soylu sözcüklerle kullanılmasıyla da 

birleşik fiil oluşur. 

Bu tanımlamaların kalıplaşmış örneklerle devam etmesiyle, edinilen bilginin bilimsel 

kabulden toplumsal kabule giden yolda ilerlediği görülmektedir. Gramer kurallarının keskin 

çizgilerle çizilmesi sebebiyle bu çizgilerin sınırları dışına çıkmak da uzun yıllar pek mümkün 

görülmemiştir. 

Yapılan bazı tanımlar ışığında değerlendirmeler yapacak olursak, öncelikle yapı 

bakımdan basit, türemiş, birleşik fiil şeklinde yapılan açıklamalara göz atmak yerinde 

olacaktır. 

Ediskun basit yapılı fiilleri, anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan bir ya da 

birkaç heceli fiiller olarak tanımlar. Yaz-, koş- git- gibi (Ediskun, 1996, 224). 

Delice ise bizim düşüncelerimiz ile paralel olarak açıklamalarında daha geniş bir 

çerçeve kullanarak birtakım açıklamalar yapmıştır. Türemiş filleri ve genişletilmiş fiilleri 

ayrı kategorilerde ele aldığı görülür.  Fiil ya da isim köklerine yapım eki getirilerek türetilen 

fiilleri türemiş yapılı fiil olarak tanımlar fakat fiilden fiil yapma eki olarak bilinen çatı 

eklerinin yeni kelime yapmadığını düşünür ve zorunlu bulunması gereken unsurları 

belirlemeye yaradığını ifade eder. Fiilden fiil yapma eklerinin fiil tabanına yeni anlam 

katmadığını, var olan anlama genişlik kazandırdığı için fiil genişletme ekleri olarak alınması 

gerektiğini ifade eder. Kov- fiilinin –ala- ekini alarak genişlemeye uğradığını ve süreklilik 

anlamı kazandırdığını ifade eder (Delice, 2002, 189-191). 

Türkçe sözlükte birleşik fiil, isim soyundan bir kelime ile biçim veya anlam 

bakımından kaynaşıp bütünleşen fiiller olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2005, 283). 

2.1.Birleşik Fiil 

Birleşik fiillerin teşkil edilişleri açısından yapılan sınıflandırmalarda ise bu 

çeşitliliğin diğer gruplara oranla daha fazla olduğu görülmektedir. 

Ergin de birleşik fiilleri TDK ile benzer olarak tanımlar ve başına getirilen unsura 

göre ikiye ayırır. 

1-İsimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller 

2-Fiille birleşik fiil yapan yardımcı fiiller (Ergin, 1993, 364-365) 

Bilgegil’in tasnifinde ise Erginden farklı olarak üçüncü bir maddeye yer vermiştir. 
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a-Yardımcı fiiller ve onlarla teşkil olunan birleşik fiiller (temenni et-, memnun kıl-

…) 

b-İki fiilin birleşmesiyle teşkil olunan birleşik fiiller (yazabil-, bitiriver-…) 

c-Kaynaşma yoluyla teşkil edilen birleşik fiiller (mihnet çek-, yorgun düş-….) 

(Bilgegil, 1984, 280-284) 

Koç’un tasnifi ise Bilgegil ile benzeşir ve bazı filler hakkında değerlendirmeler 

yapar. Koç’a göre birleşik fiillerde esas anlamın birinci eylemde olduğu ve buradan hareketle 

de bilmek, vermek, durmak, kalmak, gelmek, yazmak, görmek eylemlerinin yardımcı eylem 

olmadıkları halde, değişik kavramları içeren birleşik eylemler kurduklarını ifade eder (Koç, 

1996, 352). 

Delice ise birleşik fiilleri öbek fiiller başlığı altında toplamıştır. Bu tür fillerin kendi 

anlamından uzaklaşmış yardımcı fillerle kurulan gelivermek, düşeyazmak gibi tasvir 

fillerinde bile yapısal ayrılıkları barındırdığını iddia eder. Asıl fiil ile yardımcı fiil arasına ya 

zarf-fiil eki ya da bir kip eki kendi işlevi ile getirilmesine rağmen, birleşik kelimelerin 

birleşenlerini herhangi bir ekle ayırmanın, farklı farklı çekimlemenin mümkün olmadığını ve 

buna bağlı olarak öbek fiil terimini tercih eder. Öbeklerin amacının da anlamı netleştirmek, 

sınıflamak ve açıklamak olduğunu dile getirir. 

Öbek fiilleri: 

1-Yardımcı fillerle kurulanlar 

2-Asıl fillerle kurulanlar 

3-Ek-fiille kurulanlar (Delice, 2002, 185-212) 

Korkmaz ise birleşik fiilleri değerlendirirken biraz daha detay vererek dört gruba 

ayırmıştır. 

1-Bir yanı ad, bir yanı yardımcı fiil olan birleşik fiiller 

2-Bir yanı sıfat-fiil, bir yanı yardımcı fiil olan birleşik fiiller (karmaşık fiiller) 

3-Bir yanı zarf-fiil bir yanı fiil olan birleşik fiiller (tasvir fiilleri) 

4-Anlam kaymasına uğramış ve deyimleşmiş olan birleşik fiiller (Korkmaz, 2003, 

791-857) 

Birinci grup için bir ad ya da bir sıfat ile et-, ol- yardımcı fiillerinin veya fiil olma 

dışında yardımcı fiil olarak kullanılan bul-, bulun-, buyur-, eyle-, kıl-, yap- fiillerinin 

birleştirilmesi yoluyla kurulan birleşik fiiller olarak tanımlar. 

İkinci grubu ise karmaşık fiiller olarak tanımlar ve bunların değişik zaman kesimi 

içindeki sıfat-fiillerin, ol- yardımcı fiili ile birleşmesinden oluştuğunu ifade eder ( Korkmaz, 

2003, 150-151). Sınıflamalarda görüş birliği olmasa da benzer ifadeleri farklı yönlerden 

açıklama gayreti dikkat çekicidir. 

Bunun dışında karmaşık fiil, katışık fiil gibi ifadelerle de karşılaşılmaktadır. 

Korkmazın yukarıdaki tasnifinde yer aldığı gibi  Göğüş ve Banguoğlu da buna benzer 

terimlere yer vermişlerdir.  Göğüş ana yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiilleri ikiye ayırır. 

1-İsim soyundan bir kelime ve yardımcı fiille oluşturulanlar 

2-Bir ortaç ve bir yardımcı fiille oluşturulanlar 

Birinci gruba dâhil ettiği birleşik fiillerin, bazı ortaçlarla olmak, bulunmak yardımcı 

fiillerinden biriyle birleşmesiyle oluştuğunu ve ortacın gösterdiği zamanın, birleşik fiille özel 

bir zaman anlamı kattığını ve bu türden birleşik fiillerin katışık fiiller olduğunu iddia eder ( 

Göğüş, 1988, 257). 

Banguoğlu ise iki fiilden oluşan birleşik fiilleri ayırırken, tasvir fiillerini anlattıktan 

sonra karmaşık fiiller diye adlandırdığı grubu ise aşağıda olduğu gibi incelemektedir. 

1-Öncelik fiilleri (anlamış ol-, görüşmüş ol-, bitirmiş ol-…) 

2-Başlama fiilleri (gelir ol-, utanır ol-, işitmez ol-….) 

3-Niyet fiilleri (verecek ol-, isteyecek ol-…)  (Banguoğlu, 1990, 482-486) 

Birleşik fiilleri sınıflandırırken görüldüğü gibi kimi araştırmacılar genel kimi 

araştırmacılar ise detaylandırıcı bir yaklaşımı kullanmışlar. Birleşik fiilleri anlatırken asıl 

amacımız bu farklılıklara giriş yapmaktır. Fiille ilgili ilerleyen açıklamalarda bu fark giderek 

artacaktır ve süreklilik ifadesi ile bağlantısı gözler önüne serilecektir. 
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2.2. Yardımcı Fiil 

Süreklilik birleşik fiili ve süreklilik ifadesi çerçevesinde yardımcı fiil hakkında 

yapılan değerlendirmelerde yardımcı fiil sınırlandırılabilir mi sorusunun cevabını, verilen 

örneklerle destekleyerek yardımcı fiiller sınırlanamaz görüşünü elde edeceğiz. 

Gramer kitaplarında bu tür yardımcı fiillerin etmek, eylemek, olmak, kılmak (Gencan, 

1992, 167) temelinde şekillendiğini kimi zamanda bu yardımcı fiillere imek fiili gibi farklı 

filleri ekleyenlerin de olduğu görülmektedir. Böyle bir ekleme yapan Korkmaza göre bu 

filler ad ve ad soylu Türkçe kelimelerle, yabancı kaynaklı ad soylu kelimelerin 

fiilleştirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca tasvir anlamı katan ver-, dur-, kal-, yaz- gibi 

fiillerinde bu gruba dahil olduğunu ifade eder(Korkmaz, 2007, 241). 

Korkmaz’ın fiilleri değerlendirdiği başka bir çalışmasında ise eyle-, kıl- ve yap- 

fiillerini de et- fiiline paralel işlev gören geçişli yardımcı fiiller olarak kabul ettiğini ama 

bunlardan eyle- fiili Eski Anadolu Türkçesindeki kadar yaygın olmayıp belirli yerlerde 

kullanıldığını ifade eder. Kıl- yardımcı fiilinin ise icra kıl-, mecbur kıl-, namaz kıl- gibi 

birkaç kalıplaşmış ifadede kaldığını, bunların içinden en yaygın olanının ise yap- olduğunu ( 

askerlik yap-, baskı yap-, park yap-) belirtir. Yalnız başına emretmek ve söylemek 

anlamlarını taşıyan buyur- fiilinin, bir yardımcı fiil olarak da kullanıldığını ve et- yardımcı 

fiilinin yerini tuttuğunu ama bu yardımcı fiilin bilhassa ince nezaket üslübu taşıyan ve saygı 

bildiren sayılı ifadelerde yer aldığını ( dikkat buyur-, insaf buyur-, kabul buyur-) vurgular 

(Korkmaz, 2003, 792-800). 

Bu çeşitlenmelere ise Özkan’ın ve Delice’nin daha fazla yer verdiği görülür. Özkan, 

et-, eyle-, kıl-, ol- yardımcı fiillerine bir de bulun- yardımcı fiilini  eklemiştir. Eski Anadolu 

Türkçesinde geçen yardımcı fiiller hakkında bilgi verirken konuya farkılı bir bakış açısı 

kazandırarak, aslında yardımcı fiil olmamakla birlikte bul-, dut- gel-, gör-, var-, vir-, tur-, 

ur- fiillerinin oynadığı rolün de hemen hemen yardımcı fiillerinki gibi olduğunu iddia eder 

(Özkan, 2000, 147). 

Delice’ye göre fiiller kullanım açısından iki kısımda incelenir. Bunlar asıl ve 

yardımcı fiillerdir. Asıl fiiller kılış ve oluş anlamlarının dışavurumlarını sağlarken, yardımcı 

fiiller; ya yabancı dillerden Türkçeye girmiş isimlerin fiil şekillerini vermek ( arz etmek, rica 

olunmak vb.); ya da zarf fiil ekleri veya bu eklerin yerine kullanılabilen kip ekleriyle 

birleşerek özel fiil kiplerini oluşturmak (düşeyazmak, bakıp durmak vb.); ya da isimlere 

eklenerek onların yüklem oluşlarını sağlamak (güzel turur > güzeldir, açık ermiş> açıkmış 

vb.) için kullanılır (Delice, 2002, 193). 

Bu noktada yukarıdaki açıklamalar savunduğumuz kısıtlı sayıda öğretilen yardımcı 

fiillerin daha fazla olduğu görüşünü destekler nitelikte ifadelerdir. Türkçe kalıplara 

sığdırılamayacak kadar zengin bir dildir. Bu kısıtlamalar bir nevi dilimizin zenginliğine 

yapılan bir haksızlıktır. Çalışmada sadece süreklilik birleşik fiillerine değil, diğer unsurlara 

yer verilerek bu zenginlik gözler önüne sermeye çalışılmıştır. 

2.3. Süreklilik Birleşik Fiili 

Süreklilik Birleşik Fiili olarak gramer kitaplarında –a dur, -a kal-, -e gel-, -e gitmek 

ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadelerin dışında –a bak, -a bat-, -a çıkar-, -e gör-,  -a koy-, -e 

sür-, -a var-, -a yorı- gibi ifadelerin de kullanıldığı görülmektedir. Bu fiillere ek olarak, 

kendi anlamıyla süreklilik ifade etmeyen ol-, et-, eyle-, edin- gibi yardımcı fiillerle kurulan 

birleşik fiillerin, süreklilik anlamı sağlayabildiği görülmüştür. Bu fiillerle kullanılan 

kelimenin etkisiyle esir ol-, hac yap-, mübtela ol-, adet edin- gibi ifadeler de devamlılık 

anlamını bünyesinde taşımaktadır. Süreklilik fiilleri, sürek fiilleri, sürerlik fiilleri isimleri 

altında araştırmacılar konuyu açıklamaya çalışmışlardır. 

Ediskun sürerlik fiilleri adıyla anlamlarına göre detaylandırmıştır. Dur- ve koy- 

sürerlik, devamlılık; gel- geçmişten sürüp gelme, beklenmezlik, apansızlık; git- şimdiki 

zamandan geleceğe doğru sürüp gitme; gör- çaba, özen, önem; kal- beklenmezlik görüntüsü 

içinde bir sürerlik, geçmişten sürüp gelme anlamlarına sahip olan fiiller şeklinde açıklamıştır 

(Ediskun, 1996, 232-234). 

Demir ise öbür birleşik fiillere göre çeşidinin daha fazla olduğu ifade eder. –a bak-, -

a bat-, -a çıkar-, -a dur-, -e gel-, -e git-, -e gör-, -a kal-, -a koy-, -e sür-, -a var-, -a yorı- 

kullanışlarına yer vererek açıklamaya çalışmıştır (Demir, 2004, 111-114). 
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Şimdi de süreklilik anlamı taşıyan birleşik filleri Kutadgu Biligden seçtiğimiz 

örneklerle açıklamaya çalışacağız. Bu örnekler verilirken beyitte basit fiil şekliyle yer alıp da 

açıklaması birleşik fiil şeklinde yapılan örneklere de yer verilecektir. Ayrıca olumsuz şekilde 

yer alan birleşik fiillerin olumlu haliyle süreklilik ifade ettiği görülmüştür.  Bazı birleşik 

fiillerin yalın hale indirgendiğinde, anlatılmak istenen süreklilik ifadesi daha net 

görülmektedir. 

bu eḍgü ḳılu tur ay edgü kişi/ḳarımaz bolur eḍgü meñü yaşı (1639) "Ey insan, iyilik 

yapmaya devam et; iyilik ihtiyarlamaz, onun ömrü ebedidir." 

köñül tüzdi ilig kör anda naru/buḍunḳa birü turdı eḍgü törü(3093)"Bundan sonra hükümdar 

gönlünü doğrulttu; halka iyi kanunlar vaz’ etmekte devam etti." 

satıġçı küḍezsü ẹmanẹtlerin/ḳılu tursu uzlar naṣiḥatların (5589)"Satıcı emanetlerini 

gözetsin; san’at ustaları başkalarını yetiştirmekte devam etsinler. & Kılı tur- eylemi nasihat 

etmeye devam etmek anlamıyla kullanılsa da, burada ustanın başkalarını yetiştirmesi 

anlamıyla, tur- eylemi sayesinde bu sürecin devamlı olması gerektiği ifade edilmiştir. 

yanut birdi ögdülmi aydı ilig/bu yañlıġ birü tursa öt sav erig (6265)"Öğdülmiş cevap verdi: 

-Hükümdar bu şekilde öğüt ve nasihatleri ile beni desteklemeye devam ettiği müddetçe 

(Halka tatbik edilen kanunlar daima iyi olur…) & Öğüt ve nasihatleri vermek suretiyle 

desteklemek, bir anlamda yetiştirmek anlamına gelen birü tur- fiiliyle devam etme anlamı 

sağlanmıştır. 

yana aydı ay toldı uḳ ay oġul/ölümüg unıtma öyü tur oḍul (1273)" Ay-Toldı devam etti ve: -

Ey oğul, anla-dedi- ölümü unutma, onu daima düşün ve uyanık bulun." 

kimi eḍgü tuttuñ añar ḳorḳu tur/sini isizin ol ulıġay ünün (6363)"Kime iyi muamele ettinse, 

(devamlı) ondan kork; onun kötülüğü bir gün seni inletecektir." 

yaḳınlıḳ ḳılu tursa tise özün/bolup ḳoltġu ḳolma bolu bir sözün (4275)"İnsanların sana her 

vakit yakınlık göstermelerini istersen, onlardan hiçbir istekte bulunma ve onların suyuna 

git." & düşün-, kork-, yakınlık göster- gibi bilişsel ve duygusal durumlarda devamlılık tur- 

fiili ile sağlanmıştır. 

neçe me toḳ erse yiyü turġu aş/ kişi aş kişike körü bir ḳadaş (4600)"Ne kadar tok olursa 

olsun, insan ikram edilen yemeği reddetmemelidir; ey kardeş yemeği adamına göre ikram 

et." 

taduñ tumlıġ erse isigin küçe/isig erse tumlıġ yiyü tur içe (4628)"Tabiatın soğuk ise, onu 

sıcakla kuvvetlendir; sıcak ise, (devamlı) soğuk şeyler ye ve soğuk şeyler iç." 

yaġa tursu yaġmur yazılsu çiçek/ḳurımuş yıġaçtın salınsu küjek (118)"Yağmur yağmakta 

devam etsin, çiçekler açılsın; kurumuş ağaçlardan perçemler sarksın."& yemek ye-, yağmur 

yağ- gibi örneklerde tekrar eden eylemlerden oluşmuş bir devamlılık söz konusudur. 

isizlerke berge urup könmese/özüñ saḳnu turġu olardın usa (5281)"Kötüler, dayak atıldığı 

halde, yola gelmezlerse, kendini mümkün mertebe onlardan korumaya çalış."& Eylemler, 

devamlılık anlamını tur- yardımcı fiili ile sağlayarak devamlılık, kararlılık, bıkmama vb. 

ifade etmektedir. Eserin öğüt verici özelliğinden dolayı bu tür örneklere sıklıkla 

rastlamaktayız. Bu yardımcı fiillerin önlerinde kullanılan ifadelerin bazılarında ise ayrıca 

kendi anlamlarından kaynaklanan ikinci bir süreklilik anlamı da görülmektedir. Korkmak 

fiili göreceli bir ifadeyken, korumak fiili bu sürekliliği üzerinde taşımaktadır. 

ḳapuġdın yana evre yandı ive/eñip ḳaldı ögdülmiş elgin ova (5967)"Kapıdan tekrar koşarak 

geri döndü, Öğdülmiş ellerini ovuşturarak, şaşırmış bir halde kaldı." 

severin bulup körse sevnü küle/ḳalır aḍrılurda bu ḳaḍġu bile (6201)"Sevdiklerini bulunca, 

onlara sevinerek ve gülerek bakar; ayrıldığı zaman yine kederi ile baş başa kalır." 

bu ay toldı buldı tilekin tükel/ tüketti tiriglig turu ḳaldı mal (1051)"Bu Ay-Toldı her 

isteğine kavuştu; ömrünü tamamladı, malı-mülkü kaldı." 

munu men barır men ay ilig ḳutı/turu ḳaldı oġlum bu baġrım otı (1482)"Ey devletli 

hükümdar, işte ben gidiyorum; oğlum, bu ciğer-parem, burada kalıyor." 

bu kün sen maña kelmişiñde berü/baḳa kör tapuġ barça ḳaldı turu (4685)"Bugün senin bana 

geldiğinden beri, bak işte, bütün ibadet olduğu gibi geri kaldı." 

ölüm tutsa aḫır bu neñ asġı yoḳ/turu ḳalġa malıñ saña tatġı yoḳ (5300)"Nihayet ölüm 

yakalayınca, bu malın faydası yoktur; malın geri kalacak ve artık onun zevkini 

süremeyeceksin." 
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ölümke asıġ kıldı erse ot em/otaçı turu ḳalġay erdi ulam (1199)"Ölüme karşı ilaç ve deva 

fayda etse idi, tabibler ebediyen hayatta kalırlardı." 

yana yanġıl emdi tilek birge öz/tiliñ evre yandur turu ḳaldı söz (3092)"Bugün tekrar ona 

dön, senin dileğini o verecektir; artık aksini söyle, başkaca söylenecek söz kalmadı." 

bu til yasınga kırksa emdi özüg/ yatu kalga barça asıglıg sözüng (983)"Şimdi sen sadece 

dilin zararından korkar ve konuşmazsan, bütün faydalı sözlerin olduğu yerde kalır." 

olar ögseler ögdi ilke barır/ḳalı sökseler atı artap ḳalır (4396)"Bunlar medhederlerse, bu 

medih bütün ülkelere yayılır; eğer hicvederlerse, insanın adı daima kötü olarak kalır." 

kişi ölse andın ḳumaru ḳalır/munuḳı ḳumarum saña ay bilir (1467)"İnsan ölünce, ondan bir 

miras kalır; ey bilgin, benim sana mirasım da işte budur." 

atalıġ atasız ḳalır yalñuzun/analıġ anasız bolur ögsüzün (5380)"Babalı babasız olur, yetim 

kalır; analı anasız olur, öksüz kalır."& kal- fiili süreklilik anlamını bünyesinde taşıyan 

yardımcı fiildir. Şaşırıp kal- fiilinde olduğu gibi kalmak fiilinin önünde bulunan öge anlık bir 

durum iken devamlılığın kal- fiili ile sağlandığı görülür. Turu kal- örneğinde ise iki taraflı bir 

süreklilik ifadesi görülmekle birlikte asıl süreklilik anlamını kal- ifadesi üzerinde 

taşımaktadır. 

usa eḍgü tutġıl bularnı ḳadaş/bularnıñ tiliñe ilinme adaş (4397)"Ey kardeş! Bunlara 

mümkün olduğu kadar iyi muamele et; ey dost bunların diline düşme." 

sever sevmezig me seçe tut öñin/severke sevüg bol yaġıḳa yalın (5530)"Seni seven ve 

sevmeyenleri de iyice ayırt et; sevene karşı sevimli ve düşmana karşı da yalın ateş gibi ol." 

aḳa kelsü arzu ḳurimaz bolup/ḳapuġ tutsu dẹvlẹt ḳarımaz bolup (943)" Arzun, kurumayan 

ırmak gibi, akıp gelsin; saadetin, ihtiyarlamayan bir hizmetkar gibi, daimi kapında 

dursun." & tut- fiili iyi muamelenin devamlı yapılmasını sağlayan bir öge durumundadır. 

Diğer bir örnek seçe tut- eyleminde ise seçme eylemi tecrübe etmek anlamıyla bu işin 

devamlılığını ifade etmeye yardım etmektedir. Kapısında dur- hizmet de devalılık ifade 

etmektedir. 

ḳara ḳarnı toḍsa tili başsırar/basa tutmasa bek özi erk sürer (4329)" Kara halkın karnı 

doyarsa, ileri geri konuşmaya başlar; iyice itaat altına alınmazsa, kendisi hakim olmaya 

başlar." 

kişi aṣlı eḍgüg unıtmaz bolur/kişi urġı köñlin emitmez bolur (1637)"İnsanın asili iyiliği 

unutmaz olur; insanın soylusu gönlünü başka tarafa  kaydırmaz olur. & tut- fiili de 

birleşik fiil kullanımında süreklilik ifade etmektedir. Bu örneklerde ise olumsuz olan fiili 

olumluya çevirdiğimizde eylemin ifade ettiği süreklilik daha açık olarak görülmektedir. 

baḳa kör keçürmiş künüñni bu kün/tükel boldı tüş teg saḳınġıl ögün (5146)"Geçmiş 

günlerine bugün dikkatle bak, hepsi bir rüya oldu; aklını kullan ve iyi düşün." 

saña ḳaldı malım maña boldı yük/erej birle yip yat sevinç birle bük (1286)"Malım sana 

kaldı, bana ancak yük oldu; huzur içinde yemekte devam et, güle güle kullan." 

münüm bu mini yalñuḳ irsel tiyü/ayıġlap yorırlar kişike ayu (685)"Kusurum varsa, şudur: 

İnsanlar, kendi aralarında, beni dönek diye kötüler dururlar." & yat-, yorı-, kör- yardımcı 

eylemi devamlılık anlamında kullanılmaktadır. Bakma eylemi süre olarak görecelidir. 

tilin sözlese söz şẹkẹrde süçig/boyun birdi beg ḳul uluġ ya kiçig (2070)"Ağzından çıkan 

sözler şekerden daha tatlı olsun; böylece bey, kul; büyük, küçük hepsi sana boyun eğer." 

törütmezde aşnu yorıttı ḳaża/ḳażaḳa tapı bol boyun eg uḍa (3195)"Yaratmadan önce, kaza 

tayin etti; kazaya razı ol, boyun eğ ve ona uy." & itaat etmek anlamıyla kullanılan boyun eğ-, 

boyu ver- eylemleri eğ- ve ver- yardımcı fiilleri ile kullanılmıştır. 

turu itlü barġay kamuġ işleriñ/iliñ arta barġay kiñügey yiriñ (5915)"Böyle bütün işlerin 

yavaş yavaş düzene girer; ülken günden güne genişler ve toprakların artar." 

neçe me sınadım isiz ḳılġuçı/bardı künde üzüldi küçi (247)"Kötülük yapanı kaç defa tecrübe 

ettim; takati hergün biraz daha azaldı, sonunda da takatten düştü." & artma ve azalma ifade 

eden eylemleri de bünyesinde bulunan aşamalı durumdan dolayı süreklilik anlamı ifade 

etmektedir. Cümleye baktığımız zaman bu anlamı destekleyen hergün, günden güne gibi 

zarflarla da bu durumun desteklendiği görülmektedir. 

tapuġḳa irig bol bayatḳa tapın/yazuḳtın yıraḳ tur özüñni saḳın (1329)"İbadette gayretli ol, 

Tanrıya kulluk et; günahtan uzak dur, kendini koru." 
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biliglig bilig birdi tikle bışıġ/ayȃ til iḍisi küḍezgil başıġ (168)"Bilgili dil için özlü bir söz 

söyledi; ey dil sahibi, başını gözet." & uzak dur- ve başını koru- fiilleri devamlılık ifade 

eden anlık durumlarda kullanılmayan birleşik fiillerdir. 

törü ḳıl ḳatıġlan bolup ḳılma küç/tapuġ ḳıl bayatḳa anıñ ḳapġı ḳuç (1451) "Adaletle iş gör, 

buna gayret et; hiçbir zaman zulüm etme; Tanrıya kulluk et ve onun kapısına yüz sür." 

bolu birdi evren ilig birdi taḫt/tuta birsü teñri bu taḫt birle baḫt (92)"Devran sana memleket 

ve taht verdi; Tanrı bu taht ile bahtını daim etsin." 

iki öḍte ḳılma ḳayu erse iş/hava övke kelse serip ḳısġu tiş (1453)"Haves ve öfke anında 

hiçbir iş yapma; her iki halde de dişini sık, sabret." 

negü tir eşitgil özin ḳısġan er/esen tirlür inçin özin basġan er (965)"Diline hakim olan 

insan ne der, dinle; kendisine hakim olan insan rahat ve huzur içinde yaşar." 

yükümni yüḍer sen tilek iş yorur/mini tındurur sen saña yük tegir (1876)"Yükümü 

yükleniyorsun, dilek ve iş oluyor; beni rahat ettiriyorsun, fakat sana zahmet oluyor." 

tirer sen ḥaramıġ barır sen ḳalır/sen ınçıḳ yiyü bar ol arzu yiyü (3385) "Haram toplarsın; 

gidersen, kalır; sen inleye inleye (inleyerek) git; safasını o sürsün. " & Gayret et-, dişini 

sık-, sabret-, diline hakim ol-, safa sür- eylemleri belli bir süreç içinde gerçekleşen 

eylemlerdir. Son örnekte git- eylemi kılınış itibariyle yürü- gibi devamlılık ifade ederken, 

inleye inleye zarfının kullanımı ise bu işin yapılış şeklinin istemeyerek, ayak sürüyerek, 

gönülsüz olduğu anlamıyla destekleyici işlevde kullanılmıştır. 

3. Kip, Zaman, Kılınış, Görünüş Çerçevesinde Süreklilik İfadesi 

Kip konusunda da gramerlerimizde karmaşa olduğu görülmektedir. Geleneksel 

ayrıma göre, Türkçenin fiil çekim eklerinin zaman ve tasarlama kipleri olarak ikiye 

ayrıldığı; ancak bu ayrımın kullanım özelliklerini tam olarak yansıtmadığı görülmektedir. 

Banguoğlu da bu karmaşaya değinerek, geniş zamanın bildirme kipinin üç zaman 

bölümünden şimdiki zamana ait sayılmakta birlikte Eski Türkçeden beri her üçü arasında 

sınırsız denecek kadar geniş kullanılışa sahip olduğunu ifade etmektedir. Başka bir deyimle 

bu kipin zaman içinde kendiliğinden pek belirli bir yeri olmayıp kullanışa göre 

değişebileceğini vurgulamaktadır. Böylece çoğu zaman belirsiz şimdiki anlamında, zaman 

zaman geçmiş, gelecek, gereklilik anlamlarında yer alabileceğini dile getiren Banguoğlu, 

ayrıca alışkanlık, süreklilik ve karakter bildirdiğini (Sabahları süt içerim. Yaz kış burada 

otururuz…) yani kipin zaman içinde kendinden pek belirli bir yeri olmadığını ve kullanışa 

göre değişebileceğini ifade etmektedir (Banguoğlu, 1990, 462). 

Konuyu ruh haliyle ilişkilendiren Aksan, eylemin bildirdiği devinim, oluşum, 

kılınışın; konuşan açısından ne tarzda, ne yolda yansıtıldığını göstermeye yarayan ifadeler 

olduğunu dile getirmektedir (Aksan, 2003/II, 101). 

Dilaçar da geleneksel kip anlayışının dışına çıkarak, fiilin gösterdiği sürecin hangi 

psikolojik koşullar altında meydana geldiğini ya da gelmek istediğini bildiren ve ruh 

durumunu, kişisel duyguları, niyeti, isteği belirten bir gramatikal ulam olduğunu, kipin 

sayısının kişinin ruh durumuna göre değişeceğini, tam bir rakam vermenin uygun olmadığını 

ifade eder (Dilaçar, 1971, 106-107). 

Bu noktada özellikle anlam boyutunda sınırlarımız keskin çizgilerle 

çizilememektedir. Farklı yöntemlerle oluşturulan kip sınıflandırmalarından, geleneksel kip 

anlayışından farklı olarak; konuşucunun ruhsal durumunu ve iş, olay, durum karşısındaki 

tutumunu yansıtması sebebiyle, sınırlı sayıda değil, insanın ruhsal durumları kadar kip 

olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma bu doğrultuda yapılmakla birlikte, geleneksel 

anlayışla yapılan sınıflandırmalardan da ayrı düşünülmeden, incelemelerin çok yönlü olarak 

yapılmasına gayret gösterilmiştir. 

Zaman esasına dayanan kalıplaşmış ifadelerin sadece belirtilen zamanı göstermek 

dışında mevcut zaman dilimindeki değişmeleri ya da ileride alacağı yeni anlamlar ile anlam 

değişmeleri sonucunda süreklilik ifadesine sahip olacağı ve zamanın yalnızca belirlenen 

zamanla sınırlı kalmayacağı açıklanmaya çalışılmıştır. 

Zaman ifadelerinin hepsini detaylandıracak kadar geniş kapsamlı bir çalışma sunma 

şansımız olmadığı için şimdiki zaman üzerinden süreklilik ifadesinin nasıl sağlandığı detaylı 

bir şekilde anlatıp diğerleri ise kısa açıklamalarla örneklendirilecektir. 
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Şimdiki zamanın, bir fiilin ihbar sırasında vuku bulunduğunu ifade etmesine rağmen, 

gerçekte bazı fiillerin daha haber verirken bitmiş, bazılarının ise başlamak üzere 

bulunduğunu ifade eden Bilgegil’e göre, bunların dışında devam halinde olanları da 

bulunmaktadır. Bu yönden ise söz konusu zamana has ekin, o zamandan ziyade o zamanı 

çevreleyen kipe delaletinin daha kesin olduğunu dile getirmektedir (Bilgegil, 1984,264). 

Dilaçar ise konuyu detaylandırıp, kılınış özelliği ile şimdiki zaman arasında bağlantı 

kurarak, başlamak ve yürümek örnekleriyle açıklamalar yapmıştır. Dilbilgisi kitaplarına göre 

–yor ekinin süreklilik gösterdiğini ama bu iki fiildeki sürekliliğin aynı olmadığını, çünkü 

başlamak ve yürümek fiillerinin kılınışlarının birbirinden farklı olduğunu dile getirir. 

Başlamak fiilinin sürekli olamayacağını, yürümek fiilinin ise sürekli olduğunu ve birincisinin 

kılınışına başlamalı, ikincisininkine sürekli denildiğini ifade eder. Buna göre birincisinin 

sürekli bir işe girişiyorum, başlamak üzereyim, ikincisinin ise sürekli bir işi devam 

ettiriyorum anlamına geldiğini belirtir. Diğer bir örnek olarak aramak ve bulmak fiillerini 

kılınış bakımından inceler ve aramak fiilinin kavram olarak sürekliliği, bulmak fiilinin ise 

süreksizliği anlattığını ifade eder ve fiili tabanlarındaki süreklilik ve süreksizlik incelemesine 

devem eder (Dilaçar, 1973, 159). Bu örnekler gösteriyor ki fiil kökündeki süreklilik 

ifadesinin kılınışla ilgilidir. 

Geniş zaman geçmeden önce yeri gelmişken kılınışla bağlantılı olarak fiiller 

konusuna dönüş yaparsak, eylemin bildirdiği hareketin meydana gelişindeki başlama ve bitiş 

süresine göre sürekli ve süreksiz olarak fiillerin ikiye ayrıldığı görülmektedir. 

Koç’a göre koşmak fiili kök halindeyken aynı zamanda çeşitli zaman aşamalarını 

taşır. Fiilin kök veya gövdesinin başlama mı, sürdürme mi, bitirme mi belirttiğini gösteren 

zaman farklılıklarını kılınış olarak adlandırmakta ve koşmak fiilinin, zaman aşamaları 

bakımından sürdürme belirttiğini ifade eder. Eylemlerin, zaman aşamaları bakımından dört 

kümede toplandığını, bunların: 

a-Başlama belirten eylemler: Belirmek, başlamak, açmak, tutuşmak, kalkmak, 

ihtiyarlamak, iyileşmek, canlanmak, dirilmek… 

b-Sürdürme belirten eylemler: Aramak, beklemek, yaşamak, çalışmak, uyumak, 

gezmek, koşmak, yürümek, yüzmek… 

c-Bitirme belirten eylemler: Pişmek, içmek, yemek, bulmak, yıkmak, uyanmak, tıraş 

olmak, ölmek, yetişmek, ulaşmak… 

ç-Zaman kavramı vermeyen eylemler: Bilmek, anlamak, düşünmek, tiksinmek, 

sevmek, tatmak, görmek, sevinmek vb. olduğunu ifade eder. Bu tür eylemleri zaman yerine 

durum ifadesi taşıdıklarını dile getirir (Koç, 1996, 358). 

Günay ise farklı bir bakış açısıyla aşamalar konusunu dile getirir. Yeryüzünde 

konuşulan her dilde eylemlerin kök ve gövde özelliklerinden vaka ya da durumun 

aşamalarının tespit edilebileceğini ifade eder. 

-Bazı eylemlerin gerçekleşmesi konuşma anıyla aynı anda olur; anlamak, düşmek. 

-Bazı eylemler anlık durumları belirtir; sıçramak. 

-Bazen eylem süreklilik bildirir: Özge uyuyor, dünya dönüyor (Günay, 2002, 33). 

Fiil tabanı incelemelerimiz ise kılınış özelikleri bilgisi ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu tür fillerde göze çarpan başlama ve bitiş noktaları arasında geçen zamanda bir niteliğin 

kazanılmasını, mevcut olmasını veya kaybedilmesini anlattıkları için uzun bir zaman 

dilimine ihtiyacı olan eylemler oldukları görülmektedir. Bütün ifadelerde, konuşmacının 

eyleme yeni değer yüklemesinin ve ruh halinin de etkisi vardır. Bu fiiller incelenirken, 

gözlemlerin daha açık yapılabilmesi için yalınlaştırılarak kullanılacaktır. 

Bir diğer zamanımız ise geniş zamandır. Delice, eğer ki eylem anlatıya başladığımız 

zaman diliminden önce başlamış, anlatı esnasında da sürmekte ve belki de sürmeye devam 

edecek ise –r-,  -Ar-, -Ir- ekleriyle bu kipin kullanıldığını dile getirir (Delice, 2002, 205). 

Yani sık sık yapılan, adet haline getirilen veya alışkanlık durumuna geçen ifadelerde bu kipi 

rahatlıkla kullanabiliyoruz. Cümleye daima, devamlı, her zaman, sık sık vs. anlamlarını 

kazandırırlar. 

Çocuk, ödevlerini yapmadığından dersten zayıf almış. 

Zeyrek ise yukarıdaki cümlede, belirsiz geçmiş zamanda bitmişlik yapısında fiile 

eklenen ilk biçimbirimin, fiilin geçmişin hangi noktasında başlangıç kodu olarak alındığını 
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net bir şekilde belli edemediğini dile getirir. Fiilin bu haliyle etkisinin hala sürdüğünü de 

çalışmasının devamında özellikle vurgular (Zeyrek, 1999, 87). 

Yaman ise –acak ekinin şekil olarak bildirme, zaman olarak henüz 

gerçekleşmediğini, ancak ileride yapılmaya niyet edilen , tasarlanan hareketleri anlattığını 

dile getirir. Bildirilen hareketin gelecek zamanda gerçekleştiğini, ama istenilen ve belirli bir 

gelecek zaman olduğunu ifade eder. Anlatılan hareketin gerçekleşmesinin kesin olduğunu ve 

sınırının ise şimdiki zamandan sonra başlayıp, sonsuza kadar devam ettiğini dile getirir 

(Yaman, 1999, 94). Bu süre zarfında durumdaki sabitliğin süreklilik olarak algılanması 

gerektiği görülür. İstisna olarak kısa zaman dilimlerini ve fiilin anlamından kaynaklanan 

eylemleri örneklerde dışarıda tutmaya çalıştık. 

Zaman eklerinin bazı durumlarda zamanı belirlemede yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Kişiler bazen istekli ya da istek dışı olarak zamanları birbirinin yerine kullanmaktadır. Bu 

noktada süreklilik ifadesini kazanırken cümlede bulunan bazı sözcüklerin ya da eklerin 

cümlede bazı işlevleri hissedilmektedir. Herhangi bir kipinde asıl kullanımı dışında cümlede 

bulunan bu ek, kelime ya da kelime grupları sayesinde bir çok düşüncenin, duygunun 

ifadesine imkân sağladığı görülmektedir. Filin asıl işlevinin dışında başka bir işleve ya da 

zamana dönüşmesi görünüş, aspekt, zaman kayması olarak adlandırılır. Bu isimlendirmeler 

altında farklı tanımlamalar da yapılmaktadır. 

Acarlar zaman kaymasının nedenini, zamanın kalıplara sığdırılamamasında görür. 

Zamanın öncesiz ve sonsuz bir kavram olması nedeniyle, bu kavramı yine her biri çok geniş 

süreleri kapsayan geçmiş, şimdi, gelecek diye ayırmak, anlam ayrımlarını belli sayıda kiplere 

sığdırmak mümkün değildir. Zarf vb. kelimelerin de bu sınırsızlıktaki boşluğu dolduramadığı 

noktada ise gerektikçe bir zaman kipinin başka bir zaman kipiyle değiştirilerek, açıklık 

kapatılmak istendiğinde ise zaman kayması ile karşılaşılmaktadır (Acarlar, 1969, 250). 

neteg kim biligsiz bilümez munı/uḳuşluġ uḳupan küzetür anı (22)"Çünkü bilgisiz bunu 

takdir edemez, anlayışlı anlar ve onu muhafaza eder." & Korumak, muhafaza etmek, 

saklamak, gizlemek vb. anlamlara gelebilen eylemler süreklilik gerektiren eylemlerdir. 

Örnekte muhafaza etme eylemini gerçekleştiren kişi anlayışlı, bilgi sahibi kişidir ve bu 

eylemi yapmaya muktedir olabilecek kişi de kendisidir.  Anlık bir eylem değildir. Geniş 

zamanın kattığı bir süreç ifadesi ise ikinci bir süreklilik anlamı katarak süreklilik anlamını 

pekiştirmektedir. 

kelir men barır men yorır men burun/ajunuġ kezer men maña yoḳ orun (747)"Gelirim, 

giderim; ileriye doğru yürürüm; dünyayı dolaşırım, benim için yer yurt yoktur."& Gez- 

eylemi dolaşmak anlamıyla devamlılık anlamını bünyesinde taşıyan diğer bir deyişle kılınış 

itibariyle süreklilik ifade eden bir eylemdir. Sev-, büyü-, yürü-, uyu- eylemleri de benzer 

şekilde başlangıç noktasından belli bir zaman dilimini aşması gereken ifadelerdir. 

biliglig köni sözleyümez sözin/tişide uvut kitti örtmez yüzin (6474)"Bilgili sözünü 

dosdoğru söyleyemez oldu; kadınlardan haya gitti, yüzlerini örtmezler." 

tuta bilse devlet tezümez turur/ḳalı tezse tegmez yana terk kişi (713)"İnsan tutabilse, saadet 

kaçmaz kalır; eğer kaçarsa, sana sıra tekrar çabuk gelmez." & Yokluk ifadeleri ve 

yapılmama, olmama, bulunmama gibi olumsuzluk ifadeleri geniş zaman kullanımı ile 

birleşerek anlatılmak istenen eylemin sürdüğünü ifade eder. 

ḳayu işke ivse uzar kiç ḳalur/ive ḳılmış işler ökünçlüg bolur (556)"Hangi işte acele edilirse, 

o iş uzar ve gecikir; acele yapılan işler pişmanlık ile neticelenir." & Bir işin uzaması, 

gecikmesi bir diğer ifadeyle o işin devam etmesi, sürmesi anlamına gelmektedir. Burada uza-

, gecik- fiilleri geniş zaman ifade etse de etmese de kılınış itibari ile devamlılık anlamını 

bünyesinde taşımaktadır. 

bayat birsü küç bu tapuġ ḳılġuḳa/küḍezsü sañar öz tapuġ yazġuḳa (600)"Bu hizmeti 

başarmak için, Tanrı bana kuvvet versin; hizmetinde hata etmekten Allah beni korusun."& 

Dilek ifadesi taşıyan korumak eylemi kılınış itibariyle süreklilik ifade etmesinin yanında, bu 

isteğin başarma eyleminin gerçekleşmemiş olması sebebiyle gelecekte belli bir noktada değil 

de geleceği kapsamaya yönelik bir dilek ifade ettiği görülmektedir. 

ḳurumuş yıġaçlar tonandı yaşıl/bezendi yüpin al sarıġ kök ḳızıl (67)"Kurumuş ağaçlar 

yeşiller giyindi; tabiat mor, al, yeşil ve kızıl renkler ile süslendi." & Donanmak, bezenmek, 

şarkı söylemek, yürümek, yalvarmak vb. eylemler anlık eylemler olmamakla birlikte 
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yukarıdaki örnekte olduğu gibi geçmişte yaşanan bir durumun bir süre devam edip bitmesini 

ifade eder. Bu noktada geçmiş zamanının da kendi içinde sınıflara ayrılması gerekir. Kimi 

eylemler anlık, kimi eylemler belli bir süre devam etmektedir. Bir de eylemin günümüze 

kadar etkisi devam eden şekilleri de görülmektedir. 

usal bolma saḳlan ḳamuġ işte sen/bu saḳlıḳ bile iki ajun tilen (443)"Gafil olma, her işte 

ihtiyatlı ol; her iki dünyayı tedbir ile dile." 

ive kirme işke ṣabır ḳıl serin/ive ḳılmış işler ökünçi yarın(587)"İşe acele ile girme, sabır ve 

teenni ile hareket et; acele yapılmış olan işler yarın pişmanlık getirir." 

tapuġḳa irig bol bayatḳa tapın/yazuḳtın yıraḳ tur özüñni saḳın (1329)"İbadette gayretli ol, 

Tanrıya kulluk et; günahtan uzak dur, kendini koru." & Yukarıda geçen örneklerin kılınış 

itibariyle ve birleşik fiil olarak süreklilik ifade etmesinin dışında emir kipinin durumu 

dikkate alınmıştır. Emir kipi gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi istenen şeyin, genellikle 

her zaman yapılması ya da yapılmaması gibi bir ifadeyi bünyesinde taşıması nedeniyle 

cümleye devamlılık anlamı katmaktadır. 

bu ol din yolu hem bu dünya yolı/bu yolça yorı yolda azma ulı (6498)"Bunlardan biri din 

yolu, biri de dünya yoludur; bu esaslı yoldan şaşma yürü."&Yolunu şaşırmak deyimi 

birleşik fiildir. Bu fiilin olumsuz şekli ise doğru yoldan ayrılmamak anlamıyla o yolda 

yürümeye devam et anlamı ile süreklilik anlamı sağlamaktadır. 

bayat edgü kılgay bu söz sözleme/tügün urma otun meniñ köñlüme (1084) "İnşallah Tanrı 

seni iyi edecektir; böyle sözler ile yüreğimi dağlama (konuşma)."& Gelecek içinde geçecek 

herhangi bir zaman içerisinde gerçekleşecek ve devam edecek eylemlerde bu örnekte olduğu 

gibi süreklilik anlamı barındırabilmektedir. 

munu men atası ölür men bu kün/kiçig ḳaldı oġlum yetim ögsüzün (1487)"İşte onun babası 

olan ben bugün ölüyorum; oğlum küçük yaşta yetim ve öksüz kalıyor."& Yukarıdaki 

örnekte ise zaman kayması dediğimiz görünüş ile ilgili bir durum söz konusudur. Ölme 

eylemi gerçekleşmeden yetim ve öksüz kalıyor. Gelecek zaman ifadesi yerine kullanılmış bu 

cümlelerde bugün ifadesi bile durumun o anlık olduğuna etki etmemiştir. Bu süreç içinde 

ölümün gerçekleştiği an ile öksüz ve yetim kalmak durumu paralellik arz etmektedir. Bu 

eylemler gerçekleştiği andan itibaren insanın değişemeyecek bir özelliği halini alarak devam 

edecektir. Yeri gelmişken bir örnekle durumu daha da netleştirelim. Ders çalışıyorum 

ifadesini süreklilik olarak irdeleyecek olursak öncelikle başlama noktasını üç saat önceden 

aldığımızı düşünelim. Bu eylem üç saat önce başlamış, konuşma anında devam ediyor, 

Sonraki kısmın ise devam edebilirliği ise duruma göre şekillenebilecek tarzdadır. Soru 

sorulup çalışma bölünmedi ise gelecekte de devam edecek bir eylemdir. Geçmişi ve geleceği 

duruma göre şekillenebilen bu eylemi sadece şimdiki zaman olarak almak pek doğru bir 

yaklaşım olarak görülmemektedir. 

Fiillerle ilgili süreklilik ifadesi için bakabileceğimiz diğer örnekler ise: düşün-

(1139), öğret- (1494), boyun eğ- (1754), dinle- (1913), gez-, görmek geçir-(1955), muhafaza 

et-(22), gizlen- (4665), bekle- (4835), kendine hakim ol- (2480), adı yeri kal-(110), başa 

çıkama-(2249), kulluk et-(1451), dişini sık- (1453), zahmet çek- (3322), hayat sür-(B-55), 

gönül bağla-(3446), hakkını ödeyeme-(1560), şükrünü eda edememe-(392), ihtiyarlama-

(347), tecrübe et-(247), çoğal- (2262)… 

4- Zarf ve Zarf-fiillerin Süreklilik İfadesine Katkısı 

Zarf  ve zarf fill kullanımları ise; eylemin başlangıç ve bitiş dilimini ya da ne şekilde 

yapıldığını ifade ederek, eylemin gerçekleşme zamanının aralığını, yapılış şeklini 

göstermekte yardımcı olan unsurlardandır.  Örneğin göreliden ifadesi başlangıcı, ölene kadar 

kullanımı bitişi, aheste ifadesi ise eylemin normalden daha fazla zaman aldığını göstererek, 

süreklilik anlamına çeşitli yönlerden katkı sağlamaktadır. Ayrıca yaz kış, gece gündüz, bin 

kez, hep, her, hiç gibi ifadelerinde cümleye devamlılık anlamı kazandırdığı görülmüştür. 

menin me özüm bu uzun yol yorıp/saña keldi emgep hem artuḳ arıp (837)"Ben de bu uzun 

yolu yürüyüp ve çok zahmet çekip, yorulup sana (senin hizmetine) geldim." 

serinse kişi öz tilekin tapar/serip turdaçı er örüñ ḳuş tutar (1319)" İnsan sabrederse, dileğine 

kavuşur; sabredip bekleyen avcı ak kuş tutar." 

ınançsız turur ḳut vefasız yayıġ/yorırda uçar terk aḍakı tayıġ (670)"Saadete inanılmaz, o 

vefasız ve dönektir; yürürken, hemen uçar, ayağı kaygandır." 
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kiçiglik tatıġı yigitlik ereji/yitürdüm men emdi tutarda kürettim(6526)"Ben şimdi gençlik 

zevkini ve yiğitlik huzurunu kaybettim, elimde tutarken kaçırıverdim." 

bu tetrü ḳılınçlıġ bu tetrü kişi/isiz tügmeginçe oñarmaz işi (4807)"Bu ters tabiatlı, zararlı ve 

kötü adamların eli kolu bağlanmadıkça, işler selametle yürümez." 

asıġ ḳılmadı künde arttı igi/ḳoradı küçi künde yitti ögi (1062)" Fakat hiçbir fayda etmedi; 

hastalığı günden güne arttı; kuvveti günden güne azaldı ve gittikçe şuurunu kaybetti." 

(1062) 

sözin kesti ança saḳındı turup/aḳıttı közün yaş kör oġlın körüp (1157)"Sözünü kesti ve bir 

müddet durup, düşündü; fakat oğlunu görünce, tekrar gözünü yaş bürüdü." 

öz igdiş kerek keḍ sınamıs yılın/köñül basmış erse könitmiş yolın (2884)" Öz kardeşlerinden 

veya uzun yıllar iyice tecrübe edilmiş, nefsine hakim ve doğru yolda yürüyen biri 

olmalıdır." 

5- Sıfat ve Sıfat-fiillerin Süreklilik İfadesine Katkısı 

Sıfat ve sıfat-fiil kullanımları ise özelliğini gösterdiği ismin, niteliği üzerinde 

taşıması sayesinde devamlılık ifade etmektedir. Örneğin görür göz ifadesinde gözün görme 

özelliğine sahip olmasındaki devamlılık, sıfat-fiil eki sayesinde sağlanmaktadır. 

uçuġlı yorıġlı tınıġlı neçe/tirilgü seniñdin bulup bir içre (23)"Uçan, yürüyen ve duranların 

hepsi rızıklarını senden bularak, yeyip, içerler." 

serinse kişi öz tilekin tapar/serip turdaçı er örüñ ḳuş tutar (1319)"İnsan sabrederse, dileğine 

kavuşur; sabredip avcı ak kuş tutar." 

kümüşke ilinmegli yalñuḳ bütün/tegir çın tükel bu ajunḳa ḳutun (1726)" Gümüşe 

kapılmayan(bağlanmayan) doğru insan saadet içinde tam ve gerçek  dünyaya erişir." 

bayat atı birle sözüg başladım/törütgen igidgen keçürgen iḍim (1)" Yaratan, yetiştiren ve 

göçüren rabbim olan Tanrının adı ile söze başladım." 

teñi birle tutsa tirilmiş neñin/yorıḳ tüzse ḳılḳı ḳılınçı yañın (705)" Toplanmış olan malı 

yerine sarfetmeli; hayatını, işini, tavır ve hareketini düzenlemelidir." 
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Sonuç 

Dilimizin belirlenmiş kalıpların dışında, zenginliğini göstermek amaçlı yapılmış 

çalışmada Kutadgu Bilig’de yer alan süreklilik fiilleri ve yardımcı unsurlar incelenerek 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

1- Klasik gramer anlayışı ile belirlenen kiplerin dışında aspekt(görünüş) kavramı 

çerçevesinde fiilin, kip, şahıs eki almasıyla birlikte kiple ifade edilmek istenen zaman ile 

anlatılmak istenen zaman arasında farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu dil için olumsuz bir 

durum değil aksine derinliği ve zenginliği gösteren bir özellik olarak görülmelidir. 

2- Zaman konusu dışında fiilin kök ve gövde halinde bulunurken bile çeşitli 

anlamları bünyesinde taşıyabildiği ve bunlardan birinin de kılınış itibariyle süreklilik ifadesi 

görülmüştür. 

3- Sadece belirlenen üç beş tasviri fiil dışında da değişik şekillerde biçimlenmiş 

birleşik fiillerle de süreklilik ifade edilebileceği örneklendirilmiştir. 

4- Zarflar ve zarf-fiiller ile cümlenin fiili yönlendirilerek, fiile süreklilik anlamı 

katılabildiği gibi, fiilin çekimli ya da çekimsiz halde süreklilik ifade etmesi halinde zarflarla 

bu anlam daha da pekiştirilebilmektedir ve böylece cümlenin yüklemine destekleyici bir 

yardımcı unsur olarak rol almaktadır. 

5- Sıfatların ve sıfat fiillerin süreklilik ifade etmekte yardımcı unsur olduğu, 

cümlenin tamamının anlamına etkisi olduğu örneklerle ifade edilmiştir. Cümle düzeyinde 

düşündüğümüz zaman hiçbir unsur boş yere yer almamaktadır. Genel itibariyle baktığımız 

zaman, cümlede sıfat olarak kullanılan ve sıfat-fiil eki almış kelime türlerimiz, belirttiği 

özelliği taşımak anlamıyla süreklilik ifade etmektedir. 

6- Çalışmanın benzer çalışmalara fikir vermesi ve çalışmanın kısıtlılığı ile ilgili 

olarak birkaç konu başlığı altında incelemeler yapılmıştır. Bunu başlıklar dışında çalışma 

yapmak isteyen araştırmacılar için edat, ekler, bildirme başlıkları ile konuya devam 

edilebilir. 

Edatların kullanımında ise, genellikle zarflarla karışma olduğu görülmektedir. Beri, 

kadar, dek gibi edatlar sayesinde, özellikle geçmiş zaman ve gelecek zamanda devamlılık 

ifadesi sağladığı görülmüştür. 

Farklı eklerle dahi süreklilik anlamı sağlanmaktadır. İş edinme, meslek edinme, 

özelliği taşıma, varlık, yokluk gibi anlamları veren ekler incelenmiştir. Bakıcı (meslek 

edinme), sağmal (sağmaya has özelliği taşımak), bilgili (muktedir olmak), görgüsüz 

(yokluğun devamlılığı)… Bu örneklerle anlatmak istediğimiz temel düşünce ise cümlede yer 

alan en küçük unsurun bile dikketle incelenmesi gerektiğidir. 

Diğer bir başlık ise bildirme eki/ek eylemdir. Bilgi aktarımı sağlaması, tanımlamanın 

genel-geçer olması gibi özellikleri ifade etmesi bakımından süreklilik anlamını bünyesinde 

taşıdığı görülmüştür. Onun adı Alperendir cümlesinde doğumdan itibaren o ismi taşıdığı 

ifade edilerek, sabitliğin anlatılması ile kazanılan bir süreklilik ifadesi olduğu açıklanmaya 

çalışılmıştır. O, Rahmandır, Rahimdir, örneğinde ise Allah’ın değişmez sıfatlarından olduğu 

için bu ve benzer örneklerde herhangi bir özellik bildirilirken bile özelliği taşıma anlamıyla 

süreklilik sağlanabilmektedir. 

7- Bu noktalar göz önüne alınarak, bir fiil incelenirken tek başına fiili değil, fiilin 

anlatıldığı zamanı, anlamını kavrayabilmek için cümlenin tamamını dikkate almamız gerekir. 

Çünkü bir cümlede tek başına fiil yoktur. Fiilin yanı sıra başka kelime, kelime grupları, ekler 

de mevcuttur ve fiili bir şekilde etkilemektedir. Cümlenin içinde bulunan zarf, zarf-fiil, sıfat, 

sıfat-fiil, edat ve diğer eklerin de süreklilik anlamı taşımada desteği görülmektedir. 

Birbirleriyle bağlantılı olan bu mefhumlarda olduğu gibi, Türk dilinde birçok konuda 

terim birliğinin sağlanamaması ve dilbilgisi kitaplarımızda birbirini tekrarlayan ve derinliği 

olmayan bilgilere yer vermesi nedeniyle, bu tür kaynaklarda yer alan bilgilerde güncellik 

sağlanarak, konuların doğru tespitlerle, daha açık ve anlaşılır ifadelerle açıklanmasına dikkat 

edilmelidir. Tanımların, açıklamaların ve örneklendirmelerin en azından akademik 

düzeydeki okuyucular için eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesi için de kaynaklarda 

ciddi düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. 
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Türk Kökenli Kelimelerin En Eski Fonolojik Sonluğu (Eski Türk Dili - XVII. Yüzyil 

Azerbaycan Türkçesi)   

 

Gızılgül ABDULLAYEVA* 

 

Öz: Dilimizin geçmişine dönüş bir daha kanıtlıyor ki, gerek dili terk edip gitmiş 

sözler, gerekse de bugüne kadar ulaşmış Türk kökenli kelimeler tarihen sabitleşmiş fonolojik 

sonluğa sahip olmuştur. Vasiliy Vasileviç Radlov’un ve Şemseddin Sami’nin sözlüklerine 

göre yapılan istatistikle Türkolojide çoktan kanıtlanmıştır ki, Türk kökenli sözlerde ünsüz 

sonluğu en eski fonolojik olgudur. Araştırmacıların da belirlediği gibi Vasiliy Vasileviç 

Radlov’un sözlüğünde 14738 kelimeden 35’i, Şemseddin Sami’nin sözlüğünde ise 15920 

kelimeden sadece 78’i ünlülerle bitiyor. Bunu gramer anlamları ile çeşitlilik sergileyen çok 

sayıda ortaya çıkardığımız örnekler de onaylıyor: 

İsim: Tenqir, kapığ, azuğ/q, tamüğ/ux, cəriq, asüğ, süq, suv, buğday, dəvəy, ütüg, anay, 

babay, yazım...; sıfat: sarığ, ayrıq, dağlıq, uluğ, kuruğ, atlığ...;  sayı sıfatları: (bir) surük...; 

zarf: aşak...; zamir: kamuğ...; edatlar: ilən//lən, kim/n, axır, sarın...; yardımcı sözcükler: 

isən...;  səkilşilər: -lıq, -kim/n.... 

Bu tarihi ünsüz sonluğunu bazen çağdaş dilde yanlışlıkla epiteza olayı olarak 

değerlendiriyorlar. Aksine, zaman zaman bu kelimeler sondaki ünsüzünü kaybederek fonetik 

değişikliğe uğramış ve ünlü sonluklu fonoforması ile Azerbaycan Türkçesinin kelime 

hazinesinde normatif şekle dönüşmüştür. Bu onu gösteriyor ki, Azerbaycan Türkçesinin 

sonraki gelişme aşamalarında kapalı heceden açık heceye doğru gelişme daha güçlü 

gittiğinden söz kendisinin eski ve ilk ünsüz sonluğundan uzak düşmüş ve şimdiki fonolojik 

görünümü ile dilde sabitleşmişdir. 

Oğuz grubu Türk dillerinde ise bu konuda tamam farklı manzara ile karşılaşıyoruz. 

Örneğin, Türkiye Türkçesinde bu eski olgunun kısmen muhafazası ile yüz yüze duruyoruz. 

Bu, tabii ki, her kelimenin fonetik açıdan geçtiği tarihi gelişim yolu olsa da, ünsüz sonluğu 

onların sahip olduğu en eski ve ilk fonoformadır. 

Anahtar kelimeler: fonoforma, ünsüz sonluğu, gramer anlam, semantik kapsam 

 

THE MOST ANCİENT PHONOLOGİCAL ENDİNG OF THE TURKİC WORDS 

(THE ANCİENT TURKİC LANGUAGE-THE AZERBAİJANİ LANGUAGE OF THE 

XVII CENTURY ) 

Abstract: The  article  deals  with the  analysis  of the  most  ancient and  original  

phonological  ending of  the Turkic  words .   The  analysis  is  carried  out  on  the  basis  of  

the ancient  Turkic   written  monuments,  specially  on  the  basis  of  the  samples  of the  

literary  artistic  language of  the  XVII century. The  main  purpose  of  the  article  is  to  

prove the  following  fact:  the  consonant  ending of  the  Turkic  words  is  more  ancient  

and  original. The  chosen  factual  language  examples  are  classified  according  to  their  

grammatical  meaning  and  analysed.  Such  a  classification  makes  it  possible  to  trace  

the  language  of  the  written  monuments  and  to  show  the  degree of  prevalence of  the  

Turkic  lexical  units  with  the consonant  ending. 

Keywords: phonetic  form, consonant  ending, grammatical  meaning, semantic  volume 
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Dilimizin geçmişine dönüş bir daha kanıtlıyor ki, gerek dili terk edip gitmiş sözler, 

gerekse de bugüne kadar ulaşmış Türk kökenli kelimeler tarihen sabitleşmiş fonolojik 

sonluğa sahip olmuştur. Bunu gramer anlamları ile çeşitlilik sergileyen sayısız gerçek dil 

örnekleri de onaylıyor. Eski Türkçeden başlayarak XVII. yüzyıla kadarki yazılı anıtları takip 

etmeyimiz ünsüz sonluklu kelimelerin eski ve fonoforma açısından ilkinliğini kanıtlamak 

için bize yeterince materyal veriyor. Onaylamanın bilimsel gerçekliğini korumak ve 

araştırmamızın sistem karakterini beklemek için elimizde olan bu dil örneklerini kelime 

türlerine uygun şekilde sunmayı daha uygun buluyoruz. Bu tür tanıtım ünsüz sonluklu 

sözcüklerin ne kadar yaygın olduğunu dikkate iletmek için çok önemlidir.   

İSİM. Diğer kelime türleri ile karşılaştırıldığında ünsüz sonluklu isimler yazılı 

anıtların dilinde çokluğu ile seçiliyor. Onların bir kısmını incelemek fikrimizin bilimsel 

gerçekliğini sunmak için fayda sağlayabilir. 

Suv/b (ُصو): Bugün Türk dillerinin çoğunda su fonocilti ile işleklik bulan bu sözcük 

tarihen ünsüz sonluklu kelimeler sırasında yer almış ve fonoforma çeşitliliği ile (sub/suv) 

dile geçmiştir. Bunu eski Türkçenin de, klasik Azerbaycan Edebi Dilinin de gerçek dil 

materyalleri onaylıyor.   

Ança kazğanıp biriki bodunığ ot sub kılmadım / Öylece kazanıp birleşen od(dan), 

su(dan) geçirmedim [Kültigin abidesibüyük-Şq.-27] (Recebov; Memmedov, 1993: 30); Elvan 

yerler, akar suvlar cümle görsün, Hezerlerden, rozelerden çiçek dersün (Kul Ali, 1995: 19). 

Mahmut Kâşgarlı “Divânü-Lugât-it Türk” eserinde Oğuzlarla Kıpçakların, ayrıca 

diğer Türklerin de dil özelliklerini ayırırken bu sözün arkaik fonociltini de örnek kapsamında 

şöyle tarif etmiştir: Suv akdı  / Su aktı (Kâşgarlı, 1.c., 2006: 66).  

İlkin suv fonoformasını kaybeden bu kelime bugün Azerbaycan Türkçesinde 

suvarmak kelimesinin kapsamında izini hȃlȃ sürdürüyor. Bu bir gerçektir. Çünkü -la2 eki ile 

eşdeğer olan -ar2 morfeminin suv sözüne eklenmesi ile suvarmak sözcüğü yapılmış ve bu, 

“sulamak” kelimesinin anlamı ile iletişime girmiştir. Bazen kelimenin oluşmasında bugün -

var yapım ekinin varlığından söz ediliyor ki, bu, tarihi gerçeği yansıtmıyor. Bugün birçok 

Türk dillerinde bu sözcük ilkin eski ünsüz sonluğunu korumakla izini sürdürüyor. Ama 

sonluk çeşitli ünsüzlerle belirtiliyor. Örn.: Tuvacada suum[sūm], Hakasçada suğ (İshakov, 

1953: 172), Özbekçede ise suv fonoforması edebi dil normu çapında hȃlȃ işlektir (Uzbeksko-

Russkiy i Russko-Uzbekskiy Slovar, 2012: 172). 

Ütüg (اُتُک)ْ : Bu söze Mahmut Kâşgarlı`nın “Divânü-Lugât-it Türk” eserinde 

rastlıyoruz. Kelimenin anlamı şöyle veriliyor: “Mala biçiminde bir demir parçasıdır ki, dikiş 

yerlerini düzeltmek için ısıtılarak elbisenin üzerine basılıyor” (Kâşgarlı, 1.c., 2006: 137).  

 Sözkonusu olan bu kelime bugün son ünsüzünü kaybetmiş fonetik cilti ile (ütü) 

Türkçemizin söz varlığında yer almaktadır. 

 Dəvə (َدَوی): Bu kelime örneğine de aynı kaynakta rastlıyoruz. Hatta bu kelimenin 

fonetik açıdan seçenek ayrılığı ile karşılaşıyoruz. Bu dil örneğinin Oğuzlarda devey, 

Kıpçaklar ise tevey şeklinde kullanıldığını da söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi, her ikisi sonu 

ünsüz olan seçeneğe sahiptir (Kâşgarlı, 1.c., 2006: 105). Günümüzde bu kelime çağdaş 

Azerbaycan Türkçesinde edebi dil normu seviyesinde deve fonocilti ile kullanılıyor. 

Süg kelimesi de ilgi çekici özelliğe sahiptir. “Goşun” (ordu) anlamını ifade eden bu 

söze Orhun-Yenisey yazıtlarının dilinde daha çok sü şeklinde rastlıyoruz. Onun aynı anlam 

kapasitesi ile eşdeğeri olan en eski versiyonunu da bu yazılı kaynakların dilinde 

görebiliyoruz. Bu, süg fonoformasıdır: Ol süg anta yokkışdım / O goşunu orada yok ettim 

[“Bilge kağan” abidesi-25] (Eski Türk Yazılı Abideleri Müntehabatı, 1992: 31). 

Bu onu göstermektedir ki, süg kelimesi açık heceye geçtikten sonra, yani sü şeklini 

aldıktan sonra uzun süre ilkin şekli ile birlikte kullanılmış, ancak sonuçta sü ses içeriği ile 

dilde sabitleşmiştir. Tüm bunlara rağmen, bu paralellikte yer alan her iki seçenek (süg/sü) 

yoğunluğunu kaybettiğinden dili terk etmiş ve arkaizmler sırasında ayarlanmıştır. Çağdaş 

Türkçemizde ise bu sözün karşılığı olan “goşun” sözü taşlaşmıştır. 

Buğday (بوغدای) kelimesi Azerbaycan Türkçesindeki buğda sözü ile eşdeşleşiyor. 

Demek ki, bu sözün de ilk seçeneği ünsüzle bitmiş, dilimizin sonraki gelişme aşamalarında 

ise ses düşümü olayına maruz kalarak buğda şeklinde sabitleşmiştir:  
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Könlüm nola meyil etdi isə xalinə anun Adəm dəxi meyil eyləyə buğday danasına 

(Burhȃneddin, 1988: 295); Qul qəravaş kibi alqıl bunları, Ver yenə buğday bizə, üylə yari 

(Fegih, 2008: 153).  

Azerbaycan Türkçesinden farklı olarak kelimenin ünsüz sonluklu fonoparaleli bugün 

edebi dil seviyesinde Türkiye Türkçesinin söz varlığında yer almaktadır (Türkçe Sözlük, 

2005: 319).   

Azerbaycan Türkçesinde kullanılan en kutsal Tanrı kelimesi de, ana, ata sözleri de 

tarihen ünsüz sesle bitmiştir. Prof. Tevfik Hacıyev`in gösterdiğine göre, Çin kaynaklarında 

Tengir//Dengir şeklinde rastlanılan, ama Farsça yazan şairlerin dilinde bile bugünkü fonetik 

ciltinde, yani Tanrı şeklinde korunan bu sözün kök morfemi anlamı “İlahi”, “gök” 

anlamlarına uygun Tang sözüdür (Hacıyev, 1.b., 2012: 96). Azerbaycan Edebi Dilinde 

olmasa da, çağdaş ağızlarda bu sözlerden bir kısmının sonu ünsüzle biten seçeneğinin 

korunduğunu görüyoruz. Somut olarak, Guba ağzında kullanılan babay, nənəy, çantay, 

Zagatala ağzında rastlanılan anay, atey fonoformaları buna örnektir. Prof. Elbrus Ezizov 

yazıyor ki, hal sistemine girdiğinde bile bu kelimeler sonu ünsüz olan kök morfemini 

savunuyor: babay, babayın, babayı, babayda, babaydan (Ezizov, 1999: 123). Çağdaş Türk 

dillerinden biri olan Nogaycanın Nogay ağzında (örneğin, “ana” anlamında anaй – 

Baskakov, 1940: 235) ve Barabin Tatarlarının dilinde aynı manzara ile karşılaşıyoruz 

(örneğin: “baba” anlamında babaй – Dmitriyeva, 1981: 133).   

Kaynaklarda rastladığımız kapığ [Kerü Temir kapığka teqi konturmıs / Geride Demir 

kapıyadek yerleştirmiş − Kb-Şq.,2]  (Eski Türk Yazılı Abideleri Müntehabatı, 1992: 17); 

yazım, yani “çöl” (Ol idi kim kıldı sizlərqə yerni yazım qelqülük  kıldı sizlərqə anuŋ içində 

yollar / Sizin için yeryüzünü  düzlük eden Taŋrı orada sizin için yollar açtı − GT1, Hesenli-

Garipova, 2015: 263); azuk, yani “yemek  ihtiyatı” (Dədə İshaq zənbilinə azuq qoydı − Kul 

Ali, 1995: 21); tamux//tamuk sözleri de dilin sonraki gelişme aşamalarında fonetik cilt 

bakımından aynı kaderi yaşayan kelimeler sırasında yer almıştır. Görüldüğü gibi, kapı, yazı 

(“yazı, çöl, düzlük, düzenlik, çimenlik”), azuge, tamu (“cehennem”) sözlerinin sonu tarihen 

ünsüz sesle bitmiştir. Türkçemizin sonraki gelişme aşamalarında kapalı heceden açık heceye 

geçiş sonucunda sözler yeni fonetik şekil kazanarak sonu ünlü seslerle bitmiş ve dilde 

sürekliliğini bu şekilde korumayı başarmıştır. Şunu bildirelim ki, yazı, tamu//damu 

kelimeleri bugün Türkçemizin söz varlığında görünmüyor. Bu o demektir ki, bu sözcükler 

artık dilin arkaik katına enmiştir. Ancak her sözcüğün dilde ömür payına sahip olması da bir 

gerçektir. Yani bazıları arkaikleşme sürecinden geçse de, bazıları hȃlȃ izini sürdürmektedir. 

Örn.: yazı kelimesi yüksek işlenme tezliğini kaybetse bile, tarihi anlamı ile birlikte bazı 

birleşik yapıya sahip sözlerin içeriğinde hȃlȃ izini sürdürmektedir. Örneğin, Azerbaycandaki 

Garayazı yer adında biz bu sözü ikinci birleşen olarak görüyoruz. Bu yer adının anlamı 

“büyük çöl, sahra” demektir. Bazıları ise tamamen dilde kaybolmuştur. Tamuk bu 

kelimelerden biridir. Ama kelimelerin dilden tamamen kaybolması tüm diller için geçerli 

değildir. Örneğin, Azerbaycan Türkçesi için arkaik sayılan bu sözcük Türkiye Türkçesinde 

küçük ses değişmesi ile kullanılmaktadır. Bu farklılık sözün sonluğu ile bağlıdır. Somut 

olarak, ünsüz sonluğunun ünlü sonluğu ile değişilmesi ile ilgilidir. Bu, tamu fonoşeklidir. 

Anlam kapasitesi ise eski semantikası ile örtüşüyor: “cehennem” (Türkçe Sözlük: 2005: 

1898). Şemseddin Sami'nin “Kamus-i-Türki” sözlüğünde de tamu (طا مو) kelimesi yer 

almıştır: Tanrı kullarından iyilerini uçmağa, kötülerini tamuya atar (Şemseddin, 2010: 

1162).   

Ama yazar bu kelimenin aslının tamuk (تاموق) olduğunu gösteriyor. Anlama gelince, 

yine de içerik benzerliği ile (“cehennem”) karşılaşıyoruz (Şemseddin, 2010: 1162). Yani onu 

cennet kelimesinin (uçmak) zıt anlamlı sözcüğü olarak görüyoruz.  

Yukarıda bahsedildiği gibi bugün Türkçemiz için işlek sözlerden biri olan azuge 

kelimesinin ilkin tarihi biçimi de ünsüz sesle bitmiştir: azux//azuğ//azug. Ama onun fonetik 

ciltinde başka bir fonolojik olayın yaşandığını söyleyebiliriz. Bu da doğaldır. Çünkü dilde 

hem kurallar kapsamında, hem de kural dışı, yani istisna olaylar vardır. Eğer diğer 

                                                      
1 Borovkov, A.K. (2002). Orta Asiya ̍da Bulunan Kuran Tefsirinin Söz Varlığı (XII-XIII yy.). Çeviri: 

H.İ.Usta, E.Amanoğlu. Ankara: TDK Yayınları, s.263. 
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sözcüklerde kapalı heceden açık heceye doğru yönelme son ünsüzün düşümü ile gerçeklik 

kazanıyorsa, tarihen sonu ünsüzle biten azuge kelimesinde ses düşümü değil, aksine, ünlü 

artışı olayı gerçekleşir. Sonuçta bu kelime örneğinin de sonu ünlüleşiyor. Bize göre, bu, 

istisnalığın payına düşüyor. Ama şunu da belirtelim ki, sondaki ünsüzleşme bu sözün 

telaffuzunu yabancı kelimelerin telaffuzune uyarlıyor. Bu ise ilkin uzama manzarası 

oluşturuyor: Azuge [a:zuge]. Bize göre, sözlüklerde Arapça kökenli kelimelerden biri olarak 

verilen bu söz aslında Türk kökenlidir. Bugün Azerbaycan Türkçesinin Gazah ağzında bile 

kelimenin ilkin, yani ünsüz sonluklu seçeneğine rastlanıyor. Hatta anlam uygunluğunu da 

görüyoruz. Azıx kelimesi bugün Gazah ağzında “yol azugesi” anlamı ile iletişime hizmet 

ediyor (Azerbaycan Dilinin Diyalektolojik Lügati, 2007: 31). Uygurlarda da kelimenin sonu 

ünsüzlü seçeneği ile kullanılıyor. Bu, ozuk seçeneğidir. Çağdaş Özbekçede ise kelime aynı 

anlam kapasitesi ile oziқ şeklinde iletişime giriyor (Uzbeksko-Russkiy i Russko-Uzbekskiy 

Slovar, 2012: 134). Ebu Hayyan`ın “Kitab El-İdrȃk Li-Lisan El Etrȃk” sözlüğünde de söz 

eski fonolojik sonluğu ile verilmiştir: azıq – “azuge, yiyecek” (Ebu Hayyan, 1992: 16). 

Şemseddin Sami'nin “Kamus-i-Türki” sözlüğünde de bu kelime verilmiş ve ses seçenekleri 

de gösterilmiştir. Şöyle ki, sözlükte kelimenin azık ( زيقآ ), azuk ( زوقآ ) fonetik ciltleri 

sunuluyor (Şemseddin, 2010: 89). Önemli olan husus şudur ki, yazar bu kelimenin karşısında 

onun Arap kökenli olduğunu göstermiyor. Sözlükte kelimenin farklı anlamları veriliyor: 1.  

Yiyecek, yiyinti, taam, kût, qıda.  2. Zahire, rızk, me ̓ kûlât (Şemseddin, 2010: 89).    

  Tabii ki, sözcüğün ilk anlamı bizim sunduğumuz anlamla eşdeğerlilik 

oluşturmaktadır. V.V.Radlov`un sözlüğünde de kelimenin ünsüz sonluklu seçeneği 

gösteriliyor. Lugatin söz varlığında azık fonocilti ile yer alan bu dil örneği “azuge”, “ihtiyat” 

anlamlarının ifadeçisi gibi dikkat çekiyor. Örneğin: Aşlık azıқı (yani “yemek ihtiyatı”) 

[Kazan dilinden] (Radlof, 1893: 564). “Eski Türk sözlüğü”nde de anlam yükü aynı olan 

kelimenin azuk fonoforması ile karşılaşıyoruz (Drevnetyurskih Slovar, 1969: 73). İlginç 

nokta şudur ki, Türk kökenli bu kelimenin bir yandan ünsüz sonluğu ile karşılaşıyoruz, diğer 

yandan ise, eğer küçük istisnaları dikkate almazsak, ses uyumu kanununa bağlılığını 

gözlemliyoruz. Türk kökenli kelimenin yabancılaştırılması da bir tarihi olgudur. Yeterince 

milli sözlerimiz var ki, onların fonociltinde değişiklik yaparak yabancı adıyla sunmuşlar. 

Umut, gönçe, alaçık... gibi sözler bura aittir. Örneğin, Türk kökenli alaçık kelimesinin ünsüz 

sonluğunu değişerek onu Rusça kelimeler listesinde vermişler. Sözün yabancılığa giden yolu 

böyle yöneltilmiştir: 

alaçık     →     laçuka   →    laçuyka  

Biz ise aksine, herhangi bir kelimenin Türkçemizin fonetik, leksik, gramer sistemine 

uyumluluğunu sağladıktan sonra onun yabancı kökenine dokunmamışız. Ona sadece 

Türkleşmiş yabancı kelimeler söylemişiz. 

SIFAT. Çağdaş Türkçemizin söz varlığında yer alan ünlü sonluklu sıfatların da 

klasik edebiyatın, aynı zamanda XVII. yüzyıl edebi-bedii dil örneklerinin dilinde tarihi 

fonetik tezahürünü görüyor ve onların yoğunluğu ile karşı karşıya duruyoruz.  

Katığ [Bu sabımın edqüti esid, katığdı tıŋla / Bu sözümü iyice işit(in), dikkatle 

dinle(yin)  − Kk- C, 2] (Abdullayeva, 2007: 22-23);  tiriq [...Ölteçi bodunığ tiriqrü iqitim... / 

...Ölecek halkı diriliğe yükselttim −/ Kb-Şq.,29 (Eski Türk Yazılı Abideleri Müntehabatı, 

1992: 19); sarığ (Könli qəmgin, canı məhzun, bənizi sarığ əşki al −  Mesihi, 2012: 102); 

kuruğ (Anqar kuruğ yala yalaldı / O, kuru töhmetle töhmetlendi - Kâşgarlı, 3.c., 2006: 

s.76); uluğ (Yusif uluğ bir padşah olur irsə ... – Kul Ali, 1995: 18) gibi kelimeler bunlara 

örnek olabilir. Bu sözcükler bugün Türkçemizde uygun olarak qatı, diri, sarı, quru, ulu 

şeklini almıştır.   

SAYI. Sayılarda da bazı ilginç kelimerle karşılaşıyoruz. Gramer kitaplarında bir 

sayısı ile isim arasına giren sürü kelimesinin sürük (ُسُرک) biçimi buna örnek olabilir. Bu, 

sayı kelimesi olarak kabul edilse de, biz tamamen buna karşıyız. Bize göre, bunların her ikisi 

birlikte (bir sürük) belirsiz miktar sayısıdır: Dedi ki, ey sahibi-təxt ilə tac, Bir sürük oğlum 

uşağım var (Emani, 1983: 289).  

M.Kȃşgarlı`da da bu kelimenin aynı fonetik içerikte ve semantikada kullanıldığına 

rastlıyoruz: ْْبيرُسُرکْْْقُوی    Bir sürüg koy / Bir sürü koyun (Kâşgarlı, 1.c., 2006: 389).    
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Sürük kelimesinin hatta dilde kullanılma bağımsızlığına da rastlıyoruz. Ama edebi 

dilde değil, ağız olgusu gibi. Örneğin: Sürük burdan (kaba anlamda: Defol ol şuradan). Bu 

bir daha edatların belirli (leksik) anlama sahip kelimelerden meydana geldiğine delalet 

etmektedir. 

ZAMİR. Tarihen eski Türk yazılı anıtlarında zamirlerin de sonu ünsüzle biten 

seçenekleri ile karı karşıya duruyoruz. Örneğin, gözlemlediğimiz kamuğ, ol zamirleri bugün 

edebi dilde norm haline gelmiş hamı, o zamirinin uygun tarihi seçenekleridir. Kamuğ (قُمغ) 

“hamı”, “hamısı”, “bütün” anlamı ile dile giriyor. Bunu eski Türkçede de [...Uluğ kiçiq 

kamuğ bodun toy kapğınğa teqi bardılar /... Büyük-küçük tüm halk (veya halkın hepsi) 

düğün kapısına kadar yürüdüler - «Böqü Han» abidesi] (Recepli, 2010: 157), M.Kȃşgarlı 

sözlüğünde de görüyoruz:  

       Ərən kamuğ artadı nənqlər ədhu / Mal yüzünden erenler tamam (yani “bütün” − işaret 

bizimdir - G.A.) bozuldu (Kâşgarlı, 2.c., 2006: 45). 

Ol (اول) zamiri ise sırf bu fonoforması ile tüm klasik edebiyatın dilini, özellikle 

XVII. yüzyıl Azerbaycan Edebi Dilini kapsıyor ve yoğunluğu ile dikkat çekiyor: Ol övrət  

səbr tapdı, oldu təmkin (Fedai, 2004: 67). 

Dilin sonraki gelişme aşamalarında bu zamir fonetik içeriği açısından basitleşmeğe 

doğru yönelmiş ve dilde “o” şeklinde sabitleşmiştir.  

ZARF. Eski ünsüz sonluklu sözcükler zarfları de kapsamaktadır. Aşak (آَشق) bu dil 

olgularından biridir. M.Kȃşgarlı`nın sözlüğünde kelime bugünkü anlam kapasitesi ile yer 

alıyor: “aşağı, dağ dibi” (Kâşgarlı, 1.c., 2006:135).    

Aynı sonluk edatları da kapsamaktadır. Bu çevreye daha çok son çekim edatı, 

bağlaç, ilgeçler giriyor. Araştırma belirliyor ki, XVII. yüzyıl Azerbaycan Edebi Dilinde bu 

tür sözcükler çoğunlukla dikkat çekse de, hȃlȃ mevcuttur ve bu varlık o eski tarihi izin 

barındırıyor. XVII yüzyılın gramer yapısında yer alan ve yön içeriği belirten sarın son çekim 

edatı (= سارين : ... Ki, sərxoş mey çəkər yer üzrə hər gün sübhdəm sarın – Tebrizi, 1980: 43); 

beraberlik bildiren ilen // len son çekim edatı (ايلن: Eşqin ğəmin şərakət ilən zəbt qılmağa 

Canü könül arasidə hər dəm niza olur −  Emani, 1983: 68); kim bağlaçı (  کمْْ //کيم :  Deməz 

kim, var, ya yox, iltifatım bişü, ya kəmdür − XVII. Yüzyıl Azerbaycan Lirikası, 2008: 302); 

axır edatı (ilgeç) ( خرآ  :  Öldürər axır məni bir gün bu həsrət kim sənə... – Gövsi Tebrizi) 

fikrimizin gerçek kanıtıdır. Sonuncuda [r] ünsüzünün düşümü bu edatı axı fonetik biçimine 

getirmiştir. En eski fonolojik sonluğu bizlere sunan bu edatlar bugün Türkçemizde sarı (eve 

sarı), ile (Gülnaz ile), ki (ilgeç: Ben ki...; bağlaç: Deyir ki...), axı  (Dedim axı...) şeklinde 

işlenme tezliğine sahiptir.  

Gerçeklere ve kanıtlara dayanan inceleme bununla da bitmiyor. Belirleniyor ki, Türk 

kökenli ek morfemlerin de ilkin eski fonolojik sonluğu ünsüzle bağlanıyor. Sadece kapalı 

heceden açık heceye doğru yönlenen güçlü gelişme onların da ciltinde fonetik basitleşmeni 

gerçeğe dönüştürüyor. Hem leksik, hem de gramer morfolojik göstergelerde giden, örneğin, -

lıq4  →  -lı4;   ığ2  → ı4 .... gibi yönlenmeler fikrimizin gerçekliğinden başka bir şey değildir:   

atlığْ  Ol cümlədin «Məcməül-xəvas» atlığ bir nüsxə.../ Diğer yandan  : اتليغ

«Mecmeül-hevas» atlı bir nüsha − Kerimov, 2013: 155); Çığan bodunığ bay kıltım, az 

bodunığ üküş kıltım / Fakir halkı zenginleştirdim,  Az halkı çoğalttım – Kültiqinküçük-C., 

(Abdullayeva, 2007: 38-39). 

Fiilin birleşik biçimini oluşturan ise ekinin de tarihen sonu ünsüz olan seçeneğine 

rastlıyoruz: isən ايسن : Əgər sən alırisən, ey bəradər, Sataram, məndə vardır iki cövhər – 

Fedai, 1957: 39).  

Zaman geçtikçe sözkonusu olan bu kelimeler ses düşümü olayının etkisi sonucunda 

sonu ünlü ile şekillenmiş ve dilde yalnızca bu fonetik görkemi ile norm haline gelmiştir. 

Çünkü Türkçemizin sonraki tarihi gelişme aşamalarında kapalı heceden açık heceye doğru 

yönelme daha güçlü gitmiştir. Hatta klasik yazarlarımızın dilinde bu kelimelerin sonluk 

itibariyle artık çeşitli fonetik cilte sahip seçeneklerinin uzun süre birlikte işleklik kazandığı 

ile de karşılaşıyoruz: 

Ayruq // ayrı: Üzün görənə ayruq namü nişan gərəkməz; Çün Nəsimi  səndən  ayrı  

bildi kim, yöxdur  vücud (Nesimi, 1973: 74; 119); Nəzirin yazamaz ayruğ əzəl nəqqaşı 

rüxsarın... (Nesimi, 1973: 34). 
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Klasik edebiyatın dilinde olduğu gibi M.Kȃşgarlı`nın sözlüğünde de aynı sözün 

çeşitli fonovariantlarını görebiliyoruz:  

Ayruk  (başqa)  ─  ُْقآير   (Kâşgarlı, 1.c., 2006: 174);   ayru ─ يروآ   (Kâşgarlı, 1.c., 

2006: 184).    

Böyle seçeneklerin varlığı o fikri kanıtlamaktadır ki, M.Kaşğarlı`ya kadar artık bu 

sözcüğün (genelde bu tür sözcüksel birimlerin çoğunluğunun) son hecesinde kapalı heceden 

açık heceye geçiş gerçekleşmiştir. Ebu Hayyan`ın sözlüğünde de aynı kelimenin fonetik 

açıdan [örn.: arığ (yani temiz)//arı – Ebu Hayyan, 1992:15] paralelleşmesi ile karşılaşıyoruz. 

“Dede Korkut kitabı”nın dil olguları da bizim bu fikrimizin kabarık tezahürüdür. Örneğin: 

uluğ kelimesinin hem de ulu, katığ sözünün hem de katı şeklinde kaydı bunun kanıtıdır: 

Dirsə xan dişi əhlininiŋ  sözilə ulu toy elədi, hacət dilədi; Oğlan yenə buğanıŋ alnına 

yumruğilə qatı urdı (Kitabi-Dede Korkut, 1988: 35, 36)...  

Unutmamak gerekir ki, bu kelimelerin sunulan fonoformaları bugün ortaya 

çıkmamıştır. Tarihi-lengüistik olgulara dayanma kanıtlıyor ki, bunların çok eski tarihi 

gelişme yolu var. Bu tür Türk kökenli kelimelerde gelişme eski ünsüz sonluğundan ünlü 

sonluğuna doğru yönelmiştir. Sunduğumuz kelimelerin de ses artışı - epiteza olayına maruz 

kaldığı hakkında fikir söylenir. Bu, aynı kelimelerin (ayrıca bu tür yapıya sahip birçok 

sözlerin) çağdaş Türkçemizdeki fonetik ciltlerine dayanarak çıkarılan sonuçlardır. Bu ise 

gerçeklikten tamamen uzaktır. 

Tabii ki, dilin morfolojik sisteminin her bir bölümünü kapsayan 10-15 sözle Türk 

kökenli kelimelerde ünsüz sonluğunun en eski ve ilkin biçim olduğunu kanıtlamak çok zor 

bir mesele olurdu. Çünkü kanıtlamak için istisnalara değil, kuralları bilmek ve onlara  uymak 

gerekiyor. Sırf bu kurallar üzerinde kurulan istatistik Türk kökenli kelimelerde ünsüz 

sonluğunun en eski fonolojik olgu olduğunu ortaya çıkarabilir ki, bu da V.V.Radlov`un ve 

Ş.Sami`nin sözlükleri bazında yapılan hesaplamalar sonucunda mümkün olabilir. Bu 

istatistik hesaplama ortaya çıkarıyor ki, V.V.Radlov`un sözlüğünde 14738 kelimeden sadece 

35'i, Ş.Sami'nin sözlüğünde ise 15920 kelimeden sadece 78'i ünlülerle bitiyor (T.Hacıyev). 

Demek ki, 30658 sözden 113'ü ünlü seslerle bitiyor. Bu, yaklaşık 0,4% 'e eşit oluyor. 

İstatistik gerçek Türkolojide delilsiz kanıtlıyor ki, Türk kökenli sözlerin en eski tarihi 

sonluğu ünsüzlerle bitmiştir. Tesadüfi değil ki, I Bakü Türkoloji Kurultayı`nda (1926) 

yabancı kelimelerin Türk dillerinin fonetik, leksik ve gramer kurallarına uyumluluğunun 

sağlanması tavsiye ediliyordu (Hacıyev, 2012, 2.b.: 347). Bize göre, bu tavsiyelerin bir 

parçası olarak yabancı kelimelerin sonunun ünsüzleştirilmesi de Türkçenin gramer yapısının 

saflığını, temizliğini ve milliliyini korumanın temel yollarından biridir. Unutmamak gerekir 

ki, Türk kökenli kelimelerin en eski ve ilkin fonovarlığını belirlemek için bugünden düne 

değil, dilin tarihi geçmişinden bugününe ışık tutmak gerekir. 
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XIV. Yüzyıl Azerbaycan Türkçesinde «TANRI» Kelimesinin Arap Kökenli Paralelleri 

 

Hatıra ABDULLAYEVA*  

 

Öz: XIV. yüzyılda yabancı devlet dili Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri daha 

kullanışlı hale getiriyor. 11. yüzyıla kadar dile dahil olan arabizmler bu dönemden itibaren 

Farsça aracılığıyla dilde kullanımını sağlamıştır. Arabizmler Fars ve Türk kökenli 

kelimelerle müvazilik yaşıyor. Bu müvazilikte Türk kökenli Tanrı kelimesinin Arapça 

kökenli bileşenleri özel ilgi uyandırmaktadır. Manzara aşağıdaki gibi görünüyor: 

I Tanrı kelimesinin Arapça kökenli enlemleri aynı içerik göstergesi ile yaşıyor. Yani 

99 isimden bir kısmı Vâhidiyyet’in adının koruyucusu olarak görülüyor. Allah, Həqq, 

Məbud, Fələk, İlahi... bunun en bariz göstergesidir.  

II Tanrı adının taşıyıcıları olan Arap kökenli kelimelerin birçoğu  - Rahim, Tahir, 

Muhsin, Reşit, Rauf, Samet, Kerem, Ahad ... gibi sözler Azerbaycan Türkçesinin onomastik 

birimler sisteminde antroponim olarak yer alıyor. 

III Bir kısmı verilişlerine göre özel olmakla yanısıra cinslik de kazanıyor. Yani 

semantik değişiklik de göstermektedir. Alim, Ahir, Bais, Varis ... Tanrının sözcük paraleli 

olduğu halde, «bilimle uğraşan", "son", "vesile", "sevimli" gibi kelimelerle eşanlamlıdır. 

IV Birbiriyle çelişki yaratan mefhumların yaratıcısına da dönüşüyor. Tanrının 

benzeri olan Zahir ve Batın ... bu kalıptan olan kelimeler sırasındadır. Bugün de kullanılıyor, 

"giriş" ve "hariç» semantikasını belirtiyor. Bazen bunları sesteş gibi sunuyorlar ki, bu da 

gerçeklikten uzaktır. Çünkü özel isimlerle cins isimler asla sesteş olarak kabul edilmiyor. 

V Fonetik değişikliğe uğradığı görülmektedir Adl → Adil, Aliyy → Ali, Veliyy → 

Veli ... bağlantıları buna örnektir. 

VI Bu paralellikte arkakik olan isimler de dikkatten kaçmıyor. Doyyan, Müheymin, 

Vedud, Muhyi, Quddu ... toplu olmaktan uzaklaşarak dili terk eden kelimeler sırasında yer 

alıyor. Şuradan belli oluyor ki, dil halk dilinin sunduğu yaygın arabizmleri yaşatıyor. 

Anahtar kelimeler: Arabizmler, müvazilik, arkaizmler, semantika.  

 

THE ARABİC PARALLELS OF THE WORD '' TENGRİ'' İN THE  AZERBAİJANİ 

LANGUAGE OF THE XIV CENTURY 

 

Abstract: The  Arabic parallels of  the word  Tengri  are  traced in  the  article. First  

of  all these  names  are  registered  precisely in  the  meaning  God, but  some  of them are  

regulated  among  the  99 names  of  God,  some  of  them  are  related  to  the  spoken  

language. It  is  noted that  these lexical  parallels  with  the  Arabic  roots  are used as  

anthroponyms.  Sometimes  these  sacred  Arabic  words develop  in  the  direction  from  the  

special  ones to  the  common  ones  and  gain  new  semantics.  All  these  facts  are  

presented  on  the  basis of  the  numerous  examples.   

Keywords:  Arabisms,  balance, archaism, semantics.      

*** 

Tanrı sözü iletişimimizin merkezinde duran, Türkçemizin en kutsal kelimesidir. 

Teŋri, Tengri, Tanqrı, Tengəre, Tanqara, Tenegere, Tingir gibi ses içeriği ile yansıyan 

(https://az.wikipedia.org/wiki/tanrı) ve mahiyetinde olumlu anlamda farklı, ama birbirine 

yakın kabarık özellikler dayanan bu sözcükler bir çok paralelleri ile kaynaklara giriyor. 

İslam'dan önce Tanrı “var olan” anlamında Bar, “Rebb, var eden, yaratan” anlamında Oğan, 

“Huda, yaratıcı” anlamında Guday, “güçlü” anlamında Çalap (veya Celeb), “Nur” 

anlamında “Yalap”, “Yoktan var eden” anlamında Yaradan, “zengin, ulu” anlamında Bayar, 

“ezeli” anlamında Bayat, “aziz, cömert” anlamında Buyan, “her şeyi yapabilen, gücü yeten” 

anlamında Olcay, “kaderi belirleyen” anlamında Yazgan gibi isimler ve belirtilerle 

karakterize olunuyor (https://az.wikipedia.org/wiki/tanrı). Dilin eski Oğuz katından sonra 

öncelik taşıyıp tam anlamda yoğun şekilde kullanılan Tanrı kelimesi hep olduğu gibi XIII-
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XIV yüzyıllarda da klasik yazarların esas kelimesi, başvuru faktörü, sevgi kaynağı, 

istinadgahı gibi şiir diline giriyor. Büyük Türk şairi Yunus Emre yazıyor: 

Aşık mı diyem ben ona Tanrının uçmağın seve 

Uçmak dahi tuzak imiş, canların tutmağa (Emre, 1991: 45) 

Zaman ileri doğru yöneldikçe Tanrı kelimesinin pekiştirilmesinde bir zayıflama 

görünüyor, bu da Arapların gelişinden sonra, İslam dininin teşekkülü sırasında Arap kökenli 

kelimelerin yaygınlaşma arealının daha da genişlenmesi ile bağlanır. VII yüzyıldan itibaren 

doğrudan Türkçemize giren ilk Arapça kelimeler dini içeriği ile dikkat çekiyor. Bir süre 

sonra çeşitli alanları yansıtan Arap kökenli dil birimleri dilimizin söz varlığında kendi yerini 

tutuyor. Tabii ki, Tanrı sözünün kullanımı birden bire durmuyor. Uzun süre bu dil olgusu 

Arap kökenli paraleli ile birlikte iletişime giriyor. Şöyle ki, İslam dininin yaygınlaşma 

kapsamını hızla genişlenmesi Tanrının say itibariyle Arap kökenli 99 sayıda paralelini 

gündeme getiriyor. Bu isimler İslam dini ile ilgili sözcükler gibi dilimize girse de, günlük 

hayatımızda duyduğumuz ve kullandığımız kelimeler sırasına aittir. Kendisinin zirve 

noktasını yaşayan Arap dilinin söz varlığından gelen bu isimler işlenme tezliği itibariyle 

gündemi eline alan Tanrı kelimesinin mükabili olarak yüksek kullanılma sınırına doğru 

yöneliyor. Çok ilginçtir ki, 99 isimden sadece biri kullanılma açısından yüzde yüz şekilde 

iletişim gündemini tutuyor. Bu da ilk zamanlar Tanrı sözü ile beraber iletişimde adım atan 

ve sonraları yüksek işelnme tezliği kazanan Allah kelimesi oluyor. M.Seyidov yazıyor ki, 

“Türkçe konuşan halklarda Gök Tanrı sayılırmış. Her şey onun iradesine tabi imiş. Buna 

göre de Tanrı - Gök sonraları Tanrı - Allah anlamını da almıştır” (Seyidov, 1994: 164). Bu 

sözcük işlekliği ile dilin söz varlığında Tanrı kelimesinin yerini küçültebiliyor. Aynı 

manzaraya biz klasik edebiyatın dilinde de rastlıyoruz. Ama canlı konuşma dili ile klasik 

edebiyatın dilinin karşılaştırılması bizlere farklılıklar sunuyor. Çünkü klasik edebiyatın 

dilinde Tanrı kelimesinin Arapça kökenli birçok paralellerine rastladığımız halde, bunları 

canlı konuşma dilinde göremiyoruz. Klasik edebiyatın dili bu isimlerin bir çoğu ile bizleri 

karşılaştırıyor. Şiirsel dilde bu isimlerin farkl amaçla kullanımı ise onların 

sınıflandırılmasında çeşitlilik oluşturuyor. Bunlar aşağıdakilerdir: 

I. Tanrı kelimesinin Arapça kökenli paralelleri aynı içerik göstergesi ile, yani 

Allah'ın isimleri gibi XIV yüzyıl Azerbaycan Edebi Diline giriyor. Bu kelimeler iki gruba 

ayrılabilir: 

a) Tanrı kelimesinin 99 adı düzeninde yer alan eşdeğerleri; 

b) Tanrı sözünün sadece canlı konuşma dilinde işlenen Arap kökenli paralelleri. 

a) Allah, Hak, Rab, Mabud, Rahman, Rahim  vb. kelimeler sırf 99 isim silsilesine 

dahil olan dil birimleridir. 

Allah ْللّا  : “El-İlah”, veya “El-Laha” sözlerinden oluştuğu ihtimal edilen Allah 

kelimesi “Kur'an”da toplam 2697 defa kullanılmıştır (https://az.wikipedia.org/wiki/allah). 

Klasik edebiyatın dilinde bu kelimenin say istatistikleri belirlenmese de, gerçektir ki, 99 

isimden en çok kullanılanı sırf Allah paralelidir: 

Gönüli saklasun Allah anun yüzi zevalından (Burhaneddin, 1988: 20); 

Allah-Allah, ne  can, ne dilbersin?! 

Allah-Allah,  ne behri gövhersin?!  (Nesimi, 1973: 163). 

Eğer birinci örnekte söz sırf kendi anlamında şairin söz varlığına giriyorsa, ikincide 

yazar Allah'ın yarattığı güzellik mucizesine şaşırıyor. Sözkonusu kelimenin iki kez tekrarı 

ise bu hayreti en yüksek noktaya ulaştırıyor. 

Bunu Yunus Emre'de de görüyoruz: 

Gel sen Yunus iste, Allaha yarar bir kul, 

Kul kaçan ola makbul sultan yoluna gitmez (Emre, 1991: 104) 

Həqq   ّْحق   sözü de Tanrı kelimesinin Arapça kökenli paralelidir:  

Can nece ayru düşe senden, ey can, çünkü Həqq, 

Egd ede senün bana eşgüni kebin ile  (Burhaneddin, 1988: 52) 

e>a ses değişmesine maruz kalan Heg sözü, bugün Türkçemizde Haqq fonetik cilti 

ile kullanılıyor. Kelimenin bu ses geçidine etkilenen fonetik yapısı dilimizin tüm tarihi 

boyunca klasiklerin dilinde de görünmektedir: 
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M.E.Sabir: Tek-tek ayılan varsa da, Haqq dadıma çatsın.  

Ben salim olum, cümle cihan batsa da, batsın.  

E.Hakverdiyev:  Ne  deyim, Haqqın keremine şükür (Azerbaycan Dilinin İzahlı 

Lügati, 2005: 321). 

Aynı fonetik cilte Yunus Emre'nin de dilinde rastlıyoruz: Varıcağız teraziye, Hak 

kendi bakar yazıya (Emre, 1991: 67).    

İletişim sırasında Tanrı kelimesinin Arapça kökenli bu paralellerinin birbirine 

yaklaşımının da görüyoruz. Canlı konuşma dilinde çok sık rastlanan Ya Haqq Allah ifadesi 

bunun açık örneğidir. Semantikasına göre bu, “doğru, düzgün, gerçek Allah” (Klasik 

Azerbaycan Edebiyatında İşlenen Arap-Fars Sözleri Lügati, 2005: 231) anlamına uygundur, 

norm açısından bu, “Allah, Allah” (Klasik Azerbaycan Edebiyatında İşlenen Arap-Fars 

Sözleri Lügati, 2005: 231) aynı içerik paralelliğinin ifadeçisidir.   

Rəbb ْ  de “Allah, Tanrı”, “aynı zamanda sahip, ağa” anlamlarının göstergesidir  رّب

(Klasik Azerbaycan Edebiyatında İşlenen Arap-Fars Sözleri Lügati, 2005: 228) ve Tanrı 

sözünün Arap kökenli paralelleri düzeninde yer alıyor. Ama diğerlerinden farklılığı şudur ki, 

bu dil örneği esasen “ya” ünlemi ile beraber kullanılıyor:  ّْْياْْرب    Ya Rebb: 

Ya Rəbb, irür şol güne ki, yara irişem, 

Firgetinün denizini yara irişem (Burhaneddin, 1988: 54). 

Özel olarak belirtmek istiyoruz ki, Yunus Emre'nin de dilinde Tanrı, Allah, İlahi 

kelimeleri paralel olarak yoğun şekilde kullanılır. Fakat onun “Divan”ında Rebb kelimesinin 

diğer kelime paralellerinin üzerine geçmesine tanıklık ediyoruz: 

Sen kim dedin Yâ Rab bana, ben yakınım senden sana. 

Çün yakınsın benden bana, görklü yüzün göster bana (Emre, 1991: 51)  

Çağdaş Türkiye Türkçesinde ise yoğunluk daha çok Allah kelimesinin payına 

düşüyor (örneğin: Allahım, sen şahitsin; Allah-Allah, bu ne ya?; Allahım, ne olur, gör beni; 

Allah her şeyi görüyor, herşeyi biliyor; Allahım, yer yüzünde senden  başkası varmı?; 

İnşaallah bir gün Allaha hesap verirsin vb. - Örnekler canlı konuşma dilinden alınmıştır.). 

Rəbb kelimesi ise epizodiklik göstermektedir. Söz Rabbim, Rabbimiz şeklinde iletişime 

giriyor. 

Məbud (ə) معبود   kelimesine de klasik edebiyatın dilinde rastlıyoruz, ama o kadar da 

geniş işlenme kapsamı kazanmıyor: 

Yakma Halilün dilinde ateşi-Nemrud, 

Olmaya ateşgede bu haneyi-Məbud  (Burhaneddin, 1988: 42) 

Bu dil birimi bir zamanlar Osmanlı Türkçesinde de kullanılma tezliği yüksek olan 

kelimelerden biri idi. “Ma'bûd” ses içeriği ile yoğunluk kazanan bu söz Osmanlı Türkçesinde 

iki anlam kapasitesi ile dile hizmet etmiştir: “1. Kendisine ibâdet edilen, tapınılan; 2. Tanrı” 

(Osmanlıca-Türkçe Lügat, 1970: 667). Söz çağdaş Türkiye Türkçesinde de “kendisine 

tapılan varlık, tapacak Tanrı, İlah” (Seyidov, 1994: 1320) anlamlarının taşıyıcısı rolünde 

kullanılır ve mabut [ma:bu:t] fonetik cilti ile iletişime giriyor. Doğrudur, sunduğumuz 

örnekte izafet birleşeni olarak görünen Mabud kelimesi aslında “ibâdet evi” anlamını 

kendinde gerçekleştiriyor, ama bu ibâdetin Tanrıya ünvanlandığı unutulmamalıdır. 

b) Araştırma nesnemizin dilinde Tanrı kelimesinin sadece canlı konuşma dili ile 

sınırlanan paralellerine de rastlanır. İlâhî, Felek ... gibi sözler buna örnek olabilir. Bunlar 

halkın söz varlığında yer alan ve işlenme tezliği ile dikkat çeken kutsal dil örnekleridir. 

İlahi (ə)      الهی  yoğunluğuna göre ikinci yerde duran kelimedir. Bu söz Allah'ın 99 

ismi içerisinde yer almasa da, araştırmamızın sonucuna, hem de canlı konuşma diline göre 

diyebiliriz ki, Arap kökenli bu sözcük Tanrı kelimesine uygundur. Klasik edebiyatın dilinde 

yaygın olarak kullanılır. Yani yoğunluğu çok yüksektir. Sözcük aynı fonetik içerikle bu 

tarihi sürenin söz varlığında daha çok müracaat olgusu gibi yer alıyor: 

Gece ömürümdür ani uzatğıl, İlahi  (Burhaneddin, 1988: 291) 

Aynı manzarayı XIII yüzyılda da görüyoruz:                              

Eceblerem, eceb kaldım, İlahi, 

İman ehlin dutıb tersa kılan kim? –İ.Hasanoğlu (Hacıyev, 2012: 162). 
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Bazen aynı semantikaya sahip iki sözün bir beyitte işlenmesini bile görüyoruz. Şair 

kelime dağarcığını açtığında, ustalıkla her iki dil örneğini de gazelde istifade etmekle alkışa 

yer veriyor: 

Güneştür yüzi dildarun, İlahi müstegim olsun, 

Gönüli saklasun Allah anun yüzi zevalından (Burhaneddin, 1988: 20). 

 “Azerbaycan Dilinin İzahlı Lugati”nde İlahi kelimesi azıcık farklı anlam kapasitesi 

ile veriliyor: 

“1. Allaha müteellik, Allaha mahsus, Allaha ait, Allah tarafından verilmiş; gayri 

beşeri: Bu İlahi sükuta karşı Humar, Hep melekler olur perestişkar (H.Cavid); 

2. Allah: Bu dağlar ahı neyler, Başım külahı neyler. Sen ordan çık, Ben burdan, 

Görek İlahi neyler (Bayatı); 

3. Hârikulâde, misilsiz, tayı beraberi olmayan: ...Berde`nin bu ilahi gözelliği beni 

hayran etmiştir (M.Hüseyn)” (Azerbaycan Dilinin İzahlı Lügati, 2005: 525). 

Bazen isə anlamı sözlüklerde kısa şekilde şöyle sunuluyor: “1. Allah, Tanrı;   2. Ay 

Allah! Ay Tanrı! Allah(ım)!” (Klasik Azerbaycan Edebiyatında İşlenen Arap-Fars Sözleri 

Lügati, 2005, 1.c.: 304). Görüldüğü gibi, sözlükler de fikrimizin kanıtını gerçeğe 

dönüştürüyor. 

Fələk (ə)  فلک :  Felek de İlahi gibi Tanrının 99 isminden biri olmasa da, canlı 

konuşma dilinde Allah kelimesinin paralellerinden biri olarak çok dikkat çekiyor. Aslında 

söyleniliyor ki, Allah'ın 99 değil, 1001 adı var. Dilde Allah sözüne mukabil olan bu 

kelimelerin de canlı konuşma dilinde yoğunluğu bu olguya inamımızı güçlendiriyor. 

Örneğin: Dilde “Felek geç eleyer, güç eleyer”, “Feleyin işine karışmak olmaz”, “Felek 

çarkını döndersin”, “Senin işinden Felek de baş açmaz” gibi işlek olan deyimler bunun 

kanıtıdır. Aynı kullanımı halk şiiri türlerinde de açıkça görüyoruz: 

Dağların başına bak, Kar yağıp, kaşına bak, 

Geç taptık, tez ayrıldık,  Feleyin işine bak (Sarı, 1966: 74) 

XIV yüzyıl Azerbaycan Edebi Dilinde de bu sözcük dikkatten kaçmıyor: 

Tertip altına nigara, gönül çü bağladı zin, 

Gerek ki, meʼregesine felek kıla tehsin (Burhaneddin, 1988: 33); 

veya: Felek üstünde hayrandır, melek mat.  

Ne dəryasın, ne gövhersin, ne kansın?  (Nesimi, 1973: 386)  

Bu sözcük Azerbaycan Türkçesinde işlendiği gibi Türkiye Türkçesinde de çeşitli 

anlamlarda kullanılıyor:  

1. Gök, gökyüzü, sema, 

2. Dünya, alem 

3. Talih, baht, şans (Türkçe Sözlük, 2005: 686) 

  Kelime bugün de kullanımını sürdürmektedir. 

II. Tanrı adının taşıyıcıları olan Arapça asıllı kelimelerin birçoğu onomastiğe ait 

kelimeler gibi dile giriyor. 

Rahim, Tahir, Muhsin, Reşid, Rauf, Samet, Kerim, Ahad, İkram, Cabbar, Fettah, 

Hadi, Mahmud, Mabud ... gibi kelimeler Azerbaycan Edebi Dilinin onomastik birimler 

sisteminde antroponimi yani insan adları gibi önemli yer tutuyor. Bu isimlerden çok kısmının 

Türkiye Türkçesinde de aynı işlev ve görevi yerine getirdiği bir gerçektir. Demek ki, Allah'ın 

99 isminin çoğu insan adı gibi evlatlara verilmektedir ve bu halȃ devam etmektedir. Bize 

göre, bu, Tanrıya olan bağlılığın, sevginin, saygının tecessumudur. Tek olarak Allah 

kelimesinin bağımsız şekilde antroponimi gibi kullanımına rastlamıyoruz. Allah sözünü 

sadece birleşik yapıya sahip insan adlarında birinci birleşen olarak görüyoruz. Büyük 

yazarımız Cafer Cabbarlı'nın “1905 yılında” eserindeki Allahyar karakterini, Kafkas 

Müslümanları İdaresi`nin rehberi Hacı Allahşükür Paşazade'nin adını çekmek yeterlidir. 

Allahverdi, Allahveren, Allahkulu..... antroponimleri de fikrimizi kanıtlayan gerçek dil 

örnekleridir. 

III.  Tanrı kelimesinin Arapça kökenli paralellerinin bir kısmı özellikle yanaşı 

genellik de kazanıyor. Bu o demektir ki, semantik değişiklik göstermektedir. Tanrının 

paralelleri olan Alim “bilimle uğraşan”, Ahir “son”, Evvel “birinci, ilk”, Bais “sebebkar”, 

Aziz “sevgili”, Varis “kişinin mülküne, malına vasiyet yoluyla sahip çıkan şahıs”, Hegg 



 

 

881 

 

“hak, adalet, manevi borç”, Edl “adalet, insaf”, Rahim “rehimli, merhametli”, Kerim 

“cömert, saygılı” ... anlamlarının eşdeğerdir. Yani bu paralellerden birçoğu özellikten 

genelliğe doğru yöneliyor. Buna genel olarak klasik edebiyatın, özellikle bunun bir parçası 

olan araştırma nesnemizin dilinde rastlıyoruz. Örneğin: 

Arif içilen cü ̓eyi, ey hosrovi-huban, 

Alim diline düşdüvü sahibnezer oldu (Nesimi, 1973: 298) 

Bu hegg destan ile gör kim, ne me ̓niler eyan etdi 

Etidali-gametünden edl umar deli gönül (Burhaneddin, 1988: 53) 

Canlı konuşma dilinden alınmış “Balam, kişi böyük alimdir de!”, “Bu işin ahırı pis 

kurtaracak”, “Evvel beni gör, sonra git”, “Bu cinayete sen  bais oldun”; “Hatrın aziz olsun”, 

“O, neslimizin varisidir”, “Hiç bilmiyorum ki, biz onun hakkını nece ödeyeceğiz” vb. 

örnekler bunun kanıtıdır. 

Günlük hayatımızda kullandığımız “Allah'ın rahmine güveniyorum”, “Allah, senin 

keremine şükür”, “Hak naziler, ama üzülmez” gibi deyimlerde küçük fonetik farklılıkla bu 

kelimelerin bazılarının özellikten çıktığı açıkça kendini göstermektedir. Hak kelimesi adalet 

sözü ile de paralellik oluşturarak Türkçemizde kullanılmaktadır: “Seninleyim, hak-adalet, 

seninleyim. Milli gurur, milli geyret, seninleyim   ̶  M.Araz” (Azerbaycan Dilinin İzahlı 

Lügati, 2005: 321). Bu kelimenin hesap sözü ilə beraber kullanılması da Türkçemiz üçün bir 

gerçektir: “Hamı işten çekilip çıkdığı halde, mühasip çıkmak istemiyor ve elindeki hak-

hesabı başa çattırmağa çalışıyordu  ̶   S.Rehimov” (Azerbaycan Dilinin İzahlı Lügati, 2005: 

321). Tabii ki, kelmelerin bu tür beraber kullanımı canlı konuşma dili için de geçerlidir. 

“1.Ağıl-kemal haddine çatmış; 2. cesur, yiğit; 3. düzgün, sağlam, doğru” 

anlamlarının taşıyıcısı olan raşid//reşit kelimesi de (Klasik Azerbaycan Edebiyatında İşlenen 

Arap-Fars Sözleri Lügati, 2005, 2.c.: 237) XIV yüzyıl Azerbaycan Türkçesinde rastlanılan 

sözler arasında yer alıyor: 

Sıtk ile her kimse kim, dutmadı eşgün yolun, 

Salikü arif degül, şeyhü reşid olmadı olmadı (Kahramanov, 1970: 268) 

IV. Tanrı kelimesinin Arapça kökenli paralelleri bazen birbiri ile çelişki yaratan 

kavramların oluşturucusuna da dönüşüyor. Tanrının benzeri olan Zahir ve Batın, Evvel ve 

Ahir ... bu çeşit sözler sırasındadır: 

Zahirü batin, evvelü ahir, 

Aşkaravü hem nihandur söz  (Nesimi, 1973: 321) 

Ne zahirdir o kim gözden iralmaz, 

Ne batindür o kim hergiz görülmez  (Ahmet Haramî Destanı, 1978: 14) 

Anın evvelinin önü bulunmaz, 

Anın ahırının sonu bulunmaz (Ahmet Haramî Destanı, 1978: 15) 

Bu sözler şimdi de Türkçemizde kullanılıyor, “iç” ve “dış” anlamlarını belirtiyor. 

Tabii ki, araştırma nesnemizde tüm maddelerle ilgili ardı arkası kesilmeyen olgularla 

karşılaşıyoruz. Bize göre, sunduklarımız ileri sürdüğümüz fikirlerin onayı ve o dönemin dil 

manzarasını oluşturmak için yeterlidir. Evet, bu bir gerçektir ki, Tanrı sözünün Arapça asıllı 

paralellerinin hepsi aynı yoğunlukla klasik edebiyatın veya canlı konuşma dilinin söz 

varlığına girmiyor. Bazı paralelleri var ki, ona ne Türkiye Türkçesi ne de Azerbaycan 

Türkçesinde rastlıyoruz. Ama unutmamalıyız ki, yabancı kelimeler içerisinde de sözlerin 

genel, yani toplumsal kullanılması veya sınırlı kullanılması denilen bir şey var. İşte halk 

dilinde kendine yer etmiş Arapça kelimeler dile iyi anlamda müdahale edebiliyor ve sonuç 

olarak dilin söz varlığında yerleşiyor. Ama mevcut bir gerçeklik de var ki, onu söylememek 

mümkün değildir. Bu da son zamanlarda Arapça kökenli Allah ve Türkçe kökenli Tanrı 

paralelliğinde kullanılma tezliğinin yavaş yavaş ikinciye doğru yönelmesi ile ilgilidir. Bu 

onu yansıtıyor ki, Tanrı kelimesi artık önceki işlekliğini geri alıyor. Genellikle, Türkçemizin 

milliliyinin ve Türkçe kökenli kelimelerin dilde korunmasının sağlanması uğruna yabancı 

sözlerin karşılığı olarak ulusal sözlerin dile geri dönüşü, onların kullanılma yoğunluğunun 

artışı dilimizin başarısı sayılabilir. 
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Karamanoğlu Mehmed Bey ve Türkçe Meselesi* 

 

Yahya BAŞKAN* 

 

Öz: Karamanoğlu Mehmed Bey’in Türkiye Selçuklularının başşehri Konya’yı ele 

geçirmesinden sonra toplanan divanda Türkçe’nin resmi lisan ilan edilip diğer dillerin 

yasaklanması başlı başına mühim bir tarihi hadisedir. Çıkartılan kararın uygulanıp 

uygulanmadığı noktasında bir bilgi yoksa da Mehmet Bey’in sebep olmuş olduğu bu 

hadisede niçin Türkçe resmi lisan edilmiştir sorusu çok fazla sorulmuş ancak yapılan 

çalışmalar soruları cevaplamaktan uzak kalmıştır. Tartışmaların toplandığı esas noktalar; 

Kararı Mehmed Bey’in almadığı Selçuklu divanının aldığı, resmi dilin Türkçe haline 

getirilmesinin istenip istenmediği, devlet dairelerinde çalışan ve Farsça konuşan ve yazan 

İranlı (Moğol) emirlere tepki olarak böyle bir kararın alındığı şeklinde sıralanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Karamanlılar, Mehmed Bey, Cimri, Konya, Farsça, Türkçe. 

 

KARAMANOGLU MEHMET BEY AND TURKISH LANGUAGE CASE 

Abstract: It was a crucial historical event that Turkish was declared to be the 

official language and other languages were forbidden at the imperial council which was held 

after Karamanoglu Mehmet Bey invaded Konya, which was the capital city of the Seljuks. 

Although there is no evidence whether the decison was put into effect, there occured lots of 

questions about why Karamanoğlu Mehmet Bey declared Turkish as the official language. 

However, any study conducted to answer this question remained inconclusive. In the centre 

of the debates are these: The decision was taken by the imperial council, not by 

Karamanoğlu Mehmet Bey. Was it really desirable to make Turkish the official language? 

The decision was taken as a reaction to the Iranian (Mongol) Emirs who were public 

officials speaking and writing in Persian.  

Key Words: Caramanids, Mehmed Bey, Cimri, Conia, Persian, Turkish 

                                                      
* Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin, Cilt 100, Sayı 199’da yayımlanmış makalenin tashih 

edilerek, gözden geçirilmiş halidir. 
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Türkiye Selçukluları Devleti’nin Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra 

inkıraza yüz tutması uclarda bulunan Türkmenleri farklı saiklerle hareketlendirmiştir. 

Ermenek merkezli bir Beylik kuran Karamanoğullarının Moğollara karşı başlatmış oldukları 

başkaldırı, Selçuklu Başşehri Konya’nın ele geçirilmesi ile neticelenmiştir. Meselenin 

anlaşılması bakımından Karamanoğullarının Konya’ya yönelmelerini gerektiren hadiselere 

kısaca bakmak gerekmektedir. Kamerüddin İli havalisinin idaresini alan Kadı Huteni’nin 

oğlu Bedreddin İbrahim Moğol noyanlarının izni ve Muıneddin Pervâne’nin oluruyla 

Karamanlı Türkmenlerini tedib etmeye karar vermiştir. Karamanlıların üzerine gidilmesinin 

sebebi ise onların sahil mıntıkasında Moğollara karşı olan itaatsizlikleri ve Moğollara vermiş 

oldukları vergiyi kesmeleriydi. Moğol ve Selçuklu kuvvetlerinin de desteğini alan Bedreddin 

İbrahim Karamanlıların üzerine yürümüşse de, üst üste ciddi mağlubiyetler almış, bu zaferler 

Karamanlıların kudret ve şöhretini arttırmıştır. Bütün bu hadiseler cereyan ederken 

Memlüklü Hükümdarı Baybars Anadolu’ya girerek Kayseri’ye gelmiştir. Baybars, 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in Kayseri’de rehin bulunan kardeşi Ali Bey’e tevki ve sancak 

vererek abisinin yanına göndermiştir. Meşruiyetini sağlamlaştıran Mehmet Bey, Baybars’dan 

menşur alan Anadolu beylerinden Eşref ve Menteşeoğullarını da yanına alarak Konya’yı 

kuşatmış, müdafaa kuvvetlerinin azlığından da istifade ederek burayı ele geçirmiştir. 

Mehmed Bey, Baybars’ın Kayseri’de kendi adına kestirdiği parayı gösterip, onun adına 

Konya’ya geldiğini söyleyerek durumunu sağlamlaştırmak istemiştir.1 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in Konya’yı ele geçirmesi özetle yukarıda anlatıldığı 

gibi cereyan etmiştir. Fakat burada karşımıza Türk tarihinde ender rastlanılan hatta ilk ve tek 

olan hadiseler vuku bulmuştur. Bunlardan birincisi Selçuklu şehzadesi veya düzmece olduğu 

söylenen Siyavuş, diğeri de Türkçenin resmi lisan ilan edilmiş olmasıdır.  

Siyavuş’un hükümdar ilan edilmesi hadisesini ele alarak konuya derinlik 

kazandırmak gerekmektedir. Selçuklu Başşehri olan Konya’ya giren Karamanoğlu Mehmed 

Bey, buradaki nazik durumu dikkate alarak Selçuklu tahtına hanedandan birisini çıkararak 

kendi durumunu güçlendirmeyi düşünmüştür. Bunun içinde Mehmed Bey, II. İzzeddin 

Keykavus’un oğlu olduğunu iddia ettiği Siyavuş’u Selçuklu tahtına oturtarak onu Hükümdar 

ilan etmiştir. Bu hadise tarihi kaynaklarda anlatılmış ve Karamanoğlu Mehmed Bey’in 

kurnazlığı olarak yorumlanmıştır. Dönemin kaynaklarından İbn Bîbî’de Mehmed Bey’in 

Bizans İmparatoru’na elçi gönderip merhum İzzeddin Keykavus’un oğullarından birini 

istersek emelimize ulaşırız dediği nakledilerek devamla şunlar anlatılır “O günlerde tarikat 

mensubu olmayı kendisine adet edinmiş Türk kabileleri arasında dolaşarak kendini İzzeddin 

Keykavus’un oğlu olarak tanıtan Cimri adında bir şahıs ortaya çıkmıştı. Karamanoğlu’nun 

söylediği sözleri duyup Cimri’yi tanıyıp onu yolda gören biri hemen onun elinden tutup 

Mehmed Beğ’in yanına götürerek işte bu Sultan İzzeddin Keykavus’un torunudur dedi. 

Ayrıca Suğdak’tan kaçıp gelmiş olan Taki lakaplı Sivaslı biri de bu İzzeddin Keykavus’un 

oğludur adı ve sanı Gıyaseddin Siyavuş’tur dedi. Yalancı Taki’nin şahitliğiyle onların 

Cimri’ye olan güvenleri arttı.” 2 Zikredilen bu cümlelerle hadiseyi bize nakleden İbn Bîbî 

Karamanlıların tahta geçirdiği Siyavuş’a Cimri lakabını vererek onu tahkir eder. Bu noktada 

İbn Bîbî aslında Siyavuş’un şahitlerinden Taki’ye ve Siyavuş’a hakaretler edip 

Karamanlıların bu şahitliklere inandıklarından bahsederken, Siyavuş noktasında onları 

farkında olmadan bir nevi temize çıkarmaktadır. Burada esas olarak dikkat edilmesi gereken 

hususlardan birisi de İbn Bîbî’nin Selçuklu hanedanı taraftarı olmaktan ziyade Moğol 

taraftarı olan ümeranın yanında yer almış olmasıdır. Bu husus, Karamanlılar ve Türkmenler 

söz konusu olduğu zaman ciddi ve ağır ifadeler kullanan İbn Bîbî’yi okurken dikkate 

alınması gerekmektedir.  

Devrin kaynaklarından olan Anonim Selçukname hadiseyi naklederken “Konya 

havalisinde kargaşalık patlak verdi ansızın bir şahıs ortaya çıkarak ben İzzeddin 

Keykavus’un oğlu Şehzade Mesud’um dedi” diyerek şehzadenin ismini Mesud olarak 

kaydetmiştir.  Ayrıca Mesud’a “O şahıs ismi lazım değil ben ilave ediyorum yani Cimri” 

                                                      
1 Baypars Tarihi, (nşr. Ş. Yaltkaya), İstanbul 1941, s. 88; Osman Turan, Selçuklular Zamanında 

Türkiye,  İstanbul 2005, s. 575, 576. 
2 İbn Bîbî, El Evâmîru’l Alâiyye Fi’l Umûri’l Alâiyye,  (nşr. M.Öztürk), Ankara 1996, s. 204.  
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diyerek hakareti sürdürür. Anonim Selçukname’de Cimri’nin tahta oturup adına hutbe 

okuttuğunu ve kendisine Karaman’ın en büyük oğlunu da vezir edindiğini söyleyerek, 

Konya’da Selçuklu tahtında cereyan eden hadisenin esas müsebbibi olarak Cimri’yi 

gösterir.3 

Karamanoğullarının Konya’yı ele geçirmeleri ile alakalı önemli kaynaklarımızdan 

birisi de Aksarâyî’dir. Eserinde olayı “Mel’un Cimri’nin İsyanı” başlığıyla nakletmektedir. 

Aksarâyî’deki bilgi “ Bu sırada olayların yol açtığı sarsıntıda Cimri insanların en 

rezilleriyle birlikte ortaya çıktı Uc’ta Türk isyancılarıyla birleşti. Sultan Gıyaseddin 

Keyhüsrev’in oğlu olduğu davasını gütmeye başladı. O nesebi bilinmeyen kişinin davasını 

yalan deliller ve yorumlarla renklendirdikler” şeklindedir. Aksarâyî hadiseyi naklederken 

Karamanlılardan veya Mehmed Bey’den bahsetmeyip sadece Uc Türkmenlerini 

zikretmektedir. İkinci olarak Selçuklu tahtına oturan şahsın ismini zikretmeyip sadece Cimri 

lakabını kullanmasına ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.4 Aksarâyî için de, İbn Bîbî de 

yapmış olduğumuz Moğol taraftarı ümeranın yanında yer aldığı hatırlatmasını yapmak 

durumundayız.  

Hadise ile alakalı diğer bir kaynağımız Baypars Tarihi’dir. Eserde vak’a şu şekilde 

anlatılmaktadır: ‘‘Mehmed Bey’in, Konya’yı kuşatmış, Melik Zâhir Baybars’ın kendisine 

vermiş olduğu sancakları açmış ve onun adına Konya’ya geldiğini söylemişse de şehir 

kapıları kendilerine açılmamıştır. Bunun üzerine Karamanlılar bir hile yoluna sapmışlardır. 

Bir adam tayin etmiş oldukları gencin ayağına düşerek öpmeye başlayacak ve bu genç sen 

beni nereden biliyorsun dediği vakit nasıl bilmeyeyim sen İzzeddin Keykâvus’un oğlu 

Alâeddin Keyhüsrev değil misin, benim seni omzumda taşıdığımı unuttun mu diyecek ve bu 

da halkın kalabalık oldukları bir yerde olacak ve halk bu gencin başına toplandıkları vakit 

orada olan Türkmenler kendisini Mehmed Bey’in yanına götürecekler o da kendisini 

Selçuklu tahtına Sultan olarak oturtacaktır’’.5 Baypars Tarihi’nde Cimri isminden hiçbir 

şekilde bahsedilmemektedir. 

Karamanoğulları tarihini muhtevi olan Şikârî bu hadiseyi anlatırken eserinde Cimri 

ile ilgili olarak şunları anlatır; “Sultan Alâeddin Cimri namında bir haramiyi habs eylemiş 

idi. Karamanoğlu habsten çıkarub Konya’ya hakim eyledi”.6 Şikârî ilerleyen sayfalarda 

Cimri’ye olumsuz ifadeler kullanmaktaysa da, Selçuklu hanedanı ile alakasından veya 

hanedan adına bir hile yaptığından bahsetmemektedir. 

Bütün bu kaynaklar Karamanoğlu Mehmed Bey’in Selçuklu tahtı için yapmış olduğu 

sahtekarlık veya hileden bahsetmektedirler. Ancak hassasiyetle görülmesi gereken nokta 

Mehmed Bey’in niçin özellikle Selçuklu hanedanından birisini tahta oturtmak istediğidir. 

Burada Mehmed Bey’in Türk saltanat veraset usulünü iyi bildiği buna göre de Konya gibi 

mühim bir şehirde dahası Selçuklu başşehrinde bu usule riayet etmiş olması oldukça 

önemlidir. Nitekim Baypars Tarihi’nde “Konyalılar Selçuk oğullarına mehabetlerinden 

dolayı (Cimri’ye) tabi oldular” 7 diyerek vakıayı ortaya koymaktadır. Mehmed Bey’in bu 

endişesi İbn Bîbî tarihinde de dile getirilmektedir.8 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in Türkmenlerle beraber Konya’ya girdikten sonra 

yapmış olduğu ikinci icraat yayımlamış olduğu bir fermanla Türkçeyi resmi lisan ettirmiş 

olmasıdır. O güne kadar Müslüman Türk devletlerinde kullanılan resmi lisan veya saray dili 

Arapça ve Farsça iken ilk kez bir Türk Beyi devlet dilini hatta daha da ileri giderek 

memleketin her yerine şamil olmak üzere Türkçeyi resmi lisan ilan ettirmesidir. Bu konu 

üzerinde özellikle de Cumhuriyet döneminde ciddi olarak durulmuş, Mehmed Bey’in neden 

olmuş olduğu Türkçeyi resmi lisan haline getirmesi çok tartışılmıştır. Bu hadise sadece İbn 

Bîbî’nin eserinde kayıtlı bulunmaktadır. Daha sonra Yazıcızâde, Hayrullah Efendi gibi bu 

olayı zikreden geç dönem müellifleri bu haberi kuvvetle muhtemel İbn Bîbî’den almışlardır. 

                                                      
3 Anonim Selçuknâme, (nşr. F. N. Uzluk), Ankara 1952, s. 39.  
4 Kerimüddin Mahmud Aksarâyi, Müsâmeretü’l Ahbâr, (nşr. M. Öztürk), Ankara 2000, s. 96. 
5 Baypars Tarihi, s. 90. 
6 Şikârî, Karamannâme, (nşr. M. Sözen-N. Sakaoğlu), İstanbul 2005, s. 129.  
7 Baypars Tarihi, s. 90. 
8 İbn Bîbî, s. 204. 
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İbn Bîbî’deki kayıt şu şekildedir: “Cimri’yi ata bindirip şehrin etrafında gezmeye 

çıktılar. Dönünce divan kurdular. Bu günden sonra hiç kimse divanda?, dergahta, bargahta, 

mecliste ve meydanda Türçeden başka lisan konuşmayacak diye karar aldılar… hutbeyi 

Cimri adına okudular adına sikke bastılar.”9 Bu ibare Anonim Selçuknâme, Aksarâyî gibi 

devrinin başka herhangi bir tarihi kaynağında mevcut değildir. İbn Bîbî’deki kayıt çok 

mühimdir. Çünkü hadisenin cereyanıyla hemdevir olarak kaleme alınmıştır (1281). İbn 

Bîbî’nin eserini yaklaşık bir buçuk asır sonra tercüme eden Yazıcızâde Ali hadiseyi 

naklederken bazı eklemelerde bulunmaktadır. Yazıcızâde eserinde İbn Bîbî’deki kaydı aynen 

aktararak şu bilgileri verir “Şehirde çağırttılar ki, şimden girü hiç kimesne kapuda ve 

divânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayri dil söylemeyeler. Birkaç gün anlarun işi 

bu tarik üzre temşiyyet buldı”. 10 Yazıcızâde’nin vermiş olduğu bilgiler arasında en dikkat 

çeken kısmı işin akıbeti ve uygulanması noktasındadır. Yazıcızâde bu hususla ilgili olarak 

“Karamanoğlu Mehmed Beğ çün vezir oldı, buyurdu ki defterleri dahi Türkçe yazalar. Ol 

zamanda bu Arabi hurûf ile Türkce yazmak adet olmamışdı. Her yazıcı kendü karihasından 

bir dürlü defter ve tafsil yazdılar. Cümle idecekleri vaktin başaramadılar. Zira Türkinin 

zabtı kolay degildür ve rükûmi yokdur. Naçar girü Parsi şerh ve Arabî rukûm yazdılar”11 

malumatını nakleder. Yazıcızâde’nin Türkçe’nin yazı dilinin gelişmesi hakkında vermiş 

olduğu bu bilgiler oldukça mühimdir. Fakat şu soruya da muhatap olmalıdır, o da Yunus 

Emre ve mümasili edib ve müelliflerin eserleri o dönemde yazıya nasıl aktarılmıştır?12 

Türkçe meselesinde tarihi kaynaklarda zikredilen bu bilgilerden hareketle modern 

araştırmalarda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Karamanoğlu Mehmed Bey’in bu tarihi 

hareketi hakkında ilk yorumu yapanlar arasında Fuad Köprülü gelmektedir. Köprülü, Türk 

Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinde Osmanlı devri müelliflerinden Hayrullah 

Efendi’ye dayanarak Karamanlıların Türkçeyi resmi lisan ilan ettirip, diğer lisanların 

yasaklandığını belirtir.13 Köprülü diğer bir eserinde İbn Bîbî ve Yazıcızâde’yi kullanarak 

Mehmed Bey’in divan işlerinde yalnız Türkçenin kullanmasını emrederek eski katiplerden 

bir kısmını katlettirdiğini söylemektedir.14  

Karamanoğullarının Konya’da divan toplayıp Türkçeyi resmi lisan ilan etmeleriyle 

alakalı bilgi veren diğer bir isim Osman Turan‘dır. Selçuklular Zamanında Türkiye adlı 

eserinde şu malumatı verir: “Karamanoğlu Mehmed Bey’in Türkçenin devlet dili olması için 

aldığı bu karar mühim olmakla beraber Karamanlı Türkmenlerinin bu teşebbüsünde milli bir 

duygu mu yoksa Türkmenlerin kültürce müsaid bir seviyede olmamaları mı rol oynamıştır? 

Burada herhalde kültür tesiri başta gelmiştir” diyerek kültür seviyesinin alınan kararda 

tesirli olduğunu söylemektedir.15 

Karamanoğulları Beyliği hakkında araştırmaları bulunan Şehabeddin Tekindağ bu 

hadise ile alakalı olarak makalesinde; “Mehmed Bey, er Râzî, ed Deylemî, İsfehanî künyesini 

taşıyıp Farsça konuşan kimselerin Moğolların desteğini temin etmek suretiyle devletin resmi 

muamelatına el koymalarını dikkatle takip etmiş, Mısır Memlûklu Sultanlığı dahil Türkçe 

konuşan muhitin yardımıyla bazı teşebbüslerde bulunmuştur”16  demektedir. Tekindağ, 

makalesindeki bu cümlelerine her ne kadar tarihi bir kaynak atfı yapmasa da dönemin 

mevcut siyasi zeminine uygun, oldukça yerinde bir tesbitte bulunmaktadır. Tekindağ, 

                                                      
9 İbn Bîbî, s. 209, 210. 
10 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, (nşr. A. Bakır),  İstanbul 2009, s. 832.  
11 Yazıcızâde Ali, s. 832, 833. 
12 16. yy. müelliflerinden Seyyid Lokman, İcmâl-i Ahvâl-i Selçuk adlı eserinde divan defterlerinde 

bazı ibarelerin Farsça olmakla beraber umumiyetle Türkçe kullanıldığını ve bu usulün o asırda da 

devam ettiğini söylemektedir. Köprülüden naklen bkz. F. Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, 

İstanbul 1980, s. 334; Ayrıca Yunus Emre ve dönemindeki Türkçe meseleleri için bkz. 

Şehabeddin Tekindağ, “Büyük Türk Mutasavvıfı Yunus Emre Hakkında Araştırmalar”, Belleten 

XXX/117, (Ocak 1966), s. 59-89; F. Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 333-338.  
13 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,  Ankara 1991, s. 234.   
14 F. Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 334, 335. 
15 O. Turan, s. 579, 580. 
16 Şehabeddin Tekindağ, “Şemsüddin Mehmed Bey Devrinde Karamanlılar”, Tarih Dergisi XIV/19, 

İstanbul 1964, s. 86.  
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Moğolların Konya merkezli Selçuklu divanında oynamış oldukları rolleri Mehmed Bey’in 

dikkate almış olduğunu zımnen de olsa ifade etmektedir. Bu noktada Tekindağ’ın ilgili 

görüşleri yukarıdaki satırlarda işaret edilen Moğol unsurunun Selçuklu devlet 

müesseselerindeki yerinin dikkate alınması gerektiği fikrini desteklemektedir. 

Claude Cahen, Mehmed Bey ve Türkçe meselesi ile alakalı olarak eserinde 

görüşlerini “Bütün bunların arasında en çok şaşılacak şey ise Türkmenlerin Arapçayı hatta 

Farsçayı bilmemeleri nedeniyle Rum’daki Selçukluların tarihinde ilk kez Türkçeyi kullanan 

bir divan katipliği kurmuş olmalarıdır. Konya’nın hakimi olduğu dönemde Türkçenin resmi 

dil olarak kullanılmasını isteyen Mehmed Bey’dir. Ve kendi yazışmalarında Türkçeyi 

kullandığı kesinlikle bilinmektedir. Bu yenilikle önemli sonuçlara varılmamışsa da çok büyük 

bir değer taşımaktadır. Mehmed Bey otoritesini gerçek ya da sahte bir Selçuklunun ardına 

gizlemeyi daha uygun bulmuştur” 17 şeklinde aktarmaktadır. Cl. Cahen, Karamanlıların 

Selçukluların tarihinde ilk kez divan katipliği kurmaları bilgisini Yazıcızâde’den almış 

olmalıdır. Cahen’in cümleleri içerisinde dikkati çeken Mehmed Bey’le ilgili olarak “kendi 

yazışmalarında Türkçeyi kullandığı kesinlikle bilinmektedir” gibi iddialı ifadesine ise 

herhangi bir kaynak atfı göstermemektedir.  

Karamanoğullarının Türkçe meselesi ile alakalı olarak son araştırma yapanlardan 

birisi de Erdoğan Merçil’dir. Merçil, Belleten’de neşretmiş olduğu makalesinde 

Karamanoğullarının Türkçeyi resmi lisan ettirmeleri ile ilgili bazı itirazlarda bulunmaktadır. 

Merçil’in itirazlarının başında, Türkçenin resmi lisan ilan edilmesi kararının Mehmed Bey 

dolayısıyla Karamanlılar tarafından alınmadığını, Konya’da toplanan Selçuklu divanında 

alındığını buradan hareketle bu kararın Mehmed Bey’e veya Karamanlılara değil Selçuklu 

divanına ait olduğunu, bu yanlışın tashih edilmesi gerektiğini söylemektedir.18 Merçil 

makalesinde tarihi hadiseyi anlatırken Mehmed Bey’den ve Karamanlılardan Türkçe 

meselesinde Aksarâyî, Anonim Selçuknâme ve İbn Bîbî gibi devrin kaynaklarında her hangi 

bir bahis olmadığı, üç kaynakta da kararın Selçuklu divanı tarafından alındığının 

belirtildiğini ifade ederek tarihi kaynaklardan itirazlarını gerekçelendirmektedir.  

Merçil’in kullanmış olduğu kaynaklardan bir tanesi ve en mühimi şüphesiz İbn 

Bîbî’dir. İbn Bîbî eserinde Karaman Türkmenlerinin Cimri’yi ata bindirip gezdirdiklerini, 

etrafa ferman gönderip adamlarını getirtip divan topladıklarını ve Cimri’yi Selçuklu tahtına 

oturttuklarını, akabinde de divanda Türkçe kararının alındığını nakletmektedir.19 İbn Bîbî’nin 

cümlelerini parçalayıp ele alırsak; Cimri’yi ata bindirip gezdiren Karamanlılar, etrafa ferman 

gönderip kendi adamlarını getirtenler Karamanlılar, divan toplayıp Cimri’yi Selçuklu tahtına 

oturtanlar yine Karaman Türkmenleridir. İbn Bîbî’nin ifadelerine nazaran bütün bu icraatları 

yapan Karamanlılar iken müellifin “Bu günden sonra hiç kimse divanda, dergahta, bargahta, 

mecliste ve meydanda Türçeden başka lisan konuşmayacak diye karar aldılar” ibaresinden 

hareketle, Karamanlıların dolayısıyla Mehmed Bey’in bu olayda ve kararda hiçbir dahlinin 

olmadığını söyleyip, bütün icraati Selçuklu divanına hamletmek İbn Bîbî’nin metniyle tezat 

düşmekte olup şu suali gerekli kılmaktadır; “Mehmed Bey’den önce Selçuklu divanı böyle 

bir karar almış mıdır? Selçuklu divanı veya Konya Mehmed Beyden sonra böyle bir 

hareketle karşılaşmış mıdır?” Burada hadise ile ilgili değerlendirmede bulunurken 

Karamanlıların rolü için ifadeyi tashih edip, divanda “karar aldılar” değil de “karar 

aldırdılar” demek daha doğru olacaktır. Bu noktada irâdi kararın Karamanoğlu Mehmed 

Bey’e ve onun emrindeki Türkmenlere ait olduğunu İbn Bîbî’nin kaydından istidlâl etmek 

yani çıkartmak rahatlıkla mümkün gözükmektedir. 

Mehmed Bey kendisini sahte veya gerçek bir Selçuklu Şehzadesinin arkasına 

gizleyerek bu hadisede konumunu belirlemiştir. Bu tavır Türk tarihinde karşılaşmadığımız 

bir durum değildir. Timur’un Çağatay, Yeniçerilerin de Osmanlı hanedanı karşısındaki 

konumları bu durumun anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Mehmed Bey, Türk saltanat 

veraseti usulüne riayet edip Hükümdarlığı Selçuklu Şehzadesi olduğunu iddia ettiği 

                                                      
17 Cl. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, (nşr. Y. Moran), İstanbul 1979, s. 283, 296.  
18 Erdoğan Merçil, “Türkiye Selçukluları Devrinde Türkçe’nin Resmi Dil Olması”, Belleten 

LXIV/239, (Nisan 2000), s. 51-57. 
19 İbn Bîbî, s. 209, 210. 
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Siyavuş’a vermiş, kararlarını da Selçuklu divanına aldırtıp meşruluk zeminini sağlamıştır. Şu 

hususa da işaret etmek yerinde olacaktır; Timur’un almış olduğu kararlar ve yapmış olduğu 

fetihler nazarîde olsa adına idareyi yürütmüş olduğu Çağatay Hükümdarı Mahmud’un 

hanesine kaydedilmemiştir. Yeniçeriler de Osmanlı hanedanındaki değişikliklerde mühim rol 

oynamalarına rağmen saltanata kendileri geçmeyi hiç düşünmemişlerdir. 

Yukarıda Moğolların Konya merkezli Selçuklu bürokrasisindeki etkisinden 

bahsedilmişti. Buradan hareketle şu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir; Karamanoğlu 

Mehmed Bey’in Konya’yı ele geçirmesi değerlendirilirken baştan itibaren onun Türkiye 

Selçuklularına karşı hareket ettiği kabulüyle yanlışa düşülerek meselenin esası gözden 

kaçırılmaktadır. Oysa Mehmed Bey’in önderliğindeki Karamanlı Türkmenleri Selçuklulara 

değil, Moğollara karşı ayaklanmışlardır. Bunu ifade ederken de şu hususlar muhakkak göz 

önünde bulundurulmalıdır; Birincisi, Mehmed Bey’in Konya’ya hareketinden önce mağlup 

ettiği orduda Eminüddin Mikail’in yanında Moğol ümerasından Tuko ve Tudavun gibi 

isimler de vardı. İkincisi, Karamanoğullarının bu isyanını bastırmak üzere gelenler arasında 

İlhanlı hükümdarı Abaka’nın Şehzadesi Konkurtay, Moğol askerleri ve emirleri 

bulunmaktaydı.20 Yani Karamanlıların bu hareketi Moğol merkezi tarafından bir isyan olarak 

kabul edilmiş müdahalede Moğol hanedanı tarafından üst düzeyde yapılmıştır. Bu 

hatırlatmalardan sonra Karamanoğullarının Türkçeyi resmi lisan ilanıyla alakalı şu husus 

muhakkak göz önünde tutulmalı ve dikkate alınmalıdır; Moğol ümerasına karşı yapılan bu 

hareket Selçuklu divanında vazifeli olan Moğol katiplerini de hedef seçmiş olmalıdır. 21 

Türkçe resmi lisan ilan edilirken muhtemelen onlara karşı resmi devlet muamelatını 

yabancılaştırıp, zorlaştırmak ve tepki koymak maksadını taşımaktaydı. Bu sebeple de 

Türkçe, Karamanlıların tazyikiyle Selçuklu divanında resmi lisan olarak kabul edilmiş 

olmalıdır. 

Sonuç olarak şu veya bu sebeple Türkçe’nin resmi lisan olarak düşünülmüş olması 

bile kendi içerisinde ve tarihi seyirde başlı başına bir mümtaziyet ve orjinallik taşımaktadır. 

Türkçenin bu dönemde Anadolu’da farklı edib ve şairler tarafından etkili bir şekilde 

kullanılmasında beylikler dünyasının güçlü bir amil olduğu kesindir. Bu kullanımın 

sınırlarını ve etkisini tam bilemesek de, yaklaşık yarım asır sonra bu coğrafyada devlet 

kuracak olan Osmanlıların Türkçeyi devlet ve kültür dili olarak benimsemeleri, belirli şartlar 

altında başlayan bu sürecin en azından neticeleri -zinciri kuramasak da- olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Türkçe meselesini siyasi şartları göz ardı ederek değerlendirmeye tabi tutmak 

ve böyle bir irfan, talim ve terbiye muhitinde ilanını sadece tesadüflerle açıklamak meseleyi 

amiyane tabiriyle çok hafife almak olacaktır. 

  

                                                      
20 Bu hususla alakalı olarak bkz. Ş. Tekindağ, Şemsüddin Mehmed, s. 87, 95-97. 
21 1260’lı yıllarda Şemseddin İsfehani’nin vezirliği esnasında Selçuklu divanında vazifeli olan Moğol 

katipleri için bkz. O. Turan, s. 482. 
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Eski Türkçede İrade Fiilleri 

 

Kuban SEÇKİN* 

 

Öz: Fiiller hareketi karşılayan kelimeler olarak tanımlanmış ve genellikle iş, oluş, 

durum fiilleri olarak sınıflandırılmıştır. Türk dilinde fiillerin sınıflandırılması genellikle 

yapısal olarak yapılmış, semantik sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar ise son yıllarda 

görülmeye başlanmıştır. Bu bağlamda; koş-, büyü-, otur- vb. fiiller gerçekleştirildiğinde 

ortaya çıkan hareket, bir uzama sahiptir. Buna karşın düşün-, anla-, arzu et- vb. fiillerin bir 

uzama sahip olmadığı görülür. Böylesi bir uzama sahip olmayan fiillerde beklenen hareket 

zihnin derinliklerinde gerçekleşmektedir. Alanyazında zihnin derinliklerinde gerçekleşen 

hareketleri karşılayan fiil türüne mental fiil denmektedir.  

Öznenin eyleme döktüğü her harekette mental bir süreç vardır. Duyu organları ile 

algıladığımız verilerin zihinde işlenmesi, depolanması ve fiziksel bir eyleme dönüşmesi 

sürecine mental süreç denir. Mental sürecin aşamaları çeşitli araştırmacılar tarafından 

irdelenmiş, mental fiilin alt kategorileri belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu mental 

süreçle ilgili fiiller -farklı görüşler olmakla birlikte- genellikle algı fiilleri, duygu fiilleri ve 

idrak fiilleri olarak sınıflandırılmış; alanyazında irade fiili terimine rastlanmamıştır. Kişinin 

algıları, duyguları, idrakleri ve bütün bunların sonucunda irade gösterip bir eylemi yapması 

düşünüldüğünde algı ile başlayan mental sürecin son aşamasında eylemin uzama 

kavuşmadan hemen önceki mental hareketlerini karşılayan fiillere irade fiilleri denilebilir.  

Bu çalışmada öncelikli olarak bir mental fiil kategorisi olan irade fiili terimi üzerinde 

durularak değerlendirmelerde bulunulmuş, bu bağlamda Eski Türkçe metinlerden örnekler 

ortaya konulmuştur. Bu tarz yoğun mental süreçleri ifade eden fiillerin Eski Türkçedeki 

örneklerinden hareketle dilin gelişmişlik düzeyine ilişkin verilere yönelik bir bakış açısı 

kazandırılmak istenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Mental Fiiller, İrade Fiili, Eski Türkçe. 

 

VERBS OF VOLITION IN OLD TURKIC 

Abstract: Verbs are defined as the words corresponding to  the action and are 

generally grouped as action, state, and  mental verbs. In Turkish, the categorization of verbs 

is generally structure based; however, there has been an increase in the number of studies 

with its semantic categorization in recent years. In that sense, when actions based on verbs to 

run, to grow, to sit etc. are performed, they have a physical space in which they are 

performed outside of ourselves-. In contrast, verbs such as to think, to comprehend, to desire 

etc. have no physical space in that sense. Actions stemming from such verbs without space 

take place in the depths of the mind. In the relevant literature, verbs that correspond to 

actions taking place in the depths of the mind are referred to as mental verbs.  

There is a mental process in every action that the subject puts into practice. 

Processing data sensed by the sense organs, its storage and its being put into practice is 

known as mental process. Several researchers have studied the phases of mental verbs and 

tried to identify subcategories of mental verbs. Such verbs about the mental process are 

usually grouped, despite differences of opinion, as verbs of perception, emotion and  

cognition, and the term volition verb has not been used in the literature before to the 

knowledge of the researcher. When one's perceptions, emotions, comprehension are taken 

into consideration, and as corresponding actions are taken, verbs which begin with 

perception, and in its last phase corresponds to mental actions occurring just before an action 

reaches space can be named as command verbs.  

In this study, the term volition verb which is considered as a mental verb is 

reviewed, and in relation to this, examples from Old Turkic texts are provided. The aim of 

this study is to offer a perspective about the development level of the language based on 

examples of verbs showing intense mental processes from Old Turkic.  

Key words: Mental verbs, Volition verbs, Old Turkic. 
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1. Giriş 

İsimler varlıkları işaret ederken fiiller varlıkların hareketlerini işaret eder. Sözlükte 

fiil, olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumlarda zaman kavramı taşıyan veya zaman 

kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem olarak tanımlanmıştır (Türkçe Sözlük, 

2011: 873-874). Alanyazında ise genel olarak “hareketleri karşılayan bir kelime türü” 

(Dizdaroğlu, 1963: 5; Ergin, 2006: 280-281; Gülensoy, 2005: 401-407), “kılış, durum ve 

oluş anlatan” (Banguoğlu, 1974: 408-410; Hengirmen, 1998: 200; Koç, 1996: 300; Demir ve 

Yılmaz, 2006: 199), “dilin vazgeçilmez bir temel birimi” (Korkmaz, 2009: 525-566) olarak 

izah edilir. Temelde “hareket”i anlatan bir kelime türü olan fiiller genellikle yapılarına (basit, 

türemiş, birleşik), nesne alabilme durumuna (geçişli, geçişsiz) ve hareketin oluşumuna göre 

(iş, oluş, hareket) sınıflandırılmıştır. Söz konusu fiil tasniflerinde genellikle fiillerin 

ediniminde veya kullanımındaki zihinsel evrelere dikkat edilmediği, hareket bakımından 

zihinsel farklılık arz eden “anla-, düşün-, hatırla-” gibi fiillerin “at-, otur-, yürü-, vur-” gibi 

fiillerle aynı kategoride ele alındığı görülmüştür. Örneğin otur- ile düşün- fiillerinin ikisi de 

durum fiili olarak adlandırılır. Ancak otur- ve düşün- fiillerinin ifade ettiği hareket, aynı 

şekilde gerçekleşmemektedir. Otur- eylemi gözle görülebilir bir biçimde varlığın fiziksel 

olarak hareket etmesini işaretlerken düşün- eyleminde olması gereken hareket bütünüyle 

zihinde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda “düşün-, anla-, hatırla-, üzül-, arzu et-“ gibi 

hareketin zihinde gerçekleştiği tanıklanan fiiller için Türkiye Türkçesi gramerlerinde farklı 

bir adlandırma yapılmamış olmasına rağmen alanyazında zihinsel bir süreç içerisinde 

gerçekleşen bu tarz fiillere mental fiiller denilmektedir.  

2. Mental Fiiller 

Bütünüyle zihinde gerçekleşen hareketleri karşılayan mental fiiller terim olarak 

Türkiye Türkçesi gramerlerinde yer almasa da gerek diğer çağdaş Türk dillerinde gerekse 

yabancı dillerde farklı başlıklar altında değerlendirilmiştir.  

Türkiye Türkçesi bağlamında Hacıeminoğlu fiilleri muhtevalarına göre tasnif 

ederken hareket, iş, oluş fiillerinin yanına tavır bildiren fiiller başlığını da eklemiş ve 

“beğen-, sev-” fiilleriyle örneklemiştir (1991: 14-15). Ergin de her ne kadar fiillerin 

semantiğine dair bir sınıflandırma yapmamış olsa da iç içe birleşik cümle bahsinde “Bir 

cümleyi kendilerine bir cümle unsuru olarak alan fiiller bilhassa bil-, gör-, görün-, say-, 

sayıl-, san-, zannet-, addet-, hisset-, farz et-, duy-, işit-, um-, gibi duygu fiilleridir. Böyle 

kanaat, zan, duygu fiillerinin bir cümleyi kendilerine cümle unsuru olarak aldıkları çok 

görülür.” şeklinde bir açıklama yaparak duygu fiilleri terimini kullanmıştır (2006: 406). Söz 

konusu iki çalışmada da mental fiiller müstakilen yer almasa da bu tarz fiillerden bahsetmiş 

olmaları önem taşımaktadır. 

Türkiye Türkçesinden farklı olarak diğer çağdaş Türk dillerinde fiillerin semantik 

sınıflandırmaları -Rus dilinin etkisiyle olduğu düşünülmektedir.- daha belirgin bir şekilde 

yapılmıştır. Bu sınıflandırmalarda mental fiil terimi kullanılmasa da zihinsel süreçler ile ilgili 

fiiller farklı başlıklarda değerlendirilmiştir. Azerbaycan Türkçesinde Kazımov fiilleri “lugevi 

manalarına göre” yedi başlığa ayırmış ve “İş fiilleri, Hareket fiilleri, Nutuk fiilleri, Tefekkür 

fiilleri, Görme fiilleri, İşitme fiilleri ve Hal-Vaziyet fiilleri” terimlerini kullanmıştır (2010: 

159-161). Kartallıoğlu ve Yıldırım fiillerin basit, türemiş ve birleşik şeklinde yapısal bir 

tasnifini yapmış ve fiilleri karşıladıkları anlamlar bakımından “Hareket fiilleri, İş fiilleri,  

Nutuk-Konuşma fiilleri,  Düşünme (Tefekkür) fiilleri ve Hal-Durum fiilleri” olarak beşe 

ayırmışlardır. (2012: 202-203). Kuliev ise fiillerin semantiği üzerine yaptığı çalışmasında 

mental fiilleri “Ruhsal durum fiilleri” başlığında ele alınmış ve dokuz alt başlıkta 

incelenmiştir:  

1. Konuşma Fiilleri  

2. Algılama Fiilleri  

3. Düşünme Fiilleri  

4. Duygusal Durum Fiilleri  

5. Duygusal Yaşamı Anlatan Fiiller  

6. Duygusal ilişki Fiilleri  

7. Arzu Fiilleri  

8. Hissetme Fiilleri  
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9. Ses Fiilleri (Kuliev, 1998). 

Tatar Türkçesinde fiillerin semantik bir sınıflandırılması mevcuttur. Hareket fiilleri, 

iş fiilleri, proses fiilleri, durum fiilleri, davranış-tavır fiilleri, hareket tarzını bildiren fiiller, 

ses fiilleri, konuşma fiilleri, düşünme fiilleri, hissi kavrayış-idrak fiilleri ve taklidi fiiller 

(Zakiyev, 1993: 73-75) olmak üzere 11 başlıkta sınıflandırılan bu tasnifte düşünme ve idrak 

fiilleri başlıkları mental fiiller olarak düşünülebilir. 

Türkmen Türkçesinde Sarıyev ve Güder, fiilleri anlam özelliklerine göre on alt 

başlıkta incelemişlerdir. Bu sınıflandırmanın ilk defa yapıldığını, daha farklı bir 

sınıflandırmanın da yapılabileceğini vurgulamışlardır (1998: 40-48):  

1. Hareket anlatan fiiller: gel-, gımılda-, aylan-, gez-, gir-… 

2. İş, çalışma, emek anlatan fiiller: işle-, süpür-, gur-, nagışla-… 

3. Nutuk anlatan fiiller: ayt-, di-, yaz-, habar ber-, maslahatlaş-… 

4. Durum anlatan fiiller: dur-, otur-, hayran kal-, gızar-… 

5. Gözlem anlatan fiiller: gör-, bak-, seyret-, nazar ayla-… 

6. Ses anlatan fiiller: bagır-, agla-, seslen-, takırda-, kikirde-… 

7. Fikir, düşünce anlatan fiiller: düşün-, bil-, oylan-, pikirlen-… 

8. İşitme ve his anlatan fiiller: duy-, bil-, eşit-… 

9. Nezaket anlatan fiiller: görüş-, karşılaş-, tanışdır-… 

10. Eksiklik anlatan fiiller:  döv-, boz-, yırt-, yarıl-…  

 Azerbaycan, Türkmen ve Tatar Türkçelerinde yapılan bu semantik fiil 

sınıflandırmaları hareket kavramını karşılayan bir kelime türü olan fiillerdeki hareketlerin 

Türkiye Türkçesinde de sadece iş, oluş ve durum bildirmediğini bunlardan başka tefekkür, 

konuşma, nezaket, algılama gibi farklı tematik sınıfların da olabileceğini göstermektedir. Bu 

konuda zihinsel hareketleri karşılayan mental fiiller farklı kategorileriyle sorgulanmaya ve 

metinlerden örneklerle tanıklandırılmaya başlanmıştır. 

Mental fiiller terimi özelinde yapılan çalışmalardan Erdem, Türkmen Türkçesinde 

bulunan mental fiilleri algılama, etki ve idrak olmak üzere üç grupta değerlendirmiştir (2004: 

942). Türkmen Türkçesindeki mental fiilleri inceleyen Şahin, bir mental süreç sonucu ortaya 

çıkan idrak, algılama ve duygular ile ilgili fiilleri mental fiiller olarak tanımlamıştır (2012a: 

45-46; 2012b: 49-52). Bir başka çalışmasında ise Şahin, mental fiillerin akıllardaki biliş, 

duygu ve algıyla ilgili fiilleri anlattığını; tamamen bilişsel ve zihinsel durumlarla ilgili olup 

fiziksel hareketi kapsamayacağını vurgulamıştır (2015: 114). Yıldız da mental fiilleri algı, 

biliş ve psikolojik durum fiilleri olarak üç grupta değerlendirmiş (2017: 361), Eski Uygur 

Türkçesindeki mental fiilleri ise söz konusu üç grupta ve toplam 134 alt başlıkta incelemiştir 

(2016). 

Yaylagül, runik harfli metinlerde bulunan mental fiilleri kavramsal boyutta ve geniş 

bir biçimde irdelemiştir. Mental fiilleri duyu fiilleri, duygu fiilleri, anı ve uslamlama fiilleri, 

açıklama fiilleri olarak sınıflandırmış; incelemesini bu sınıflandırma üzerine yapmıştır 

(2005). Hirik ve Çolak ise mental fiilleri duyu organları ile harekete geçen algının zihinsel 

süreci etkilemesi ve sonuçta çeşitli dönütlerin de verilmesini kapsayan, psikoloji temelli 

hareketleri ifade eden fiiller olarak tanımlamış ve çalışmalarında Yaylagül’ün (2005) mental 

fiil tasnifini kullandıklarını belirtmişlerdir (2017).   

Bu çalışmalardan anlaşıldığı üzere zihinsel hareketi bildiren mental fiiller genel 

olarak algı/duyu, idrak/biliş/anı ve uslamlama, duygu/etki olmak üzere üç grupta toplanırken 

Yaylagül tarafından dördüncü bir “açıklama fiilleri” dâhil edilmiştir. Söz konusu 

çalışmalardan başka Türk dillerindeki mental fiillerin alt kategorileriyle ilgili özel çalışmalar 

bu alt başlıklar çerçevesinde yapılmıştır.1  

Yabancı dillerde de mental fiiller ve alt kategorileri ile ilgili yine benzer 

sınıflandırmalar yapılmıştır. Mental fiilleri üç grupta inceleyen Halliday, bu fiilleri 

fonksiyonlarına göre algılama (perception), etki (effection) ve idrak (cognition) şeklinde bir 

sınıflandırmaya tabi tutmuştur (1990: 131). Croft ise mental fiiller için psikolojik durum 

                                                      
1 Kazak Türkçesi temelinde bkz: (Ayan ve Türkdil, 2014; 2015) ve (Türkdil, 2013); Kırgız Türkçesi temelinde 

(Kamchybekova, 2010; 2011a; 2011b; 2013a; 2013b; 2014, 2017); ayrıca bkz: (Yaylagül, 2010; Şahin, 2013; 

Hirik, 2017)   
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fiilleri (psych verbs) teriminin de kullanıldığını belirtmiş ve algılama (perception), idrak 

(cognition) ve duygu (emotion) olarak üç türünden bahsetmiştir (1993: 55). Andrew Goatly 

mental sürecin düşünme, hissetme ve algılama ile ilgili üç yönde ortaya çıktığını söylemiştir 

(1997: 83). Morley ise mental süreci hissetme (sensing) olarak tanımladıktan sonra bu 

sürecin yine algılama (percepction), etkileme (affection) ve idrak (cognition) süreçlerini 

içerdiğini belirtmiştir (2000: 95). Bu çalışmalardan farklı olarak Montgomery mental fiilleri 

yine üç grupta incelemiş fakat bu fiilleri arzu (desire/want), inanç (belief/know) ve niyet 

(intention/gonna) şeklinde sınıflamış ve örneklendirmiştir (2002). 

Booth ve Hall mental fiilleri, tür itibariyle ifade etmesi gereken hareket kavramını 

zihnin derinliklerinde gerçekleştiren fiiller olarak belirledikten sonra diğer çalışmalardan 

farklı olarak zihinde gerçekleşen bu hareketin belirli bir oluşum sırasıyla olduğunu 

vurgulamışlardır. Onlara göre mental fiiller sırasıyla algı (perception), tanıma (recognition), 

anımsama (recall), anlama (understanding), ileri idrak (metacognition) ve değerlendirme 

(evaluation) aşamalarından geçmektedir (1995a ve 1995b). 

Halliday, 1990 tarihli eserinin güncel baskısında daha önceden algı-perception, 

duygu-affection, idrak-cognition olarak üçe ayırdığı mental fiillere istek/niyet-desideration 

başlığını da eklemiştir (2004: 208). İngilizcenin fonksiyonel gramerini yazan Lock, mental 

süreci algı (perception), etkilenme (affection), biliş (cognition) ve irade/istenç (volition) 

şeklinde dört alt başlıkla incelemiştir (2005: 105). Wanodyatama da İngilizce cümlelerde 

görülen mental süreçteki idrak fiillerini incelediği çalışmasında mental süreci tamamlayan 

dört tip fiilden bahsederken bunlara algı, duygu/etki, idrak/biliş, istek/dilek fiilleri demiştir 

(2013). 

Mental fiiller ile ilgili gerek Türk dilleri gerekse diğer diller üzerine yapılan 

çalışmalarda genel olarak benzer tanımlama ve sınıflandırmalar yapılmış, bu 

sınıflandırmalarda irade fiilleri ya yer almamış ya da başka bir kategori altında 

örneklendirilmiştir. Özellikle Türk dili üzerine yapılan çalışmalarda irade fiili terimi ile hiç 

karşılaşılmazken yabancı dillerde bu terim volition/desideration/desire verbs gibi terimlerle 

karşılanmıştır. 

3. İrade Kavramı ve İrade Fiilleri 

Mental süreçte kişi bir veriyi ya da bilgiyi algı, duygu veya idrak süreçlerinden 

geçirdikten sonra fiziksel bir çıktıya dönüştürebilir. Fiziksel bir çıktıya dönüştürmeden 

hemen önce kişinin yapacağı eylemin doğruluğu ya da yanlışlığı üzerine düşünmesi, eylemi 

yapıp yapmama konusunda karar vermesi, bir irade göstermesi gerekir. 

İrade kavramı Türkçe Sözlük’te “1. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, 

istenç. 2- İstenç. 3- Buyruk. 4. İstek, dilek.” olarak tanımlanmıştır (2011: 1203). Kuran 

öncesi Arap toplumunda irade kelimesi istemek, talep etmek anlamlarına gelmekteyken 

Kuran sonrasında bunların dışında yaratmak, hükmetmek, kastetmek, ihtiyar, emir gibi 

çeşitli manalarda da kullanılmıştır (Öğretici, 2015: 97). Felsefe sözlüklerinde daha detaylı 

olarak açıklanan irade kavramı Akarsu  tarafından istenç maddesine yönlendirilmiştir. İstenç 

terimi ise Almanca “wille”, Fransızca “volanté”, İngilizce “will”, Latince “voluntas” 

kelimelerinin karşılığı olarak belirtilmiş ve “Yapabilme gücü, özgürlüğünü kendi içinde 

bulunduran isteme, itici güç, insanın tasarımları ve görüşleri üzerine bilinçli bir düşünüp 

taşınma ile seçerek ve tavır alarak eyleme karar verme yeteneği, duygu ve eğilimlerle değil 

usa dayalı isteme, eylemleri usla belirleme gücü, vb.” olarak izah edilmiştir (1975: 100-101).  

Bir başka felsefe sözlüğünde de irade insanların sahip olduğu “yapabilme özgürlüğü” 

kadar “yapamama özgürlüğünü” de içinde barındıran bilinçli bir isteme, seçme ya da karar 

verme yetisi olarak tanımlanırken iradenin bilinçliliği vurgulanmıştır. İradenin insanı diğer 

canlılardan ayıran temel niteliklerden biri olduğu da ayrıca belirtilmiştir (Güçlü vd., 2008: 

772). İradenin sadece psikolojik bir fonksiyon yahut meleke olmayıp aynı zamanda bilinçli 

bir seçme gücü olması, iradeyi insan davranışlarının sonuçlarından sorumlu hale getiren 

ahlaki bir ilke de yapar (Çağırıcı ve Hökelekli, 2000: 381). 

İradenin bilinçli olması ve insanı diğer canlılardan ayıran bir özellik olmasıyla 

beraber akıl ve us kavramlarından ayrı düşünülmemesi, idrak kavramı ile ilişkilendirilmesi 

gerekir. Farabi bitki, hayvan ve insan arasında sadece insanın sahip olduğu akılsal yetiyle 

(idrak) seçerek, tercihte bulunarak eylediğini; bu bağlamda, algı ve tahayyülden doğan arzu 



 

 

894 

 

ve eğilimin diğer hayvanlarda da bulunduğunu ancak düşünüp taşınmanın, akılsal 

düşünmenin sonucu olan “seçme”nin yalnızca insana özgü olduğunu belirtir (Seyhan, 2013: 

143). Böylece Farabi algılanan ve idrak edilen şeyi arzu etme gücü ile istemeyi irade olarak 

açıklar (Çağırıcı ve Hökelekli, 2000: 382). Dolayısıyla bir bilginin algılanması ve o konuda 

düşünülüp taşınılması sonucunda kişinin irade gösterdiği, iradenin algı ve idrak 

kavramlarıyla ilişkili olduğunu hatta idrak olmadan iradenin sağlanamayacağı söylenebilir.  

Descartes da Farabi gibi idraki iradenin bir koşulu olarak görür ve insanda iki tür 

düşünce olduğunu, bunlardan birinin anlayışla kavramak olan idrak, ötekinin ise istençle 

karar verme olan irade olarak açıklanabileceğini söyler. İdrak sadece kendine görünen 

şeylere, algılananlara uzanabilir ve bilgisi her zaman sınırlıdır. Buna karşın Allah’ın 

iradesinden de görülebileceği gibi kişinin de iradesi sınırlı değildir. İrade açık ve seçik olarak 

bilinen şeylerden, kişinin idrakinden daha öteye taşınabilir (2002: 70-72). Kısacası 

Descartes’e göre sınırlı bir idrake sahip olan kişinin iradesinin sınırı yoktur. 

Leibniz iradenin özgür olduğunu söyler. Ona göre Allah’ın başka ve farklı bir evren 

yerine şu an yaşadığımız evreni seçmesinin bir sebebi vardır. Dolayısıyla Allah da evreni 

herhangi bir zorunlulukla değil irade özgürlüğü ile yaratmıştır. Sonsuz bilgisi olan Allah, 

özgür iradesini kullanarak insanlar için en iyi evreni yaratmıştır. İyiliklerle dolu bu evreni 

kavrama yetisini insanlara vermiş, bu yetiyi kullanıp kullanmama hakkını da yine insanlara 

bahşetmiştir (Kıraç, 2007: 60-65). Dolayısıyla Allah gibi insan da özgür bir şekilde irade 

sahibidir. Üzerinde yaşadığı evreni algılayabildiği derecede iradesini genişletecek ve 

kullanacaktır. 

Augustinus da iradeyi ruhun zorlama altına olmayan, özgür bir hareketi olarak 

tanımlar (Güçlü vd., 2012: 132). Aristo’ya göre de düşünüp taşınılarak yapılan eylemler 

seçimin ürünüdür ve iradeye dayalı eylemler herhangi bir zorlama sonucu gerçekleşmeyen 

eylemlerdir (Seyhan, 2013: 137-138). 

Sonuç olarak irade kavramı kişinin idrakine bağımlı olarak zihinde bilinçli bir 

düşünüp taşınma ile oluşan, aynı zamanda sınırlı bir idrak gücünün yanında sınırsız bir 

özgürlük alanını da kendi içinde barındıran karar verme, isteme yetisi olarak tanımlanabilir. 

Bu nitelikleriyle irade, insanları yaptıklarından sorumlu tutan ahlaki bir ilkedir. Kişilerin 

idraklerine bağlı olarak sınırını genişletebilen irade kavramı, bir eylemi yapabilme özgürlüğü 

kadar yapmama özgürlüğünü de içinde barındırır. Tamamen insan zihninde gerçekleşen 

irade, bu yönüyle fiziksel değil zihinsel bir harekettir. Bu bağlamda mental sürecin sonunda 

yer alan, insanın karar verme, arzulama, isteme gibi hareketlerini karşılayan, fiziksel bir 

hareket içermeyen, belirli bir uzama sahip olmayan fiillere irade fiilleri denilebilir. 

Türk dili bağlamında mental fiiller üzerine yapılan bazı çalışmalarda irade fiilleri 

terimi kullanılmamış ancak bu fiiller farklı başlıklar altında değerlendirilip 

örneklendirilmiştir. Yaylagül (2005) yaptığı mental fiil tasnifinde irade fiilleri terimini 

kullanmamasına rağmen mental etkinliğin son aşaması olarak izah ettiği açıklama fiillerinin 

arasında te- (demek), ay-, (söylemek), ög- (övmek), yalbar- (yalvarmak), sözleş- (konuşmak) 

gibi fiillerin yanı sıra tile- (dilemek), qol- (istemek), ötün- (arz etmek), yarlıka- (arz etmek) 

gibi kişilerin iradî hareketlerini karşılayan fiilleri de örneklemiştir. Hirik ve Çolak da (2017) 

Türkçe Sözlükte yer alan bazı fiillerin sözlüksel anlamlarına göre mental fiil kategorilerini 

belirlerken “aç-” fiilinin “avunmak veya danışılmak üzere söylemek, içini dökmek” 

anlamıyla bir mental fiil olarak “açıklama fiili” olduğunu belirtmiş ve buna benzer olarak 

açıl-, ağla-, gör-, anlat-, çamur at-, takıl- fiillerinin de bazı durumlarda açıklama fiili 

olduğunu vurgulamışlardır. Örneklenen bu açıklama fiillerinde ortak düşünce ilgili fiilin 

zihinsel sürecin en son aşamasını karşılayan fiil olmasıdır. Ancak fiillerdeki hareketin 

zihinde gerçekleşip gerçekleşmemesine, belirli bir uzama sahip olup olmamasına dikkat 

edilmesi gerekmektedir.  

Şahin, irade fiilleri terimini kullanmamış ancak irade fiilleri olduğu düşünülen arzu 

et-, dile-, niyet et-, vb. fiilleri idrak fiillerinin bir alt kategorisi olarak “niyet, istek, heves, 

tasarlama, arzu etme ifade eden fiiller” başlığında değerlendirmiştir (2012a: 157-169). Yıldız 

da irade fiilleri terimini kullanmamış ve irade kavramı ile ilgili fiilleri ayrı ayrı başlıklarda ve 

mental süreçlerin farklı kısımlarında değerlendirmiştir.  Yıldız, istek fiilleri, niyet fiilleri ve 

karar fiilleri şeklinde özel olarak ayırdığı fiilleri birer “biliş fiili” olarak değerlendirirken 
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kararsızlık fiilleri ve arzu fiillerini ise “psikolojik durum fiilleri” başlığında incelemiştir 

(2016). 

Yabancı alanyazında ise Levin, irade fiillerini mental fiillerin bir alt kategorisi olarak 

göstermek yerine “Verbs of desire” başlığında ayrı olarak değerlendirmiş ve arzula- (desire), 

dile- (wish), iste- (want), rica et- (crawe), um- (hope) örneklerini vermiştir (1993: 194-195). 

Biber de çalışmasında mental fiiller bölümünde bir alt başlık olarak irade fiillerinden 

bahsetmese de aslında irade fiili olarak kabul edebileceğimiz “iste-” (I wanted very much to 

give him my orange.) ve “karar ver-” (They decided to watch TV.) fiillerinin birer mental fiil 

olduğunu vurgulamıştır (2003: 107-108). Lock (2005: 105-110), Halliday (2004: 210) ve 

Wanodyatama (2013: 77) ise irade fiillerini mental fiillerin bir parçası olarak görmüşler ve 

bu fiiller için desiderative/volition terimlerini kullanmışlardır. 

İrade, özü ve mahiyeti itibariyle zihinde, genel bir deyimle içte gerçekleşen sübjektif 

bir durumdur. İradenin kendisi veya oluşması ve iradenin açıklanması olmak üzere iç ve dış 

irade olarak da açıklanabilen iki ayrı süreçten bahsedilebilir.  Gerçek irade olarak da bilinen 

iç irade, ihtiyar, rıza, niyet, kasıt kavramları ile kesişirken dış irade ise ehliyetli kişinin bir 

hukukî işlemi gerçekleştirmeye yönelik iradenin dışa vurumu, açıklaması, beyanıdır 

(Apaydın,  2000: 384-385). Dolayısıyla iradenin dışa vurumu, açıklanması, dile getirilmesi, 

uygulanması sırasında fiil, artık fiziksel bir eyleme dönüşmüş, bir uzama kavuşmuş olacak 

ve mental fiil hüviyetini terk etmiş olacaktır. 

Her fiilin zihinsel bir arka planı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin alanyazında 

mental sürecin sonunda yer alan açıklama fiillerinden de-, konuş- seslen-, çağır- gibi fiillerde 

de şüphesiz mental bir süreç bulunmaktadır. Ancak söz konusu hareket, yoğun idrak ve irade 

süreçlerinden geçip artık fiziksel bir harekete dönüşmüş, uzamsal bir kimlik kazanmıştır. 

Nasıl ki insan düşünüp taşınmadan, karar vermeden, zihinsel bir süreç geçirmeden oturma ya 

da koşma hareketlerini gerçekleştiremez ise çağırma ya da konuşma hareketlerini de 

yapabilmek için mental bir sürece ihtiyaç duyar. Ancak fiziksel bir harekete dönüşerek 

uzamsal olan bu tarz fiiller mental fiil değillerdir. Örneğin kişi yeni aldığı evin tadilatını 

yaparken oturma odası için bir renk seçmek ister. Daha önceden girdi olarak kendisini 

uyaran renklerden algıladıkları arasından geçmiş duygu ve tecrübeleri anımsayarak zihinsel 

bir muhakemeye girip, odanın şekli, eşyaların rengi, evde yaşayan diğer kişilerin fikirleri ile 

birlikte kendi zihnindekileri değerlendirip sarı renginde karar kılar ve boyamaya başlar. İşte, 

kişinin karar verdikten sonra fikrini fiziksel eyleme dönüştürmesini (yani boyamasını) 

karşılayan fiil ya da fiiller artık uzamsal olduğundan mental fiil olmayan birer çıktı fiil 

olarak değerlendirilmelidir. Ancak girdi bilgiler ile algıladığı renklerden başlayarak karar 

verme sürecindeki her bir hareketi ifade edecek fiiller birer mental fiil olabilir ve bu sürecin 

en sonundaki “karar verme” hareketini karşılayan fiiller de bir mental fiil kategorisi olan 

“irade fiili” olarak adlandırılabilir.  

Aynı fiilin bağlamına göre irade fiili olup olmama durumu değişebilir. Örneğin “Ali 

Ayşe’den elma istiyor.” ve “Ali’nin canı elma istiyor.” cümlelerindeki hareketler 

incelendiğinde her iki cümlenin de mental süreci benzer şekilde ilerlemektedir. Ali elmayı 

önceden algılamış, yenilebilir bir nesne olduğunun idrakine varmış, zihninde daha önceden 

algıladığı diğer yenilebilir nesneler ile bir mukayese yoluna giderek elmayı diğerlerinden 

daha çok sevdiğine ya da o an için daha çok istediğine karar vermiştir. Bu kararını Ayşe ile 

paylaştığı ve ondan bir elma talep ettiği cümlede isteme eylemi fiziksel bir harekete 

dönüşerek uzama sahip olmuş ve artık zihinsel bir hareket olmaktan çıkmıştır. Ali’nin diğer 

yiyecekleri değil elmayı istediğini öğrenmiş olduğumuz ve kararının ne olduğunu bize 

aktardığı diğer cümlede ise isteme eylemi ve hareketi zihinde kalmıştır, bir irade fiili 

olmuştur. Kısacası bu şekilde zihinsel süreçlerden geçerek algılanmış verilerin fiziksel bir 

eyleme dönüşmeden hemen önceki aşamasında yer alan ve dolayısıyla uzamsal olmayan; 

kişinin arzu, istek, niyet, talep, plan, karar vb hareketlerini karşılayan; mental fiillerin bir alt 

kategorisi fiillere irade fiilleri denilebilir. 

4. Eski Türkçede İrade Fiilleri 

Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçesi metinlerinden oluşturulmuş örneklem 

taranarak tespit edilen bazı irade fiilleri şunlardır: 

aşa-: kabul etmek, saymak. (Dan 670/12, 671/13), (Edg 132), (MS 16/36). 
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amtı anta teŋri yalaŋuk … tapıgın aşayu on küçin küçedü üç türlüg örüg ornanmış.” (MS 

16/36) 

“Şimdi orada Tanrılar ve insanlar hürmet ve tanzimi kabul edip on güç ile güçlenerek üç 

türlü taht üzerine oturmuş.” 

 Metinde aşa- fiili hürmete mazhar olmak, onu kabul etmek, onaylamak anlamlarında 

kullanılmıştır. Bir eylemi onaylama, kabul etme hareketi, onu zihinde daha önce algılanmış 

olan ve idrakte hazır bulunan bilgilerle kıyas yaparak doğruluğuna kanaat getirmek, 

doğruluğunu tasdik ve kabul etmek anlamlarına geldiğinden idrakin ötesinde bir eylem 

olduğu düşünülmektedir. Henüz fiziki bir harekete dönüşmemiş bir onaylama, kabul etme 

eylemi idrakin ötesinde bir irade fiili olmalıdır.  

aya-: saygı duymak, arzulamak. (Açb 195), (Dan 552/02), (Kör 71). 

ürki kişilerke ıçangıl. erdemlig kişilerig ayagıl. adaŋ ertgey, edgü kelgey. (Kör 71). 

“Eski adamları dikkate al. Erdemli kişileri say. Tehliken geçecek, iyilik gelecek.” 

 Bir fal metninden alınan bu cümlede “aya-” fiili ile birlikte kişiye, eski ve erdemli 

insanlara saygı duyması, onları önemsemesi, onlarla fikirleşmesi telkin edilmiştir. Kişi, diğer 

insanlarla erdemli kişileri zihninde mukayese edecek, erdemli kişilerin gerçekten erdemli 

olduğuna karar verecek ve onların dediklerine saygı duyacak, onları önemseyecek. Kişinin 

erdemli kişileri “aya”ması hareketi fiziksel bir şekilde değil tamamen zihinde gerçekleşecek 

ve idrakin ötesinde bir mental süreçte örneğin değerlendirme aşamasında oluşacaktır. 

Dolayısıyla fiil irade fiilidir. 

 barıgsa-: varmak istemek, gitmek istemek. (Edg 180). 

udçı er negülüg barıgsadıŋaz köŋlüŋüzni kim birtti barmaŋ tip tidi (Edg 180). 

“Sığırtmaç: ‘Niçin gitmek istiyorsunuz? Kalbinizi kim kırdı? Gitmeyin!’ dedi.” 

 Söz konusu fiilde görülen “-(x)gsA-” eki bir şeyi yapmayı istemek ifadesi veren 

birleşik bir ektir (Eraslan, 2012: 109; Gabain, 2007: 59). Dolayısıyla hangi fiile gelirse gelsin 

o fiili yapmayı istemek anlamı katacaktır. Metinde de bu ekle beraber kullanılan “bar-” fiili 

ile birlikte kişinin gitmek istediği anlaşılmaktadır. Devamında ise kişinin gönlünün kırıldığı 

ve sığırtmaç tarafından gitmelerinin istenmediğinin söz ile ifade edişi görülmektedir. 

Sığırtmaç tarafından “barmaŋ tip tidi” şeklindeki yapı ile kişinin gitmemesini istediğini 

söyleyerek fiziksel bir eylemde bulunduğu anlaşılmakta ancak bağlamdaki esas öznenin 

fiziki bir hareket içerisinde ve bir uzama sahip olmadan sadece “barıgsa-” eylemi ile birlikte 

zihinsel bir şekilde gitmek istediği takip edilebilir. Dolayısıyla “barıgsa-” bu bağlamda bir 

irade fiili olacaktır. 

 kirigse-: girmek istemek. (Edg 68). 

anı üçün taluyka kirigseyür men (Edg 68). 

“Onun için okyanusa açılmak istiyorum.” 

 Söz konusu fiil “barıgsa-” fiilinde olduğu gibi girmek istemek anlamında 

kullanılmakta, bağlamından hareketle bir uzama sahip olmadığı anlaşılmakta ve “-(x)gsA-” 

eki sayesinde irade fiili olmaktadır. 

 küse-: arzulamak, istemek. (Açb 245), (Kör 11). 

tamgaŋ yarlıgıŋ yorıdı. urı ogul küseser bultuŋ ed tavar tileser bultuŋ (Kör 11). 

“Ferman ve buyruğun geçerliliğini korudu. Erkek çocuk istesen buldun, mal mülk dilesen 

elde ettin.” 

 Erkek çocuk ve mal-mülk isteyen bir kişinin arzusuna sonunda nail oluşunun takip 

edilebildiği bu bağlamda “küse-” fiili öznenin erkek çocuk ve mal-mülk istemesi hareketini 

karşılayan bir fiil konumundadır. Kişi fiziksel olarak bir yerden veya bir kişiden çocuk 

istemiş ve isteği yerine gelmiş olamayacağına göre buradaki isteme eylemleri zihinsel olarak 

gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu bağlamıyla “küse-”  bir irade fiilidir. 

ötün-: istemek, dilemek, arz etmek. (Hua 38, 60, 100, …). 

bo ikinti bilmetin yazınmış yazokug boşunu ötünür biz (Hua 68). 

“Bu, ikinci olarak da bilmeden işlediğimiz günahlardan affedilmeyi dileriz.” 

“Ötün-” fiili Eski Türkçe metinlerinde sıklıkla karşılaşılan bir fiildir. Yüksek 

mertebeye sahip kişilere bir şeyler arz edilir ve metinlerde ötünmelerin ne olduğu da daha 

sonra açıklanır. Ancak bu bağlamında tanrıdan ötünme işi vardır. Günahlarından 

affolunmayı ötünen kişi bunu kalbiyle ya da zihniyle yapar; fizikî olarak mevcudiyeti 
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bulunmayan bir varlıktan fiziken bir ötünme gerçekleşemez. Dolayısıyla bir tövbe duası olan 

Huastuanift’te bulunan ötünmeler uzamsal olamadıklarından dolayı birer irade fiili olacaktır. 

sıg- yak-: uygun bulmak, onaylamak. (Kör 81,82). 

yala yaŋku ükliyür ugramış iş bütmez edikmez. kılmış kılınç sıgmaz yakmak (Kör 81,82). 

“İftiralar çoğalır, niyetlendiğin iş ciddiye alınmaz. Sergilenen davranışlar beğenilip 

onaylanmaz.” 

 Bir olayın ya da durumun onaylanıp onaylanmaması kişinin iradesine bağlıdır. Kendi 

algıları ve idrakleri sonucunda değer yargıları oluşan bir kişi bu yargılara göre karşısındaki 

olay ya da durumu onaylayıp onaylamama iradesine sahiptir. İkileme olarak kullanılan “sıg- 

yak-” ifadesi (Şen, 2002: 249) sergilenen davranışların özne tarafından irade gösterilerek 

kabul görülmediğini yansıtması bakımından irade fiilidir. 

sıma-: kırmamak, onaylamak. (BK K14), (KT G11). 

tabgaç kaganta bedizçi kelürtüm, bedizettim. meniŋ sabımın sımadı. tabgaç kaganıŋ içreki 

bedizçig ıttı. 

“Çin kağanından resimci getirttim, resmettim. (Çinliler) benim sözümü kırmadılar. Çin 

kağanının mahiyetindeki (kendi) resimcisini gönderdi.” 

 Metinden anlaşılacağı üzere özne, Çin kağanından bir resimci istenmiş, o da bu 

isteği geri çevirmeyerek kendi himayesinde bulunan özel resimcisini göndermiştir. Öznenin 

isteğini kabul ederek yerine getiren, onun sözünü kırmayan Çin kağanı bir irade göstermiştir. 

Söz konusu talebi kırmayarak resimci göndermesi uzamsal/fiziksel bir hareket iken “sıma-

”ması zihinsel bir hareket olan irade fiilidir. 

tap ol-: arzu etmek, istemek. (Çaş 118/10). 

meniŋ kılıçım sizlerniŋ kanıŋızlarnı içgeli tapım ol. (Çaş 118/10). 

“Benim kılıcım sizin kanlarınızı içmek ister.” 

 Bir kılıcın kan içmek istemesinin uzamsal bir karşılığı yoktur. Metaforik olarak 

kişinin karşısındakini öldürmek istemesini anlatan “tap ol-” fiili bu bağlamda fiziksel bir 

eyleme dönüşmemiş, irade fiili olmuştur. 

tapla-: onaylamak, yerinde bulmak, uygun görmek, seçmek. (Açb 260), (Edg 41, 

82), (Kör 96, 137), (May 501/12). 

anı üçün béçin ajunınta tuggalı tapladı.(May 501/12). 

“Onun için maymunlar dünyasında doğmayı seçti.” 

 Onaylamak, uygun görmek, seçmek anlamlarında kullanılan “tapla-” eylemi bu 

bağlamıyla irade fiilidir. Çünkü hiçbir canlı doğduğu yere karar verme iradesine sahip 

değildir. Metaforik açıdan gerçekleşen bu irade gösterip karar verme hareketi fiziksel bir 

hareket değildir. İdrakin ötesinde uzamsal olmayan “tapla-” fiili bu bağlamda irade fiili 

olacaktır. 

 taplama-: tasvip etmemek, hoş karşılamamak, onaylamamak. (BK D35), (Hua 152). 

alp kaganıŋa yaŋıltı. üze teŋri, ıduk yer, sub, eçim kagan kuutı yaplamadı erinç. tokuz oguz 

budun yerin subın ıdıp tabgaçgaru bardı. 

“Yiğit hakanına ihanet etti. Üstteki tanrı, mukaddes yer, su ile amcam hakanın ruhu bunu 

tasvip etmedi tabi. Dokuz Oğuz halkı yerini yurdun bırakıp Çin’e doğru gitti.” 

 İhanet eden bir kişinin yaptığı hareketleri tanrı, yer, su ve ruh onaylamamış ve bunun 

sonucunda Dokuz Oğuz halkı fiziksel bir reaksiyon gösterip Çin’e doğru gitmiştir. Onların 

Çin’e gitmelerine sebep olan onaylamama hareketi fiziksel bir hareket olamamasından ötürü 

irade fiili olarak gösterilebilir. 

tile-: dilemek, arzu etmek (Açb 122, 226, 259), (Edg 130), (Irk 24), (KB 967), (Kör 

11, 197, 198, 228), (Muk 884/07). 

başıŋnı tilese tiliŋni küdez tiliŋ tegme künde başıŋnı yanur. (KB 967). 

“Başını kurtarmayı istersen dilini gözet; dilin her gün senin başını tehdit eder.” 

 Dilemek, istemek hareketi bağlamına göre fiziki bir hareket olabileceği gibi mental 

bir fiil kategorisi olan irade fiili de olabilir. Kutadgu Bilig’den alınan bu metinde dilini doğru 

kullanmanın önemi vurgulanmış, kişinin başını koruması yani ölmemesi için dilin 

gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir. Başını kurtarmayı dilemek burada zihinsel bir aktivitedir. 

Kişi idraki gereği ölmenin, hayatta kalmanın daha faydalı olacağına karar vermiş ve başını 

korumayı istemiştir. Dolayısıyla buradaki “tile-” fiili irade fiili olarak düşünülebilir. 
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ugra-: niyetlenmek. (Çaş 59/14), (Kör 39), (Muk 776/07). 

edgülüg tavışgan olarnıŋ arukları tınmışda kin yég edgü nomlug sözgeli ugradı. 

 (Muk 76/07). 

“O zaman iyilik sahibi tavşan onların yorgunluklarını giderdikten sonra onlara iyi ve güzel 

sözler söylemeyi arzuladı. 

 Bağlamda iyiliksever tavşan misafirlerinin yorgunluklarını giderdikten sonra güzel 

sözler söylemeye niyetleniyor ve daha sonrasında söylüyor. Arzusunu fiziksel eyleme 

dökmeden önceki hareketini karşılamak üzere kullandığı “ugra-” fiili henüz zihinde 

gerçekleşen bir hareket olmasından dolayı irade fiili olarak nitelendirilebilir. 

 unama-: doğru bulmamak, uygun bulmamak, tasvip etmemek, kabul etmemek. (Edg 

63, 65, 66, 94), (Dan 676/18), (Irk 38), (TY K11). 

kamış ara kalmiş. Teŋri unamaduk. Abınçu katun bozlun tir. (Irk 38). 

“Bir köle kız kamışlar arasında yalnız kalmış. Tanrı bunu doğru bulmamış. Bu köle kız 

Hatun olsun, der.” 

Köle bir kızın yalnız kalmasını doğru bulmayan Tanrı’nın iradesini gördüğümüz bu 

cümlede unamama kararınından sonra Tanrı köle olan kızın Hatun olmasını söylemektedir. 

Tanrının kararını gösteren bir fiil konumunda olan “unama-” irade fiili olarak 

düşünülmelidir. 
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Sonuç 

Belirli zihinsel süreçlerden geçerek algılanmış verilerin fiziksel bir eyleme 

dönüşmeden hemen önceki aşamasında yer alan; kişinin arzu, istek, niyet, talep, plan, karar 

vb hareketlerini karşılayan; mental fiillerin bir alt kategorisi fiillere irade fiilleri denilebilir. 

Booth ve Hall’ın (1995a ve 1995b) belirttiği mental süreç sırasıyla algı, tanıma, anımsama, 

anlama, ileri idrak ve değerlendirme aşamalarından oluşmakta ve irade fiilleri de bu mental 

sürecin değerlendirme aşamasını karşılamaktadır. Dolayısıyla özgür, sınırsız, bilinçli 

hareketleri karşılayan irade fiilleri mental fiillerin diğer kabul görmüş algı, duygu ve idrak 

başlıklarının altında değil müstakil bir mental fiil kategorisi olarak değerlendirilmelidir. 

Ayrıca kelimeler bağlamlarında anlam kazanacakları için irade fiilleri de bağlamlarına göre 

zihinsel bir hareketten fiziksel bir çıktıya dönüşebilmektedir. Bu durumda fiziksel hareketi 

karşılayacak bir fiil artık uzamsal olacak, dolayısıyla mental fiil olmayacak ve irade fiili 

kapsamına girmeyecektir.  

Eski Türkçe metinlerden on dört farklı irade fiili tespit edilebilmiştir. Söz konusu 

fiiller farklı metinlerde ve farklı tekrarlarla kullanılmıştır. Bu sayı Eski Türkçe dönemi 

içerisinde daha kapsamlı bir araştırma ile çoğaltılması mümkündür. 

Eski Türklerin zihinsel olarak yoğun bir muhakeme sürecinden geçerek verdikleri 

kararları, kabulleri, arzuları, istekleri, niyetleri vb. anlatan söz konusu fiiller Türk dilinin yazı 

ile takip edilebilen ilk döneminden beri tanıklanabilmektedir. Dili ifade etmede kullanılan bu 

tarz mental fiillerin o dönemde kullanımda olması Türk dilinin gelişmişliğini gösteren bir 

veri niteliğindedir.  

Zihinsel hareketleri karşılayan mental fiiller ve bu fiillerin alt kategorilerinden biri 

olan irade fiillerinin günümüz Türkiye Türkçesinde de tespit edilmesine ön veri sağlayacağı 

düşünülen bu ve benzeri çalışmalar arttıkça söz varlığımızın kullanımda olan kelimelerinin 

anlam çeşitliliği tespit edilebilecek, Güncel Türkçe Sözlükte de fiillerin hangi mental 

kategoride olduğu belirtilebilecektir. 

KISALTMALAR 

Açb: Aç Bars Hikâyesi 

BK: Bilge Kağan Abidesi 

Caş: Caştanı Beg Çatiği 

Dan: Dantıpalı Beg Çatiği 

Edg: Edgü Ögli Tigin Anyıg Ögli Tigin 

Hua: Huastuanift 

Irk: Irk Bitig 

KB: Kutadgu Bilig 

Kör: Körüm Bitig 

KT: Kül Tigin Abidesi 

May: Maymunlar Begi Çatiği 

MS: Maytrısimit 

Muk: Mukaddes Tavşan Çatiği 

TY: Tonyukuk Abidesi 
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Eski Orhun Yazitlarindaki Türk Antroponimleri ve Onlarin Modern Türk Dünyasinda 

Uyğulanma Düzeyi 

 

Metanet MEMMEDOVA* 

 

Öz: Orhun yazıtlarında kullanılan Türk antroponimleri eski Türklerin inançları, 

etnoğrafisi, sosyal yapısı ile doğrudan ilgilidir. Bu antroponimlerin öğrenilmesi kardeş Türk 

halklarının akrabalık ilişkilerini, bu akrabalığın yakınlık ve uzaklık derecelerini, benzer ve 

farklı yönlerini incelemek için önem arz etmektedir. Böyük Orhun yazıtlarındaki 

antroponimler modern türk halkların leksikonunda ya fonetik, ya da sözcük değişikliklerle, 

yani, yazılışı veya anlamı 100. yılları arkada  bırakarak değişmiş şekilde şimdi de işlekdir. 

Tahmini sayı igirmi olan  Orhun anıtlerindeki  antroponimler eski Türklerin yaşam ve ölüm 

felsefesi, Yer ve Gök, tanrı ve hakim, su ve ocak gibi önemli kavramlara ilişkilerini 

anlatmaya, onlara yaklaşım tarzlarını aydınlatmaya esas veriyor, ayrıca, yerine göre isim, 

titul gibi işlenebiliyor. Örneğin, bir zamanlar Büyük Orhun yazıtlarında titul gibi işlenen 

Kağan, Hatun, tarkan, han, bey, alp ve diğer kelimeler şu anda Türkçe konuşan halkların 

çoğunda insan adlarını bildiren isim olarak işlenmektedir. Orhun yazıtlarında bulunan  

antroponim sistem hem de ona göre ilginçtir ki, şurada türk kağanlarının asıl isimleri hayatta 

tuttukları konuma, savaşlarda gösterdikleri kahramanlığa, totemist bakışlarına göre 

değişiyordu. Onların asıl isimlerinden başka çeşitli anlamlı arması, ikinci, üçüncü derece 

isimleri  olurdu. Ünlü türkiloq L. Gumilev yazıyordu: "Türkler Avrupalılar gibi doğumundan 

ölünceye kadar bir isim taşımırtılar. Türk'ün adı hep onun toplumdaki konumunu 

gösteriyordu. Çocuk zamanı onun ilk adı, gencliyinde  rütbesi, ahıllıqta ise unvanı olurdu. 

Eğer o, Han idiyse, unvanı akrabalık-bölge sistemine göre değişiyordu". Amacımız bir 

zamanlar Orhun yazıtlarında isim, rütbe gibi işlenen, bugünkü Türkçe konuşan halkların 

leksikonunda dillerinin leksik bileşiminde yaşayan antroponimleri karşılaştirmalı-tarihi 

yöntemle araştırmak, öne sürülen konuları tam metinde bilimsel olarak kanıtlamak, sorunu 

geniş araştırma düzeninde tartışmaktır. 

Anahtar Sözcükler: türk, antroponim, titul, orhun yazıtları, Tanrı 

 

Abstract: Turksh antroponies in the old orhun features and using they in the modern 

turkish world The Turkish anthroponies used in the Orhun inscriptions are directly related to 

the beliefs, etnoqrafism, and social structure of the ancient Turks. The learning of these 

anthropocourses is important for examining the kinship relations of the sister Turkish 

peoples, similarities and differences in the proximity and distance grades of this kinship. The 

anthroposophies in the Bourgeois Orthodic writings are now functional in the lexicon of the 

modern Turkish peoples, either with phonetics, or with word changes, ie, with the centenary 

of writing or meaning being left behind. The anthropomas in the Orhun monuments with the 

estimated number of twelve are based on elucidating the ways in which the ancient Turks 

relate to important concepts such as the philosophy of life and death, the earth and sky, god 

and judge, water and the quarry, and how they approach them. For example, Kagan, Hatun, 

tarkan, han, bey, alp and other words, which were once treated like typhoons in the writings 

of  Great Orhun, are now being treated as the names which inform the names of most of the 

Turkish speaking peoples. The anthropomorphic system found in the Orhun inscriptions is 

also interesting, according to which the actual names of the Turkish kagans varied according 

to their position in life, the heroism they showed in wars, and the totemist look. Apart from 

their actual names, there were various meaningful names, second and third degree names. 

The famous Turkilog L. Gumilev wrote: "The Turks had a name as far as the Europeans 

died, and the name of the Turk always showed its position in the society, the first name of 

the child, the ranks of the youth, and the title of the mother, if it were Han. - it changed 

according to the region system ". Our aim is to investigate the anthropomas living in the 

lexical composition of the languages of the tongues of today's Turkish-speaking peoples, 

                                                      
* Doç. Dr., Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Menbeşünaslık ve tarihşünaslık Bölümü, 

Azerbaycan, e-     posta: metanet.memmedova.61 @mail.ru 
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which are treated like names and ranks in the Orhun inscriptions, to investigate them 

historically, to prove scientifically the issues proposed in full text. 

Keywords: turkish, anthroponium, duty, orhun inscriptions, God 
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ESKİ ORHUN YAZITLARINDAKİ TÜRK ANTROPONİMLERİNE BIR 

BAKIŞ 

Erken orta dönem yazıtları olan Orhun abidelerini derinden tahlil ettiğde ve 

inceledikde orada eski Türklerin sosyo-politik, sosyo-kültürel, askeri-siyasi, devlet yapısı 

hakkında belirli bilgiler ögrenebiliriz. Bu kaynaklarda işlenen antroponimler, aynan, eski 

Türklerin inançları, etnoğrafisi, aile yapısı, askeri-siyasi tarihi ve diğerleri ile elbette, 

ilgilidir. Eski Orhun yazıtlarındaki antroponimlerin öğrenilmesi, ayrıca kardeş Türk 

halklarının akrabalık ilişkilerini, onun uzaklık veya yakınlık anlamını, antroponimlərdə 

tecessüm eden sosyo-politik, ideolojik ve totemist bakışların benzer ve farklı yönlerini 

incelemek için büyük öneme sahiptir. Şuradakı insan isimlerinin çoğu (idionimlər) 

yüzyıllardır çeşitli fonetik değişikliklerle işlenmesine rağmen, Türkçe konuşan halkların 

çoğunluğunun leksikasında işleniyor. Orhun yazıtlarında yansıyan antroponimler içerik 

itibariyle yiğitlik gösteren kahramanın adını, aile üyelerini, akrabalık ilişkilerini, eski 

Türklerin yaşam ve ölüm felsefesi, Yer ve Gök, tanrı ve hakim, su ve ocak gibi önemli 

kavramlara ilişkilerini anlatmaya, onlara yaklaşım tarzlarını aydınlaşdırmaya esas veriyor. 

Örneğin, bir zamanlar Büyük Orhun yazıtlarında titul gibi işlenen Kağan, Hatun, tarkan, han, 

bey, alp ve diğer kelimeler şu anda Türkçe konuşan halkların çoğunda kişi isimi olarak 

kullanılmaktadır. Orhun kaynaklarindeki antroponim sistem hep şuna göre ilginçtir ki, 

şurada türk hakanlarının asıl isimleri hayatta tuttukları konuma, savaşlarda gösterdikleri 

kahramanlığa, totemist bakışlarına göre değişiyordu. Gerçek isimleri dışında ikinci ve 

üçüncü sıradaki anlamlı isimleri daha vardı. Ünlü türkilok Lev Gumilev yazıyordu: "Türkler 

Avrupalılar gibi doğumundan ölünceye kadar bir isim taşımırtılar. Türk'ün adı hep onun 

toplumdaki konumunu gösteriyordu. Çocuk zamanı onun ilk  ismi, genclikde rütbesi, 

ahıllıkta ise unvanı olurdu. Eğer o, Han idiyse, unvanı akrabalık-bölge sistemine göre 

degişiyordu. (Gumilev, 1993:108). Bu bitig bitigmə atısı Yolığ  tigin (KT c 13) - Bu yazıyı 

yazan küçük kardeş, Yoliq tigin.Kapağan Eltəris kağan elinə kılıntım, Eletmiş yabğu oğlı 

Işbara Tamğan, Çor Yoğa inisi bilgə Işbara tamğan Tarkan yamğılıq bes yetmis eçim apam 

(0 4) - Kapağan (fateh) Elteriş Hakan ülkesine  (terbiye için) verildim, Eletmiş Yabğunin 

oğlu  Işbara Tamğan, Çor Yoğanın  küçük kardeşi akıllı Işbara Tamğan Tarkan, toplanmış 

altmış beş büyük ve küçük akraba devredildim. Kuğ  sən,un başadü tört tümən su kəlti (BK) 

- Kuğ Sən`ün komutan oldu diye, kırk bin asker geldi. 

Daha sonra belirtebiliriz ki, büyük Orhun abidelerindeki antroponimler hakanlıkdekiı 

akrabalık ilişkilerini ve yüksek görevleri eks etdiriyordu, şurada aşağı tabaka temsilcilerinin 

isimlerine tesadüf değildir: Kağan, Hatun (onun kadını), tigin (oğlu-prens), hakanın 

kardeşleri, hakanın gelinleri ( kunçuy), hakana akraba olan ve olmayan ünlü kişiler, görev 

sahipleri (sen`ün, çor, Tudun, Tarkan vb.).  Eski Türklerde coçuk doğandan  sora toplumda 

tuttuğu pozisyondan ve gösterdiği kahramanlıkdan dolayı ona isim-rütbe (görev)verilmeye 

başlıyor. Şu zaman verilen ikinci isim-titul birinci derece olarak kabul ediliyor ve birinci 

isim (varsa) yavaş -yavaş arka plana geçer, ilk ismin faaliyet çerçevesi giderek küçülüyordu. 

Eğer bu kişinin toplumdaki konumu yükselerdise, o zaman ona üçüncü kez isim-titul 

veriliyordu ve o kişi üçüncü kez verilen isim (görev) ile ünlü kişi olarak kabul ediliyordu. 

"Kül tigin" tarihe kimlik gibi düşmüş kahramanın adı değil, ünvanıdır. Biz II Türk 

Hakanlığı'nın kurucusu İlteriş hakanın çocuklukta, hatta gençlikte nasıl isim taşıdığını 

bilmiyoruz. O, başkan seçildiğinde Kutliğ Han kibi tanınıyordu ki, şunun da anlamı "talihli", 

"mutlu" demektir. Kutluğ Kağan olduktan sora Elteris (İlteriş) Kağan ismini alıyor, şu da 

onun hayatta, hakanlıkta tuttuğu konuma göre idi. Eski Türk (Göktürk) dilinde şunun anlamı 

"Elin ilkesini taşıyan, yansıtan" demektir. Genel olarak, Eski Türk tarihinde Bilge Kağan, 

Kapağan Kağan, Tobo Han, Tonyukuk vs. gibi tarihi şahsiyetler olmuşlardır,  şu da aslında, 

onların ilk ismi olmayıp, titul veya künyeleridir. "... Aşinanın gelme ordası ile Altayın yerel 

sakinleri arasında yoğun iletişim sinkretik inançlardaki oluşmaya olanak verdi. Türküt 

hanlarının şimdiye kadar açılmamış isimleri de buna delildir. Bu isimler Çince, Farsça, 

yunan transkriplerinde saklanmıştır. Onları çeşitli oku seçeneklerinin karşılaştırması yoluyla 

yorumlamak mümkündür. Tobo Han'ın asıl adı Arşil (yunan kaynaklarında) türk -monqol 

kökenli Arslan'ın aynı anlamıdır. Çin kaynaklarında Buli "Buri" demektir ... Batıdaki 

hanların sık sık rastlanan isimleri- İbn-İbris "kar kaplanı", Yuyğu-Yukuk ise "baykuş" olarak 
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tercüme edilir. (Qumilyev, 1993: 98-99). İlk Türk Hakanlığı'nın esasını koyan Bumın (Yami) 

İl-han unvanını kabul etdi. İlxan titulunun sözlük anlamı "halkın hakimi" demektir ". "693 

yılında Qutluq öldü ve hakimiyet kardeşi Moçura (Çin kaynaklarında Moçjoya) geçti. 

Kapağan Hakan  unvanını kabul etti." Şu motive ünlü "Dede Korkut" destanlarında da 

rastlanır. "Dirse Han oğlı Boğaç boyini beyan eder, hanım hey" ... boyunda okuyoruz: 

"Bayındır Han'ın ak meydanında bu igid ceng etmiştir. Bir buğa öldürmüş, senin genc adın 

Boğaç olsun. Adını dedim, yaşını tanrı versin. "Han, oğlu doğurdu". ( Kitab-i Dede Korkut , 

1988:53-54). Çocuğa isim verme  töreni Türkçe konuşan halklarda çeşitlidir, farklıdır, fakat 

eski Türklerdeki isim verme törenini içeriyor. "Türk çocuğu böyüyüp bir yiğitlik 

göstermedikçe" isim "alamazdı, adsız gezerdi, düşmanlara qalip gelip bahadırlıq gösterdikten 

sonra babası düğüm yapar, oğluna isim verirmiş. Eski çağlarda ancak yiğitler isim alarmş".  

(Atalay, 1936). Yakutlar isim koyma işinde eski Türk qaydasinca çocuğa üç ay sonra ilk isim 

verirlermiş, ikinci isim çocuğa yay basıp, ok attıktan sonra veriliyordu. 

V.A.Qordlevskinin 1913 yılında yayınlanan eseri de Türk halkları antroponimikasını 

öğrenmek açısından değerlidir. Eserde şahıs isimleri ve yardımcı isim kategorisine giren 

lakapların motivləşmə nedenleri, anlamları izah edilmiş, osmanlı (türk) dilinde işlenen şahıs 

isimlerinin oluşum ve gelişim tarihine ilişki bildirilmiş ve o, iki tarihi dönemle 

ilişkilendirilmiştir. (Гордлевский , 1913) Türk dillerinden Rusça'ya geçen onomastik 

birimler arasında Türk kökenli antroponim birimler hakimdir. Bu, en önce, Türk isminin 

zenginliğine bağlıdır. Rus antroponimikasında işlenen Türk kökenli soyisimleri ilk kez geniş 

ve sistemli şekilde dil incelemeleriyle  N.A.Baskakov tatkik etmiştir. O, Türk kökenli Rus 

soyisimlerinin oluşumu, leksik-semantik ve gramer özellikleri ile ilgili daha fazla araştırma 

yapan aydınlardandir. Yazarın araştırması onlarca  makale ve monografiye yansımıştır. N. A. 

Baskakov "Русские фамилии тюркского происхождения" eserinde türk kökenli Rus 

soyisimlerinin yaranış özelliklerini açıklamakla  beraber, onların leksik-semantik gruplarını 

da belirlemiştir: kişinin doğduğu veya yaşadığı yerle ilgili, titulla alakalı, özel şahıs adı ile 

ilgili ve lakaplar temeline dayalı soyisimler ve.s.  (Баскаков, 1992) Başkırt dilbilimçisi 

A.Şayxulov onomastik birimler, özellikle antroponimlerle ilgili çeşitli eserler yazmıştır. Şu 

eserler sırasında "Антропонимии Башкирский АССР / К постанов ке проблемы 

хронологизации идентичных aнтропонимов"; "Türk kökenli Tatar ve Başkır  şahıs 

isimleri", M., 1978; "К проблема выявления типология антропонимов тюркского и 

фино-угорского происхождения".  В книге.Лингвистическая география и проблемы 

истории языка. Нальчик, 1981; "Tatar hem başkort xalıqlarının sisteması",.Ufa, 1981; 

"Лексико-семантический общност башкирский и казахский антропонимии". В кн. 

Личные имена в прощлом, настоящем и будущем, M., 1970, (s.81-86); "Антропонимии 

Башкирский АССР / К постановке проблемы хронологизации идентичных антропо и 

топооснов в языках тюркских народов Волго-Камского-Уральского региона" В кн. 

Топонимия Урала и Северо Европейский части СССР, Свердловск, 1985, с. 149-160). 

Azerbaycan'da 1980'lere kadar bir sorun olarak kalan şahıs isimleri sözlüğünün 

hazırlanması ve yayını dilbilimcilerimiz tarafından çözümünü buldu. Bu sorun 

B.Abdullayevin "Azerbaycan şahıs isimlerinin Açıklamalı Sözlüğü" (Bakü, 1985), Osman 

Mirzeyevin "İsimlerimiz" (Bakı, 1986), M.Şiraliyev, B.Abdullayev ve Ş.Sediyevin ortak 

olarak yaptıkları "Azerbaycan şahıs isimleri" sözlüklerinde kısmen çözülmüştür. 

"Azerbaycan onomastikası sorunları" na  ait topludakı (Bakü, 1986) makalelerde Azerbaycan 

antroponimlerinin tetkiki tarihi, onlarla alakalı gelenekler, farklı çeşitleri, tipoloji özellikleri 

incelenmiştir. Azerbaycan onomastikasında orijinal fikirleri ile farklı M.Adilov 

antroponimlərimizin tahliline onlarca makale ve monografi adamıştır. Yazar A.Paşayevlə 

birlikte yayımladığı "Azerbaycan onomastikası" (Bakü, 1987)9 kitabının I bölümünde 

"antroponimika" meselelerinden bahsetmiştir. "Şurada Azerbaycan antroponimleridir 

işlevine ve antroponim sistemde tuttukları yere göre iki gruba ayrılır: 1. Temel isim 

kategorileri; 2. Yardımcı ad kategorileri. Ana ad kategorilerine kişi(şahıs) adı, baba adı ve 

soyisimler, yardımcı isim kategorilerine ise texellüs, künye, titul ve onursal isimler dahil 

edilmiştir. Azerbaycan antroponimlerinin belli bir kısmı, özellikle türk kökenliler 

Kafkasya'da yaşayan tüm halkların antroponim sisteminde şimdi de lider konumdadır ". 

(Tanrıverdi, 2012:215 ). 
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ESKİ TÜRK ANTROPONİMLERİNDE KUTSAL UNSURLAR 
Orhun anıtlarındeki şahıs isimleri onlarla birlikte işlenen rütbe, görev, titul ve 

lakaplarla öyle karışarak bir-birine oturuşmuş  ki, aralarında keskin sınır koymak veya 

onların geniş açıklamalarını yapmak imkansızdır. Eski Türklerde "Kağan" unvanı hep 

hakanın isminden sonra işleniyordu, olmasaydı kabahat sayılırdı: Bumın Kağan, İlteriş 

Kağan, Bilge Kağan ve s. Genel olarak, eski Türklerin Ana isimleri sembolik, inanç nitelikte 

olduğundan bu isimlerin semantik kapasitesi kendi zenginliği ile özel ilgi doğurmuştur. Eski 

Türklerin inançları, tanrıları, ilaheleri, büyük önem verdikleri kutsal unsurlar onların 

isimlerinde tecessüm etmiştir. Ünlü Bilge Kağan abidesinde Bilge hakanın konuşmasında 

yansıyan, ayrıca, antroponimlerde tecessüm olunan kutsal unsurlar şunlardı: Tanrı kültü, Ata 

kültü, meskunlaşdıqları su ve yer (Suber), sığındıkları ocak vb. Eski Türklerin dini inançlerı, 

bakış açısıyla alakalı bilgilere VI yüzyılın 70-80'li yıllarında hazırlanan "Veyşu" ve VII 

yüzyılın 30'lu yıllarında hazırlanan "Suyşu" isimli  iki Çin salnamesinde rastlamak 

mümkündür. Tarihine göre daha eski olan "Veyşu" da Türklerin törenleri şöyle tarif 

olununmuşdur:  Güneş doğan ülkeye (Çin'e) saygı belirtisi olarak, hakanın konutuna 

doğudan giriş yapırdılar. Güneşe ve ateşe saygı en eskiden mevcuttur; Her yıl tüm 

esilzadelerle birge əcdadlara kurban keserlerdi; Türkler gökleri Tanrı olarak adlandırdı ve 

kutsal saydı. Eski bir Türk tanımına göre yer ve su kutsal (Iduk) idi; Eski Türklerde ailenin 

ve çocukların koruyucusu  Umay olarak bilinir; Onlar ecdadlarının ruhunu kutsal sayırlardı, 

Türkler yılın belli günlerinde bu kutsallara kurban kesiyorlardı, kurbanlık koyun veya at 

olurdu. (Бичурин , 1953:230-231). 

Eski Türklerde inançların en birincisi ve müteberi Tanrı idi, ayrıca eski Türk dilli 

halkların panteonunda "Tenri" dünyayı yöneten başlıca hakim güç sayılırdı. Tanrı günahı 

olanlara ceza veren, yaratan, insan kaderini ayarlayıp yönelten gerçek güç  ve irade 

sahibiydi.Xaqan Gök Tanrının iradesinin ifadeçisi. Gökteki tanrının emri ile hakan tahta 

oturur, elini, halkını idare ediyordu. Bilge Kağan abidesinde Bilge hakanın konuşmasında 

tanrıya tapınma kendi ifadesini bulmuştur: "Tenri teg tenride BolmısTürk Bilge kağan bu 

ödke olurtım" (KT, güney 1)- anlamı (Tanrı teg göklerde doğmuş Türk Bilge Kağan (Terk 

Bilge Kağan) bu arada (tahta) oturdum. ( "Sanat", 1992: 6); Tenri yarlıkazu, kutum bar, 

ülügim bar için ölteçi bodunığ tirigrü igitim (KT, b.y29), Tanrı yar olduğu, kendi kaderim 

olduğu için, ölesi halkı diriliye yükseltdim. (Малов, 1951:22) 

Tanrı kelimesinin antroponim-isim gibi eski Türk tarihinde işlenmesi olgusunu da 

belirtmek gerekir: "... 730 yılında Yollıq vefat etti. Hakimiyet onun küçük kardeşi Bilge 

Kutlığ hane geçti. İmparatorluğu onu ve onun yeni ödülünü" Tenqrixan" ismini tanıdı. 

740`de o, Çin'e cevap elçisi gönderdi. "(Gumilev,1993: 381). Bilge hakanın oğlu Bilge 

Kutluğ "Tenqrixan" titulunun verilmesi dini-siyasi mahiyet arz etmeyip, önceki ünlülüyünü 

yaşayan Bilge Kağan sülalesinin sönük kendni takdimatıydı. İdeolojik-siyasi, dini çatışmalar 

sonucunda "Tanrı" ilahilikdən insan epiteti seviyesine inmişti. ama hiç de antroponim gibi  

"kişi adı" seviyesine "inince" kendi kutsallığını kaybetmedi. "Eski Türk Sözlüğü" nde tanrı 

(Tenqri) kelimesinin esas özellikleri içermektedir: "gök-sema" anlamında; İlahi güç 

anlamında, "sayın- hakim" "Tanrı"; "Toprak-Tanrıların mekanı" anlamında vb. 

(Древнетюркский словарь, 1969: 544-545). Eski Türkler göke ok atmakla tanrının silahını 

kabul ediyor, onu salamlıyorlardı. (Радлов ,1893: 87). Bu hiç de Şamanizmden kaynaklanan 

yozum olmayıp, sırf "Tanrı" niteliği-antroponimiyle alakalıydı. Zaten, "Tanrı" ifadesi eski 

Türk dilli kaynaklarda kendi intişarını bulmuş, "Kitab-ı Dede Korkut" da, "Kutadgu Bilig" 

de, destan ve eposlarda, Doğu aleminin birçok şair ve alimlerinin eserlerinde işlek bir ifade 

olmuştur. Şu söz Azerbaycanda hem kişi ismi- antroponim gibi- Tanrıverdi, Tanrıqulu, 

Tanrıxan vb., başka ilahi güç anlamında işlenen "Tanrı" kendi leksik-semantik anlam 

kapasitesini korur ve Arap işgalinden sonra dilimizde işlenen "Allah" kelimesi ile paralel 

işleniyor. "Tenqri" kelimesi çeşitli seçeneklerde türkce konuşan halkların çoğunda 

mevcuttur: Altaylarda "tenqeri", Şorlarda "teqri", xakaslarda "tiqir // ter", tuvalarda "deer", 

Çuvaşlarda "tura", Yakutlar'da "tanqara", monqollarda "tenqer", buryatlarda "tenqeri // 

tenqri", kalmıklarda "tenqyer" vb. 

Orhun yazıtlarında işlenen ve Türk dünyasında sevilerek kabul edilen 

antoponimlərdən biri de "Umay" dır. Henüz M.Kaşğari "Divan" ında "umay" kelimesinin 
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izahına rastlıyoruz: "Ymay (umay) -coçukları koruyan ruh". ( "Divani-lügat-it-Türk, 1986: 

123). Çok ilginçtir ki, eski Orhun abidelerini tahlil ederken," umay "sözüne hem kutsal ilahe, 

hem kadın adı, hem de kişi adı gibi rastlıyoruz: "Tenri, Umay, ıduk yer-sub basa birti Erinc" 

(T 38) - Tanrı, Umay, kutsal yer, su zafer verdi; "Umay katun" (UB 4) - Umay hatun; "Bu 

atımız Umay beg" (Y 28) -Bu adımız Umay beg; "Umay tek ökim katun, a inim Kül Tigin er 

at bultı" (KT, b.y31) - Umay tek annem hatun, kardeşim Kül Tigin yiğit adı kazandı. 

(Малов, 1951: 24). Kadın ve erkek çalarlarını içeren bu eski söz anaerkilin ataerkile kesmesi 

ile ilgili oluşmuştur. Azerbaycan'ın ünlü tarihçisi S.Əliyarlı "Dedem Korkut "kitabında  

anaerkil tarihinin izleri" isimli  makalesinde bu fikri şöyle açıklıyor: "Kadın ana" (ögim 

qatun) -matriarxat, anaerkil kalıntısıdır ... annenin toplumdaki nesil büyüyü olması, nesil 

bilicisi, kağan (ve ayrıca bey) ailesi sisteminde neslin mücessemesi olması öngörülüyordu. 

Böyle bir yüksek şerafetle o, "kağan baba" ile birlikte konur, neredeyse son kadar sonsuz 

saygı ve hayranlık edilen ulu bir kimlik mertebesine yükseliyordu ". (Aliyarov, 1984:186-

187). 

"Umay" kültü Sayan-Altay halklarında, ayrıca Kırgız ve Üzbeklerde korunup 

saklanıyor, Umay çocukların velisi, ocağın koruyucusu işlevini yerine getirir. (Дыренкова , 

1928: 214). Tarihçi Kerem Memmedov kendi araştırmalarında "Umay" antroponimini en 

eski kelimelerden biri gibi esaslandırır: "... Qobustanda en eski çizimler 12 bin yıl öncesine 

ait edilen kadın tasvirleritir. Araştırmacıların çoğunluğunun görüşüne göre, bu kadın 

tasvirleri" neslin davametdiricisi, kabile ocağının koruyucusu " , "ocağın hamisi", "ecdad 

ana" nın tasviridir. Kadının ocakla bağlılığını etnografik kaynaklar da kanıtlıyor. Sibirya 

türklerinin "hami ilahesi" sayılan Umay ana da ocaqla bağlı anılıyor ". (Memmedov, 1996: 

13.). Umay antroponiminin, ona kutsal varlık olarak inancın yaşaması bir takım Türkçe 

konuşan halklarda görülür ve korunup saklanıyor. Örneğin, Oğuzlarda Umay ilahesi anne 

karnındaki bebeğin velisi olarak kabul edilir; Şorlarda Ymay ölülerin ruhunu özünde taşıyan 

gençlerin velisi olarak yad edilir; teleutlarda Umay (Mayıs- enisi, Mayıs- enizi), Kazaklarta 

(Umay-ene) çocukların koruyucu ruhu olarak kabul edilir. Kırgızlar bile hesap ediyorlar ki, 

Umay ilahesi bol ürün verir, ilxını çoğaltıyor, aile ocağını himaye ediyor ve çocukları korur. 

"(Мифологический словарь, 1991: 562). 

Eski Türk antroponimlerinde onların totemist bakışlarının da ifadesini görüyoruz, 

yani eski Türkler babalarına, büyüklerine tapınıyor, onları çeşitli kuş ve hayvanlarla ilgili 

hesap ediyorlardı. O yüzden de bu kuş ve hayvanları öldürmüyor, etlerini yemiryorlardı. 

Klasik tarihçi Fazlullah Reşideddin bu konuda şöyle yazmıştır: "Böyle bir kural vardır: 

Kabilenin ongunu sayılan ne varsa, ona hücum etmiyorlar, ona direnç göstermiyorlar ve etini 

yemiyorlar, çünkü onlar hoş güven için bunları benimsiyorlardı". (Рашид-ад Дин,  1952:87). 

Dilbilimci Superanskaya bünyesinde hayvan isimleri ifade eden bileşenler olan zoomorf 

isimleri en eski isimler tipine ait ediyor. Birçok  dillerde ve halklarda (Araplar, germanlarda, 

eski yunanlarda vb), ancak çeşitli fonetik kadro olduğunu gösteriyor. (Суперанская , 

1988:11). Eski Türklerin ecdadlarını yenilmez kahramanlar gibi yad ediyor, kuvvetli hayvan 

veya kuş cildinde (Toğan, Laçın, Bars, şunqar, Arslan, Boğa, Böri, Bukağ vb.) Tarif edip, o 

isimle adlandırırdılar. Eski Türk kabilelerinin ünlü kişileri kendi kıyafetlerine çeşitli hayvan 

veya kuş resimleri ile süslenmiş metal rozetleri yapıştırırdılar ki, bu da onların hangi 

kabileye mensup olduklarını ve babalarının hangi totem ile ilgili olduğunu bildiriyordu. 

Bunun örneklerini Orhun yazıtlarında, ondan daha arkaik olan Yenisey yazıtlarında görmek 

mümkündür: Arslan Külig Tirig oğlu ben, Külig Toğan ben (Y 44) - Aslan Ünlü diri 

oğluyum, Ünlü Toganam. M.Kaşğaridən başlayarak, birçok zamanalrın bilim adamlarının, 

Türkologlarının tedqikatlarında "Arslan" kelimesinin etimolojisi tetkik edilmiştir. Ayrıca, bu 

antroponimə hükümdarların isimlerine eklenen fexri ad, titul gibi bir takım tarihi şahıslerde 

tesadüf etmek mümkündür; Karaxanilerde, Selçuklularta Arslan titul gibi de kullanılmıştır: 

Altın Arslan (Azerbaycan Atabeyler devletinin hükümdarı olmuş, 1186-1191 yılları arasında 

hükümdarlık yapmıştır), Alp arslan vb. "Güney Hunlarının hakanı" Arslan "adını taşıyan bir 

beyini Orta Asya Hun hakanı üstüne göndermiş ve bir Çin komutanı de askerleriyle birlikte 

ona yardım etmişti" (Bahaeddin,1993:208). Aslan resmi tükenmez kudret, mutlak güç, 

ihtişam sembolü gibi bazı devletlerin armasını, bayrağını süslüyor. Azerbaycan tarihinin 

farklı dönemlerinde mevcut olan Devletlerin bayrağında şir / aslan tasvirine rastlamak 
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mümkündür: Safeviler devleti Şah İsmail'in dönemi-XVI yüzyıl, Nadir Şah dönemi-XVIII 

yüzyılın ı yarısı, Erivan xanlığı- Hasan Han'ın dönemi ve s. Dünya halklarından Araplarda 

esed, Zeyğəm, Haydar, farslarda Şirzad, Şiruye, Fransızlar Leo, almanlarda Leon, İtalyanlar 

Leonardo, ruslarda Lev (ayrıca Ruslan, Yeruslan, aslam, Oslam), yunanlarda Leoniti vb. 

adlarının oluşmasını ve geniş yayılmasının sebebi budur. 

Ünlü Türkolog L.Qumilyovun kaydettiği gibi, Böri antroponimi tarihi şahsiyet gibi 

eski Türk kaynaklarında işlenmiştir: Böri Han Tobo Han'ın oğludur, etimolojik anlamı 

"canavar", "kurt" anlamına gelir. Çin kaynaklarında "Buli" seçeneği mevcuttur. Bu 

antroponim hakkında hem dilbiliminde, hem de Türkologiyada ilginç araştırmalar mevcuttur: 

"... hem Göktürkler, hem de Uygurlar kendi kökenlerini boz kurtla bağlıyorlar. Fakat burda 

ilk bakışta sıradan görünen, aslında büyük önemi olan bir farka dikkat etmek gerekir; 

Göktürkler kendi ana hattını boz kurtla bağladıkları halde, eski Uygurların baba hattı boz 

kurtla ilgilidir "(Recebov , 1993: 54). F.F. İlimbetov "Личных имена как источник при 

изучении древних верований Башкир" adlı makalesinde başkırd antroponimleri 

sistemindeki hayvan anlamlı apelyativlər temelinde şekillenen antroponimlərdən, özellikle 

büre (kurt), et (it), ayıu (ayı) sözleri temeline dayalı antroponim birimlerin yayılma 

areallarından bahsediyor. Büre apelyativi esasında oluşmuş totem fonksiyonlu 

antroponimlərin çocuğu kötü gözden korumak inanışı ile ilgili oluştuğunu gösteren yazarlar 

bu tip vahidlərdə dini-mitolojik içeriğin kabarık olduğunu belirtmek. Kurt (büre) kultunun 

Türk, Moğol ve Hint-Avrupa dillerinde antroponim gibi işlenme nedeni, aynı zamanda bu 

kultun daha çok Orta ve Merkezi Asya ile bağlılığı, "kort" un eski Türk, "büre" nin eski sak 

elementi olması yazarın araştırmasında özel yer tutuyor. "Böri/buri" (kurt) tüm eski Türk 

kabilelerinin gözünde cesaret, yiğitlik sembolü olmuş, sonradan idionim-şahıs adı gibi 

"taşlaşmış" dır. "Tenri güç Bertik  için kanım kağan suşi böri tek ermiş- Tanrı güç verdiği 

için babam hakanın askerleri kurt gibi imiş". Antroponimler üsrə uzman olan A.V. 

Superanskaya Yunan, Arap ve Rus dillerinin karşılaştırmalı analizi temelinde gösteriyor ki, 

"kurt" şahıs adı (hatta soyad gibi bile) Yunan, Arap, Türk ve Rus dillerinde mevcuttur. 

Biryukov soyadının etimolojisını açan N. A. Baskakov yazıyordu: "Biryukov soyisminin 

esası olan" biryuk "-" kurt" insanları sevmeyen, ona ovuşmayan insan "için genel olarak 

kabul edilmiş etimoloji vardır: börü-böri-buri-" kurt ". Bu etimolojini bilim adamı N.K. 

Dmitriyev de kabul ediyor ". (Баскаков, 1992: 234) Bize öyle geliyor ki, Azerbaycan'ın Şah 

Destanı ve tarihi kaynağı olan "Kitabi- Dede Korkut" daki Bayböre isminin ikinci bileşeni 

olan "bore" "Buri" nin degişilmiş seçeneğidir, anlamı "kurdbey" demektir. "Qıya tikübən 

Bayböre begin yüzine bagdı"; "Allah-teala Bayböre bege bir oğul, Baybican bege bir kız 

verdi". (Kitrabi Dede Korkut, 1988:52). Totemist bakışlarla bağlantılı olan antroponimler 

sırasında Bögü, Boğa, Buğra, Toğan vb. kendine özgü yönleri ile seçilir. M.Kaşğari kendi 

"Divan" ında "Bögü" kelimesinin etimolojisini "bög-böge-bir tür örümcek, örümcek 

türünden bir böcek" olarak takdim etmiştir. (Divan-ı Lugat-it-Türk, 1985:141). Örümcek 

"becerikli", "kendi evini kendisi kuran", anında "düşmanını sancan" böcek gibi eski Türk 

yazıtlarında totem- onqon, hatta iyi anlamda isim-antroponim olarak kabul edilmiştir: "İlteriş 

kağanka ... Türk Bögi kağanka ... Türk Bilge k (ağanka) - (T 50). Boğa antroponimiya 

hakkında Oljas Süleymenovun "AZ-YA" sında ilginç fikir şudur ki, o, S.Malovun eski rus 

destanı olan "İgor polku hakkında destan" daki bazı kelimelerin yozumlari ile anlaştığını 

bildirir ki, şu kelimelerden biri de "Revuqa" - "Er buqa" (Erbuğa) enlemleridir. Bu isimlere 

türk (aynı zamanda Kazak) onomastikasında tesadüf edildiğini kaydeder. (Süleymenov , 

1993:128). Türk halkları hakkında kavramın yaratıcılarından biri olan rus bilim adamı 

türkolog N. A.  Baskakov "Mukayev" soyadını türk kelimesi "boğa" ile alakalantırır, işlenme 

tarihi 1891 yılından başlanan  bu kelimenin türk-tatar dillerindeki "buka-muka", "yiğit, 

cesur", "savaşçı" kelimeleri ile alakalı olduğunu doğruluyordu. XII yüzyılda Dağlık 

Karabağ'da Haçın knyazlığının hakimi Hasan Celal'in annesinin Arzu Hatun, oğlunun 

Ağbuğda adlanması bilinmektedir. Kuş ongunu olan antroponimler de eski Türk yazıtlarında 

yer almıştır: Atım El Toğan tutuk- İsmim El Toğan tutuk (askeri rütbe) - (Y 1); Arslan Külüg 

Tirig oğlu ben, Külüg Toğan ben  (Uyuk-Turan 3) oğlu. Besim Atalay Toğan isminin 

türklerde henüz çok qedimlerde işlendiğini söylüyordu (Atalay, 1935:117). Azerbaycan 

araştırmacısı Q.Qeybullayev "Toğan" kelimesini "kartal" gibi anlatıyor ve "tuqan" seçeneği 
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olduğunu göstermektedir. (Qeybullayev, 1994:21). "Boğa", "Boğaç" her iki antroponimin 

apelyativi "boğa" zooleksemidir ki, onun temelinde şekillenen antroponimler Azerbaycan 

antroponimikasında değil, Türk halkları antroponimikasında yaşamaktadır. Örneğin, Kazak 

antroponimlerindeki Buka, Bukabay gibi şahıs isimleri modernligini kaybetmeyen 

antroponimler  arasında yerini almıştır. İlave edelim ki, Gürcü soyadları sistemindeki 

"Buğadze" familinin bazında da Türk kökenli "Boğa" antroponimisi durur. "Barsbey" 

(Гейбуллаев , 1991: 306) "yiğitlik" motifi temelinde şekillenen antroponimler sistemine 

dahildir. "Leopar" anlamlı "barsbey"de ilk kelime arkaik "bars" kelimesi ve "bey"titultdur. 

"Bars" Azerbaycan antroponimik sisteminde arxeikleşse de, ancak Rus isimler ailesinde 

korunmuştur. Örneğin, Barsukov antroponiminin temelini oluşturan "barsuk" kelimesinin ilk 

bölümü "bars" sözüdür, "-uk" ise küçültme fonksiyonlu şekilcidir.  "Basat" antroponiminin 

nasıl oluşması "Kitab-ı Dede Korkut" destanında tasvir edilmiştir - "At basubən kan 

sümürər". 

ESKİ TÜRKLERDE RENKLE İLGİLİ SEMBOLİK ANTROPONİMLER 

Eski türklerin antroponimlerinde, etnografisindeki ilginç yönlerinden biri, renkleri 

simgelemek ve sembolize etmektir. Orhun taş yazıtlarında "beyaz", özellikle de "kara" renkle 

ilgili sembolik anlam taşıyan şahıs isimleri külli miktarda: "sarı" rengi ile ilgili antroponim- 

Sarıqçır (St. I A18) -Kül tığın inişine sarığçırka. Türk halklarında birinci bileşeni "sarı" olan 

birçok kişi isimleri mevcuttur: Sarıbuğa, Sarıca (kadın ismi), Sarıginü, Sarık batur, Sarı 

Saltık vb. 17. yüzyılın ünlü  sanatçılarından, bayatı ustadlarından  birinin ismi Sarı Aşığı'ydı. 

O, Karadağ ilçesinden olup, Zengezur ilçesinin Küləbürd köyünde yerleşmişti, bayatı ustası 

gibi edebiyatımızın fexridir. "Beyaz" ve "Kara" eski türklerde kuvvet, yücelik, büyüklük, 

yenilmezlik sembolü olmuş, işlenme dairesine göre diğer sözlerden keskin ferqlenmişdir. 

"Beyaz" eski Türk, özellikle Orhun yazıtlarında "AK" gibi işlenmiştir: Er atım Yaş Ak Baş 

ben (Y 2) - Yiğit ismim Yaş (Genç) Beyaz Başam. 

"Beyaz" ve "siyah" antroponimleri Azerbaycan onomastikasında özel isim gibi 

motivleşmiştir: Azerbaycan antroponimleri sisteminde (Ağgün, Ağgül, Ağbeniz, Ağca, 

Ağcaqız, Ağcabeyim, Ağcabeniz, Ağcaxanım, Ağcagül, Ağcazər vb.); Kırgız antroponimleri 

sisteminde (Akqül, Akmaral, Aknabat, Akpara vb.) ( 1979.); Kazak antroponimleri 

sisteminde (Akbala, Akaişa, Akbota, Akqız, Akmaral vb.) (Джанузаков, 1980) gibi 

antroponimleri örnek gösterebiliriz. "Ağbuğa" antroponim gibi arkaikleşmiştir. Apelyativi 

olan renk anlamlı "beyaz" kelimesi ve "boğa" zooleksemi ise tıpkı çağdaş edebi dilimizde 

işlenmektedir. "Ağbuğa" "güçlü, kuvvetli boğa" anlamına geliyor ki, bu da Türk kökenli kişi 

adları için karakteristik özelliktir. (Qeybullayev,   1992:21). Türk kökenli Azerbaycan 

antroponimlerinin arkaikleşmesi, lehçe ve şivelerde yaşaması ve apelyativin tıpkı modern 

edebi dilde işlenmesi gibi konularda günümüzde yaygın olarak ilişki bildirilmemiştir. İşte bu 

yüzden de Türk kökenli Azerbaycan antroponimlerinin sözcük tehlilinde aşağıdaki sistemi 

esas almayı uygun görüyoruz: a) Arkaik antroponimler; b)apelyativi arkaikleşen 

antroponimler; c) Modern edebi dilde işlenen antroponimler (Tanrıverdi, 2012: 73). "Kara" 

Türk Kağanlığı'nda yüksek tabakanın sevdiği fexri ad veya titullartan biri olmuştur. 

Kaynaklarda "kara" kelimesi "Han" unvanı, aynı zamanda en yüksek askeri rütbe olan "çor" 

ile beraber işleniyor: Kara Çor, Kara Yazmaz, Kara Bars, Kara Isık han vb. Büyüklük, kudret 

tonları belirten "siyah" antroponimi tarihimizde bazı hükümdarların, kumandanların adına 

kazınmıştır: Karakoyunlu Devleti'nin ilk hükümdarı Kara Yusuf, Ağqoyunlu tayfa ittifakının 

başkanı Kara Osman, Safeviler döneminde Karahan Ustaclı, Karahan Talış, Karacasoltan 

Tekeli, Karapiri bey Kaçar, Mahmut Bey Karaca. (Azerbaycan Ensiklopedisi,1993:57). Orta 

Asya'da Abdulkerim Karahan Qaraxanilər devletinin temelini koymuştur. Şah eserimiz olan 

"Kitab-ı Dede Korkut" destanlarında da kahramanların bazılarının adında "kara/siyah" bir 

bileşen olarak görür: "Karagüne oğlı Karabudağ aydır ..." ( "Salur Kazan'ın Evinin 

yağmalandığı boyı beyan eder"). Ortaçağ klasik Azerbaycan tarihçisi F.Reşideddinin 

"Oğuznamesi", Azerbaycan halk destanları "kara" antroponimiyle zengindir. 

NEDEN ORHUN YAZITLARINDEKİ ANTROPONİMLER? 

Orhun abideleri Göktürk Kağanlığı'nda mevcut olan bir takım titul, künye, askeri 

rütbe ve görev adları ile de zengindir ki, sonradan antroponim gibi daşlaşaraq, tarihin 

belleğinde kalan bu tarihi kategoriler gelişmiş bir sosyal-siyasi yapıdan haber verir. Eski 
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Türk yazıtlarında belirtilen titul ve askeri rütbeler, birbirinden farklıydı. Yukarı zümreyi 

ifade eden titullar: Kağan, Hatun, yabğu, tarkan, şad, tigin, han, bey, kunçuy vb .; orduda, 

askeri çalışmada kullanılan titullar: alp, baqatur, İşbara, Tudun, Subaşı (kumandan), alpağu, 

çor, san, un, alanı, urunu; aklı, bilgiyi  tecessüm ettiren fahri titullar: Bilge (bilgili, eğitimli, 

akıllı, "hükümdar" - Tonyukuk I, Kul Tigin ş 1), öge // oga (akıllı, tedbirli); Kağanlığın 

idareetmesinde önemli rol oynayan görevler; tarkan (her türlü vergi ve yükümlülüklerden 

muaf olan, xaqanlıqın tüm çalışmalarında yakından katılan kişi), içreki (Kağanlığın  iç 

eyaletlerini yöneten kişi), tamğaçı // tamğan (hakanın mührünü muhafaza eden şahıs), elçi 

(hakanın itibar edip komşu devletlerle görüşmeler için gönderdiği kişi), buyuruk (ilgili 

çalışmaları yapmak için hakanlık tutulan şahıs) vb. Fikrimizi Orhun abidelerinden 

getirdiğimiz örneklerle esaslandıra bileriz: 1. Beriye şad apıt beğler, yıraya tarkat buyuruk 

beğler (KT- k.y. 1) -  Sağ taraftaki  sevinçli ve büyük baylar, sol taraftaki Tarkanlar ve 

buyruk (komuta eden) baylar. ...; 2.Eçim kağan olurtukda ozim tarduş bodun üze şad ertim - 

Amcam kağan oldukta, ben Tarduş halkının Şadı oluyordum (KT-b.y. 17); Kağan'ın, 

yabğusın, Şad'ın anta ölürtim (BK ş 28) - hakanını, yabğusunu, şadını hemen öldürdüm; 

Türk Bodin kanın bolmayın Tabğaçka adırıltı, kanlantı, Tenri ança Timis Erinc: kan bertim. 

(T 2) - hanı olmayan Türk halkı Tabgaçdan  ayrıltı, hanlandı ... (hanı oldu) Tenri öyle demiş-

han verdim ... Kazak, Kırgız, tuva dillerinde daha fazla miktarda isim "bey / beg", "Han" 

bileşeni ile islenirse, Azerbaycan, altay, xakas dillerinde bu azınlık oluşturuyor. Şimdi bir 

çok Türkçe konuşan halklarda insan adını belirten "kağan" unvanı Büyük Hun 

İmparatorluğunda mevcut olmuştur. Bahaeddin Ögelin "Büyük Hun İmparatorluğu" 

kitabında okuruz: "M.ö. 105-102 yılları arasında Hun tahtında oturan ve Çin tarihlerinde Vu-

ven han adı verilen bu hun hakanına yaşça küçük olduğundan Bebek Han veya Küçük Han 

diyorlardı" . (Bahaeddin ,1992: 270). Genel olarak, Hunlarda Kağan ölünce tahta oğlu 

geçirdi, eski türklerde durum biraz farklıydı, yani Göktürk devletinde Kağan ölünce taht-taca 

kardeşi oturuyordu, kardeş değilse hakanın büyük oğlu tahta eyleşirdi. Rusların en eski 

destanı sayılan "İgor polku destanı" nı "türkizmlər" açısından "açan Kazak alimi Oljes 

Süleymanov yazıyor ki, destanda defalarca işlenen" Koqan "(kağan) kelimesinin kökeni belli 

olan, defalarca tahlile çekilmiş terim olarak izaha ihtiyacı yoktur: "Bu XI yüzyılda İqorun 

babası Oleg koğanın yönettiği şehrin adıydı ...", "Knyaz Oleg Çerniqovski polovesləri 

arasında büyük saygı ve nüfuza sahipti. XI-XII yüzyıllarda yaşamış ve bizim tanıdığımız 

Oleqlərdən hiçbiri Türklerin "kağan" tituluna layık görülemedi ". (Süleymenov, 1993: 100). 

Eski Türk akrabalık-bölge sistemini L.Qumilyov daha net açıklıyor: "Akrabalık bölge 

sistemi taht sürekliliğin növbeliyini müeyyenleşdirirdi. Muğan Han'ın (kalıtım yasasının 

yaratıcısı) Türküt Kağanlığı'ndaki kanuna göre oğul babanın değil, küçük abi büyük abinin 

ve büyük kardeşin oğlu küçük amcanın varisi idi. Tahta oturan  hana kan akrabalığı catan 

prensler bölgenin hakimleri tayin olunuyorlardı ". (Qumilyov, 1993: 72). 

Modern antroponimikamızda az rastlanan "Tarxan" antroponiminin işlenme tarihi ile 

ilgili ilginç fikirler vardır. Tarihî kaynaklara ilk kez 6. yüzyılda bahsedilir. S.Şapşala 

istinaden, "Tarhan", Hazar'da VII. Yüzyılda antroponim olarak kullanılmıştır. Et-Təbəriyə 

dayanan görkemli oryantalist bilim adamı  Ziya Bünyadov "Azerbaycan VII-IX yüzyıllarda" 

kitapında "Tarkan" kelimesini antroponim-özel şahıs adı gibi açıklıyor: "Bu yıl da Babekin 

komutanı Tarkan öldürüldü ...". X yüzyıl Arap yazarı İbn Fadlanın verdiği bilgiye göre, 

Tarkan Oğuzların koşun başkanlarından biri olmuştur. Ünlü Kazak onomatoloqu Q. 

Januzakov "Tarxan" terimi hakkında daha geniş bilgi vererek, gösterir ki, bu eski Türk 

kelimesi türkce konuşan halklar arasında VI yüzyıldan işlenmeye başlanmıştır. Orxon-

Yenisei anıtlarında bu isim Tarkan şeklinde yazılmıştır. (Жанузаков Алма-Ата, 1961). M. 

Kaşgari "bay" kelimesinin anlamında "tarkan" kelimesinin kullanıldığını belirtmektedir. 

"Tarkan" kelimesinin anlamıyla ilgili T.Hacıyevin fikirleri de ilginçtir: "Tarkan" "şımarık", 

"serbest" anlamlarındadır, bu da eski rütbe kavramının antroponimik kelimede taşlaşmasıtır. 

(Tanrıverdi, 2012:70). "Bey" eski Türkcede "hükümdar", "lider", "prens" olarak 

kullanılmıştır. Modern edebi dilimize saygı duygusu içinde duyulur. "Bay/bey" antroponimi  

hep Türk kökenli şahıs ismi gibi(Bey, Beyler, Beybala, Balabəy, Bəyverdi, Elbəy vb.), hep 

de hibrid (Elibey, Əzizbəy vb.) antroponimlerin bünyesinde işlenmektedir. 
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Sonuç 

Sonuçta  söyleye biliyoruz ki, Orhun yazıtlarında işlemiş antroponimler modern 

Türkçe konuşan halklarda insan isimlerinde, soyadlarda saklanmaktadır bulundurulmuştur. 

Orhun abidelerinin metinlerinde tespit edilmiş antroponim sistem eski Türk toplumunun, 

özellikle de Göktürk Hakanlığı'nın (689-747) sosyo-politik yapısını öğrenmek için 

vazgeçilmez bir kaynaktır. Çünkü eski bir Türk ismi sosyal statüsünü ve bakış açısını 

yansıtmaktadır. Çocuk doğduğunda ona ilk kez isim verilmezdi, çocuğun kahramanlığı 

şerefine ve sosyal duruşuyla onun ismi seçilirdi. Eski Türklerde isim ve takma ad, künye 

arasında kesin bir sınır olmadığı bir dönemdi. Türk ismi, totem, akrabalık, unvan, pozisyon 

ve kamusal konumu yansıtırtı. Türkler çeşitli dönemlerde, bazen ise aynı zamanda ayrı ayrı 

bölgelerde çeşitli dinlerin etkisi altında olmuş, ama eski geleneklerini, ayin ve kultlarını, 

geleneklerini kaybetmemişler. Eski Türk toplumunun oluşumunda dini etkilerin izlerini 

görmek mümkündür. Taptıkları totem, kutsal saydıkları unsurlar onlarda totemizm, animizm 

felsefi-ideolojik bakışlarının formalşmasına, daha sonraları bu bakışların anrtoponimlərdə 

"taşlaşmasına" neden olmuştur. Eski Türklerde mevcut olan renk spektrlərı ile ilgili inanç ve 

gelenekler onların etnoqrafisinin karmaşık ve organize, birbiriyle bağlantılı sisteme sahip 

olduğunu esaslantırır. Afad Gurbanov'a göre, Azerbaycan antroponimik ünite sisteminde 

yaklaşık 1.000 erkek ve 1.200 kadına sahiptir. Onlardan kaç tanesinin Türk isimler olmasıi 

belirtilmemiştir. Tahmini hesaplamalara göre, Azerbaycan antroponim birimler sisteminde 

900 kadar Türk kökenli ve apelyativli asıl şahıs adı vardır. Bunlardan 700'den fazla modern 

antroponimikamızda kullanılırken, 200'e kadar arkaik birimler kullanılmamaktadır. Arkaik 

antroponimlərin hepsi Türk kökenli apelyativlər temelinde şekillenmiştir. (Gurbanov, 

1988:171-180) 

Azerbaycan'ın anthroponyms sisteminde Türk kökenli isimlerden bazılarının antik 

isimler olduğu halde bazıları modern edebi dilin bileşimine tercüme ediliyor. Bu fikir, 

Orxon-Yenisey anıtlarının anthroponymlarına uygulanabilir. Bu tür anthroponyms arkaik 

anthroponyms göre ve şu anda kişi adı, soyadı olarak edebi dilimizin sözlüğü olarak 

kullanılır. Türk birliklerinin, özellikle anthroponyms'in, daha az arkaik olduğunu ve modern 

çağ boyunca uzun bir gelişim yoluna sahip olduklarını da irdelemek mümkündür. 
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Varka ve Gülşâh Mesnevisinin Yeni Bir Nüshası: Kastamonu Nüshası 

 

Eyüp AKMAN*  

 

Öz: Varka ve Gülşah mesnevisi Yûsuf-ı Meddah’ın meşhur eserinden birisidir. Bu 

mesnevi üzerine ilk ciddi çalışma 1940’lı yıllarda İsmail Hikmet Ertaylan tarafından 

yapılmıştır. Bu konu üzerine kitap düzeyinde son çalışma-bildiğimiz kadarıyla- Prof. Dr. 

Kazım Köktekin’e aittir.  Kazım Köktekin’in eserinden,  Varka ve Gülşah mesnevisinin pek 

çok nüshasının bulunduğunu, bunlardan sadece sekiz tanesinin elde olduğunu anlıyoruz. 

Nitekim Kazım Köktekin bu nüshalardan sadece üç tanesinden hareketle metni 

oluşturmuştur. Bunlardan Bibliotheque Nationale nüshası esas alınmıştır. 

Bu bildirimizde Varka ve Gülşah mesnevisinin Kastamonu’da ele geçen bir 

nüshasını tanıtacağız. Bu nüsha hicri 1140, miladi 9 Kasım 1727 tarihinde esseyit Mustafa 

bin Muhammed tarafından Kastamonu ili Ginolu kazası -şimdi bu yerleşim yeri Çatalzeytin 

ile Abana arasında bulunmakta olup birkaç haneden ibarettir-  Kaymazlar divanında istinsah 

edilmiştir. Eser 110 varaktan ibarettir. Her sayfada 17 satır bulunmaktadır. Son derece 

okunaklı nesih bir yazıya sahiptir. Eser yer yer harekeli olup başlıklar kırmızı mürekkeple 

yazılmıştır. Eserin ilk 48 varakı  Dâstân-ı Varka ve Gülşah’a aittir. Geri kalan kısmı Hz. Ali 

cenklerini anlatmaktadır.  Eserin sonunda aşağıdaki kayıt yer almaktadır: 

Evvel-i şenbih  

Muharremü’l haremin yigirminci güni olundı ibtidâsı 

Rebî-ül evvelin yigirmi dördünde müyesser oldu intihâsı   

Hurrire fî kazâ-yı Ginolu divânı-ı Kaymazlar   

Kâtibü’l hurûf esseyit Mustafa bin Muhammed  

Bu kitabı okuyanlardan dua ister murâdı selâmet 

Sene 1140 Ahir-i şenbih 

Anahtar kelimeler: Mesnevi, Varka ve Gülşah, Yusuf-ı Meddah, Kastamonu nüshası  

 

Metin  

Türk Edebiyatında bilinen Varka ve Gülşah mesnevisinin esas kaynağını, Arap 

kökenli Urvat ve Afra’nın hikâyesi oluşturmaktadır. Bu hikaye XI. yüzyılda Gazneli  Ayyukî 

tarafından yeniden kaleme alınır. Türk Edebiyatına geçişi ise İran üzerinden XIV. yüzyılda 

Yusuf-ı Meddah ile olur.  

Yusuf-ı Meddah mesnevisini Ayyukî’den olduğu gibi nakletmez. Eserine kendi 

kültürünün mührünü vurur. Beyit sayılarında da değişiklik yapar. Ayyukî’de 2238 olan beyit 

sayısı Meddah Yusuf’ta 1744’e düşer1.  

Meddah Yusuf’un bu mesneviden başka eserleri de vardır: Hamuşnâme, Dâsitân-ı 

İblis Aleyhillâne, Uğru ile Kadı2, Hikâyet-i Kız ve Cehud.    

Yusuf-ı Meddah’tan başka Türk edebiyatında Varka ve Gülşâh mesnevisi yazan 

şairler de vardır. Bunlar, XVI. yüzyılda yazılan Priştineli Mustafa Çelebi’nin Varka ve 

Gülşah’ı ile Mostarlı Ziyâi ve Azeri şair Mesihi’nin Varka ve Gülşah mesnevileridir.  

Türkiye’de Varka ve Gülşah üzerine ilk ciddi çalışmayı yapan kişi İsmail Hikmet 

Ertaylan’dır.1945 yılında yapılan bu çalışmadan sonra bu konu üzerinde bazı incelemeler 

görülür.32002 yılında, bu mesnevinin mensur hali üzerine Selige Hüseynova bir yüksek 

lisans tezi hazırlar (Hüseynova 2002).  2007 yılında Kazım Köktekin bu konuya yeniden 

değinir ve mesnevinin tenkitli metnini yayınlayarak bunun üzerinde dil incelemelerinde 

bulunur(Köktekin 2007). Köktekin bu eserinde Yusuf-ı Meddah’ın hayatı, eserleri ile Varka 

ve Gülşah’ın dokuz nüshasını tanıtır. Köktekin, bunlardan dördünün yurt içinde, dördünün 

yurt  dışında olmak üzere toplamda sekiz nüshasının mikro filmine sahip olduğunu belirtir.   

                                                      
*Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi eakman@kastamonu.edu.tr 
1 Bu karşılaştırma için bkz. (Yıldız 2008; Sedghi 2015). 
2 Bu hikâye üzerine son çalışma Eyüp Akma’a aittir. Bkz. (Akman 2012).  
3 Tam bibliyografya için bkz (Köktekin 2007,Yıldız 2008). 
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Yazar, metnini  1667 beyitlik Paris nüshasını temel alarak   kurar ve bu nüshayla İzzet 

Koyunoğlu (İ) ve Üsküdar (K)nüshalarını karşılaştırır.   

Bundan bir yıl sonra Ayşe Yıldız konuyla ilgili bir doktora tezi hazırlar. Yazar, XVI. 

yüzyılda Priştineli Mustafa Çelebi’nin yazdığı Varka ve Gülşah mesnevisini inceler(Yıldız 

2008). Tezinde, Türk edebiyatında o zamana kadar bilinen Varka ve Gülşah mesnevileri ve 

bu mesnevilerden hareketle oluşturulmuş halk hikâyeleri  üzerinde durur. Mesnevinin pek 

çok yönü, derinlemesine bu çalışmada ele alınmıştır.    

2015 yılında Orhan Doğru, Varka ve Gülşah mesnevisinde bulunan minyatürleri 

yorumlayan bir yüksek lisans tezi hazırlar(Doğru 2015). 

Konuyla ilgili olarak son çalışma  ise bildiğimiz kadarıyla, 2015 yılında  Elham 

Nikoosokhan Sedghi’nin hazırladığı yüksek lisans tezidir. Burada yazar, Ayyukî ile Yusuf-ı 

Meddah’ın mesnevilerini karşılaştırır(Sedghi 2015).  

Varka ve Gülşah mesnevisinin Kastamonu nüshasını tanıtmadan önce hikâyenin 

özetini kısaca anlatalım: Hz. Peygamber çağında Mekke’de Benî Şeybe adında bir kabilenin 

Hilal ve Hümam adında iki reisi vardır. Hilal’ın Gülşâh adında bir kızı, Hümam’ın da Varka 

adında bir oğlu olur. İki çocuk beraber büyür, birlikte okurlar. Birbirlerine âşık olurlar. 

Herkes bu çiftin evleneceğini bekler. Nitekim evlenirler. Tam düğün gecesi başka bir 

kabilenin reisi olan  Benî Amr, daha evvel güzelliğini işittiği Gülşah’ı  kaçırır. İki kabile 

savaşmaya başlar. Bir gece Varka, sevgilisinin bulunduğu çadıra girerek Gülşâh’ı kurtarır.  

Bunların peşine düşen Benî Amr, yeniden Gülşah’ı esir eder. Savaş esnasında Varka da esir 

edilir. İkisi artık beraberdir. Gülşah, Benî Amr’ın uyuduğu bir sırada Varka’nın elini çözer. 

Benî Amr’ı öldürürler. İkisi beraber kabilelerine geri dönerler. Savaş esnasında Varka’nın 

babası ölmüştür. İki âşık yeniden evlenmek istese de kızın annesi, Varka’nın fakir ve 

kimsesiz olduğunu öne sürerek kızını vermek istemez. Yemen Şahı, Varka’nın dayısıdır. 

Varka, kendisinden başlık olarak istenilen mal ve parayı almak için dayısının yanına gider. 

Yemen’e vardığında dayısının  Melik Anter tarafından esir edildiğini görür.   O kabileyle de 

savaşan Varka, büyük bir kahramanlık göstererek dayısı Selim Şah’ı kurtarır. Daha sonra 

Melik Anter, bir tuzakla Varka’yı esir alır. Varka’yı öldürtmek istediği Zengî kul, Varka’ya 

acır ve onunla beraber oradan kaçarlar.   Kaçarken de Melik Anter’i öldürürler.  

Şam Sultanı Melik Muhsin, tacirinin olağanüstü anlatımı  üzerine Gülşah’a âşık olur. 

Tacir şekline girerek Gülşah’ın bulunduğu şehre gelir. Gülşâh’ı Melik Muhsin’e vermek 

istemeyen babayı, kızın annesi, Varka’nın daha Yemen’den bile gelemediğini söyleyerek  

ikna eder.   Varka geldiği zaman da Gülşah’ın öldüğünü söyleyeceklerini ifade eder. Üç gün 

düğünden sonra Gülşah, Melik Muhsin’le Şam’a gider. Melik Muhsin’e kendini teslim 

etmeyen Gülşah gerekirse kendini öldürebileceğini söyler. Bunun üzerine Melik, Gülşah’ı 

bundan sonra kız kardeşi olarak göreceğini söyler. Gülşâh’ın ölmediğini öğrenen Varka 

Şam’a gider. Bu yolculukta pek çok kahramanlıklar gösterir. Tesadüfen Gülşâh ile karşılaşan 

Varka, Melik Muhsin’in sarayına gider. Melik, bunların gerçek âşık olduklarını anlayınca 

onları evlendirir. Orada altı ay kaldıktan sonra Varka kendi ülkesine dönmek ister. Gülşah’ı 

orada bırakıp yola çıkar. Sonra Gülşâh’sız yaşamanın anlamı yoktur diyerek orada ölür. 

Varka’nın öldüğünü duyan Gülşâh, mezarın başına gelir ve orada canına kıyar. Bu arada 

savaştan dönen Hz. Muhammet’in yolu  bu mezarın olduğu yere düşer. Melik Muhsin, 

olanları peygambere anlatır. Bunun üzerine Hz. Muhammet, yanındakilerden bu iki âşık için 

ömürlerinden ömür bağışlamasını ister. Dört halife bir miktar ömür bağışlarlar. Bunun 

üzerine Allah Cebrail’i göndererek  halifelerin ömürlerini geri verdiğini  ve iki âşığa da 40 

yıl ömür bağışladığını bildirir. İki âşık mezardan çıkarak 40 yıl ömür sürerler. 

Hikâye, aşk hikâyesi olarak bilinmesine rağmen gerçekte tam bir kahramanlık 

hikâyesidir. Bu kahramanlıklar elbette ki aşk için yapılmaktadır.           

Gelelim bizim yazma eserimize. Bu yazmanın orijinali maalesef elimizde 

bulunmamaktadır. Yazmanın sadece mikro filmine ulaşabildik. Eserin orijinalinin nerede 

olduğu hakkında bir bilgimiz yoktur. Kastamonu’da bir sahafta ele geçen bu eserden bize 

sadece bir mikro film kalmıştır. Tanıtımımızı buna göre  yapacağız.   

Elimizdeki yazma, bir cenk nâme  niteliğindedir. 110 varaklık bu eserin ilk 48 varakı 

Varka ve Gülşâh manzûmesine aittir. Kırk dokuzuncu  varakta Kıssâ-yı Yemâme ve Ali 

Cengi, altmış sekizinci  varakta Zikr-i Gazavât-ı Mukâtil ve Ali Cengi yer almaktadır.  
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48 varaklık Varka ve Gülşâh mesnevisinin başlığı Dâsitân-ı Varka ve Gülşâh 

Rahmetullah’dır. Eserin sayfaları karışık olarak ciltlenmiştir. Birinci varağın a yüzünde 

mesnevinin ilk 16 beyti yer alırken b yüzü 355. beyit ile devam eder. Birinci varağın b yüzü 

ise yirmi altıncı varağın b yüzündedir. Yine eserin otuz altıncı varağının b yüzü birinci 

varağın b yüzünde bulunur. Kısaca: 1-b’si=26-b’sinde; 36-b’si=1-b’sindedir.  

Yazmada 1632 beyit bulunmaktadır. Her sayfada 17 beyit yer almaktadır.  

Eser altı meclisten oluşmaktadır. Eserin başında birinci meclisi belirten Meclisü’l-

Ûlâ ifadesi yer almamaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi eserin varakları karışık olarak 

ciltlenmiştir.  Buna göre Meclisü’s-Sâni 34/a’da, Meclisü’s-Sâlis 6/b’de, Meclisü’r-Râbi’ 

15/a’da, Meclisü’l-Hâmis 23/a’da, Meclisü’s-Sâdis 42/a’da kayıtlıdır. Yine son meclis 

içerisinde Mu’cizât-ı Hazret-i Muhammed Mustafâ ‘Aleyhi’s-Salâtu Ve’s-Selâm başlığı yer 

alır. Ayrıca eserde iki konu başlığı daha görürüz. Bunlar farsça olarak yazılmış olup son 

bölümde yer alırlar. Ander Secde-yi Şoden Varka Şi’r Goften4, diğeri Zâri Kerden Gülşâh 

Şi’r Goften5. Eserde meclis adları, bölüm başlıkları ve şiir olduğunu bildiren ifadeler kırmızı 

mürekkeple yazılmıştır. Eserde toplamda 12 adet şiir vardır. Bunların sekiz tanesi Şi’r-i 

Varka, Şi’r-i Gülşâh şeklinde kırmızıyla işaretlenmiştir. Diğer şiirler Varka eydür, Gülşah 

eydür şeklinde mısra başlarına yazılmış ve kırmızı mürekkeple belirtilmemiştir.   

Şiirler aruzun fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lün kalıbıyla yazılmıştır. Buna göre 

mesnevinin ilk beyitleri şöyledir: 

Ey Hudâvendî kerîm [ü]kâr -sâz 

Viribiyen gice vü gündüz kış yaz 

Yaradan yılduzları ayı güni 

Hem zemîn [ü] asmân güni dünü  

Yağmurı dürr taşı yâkut eyleyen  

Yerden ağaçdan kola kuvvet eyleyen 

Dil özelliklerine baktığımızda mesnevinin en eski nüshalardaki dil hususiyetlerinin 

burada korunduğunu görüyoruz. Bu eser on sekizinci yüzyılda (1727) istinsah edilmesine 

rağmen, müstensih, kopya ettiği eseri birebir takip etmiş ve diline fazla müdahale etmemiştir. 

Bu bakımdan eserin dili Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini taşımaktadır. Yapılan 

değişiklikler ise bazı kelimelerin eş anlamlısını kullanması şeklindedir. Mesela bizim 

yazmada 355. beyit 

Var bu nâmeyi Yemen şâhına vir 

Di ana cânınçün kurtar esîr 

şeklindedir. Köktekin’in eserinde bu beyit 377. beyittir ve şu şekildedir: 

Var bu mektûbı Yemen şâhına vir 

Eyt ana cânun içün kurtar esîr   

Görüldüğü gibi eski nüshadaki mektup bizimkinde nâme, eyt-  fiili de di- fiiline 

dönüşmüştür. Eyt- fiilinin yazmamızda sıkça kullanıldığını da burada belirtelim.   

Tanıtmaya çalıştığımız Varka ve Gülşâh mesnevisinin son beyitleri şöyledir: 

Yedi yüz kırk üç yılındadır bu dem 

Kim bunun tarihine urdık kalem 

Çünki etdük biz bunı oldı temâm 

Siz de bizden saçı görün ve’s-selâm 

Geçti anlar sözi kaldı yâdigâr 

Çok ömür versin size perverdigâr 

Fâilâtün fâilâtün fâilât 

Sen amel kıl yazılsun nurdan bir at 

Hem aşkıyla derdiyle edün essalât 

Mısrasıyla  sona ermektedir. Köktekin’in incelediği nüsha ise şu beyitlerle biter:   

Yâ  ilâhi cümle îmân ehline 

Rahmet eyle bakma yavuz fi’line 

Fâilâtün fâilâtün fâilât 

                                                      
4 Varka secdeye başını koyarak şiir söyler. 
5 Gülşâh inleyerek şiir söyler. 
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Mustafâ’nın ruhına vir salâvât 

Temmetü’l-kitâb 

Bi-‘avnillâhi’l-meliki’l-vehhâb 

Bu son beyitlerde dikkatimizi başka bir husus çekmektedir.  Köktekin’in metninde 

mesnevinin Sivas şehrinde yazıldığı kayıtlıdır: 

Başladuk Sivas şehrinde bunı  

Kim rebî’i-ul-evvelin evvel güni  

Hem rebî’i-ul-âhir ilkinde tamâm 

Eyledük rûz-ı düşenbih ve’s-selâm(s.295) 

Bizim nüshamızda ise aynı beyit içinde Sivas adı geçmez: 

Başladuk şevvâl ayında bunu 

Hem rebî’i-ul-evvel ayının on günü  

Eyledük sözi düşenbih gün temâm 

Hem  rebî’i-ul-âhir günüdür be-nâm 

Mesnevinin değil, yazmanın sonunda eserin istinsah tarihi kayıtlıdır. Eser baştan 

sona aynı kalemden çıkmıştır. Kayıt şudur:  

Evvel-i şenbih  

Muharremü’l haremin yigirminci güni olundı ibtidâsı 

Rebî-ül evvelin yigirmi dördünde müyesser oldu intihâsı   

Hurrire fî kazâ-yı Ginolu divânı-ı Kaymazlar   

Kâtibü’l hurûf esseyit Mustafa bin Muhammed  

Bu kitabı okuyanlardan dua ister murâdı selâmet/ Sene 1140   Ahir-i şenbih 

Bu tarihi miladiye çevirdiğimizde 9 Kasım  1727  tarihini elde ediyoruz. Varka ve 

Gülşah mesnevisi yazmanın başında olduğuna göre, mesnevi, muhtemeldir ki 1727 

tarihinden daha evvel yazılmıştır. Eser,  esseyit Mustafa bin Muhammed tarafından 

Kastamonu ili Ginolu kazası -şimdi bu yerleşim yeri Çatalzeytin ile Abana arasında 

bulunmakta olup birkaç haneden ibarettir-  Kaymazlar divanında  istinsah edilmiştir. 
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Sonuç 

Her eserin farklı nüshaları,  her şiirin  farklı varyantları kıymetlidir. Bazen bu ikincil 

eserlerde bir kelime bile bize ip ucu verebilir. Bu tür varyant veya farklı nüshalar istinsah 

edildiği dönemin izlerini, kültürünü kısaca  sosyal çevresini bize aksettirir. Biz bu 

tanıttığımız yazı ile Varka ve Gülşah mesnevisinin Kastamonu’nun bir köyünde yazıldığını 

ilim âlemine duyurmuş olduk. Unutmayalım ki Yusuf-ı Meddâh’ın Kastamonulu olduğu 

rivayeti de vardır. Belki de   bizim bu yazmayı müstensih, orijinal nüshadan kopyaladı. Bu 

nüsha üzerinde bir yüksek lisans  tezi hazırlamak üzere bir öğrencimizi görevlendirdik. 

Çalışma sona erdiği zaman eser bütün yönleriyle aydınlanacaktır.  
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Tarihî Türk Lehçeleri ve Türkiye Türkçesinde Ünlü ve Ünsüzlerin Kullanım Sıklığı 

 

Ahmet BURAN* 

Gökçen DURUKOĞLU* 

 

Öz: Geçmişi milattan önceye giden Türk dili, yazı ile takibinin başladığı 8. 

yüzyıldan bu yana çok geniş coğrafyalarda, çok geniş kitleler tarafından konuşulmuştur. 

Farklı coğrafyalarda, farklı dönemlerde Türk dili ile ortaya konan eserler çalışmamızın 

temelini oluşturmaktadır. Orhun Abidelerinden Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın 

romanına, Köktürk Türkçesinden Osmanlı Türkçesini de dâhil ettiğimiz tarihî Türk lehçeleri 

ile birlikte Türkiye Türkçesine kadar her dönemi temsil eden çeşitli eserlerden yaklaşık 9000 

sözcük metin bütünlüğü içerisinde alınmıştır. Sözcükler ünlü, ünsüz seslerin sözcük başında, 

sözcük içinde ve sözcük sonunda kullanım sıklıklarına göre değerlendirilerek tek tek 

sayılmıştır. Değerlendirmeler neticesinde oluşturulan grafikler, başlangıcından bu güne, söz 

başında en çok kullanılan ünlü ses “A”; en çok kullanılan ünsüz ses “K” sesidir gibi; 8. 

yüzyıldan 21. yüzyıla Türk dili, yayılma, gelişme ve değişme aşamalarını yaşamasına ve 

bünyesine farklı dillerden birçok unsur almasına rağmen aslına sadık kalan bir dildir gibi 

çıkarımlar yapmamıza imkân sağlamakta,  Türk dilinin ses tarihi hakkında açıklayıcı pek çok 

sayısal bilgiler vermektedir. 

Anahtar sözcükler: Türk dili, ünlüler, ünsüzler, kullanım sıklığı. 
 

THE USAGE RATE OF VOWEL SOUNDS İN HİSTORİCAL TURKİSH DİALECTS 

AND TURKEY TURKİSH 

Abstract: Turkish whose history dates back before Christ has been used by large 

masses of people in larger geographical areas since the 8th century during which we can the 

follow the track of it through written documents. The focus of this study is the products of 

Turkish language written in various regions during various periods. A corpus consisting of 

9000 words from texts such as Orkhon Inscriptions, Orhan Pamuk’s The Red-Haired 

Woman, Köktürk Turkish and Ottoman Turkish representing both historical Turkish dialect 

and Turkey Turkish has analyzed in this study. The findings shown in figures such as “A” is 

the most employed vowel and “K” is the most employed consonant in word initial position 

suggest that although Turkish has borrowed several novelties during its process of 

expansion, development and change it has also remained loyal to its original form. The study 

also sheds light on the history vowel and consonant sounds through numerical data in 

Turkish language.   

Key Words: Turkish language, vowels, consonants, usage rate 

 

1. SES NEDİR?  

Fizik biliminin konularından birisi olan ses, titreşim temeline dayanan bir hareketin 

sonucudur. Yani, bir objenin titreşimi ile oluşan enerji türüdür. Dilbilgisi terimi olarak dilin 

oluşmasında en küçük gramer unsuru olan ses, herhangi bir anlamı olmayan, belirli kalıplarla 

oluşturulmuş ve düzensiz frekanslı sesler olarak belirtilen gürültüden farklı bir şey olarak, 

konuşmayı meydana getiren en temel unsurdur. 

Tahir Nejat Gencan, insanların çok çeşitli sesler çıkarttıklarını, bunların çoğunun 

konuşma ile alakalı olmadığını ve tespit edilemeyeceğini belirtmiştir. Ardından dilbilgisinin 

konusu olan sesi, “konuşmaya yarayan” ses olarak nitelendirerek bunların boğumlu sesler 

olduğunu ifade etmiştir. 

Dili oluşturan en küçük parça olan sesleri ünlüler ve ünsüzler olarak iki gruba 

ayırmak genel tarafından kabul gören bir ayrımdır. Bu ayrım tüm dünya dilleri için 

geçerlidir. Bu ayrıma esas olan ise seslerin oluşum biçimleridir. “Bilindiği gibi, nefes 

yolunun açık olduğu ve havanın dışarıya doğru çıkmaya devam ettiği bir sırada ağız yolunda 

                                                      
* Prof, Dr., Fırat Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, 
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herhangi bir kapanma, çarpma ya da patlama olmadan oluşan seslere ünlü denir.” (Buran, 

2007:31) “Ağız kanalında ve diğer ses organlarında bir engelleme, daralma veya kapanmayla 

ve bir ünlü yardımı ile çıkan seslere de ünsüz denir.” (Korkmaz, 2010:230) 

2. TÜRKÇENİN SESLERİ 

Türk dili için başlangıçta ilk hecede 16 ünlü fonemin ( 8 kısa + 8 uzun ) yanında, 

kelimeyi başlatabilen sadece 7 ünsüz fonemin ( B, Ç, K, S, T, Y, 0 fonemi) varlığı kabul 

görmektedir. Ancak Türk dilinin tarihi seyrinde uzun ünlülerin kısalarak normal süreli 

ünlüler haline dönüşmesi, ünlü fakirleşmesine karşılık ünsüz zenginleşmesi, damak ñ’sinin 

genellikle kaybolması gibi eğilimleri neticesinde ünlü ve ünsüzlerin söz başındaki 

sayılarında artışlar ve azalmalar olmuştur. Elbette bunda farklı dillerden alınan kelimeler ile 

söz varlığında yaşanan gelişmeler de etkili olmuştur.  

L. Bazin’in “Türk Dillerinin Müşterek Tarafları ve Temayülleri” başlıklı 

makalesinde de belirttiği gibi kelime içinde daha zengin bir konsonantizm vardı. ( P, B, T, D, 

K, G, Ç, M, N, ñ, Ň, Y, S, Z, Ş, L, R ) Her türlü çift ünsüzler hece başında mümkün 

görülmüyordu; hece sonunda mümkün olan birleşmeler ise sınırlı sayıdaydı. 

Yine aynı makalede L. Bazin Türk dilinin ünlüleri ile ilgili şöyle bir değerlendirme 

yapmaktadır: “Türk vokalizmi bütün tarihi Türk dillerinde ve hemen hemen 

günümüzdekilerin hepsinde (başlıca istisnası, büyük şehirlerin Özbekçesi gibi kuvvetli bir 

şekilde Farsça’nın etkisinde kalmış lehçelerdir.) damaklılık (patalité), açıklık (aperture) ve 

dudaklılık (labialité)’tan müteşekkil üç ilişkinin (corrélations) tayin ettiği mükemmel bir 

simetri ile tarif edilen başlıca sekiz fonemden teşkil etmiştir. Gerçekten de, dört ön damaklı 

(pré-palatales) veya önlü (antérieures) (=ince), ve dört damaklı (post-palatales) veya artlı 

(postérieures) (=kalın)’nın; dört açık (ouvertes) (=geniş) ve dört kapalı (fermées) (=dar)’nın; 

dört yuvarlak olmayan (non-arrondies) veya dudaklı olmayan (non-labiales) (=yuvarlak)’nın 

çift çift birbirlerinin karşıtı olduğu müşahede edilir.” Değerlendirmenin devamında Bazin, 

nitelikleri bakımından üçe ayırdığı ünlüleri, nicelikleri bakımından da kısa (bréves) ve uzun 

(Iongues) ünlüler şeklinde ikiye ayırır.  

Bu değerlendirmeler neticesinde Türkçenin ünlüleri için tayin edilen dörtlü 

korelasyon (ilgileşim) düzeni içerisine yerleştirilemeyen ve çok tartışılan kapalı ė, bir alt 

birim olarak kabul edilmelidir. 

Doğan Aksan tarafından berrak ağız ünlüleri olarak nitelenen Türkçenin ünlüleri 

gramer çalışmalarında kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık, genişlik-darlık özelliklerine göre 

gruplandırılırlar. Ancak L. Bazin’in de işaret ettiği korelasyonun 4. basamağını oluşturan 

uzunluk-kısalık sınıflandırması özellikle Türkiye Türkçesi yazı dilinde birincil uzun 

ünlülerin kaybolması nedeni ile çalışmalarda gösterilmemektedir. “Ancak genel Türk dili söz 

konusu olduğunda, başta bir Oğuz grubu Türk lehçesi olan Türkmence olmak üzere, bazı 

lehçeler için böyle bir sınıflandırma yapma zarureti vardır. Ayrıca Türkiye Türkçesi için 

sadece ağızlarda görülen bazı ikincil uzunluklar, Saha/Yakut, Türkmen, Kırgız, Altay, 

Uygur, Hakas, Tuva, Şor, Gagauz Türkçesi gibi bir kısım çağdaş Türk lehçelerinde ölçünlü 

dilde de görülmektedir. O halde, öncelikle genel Türk dilinin tarihsel ve çağdaş dönemlerini 

bir bütün olarak değerlendirirken Türkçenin ünlülerini oluşma süreleri bakımından da tasnif 

etmek gerekir.” (Buran, 2007:32) 

Dünya dillerindeki ünlülerin niteliklerine göre sınıflandırılmasında ağız ünlülerinin 

yanı sıra geniz ünlüleri, kayan ünlüler ve yarı ünlüler kavramları da karşımıza çıkmaktadır. 

(Buran, 2007:31) Ağız ünlüleri olarak belirttiğimiz Türkçenin ünlülerini diğer kavramlara 

göre şöyle değerlendirebiliriz: “Boğumlanmaları burunda gerçekleşen ünlüler vardır. Bunlara 

geniz ünlüleri veya burun ünlüleri denir.” (Özek, 2014:46) Türkçede aslî olarak kullanılan 

geniz ünlüsü yoktur. Türkçede varlığı tartışılagelen kayan ünlü, “Aynı seslem içinde yer alan 

ve bir ünlünün işlevini yerine getiren çift ünlüye verilen addır.” (Aksan, 2009:30) şeklinde 

tanımlanmaktadır. Çeşitli dillerde ai, au, eu, ou şeklinde kayan ünlülere rastlanmaktadır. 

Ayrıca “kayan ünlüler çoğunlukla ünlülerin nicelik özellikleri ile birlikte değerlendirilirler. 

Çünkü uzun ünlüler tek ünlüler (monoftoglar) ve ikiz ünlüler (diftonglar) olarak iki şekilde 

bulunurlar. Genel Türkçeyi esas aldığımızda diftonglar sesbirim olarak yalnızca Yakutçada 

bulunmaktadır.”  (Özek, 2014:66) Yarı ünlü terimi ile karşılanan sesler ünlü ile ünsüz 

arasında bulunan seslerdir. Yarı ünlü seslerde, “ağız açıklığının kimi zaman bir ünlü için 
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gerekenden daha az, kimi zaman daha fazla olduğu görülür. Bu sesler, söyleyiş ve akustik 

açısından ünlü, işlev açısından ünsüz niteliği taşır.” (Aksan, 2009:31) Türkçe için v, w, y, h, 

ğ seslerinin yarı ünlülüğü tartışılmaktadır. Ancak Türkçe için genel kanaat y, v seslerinin 

yarı ünlü olduğu noktasında birleşmektedir.  

Türkçenin ünsüzleri ile ilgili de şöyle bir değerlendirme yapabiliriz: “Ciğerlerden 

gelen havanın ses tellerinde titreşime uğramadan, bir fısıltı veya gürültü biçiminde 

boğumlanması ile oluşan ünsüzler” (Karaağaç, 2013:627) olarak tanımlanan ötümsüz 

ünsüzler ç, f, h, k, p, s, ş, t’dir. Ötümlü ünsüzler ise, “ciğerlerden gelen havaya ses tellerinin 

titreşim vermesi ile boğumlanan ünsüzlerdir.” (Karaağaç, 2013:626) Türkçenin ötümlü 

ünsüzleri b, c, d, g, j, ğ, r, l, m, n, v, y, z’dir. 

“Hava akışının çok kısa bir zaman için kapanması ve birdenbire açılması ile” 

(Karaağaç, 2013:637) patlayıcı ünsüzler oluşur. Patlayıcı ünsüzler kapantılı veya durmalı 

ünsüzler olarak da adlandırılırlar. Patlama havanın birdenbire dışarıya bırakılmasını ifade 

eder. Türkçede b, d, g, c, p, t, k, ç, m, n patlayıcı ünsüzlerdir. Görüldüğü gibi dudak, diş, 

damak sesleri genellikle patlamalı seslerdir. “Ağız kanalının çeşitli yerlerinde oluşan bir 

daralma sonunda sürtünerek veya sızarak çıkarılan ünsüzler” (Korkmaz, 2010:193) olarak 

tanımlanan sızıcı ünsüzler ise f, v, y, h, s, z, ş, j, ğ’dir. 

Ünsüzlerin çıkarılış biçimlerinden biri de ünsüzün akıcılığıdır. “Akıcılık, ünsüzlerin 

çıkış yerlerindeki temasın azalması ile elde edilir.” (Karaağaç, 2013:79) Türkçeni akıcı 

ünsüzleri m, n, ñ, l, r, ğ, y, v’dir. 

Türkçenin ünsüzlerini çıkış yerlerine göre dudak, diş, damak ünsüzleri olarak da 

sınıflandırmak mümkündür. Buna göre dudak ünsüzleri, “her iki dudağın birbirine veya alt 

dudağın üst dişlere dokunması ile çıkarılan ünsüzlerdir.” (Karaağaç, 2013:338) Türkçenin 

dudak ünsüzleri b, p, v, f, m’dir. Bunlardan b, p, m çift-dudak ünsüzleri, v, f diş-dudak 

ünsüzleridir. Çıkış yeri dişler olan Türkçenin diş ünsüzleri oluşurken dil ucunun dişlerin 

değişik yerlerine dokunması söz konusudur. d, z, j, t, ç, c, s, ş, l, r, n diş ünsüzleridir. Dilin 

üst kısmının kabararak ön veya arka damağa dokunması ile çıkarılan sesler olan damak 

ünsüzleri ise k, g, ğ, ñ, h, y’dir.  

Burun (geniz) ünsüzleri olarak belirtilen m, n “yumuşak damağın alçalması, yutaktan 

gelen havanın hem ağza hem de buruna geçirilmesi yoluyla oluşur.” ( Aksan, 2009:34) 

Türkçede geniz ünlüsü bulunmazken geniz ünsüzü vardır. Türkçenin geniz ünsüzleri 

dışındaki bütün sesleri ağız sesleridir.  

3. ÇALIŞMADA TAKİP EDİLEN YÖNTEM 

Sümer tabletlerindeki Türkçe kelimelerden hareketle geçmişi milattan önceye 

götürülen Türk dili, yazı ile takibinin başladığı 7-8. yüzyıldan bu yana çok geniş 

coğrafyalarda, çok geniş kitleler tarafından konuşulmuştur. Geniş coğrafyalarda Türk dili 

konuşurları tarafından Türk dili ile yazılmış çok sayıda eser bırakılmıştır. Bu eserlerin 

günümüze ulaşanlarından belki de daha fazlası zamana yenik düşmüş ve çeşitli nedenlerle 

yok olup gitmişlerdir. 

Her dilin yaşadığı gibi Türk dili de dilin dış tarihi ve iç tarihindeki gelişmelerden 

dolayı başlangıçtan bugüne ses bilgisi, şekil bilgisi, söz varlığı gibi çeşitli noktalarda değişim 

ve gelişim süreçleri yaşamıştır. 

Bu süreçler neticesinde 7-8. yüzyıldan 21. yüzyıla, Türk dilinde kullanılan ünlü ve 

ünsüzlerin kullanım sıklıklarının tespiti amacı ile istatistiksel bir çalışma gerçekleştirdik.  Bu 

amaç ile Köktürk döneminden bugüne, her dönemi temsil eden 35 eser üzerinde durduk.  Ek 

kök ayrımı yapmadan, metin bütünlüğü ile ele aldığımız sözcüklerin sözcük başında, sözcük 

içinde ve sözcük sonunda ünlü ve ünsüzlerini tek tek sayarak bazı sonuçlar elde ettik. Sayım 

esnasında metinlerde tekrar eden sözcükler tekrar sayılarınca çalışmaya alınmış, böylece yazı 

dilinin dil varlığı ile kullanımı üzerine bazı tespitler elde edilmiştir.  

Çalışmamızda Köktürk Türkçesinden 1006, Uygur Türkçesinden 999, Karahanlı 

Türkçesinden 999, Harezm Türkçesinden 1008, Kıpçak Türkçesinden 1006, Çağatay 

Türkçesinden 975, Eski Oğuz Türkçesinden 992, Osmanlı Türkçesinden 992, Türkiye 

Türkçesinden 994 sözcük olmak üzere toplam 8971 sözcük incelenmiştir. 

Köktürk Türkçesi için Köl Tigin Abidesi’nden, Bilge Kağan Abidesi’nden ve 

Tonyukuk Abidesi’nden sözcükler incelenmiştir. Uygur Türkçesi için Huastuanift, Altun 
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Yaruk ve Maitrısimit adlı dönem eserlerine başvurulmuştur. Karahanlı Türkçesi eserlerinden 

Kutadgu Bilig, Kur’an Tercümesi ve Atebetü’l-Hakayık’tan sözcükler tercih edilmiştir. 

Kıpçak Türkçesinden Codex Cumanicus ve Munyetu’l- Guzât,  Harezm Türkçesinden 

Nehcü’l- Feradis, Mukaddimetü’l Edeb ve Muinü’l- Mürid incelemeye dahil edilmiştir. 

Çağatay Türkçesi için Gara’ibü’s- Sıgar, Hüseyin Baykara Divanı ve Gülistan Çevirisi 

metinleri incelenmiştir. Eski Oğuz Türkçesinden Dede Korkut Hikayeleri, Süheyl ü Nev-

bahar, Yunus Emre Divanı, Kitab-ı Gunya, Mantıku’t- Tayr adlı eserlerden metinler 

alınmıştır.  

Eski Oğuz Türkçesinden Türkiye Türkçesine geçmeden Divan Edebiyatı 

metinlerinde yazı dili olarak kullanılan Osmanlı Türkçesi olarak adlandırılan ve yaklaşık 5 

yüzyıl sanat metinlerinde kullanılan sanat dilini de incelememize dahil ettik. Osmanlı 

Türkçesi için metinleri farklı yüzyıllardan seçmeye özen gösterdik. Baki Divanı (16. yy.), 

Şeyhülislam Yahya Divanı (17. yy.), Fehim-i Kadim Divanı (17. yy.), Mesihi Divanı (15. yy. 

2. yarı), Mezaki Divanı (17. yy.), Sükkeri Divanı (17. yy.), Kavaid-i Osmaniye (19. yy.), 

Miratü’l- Memalik (16. yy.) adlı eserlerden toplam 992 sözcüğün ünlü ünsüz ses sayımını 

gerçekleştirdik.  

Türkiye Türkçesi için 1923’ten günümüze Kırmızı Saçlı Kadın (Orhan Pamuk), 

Mimoza Sürgünü (Nazan Bekiroğlu), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Ahmet Hamdi Tanpınar), 

La Fonten Masalları (Orhan Veli), Bütün Hikâyeler (Ömer Seyfettin), Söylenmemiş Şarkılar 

(Canan Tan), Mihmandar (İskener Pala) adlı eserlerden seçmeler yaptık. 

4. SÖZCÜK BAŞINDA ÜNLÜ VE ÜNSÜZLERİN KULLANIM SIKLIKLARI 

4.1. Sözcük Başında Ünlülerin Kullanım Sıklığı 

8971 sözcüğün başında kullanılan ünlüler tek tek sayılmış ve sonuçta dönemlere 

göre sözcük başında en çok ve en az kullanılan ünlüler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 

Parantez içlerinde dönem metinlerinde seslerin kaç defa kullanıldıkları belirtilmiştir. 

  SÖZCÜK BAŞINDA               EN FAZLA       EN AZ 

                Köktürk Türkçesi:             A (92)                       I (9) 

     Uygur Türkçesi:          A (92)                       I (4) 

              Karahanlı Türkçesi:         A (103)                     I (1) 

               Harezm Türkçesi:            A (111)                     I (3) 

                Kıpçak Türkçesi:             A (129)                     I (3) 

              Çağatay Türkçesi:            A (74)                       I (5) 

               Eski Oğuz Türkçesi:        A (86)                       I (2) 

              Osmanlı Türkçesi:             A (74)                      Ö (1) 

               Türkiye Türkçesi:              A (70)                       I (2) 

Aşağıdaki grafikte ise ünlülerin tüm zamanlarda kullanım sıklığı ifade edilmektedir. 

Grafikte de görüldüğü gibi tüm zamanlarda Türk dilinde sözcük başında en çok kullanılan 

ünlü A (831); Osmanlı Türkçesi dönemi hariç en az kullanılan ünlü I (42) olmuştur. 
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4.2. Sözcük Başında Ünsüzlerin Kullanım Sıklığı 

Her dönemde sözcük başında en çok kullanılan ilk 6 ünsüz şöyle tespit edilmiştir: 

Köktürk Türkçesi: B, T, K, Y, S, Ç 

Uygur Türkçesi: T, B, K, Y, S, N 

Karahanlı Türkçesi: K, B, T, Y, S, M 

Harezm Türkçesi: K, T, B, Y, H, S 

Kıpçak Türkçesi: K, B, T, S, Y, H 

Çağatay Türkçesi: K, B, M, S, T, G 

Eski Oğuz Türkçesi: K, B, D, Y, G, S 

Osmanlı Türkçesi: M, B, G, K, D, H 

Türkiye Türkçesi: B, K, S, D, G, Y 

Bu tespit neticesinde görülmektedir ki Köktürk Türkçesinde sözcük başında 

karşımıza çıkan ilk 6 ünsüz içerisinde yer tutan Ç, diğer hiçbir dönemde ilk 6 ünsüz 

içerisinde bulunmamaktadır.  Ayrıca 13. yüzyıldan itibaren Türk dilinin Batı kolunu 

oluşturan Eski Oğuz Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi metinlerinde T, sözcük 

başındaki ilk 6 ünsüz içerisinde bulunmamaktadır. T Batıda yerini D’ye bırakmıştır. 

Çalışmamızda ulaştığımız bu ve bunun gibi sonuçlar Türk dilinin tarihi tasnifini destekler 

niteliktedir.  Ayrıca Batı Türkçesini oluşturan Eski Oğuz Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin 

ilk 6 sözcük başı ünsüzü aynı iken aradaki Osmanlı Türkçesi tüm dönemler içerisinde en 

farklı ilk 6 ünsüze sahiptir. 

Başlangıçta, Köktürk Türkçesinde, B (189), Ç (7), G (2), K (146), M (5), N (5), P (1), S (68), 

Ş (4), T (150), Y (95) ünsüzleri sözcük başındadır. Bunlardan M men, manga gibi 

sözcüklerin başında, N neng, G ise gu soru edatının başında kullanılmıştır. Ş ise dört defa 

Şantung, Şadapıt, şad kelimeleri ile sözcük başında yer tutmuştur. Bu ünsüzleri hariç 

tutarsak Köktürk Türkçesinde sözcük başında B, Ç, K, S, T, Y belirgindir. Ancak bu 6 ünsüz 

içerisinde Ç dışındakilerin üstünlükleri nettir.  6 olan bu kelime başı ünsüz sayısı Eski 

Türkçe (Köktürk Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi) döneminin ardından ciddi 

anlamda artış göstermiştir. Esasında bu artışın, Eski Türkçenin son dönemi Karahanlı 

Türkçesi ile kıpırdanmaya başladığını söylemek de yanlış olmaz. 
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Köktürk Türkçesinin söz varlığında yabancı kökenli kelimeler yok denecek kadar 

azdır. Bu durum sözcük başı ünsüzlerin sayısının azlığında etkili olmuştur. “Köktürkçenin 

söz varlığında Türkçe kökenli kelimeler hakimdir. Çince veya Soğdakçadan girmiş olan 

alıntı kelimeler çok azdır. Köktürk metinlerinde bozkır yaşayışı, savaşçılık ve devlet düzeni 

ile ilgili kelimeler ağırlıktadır.” (Ercilasun, 2010:275) 

 

 
  

Uygur Türkçesi kelime başı ünsüzleri grafiğinde Köktürk Türkçesine göre H (8), M 

(19), N (24), Ş (8) ünsüzlerinin artış göstermeye başladığı görülmektedir. H Hormuzta 

(Maniheizmde ilk insan. Hürmüz), Huastuanift (tövbe, günah çıkarma), hirza gibi 

kelimelerle; M mañigü (ebedi, sonsuz), men, monça, monta, mondag (böyle, böylesi), gibi 

kelimelerle; N ne, nice, nom (dini yasa, öğreti), namobudda, namodarma gibi kelimelerle; Ş 

ise Çince, Sanskritçe, Soğdca alıntı kelimeler şabı, şamat, şamnu gibi kelimelerle sözcük 

başındadır. Köktürk Türkçesinde sözcük başındaki B, Ç, K, S, T, Y ünsüzlerinden Ç hariç 

diğerleri belirginliğini devam ettirmektedirler. 
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Türk yazı dilinin 7. yüzyıldan 13. yüzyıla uzanan dönemi olarak Eski Türkçe, 

Köktürk Türkçesi, Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesi dönemlerini içine alır. Bu 

dönemde siyasi yapıda, kullanılan alfabe sisteminde ve inanç dünyasında yaşanan 

değişikliklere rağmen tek bir yazı dili vardır. Bazı araştırmacılar Karahanlı Türkçesini bu 

dönemin dışında tutmaktadırlar. Ancak Karahanlı Türkçesi, çeşitli nedenlerle bünyesine 

aldığı Arapça, Farsça sözcüklerin söz varlığını etkilemesi ve önceki dönemlere göre biraz 

daha çeşitlendirmesi dışında ses ve şekil yönünden Köktürk ve Uygur Türkçesi yazı dilinden 

ayrılmamaktadır. Bu sebeple Eski Türkçe devresi içerisinde kabul edilmelidir. 

“Temelde aynı yazı diline bağlı olan Orhon, Uygur, Karahanlı Türkçelerinin sadece 

söz varlıklarında farklılıklar oluşmuş, ses bilgisi ve biçim bilgisinde bunları ayrı yazı dilleri 

sayacak kadar farklılık olmamıştır.” (Karahan, 2013:211) Karahanlı Türkçesinin söz 

varlığında oluşan bu farklılıklar çalışmamızda da görüldüğü üzere sözcük başı ünsüzlerinin 

önceki dönemlere göre artış göstermesine neden olmuştur. Köktürk Türkçesinde belirgin bir 

şekilde sözcük başında karşımıza çıkan B, Ç, K, S, T, Y ünsüzlerinin yanı sıra Karahanlı 

Türkçesinde, C, D, H, M, N, P, R, Ş, V de öne çıkmaktadır. Ancak yine de Karahanlı 

Türkçesi sözcük başı ünsüzleri grafiği bize Köktürk Türkçesi sözcük başı ünsüzleri 

grafiğinde öne çıkan ünsüzlerin bu dönemde de belirginliklerini korudukları sonucunu 

vermektedir. 

Bu dönemde M’nin önceki dönemlere göre sözcük başında kullanımındaki artışın 

sebebi olarak #b > #m değişimi etkili olmuştur. ( Köktürk Türkçesi 5, Uygur Türkçesi 19, 

Karahanlı Türkçesi 50 kullanım.) 

C cevab, cefa; D dua, devlet; H halk, han, hergiz, hakim, haber, hukema; M 

musannif, mevlüd, mihriban, musulmanka, men, manga, munga, meşrik, maçin, mesel; N 

neng, neçe, negü; P pend, padişah; R rahmet, râz; Ş şahname, şükür; V vilayet, vezir, ve, 

vefa gibi sözcüklerle sözcük başında değer kazanmışlardır. Bu ünsüzlerin sözcük başı olarak 

kullanıldıkları kelimelerin büyük bir çoğunluğu Arapça, Farsça gibi dillerden alınmıştır. Bu 

da gösterir ki Eski Türkçenin son dönemi olan Karahanlı Türkçesinde, Türk dilinin söz 

varlığı açısından farklılaşmalar başlamıştır. 

Toplamda Karahanlı Türkçesinde, 999 kelime içerisinde gayet sözcüğü ile G, zinet 

sözcüğü ile Z birer kez sözcük başında bulunmuşlardır. L lugat, lakab sözcükleri ile iki kez 

sözcük başındadır. F fazlı, fi’l sözcükleri ile iki kez; Ç çav (söz), Çinlıglar (Çinliler) gibi 

sözcüklerle dört kez sözcük başındadır. 
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11 ve 12. yüzyıllardan itibaren Oğuz ve Kıpçak boyları tarafından Türkleştirilen 

Harezm bölgesindeki edebi eserlere yansıyan Harezm Türkçesi, Karahanlı Türkçesinden 

Çağatay Türkçesine geçiş dili olarak kabul görür. Bu dönemin edebi eserlerinden aldığımız 

1008 sözcüğün sözcük başı ünsüzleri grafiğine göre hemen hemen bütün ünsüzler az veya 

çok sözcük başında yer tutmuştur. Karahanlı Türkçesi dönemine kadar oldukça sade bir 

şekilde gelen sözcük başı ünsüzleri, bu dönemde ufak bir artış göstermekle birlikte, Harezm 

Türkçesi döneminde oldukça fazla çeşitlilik göstermektedir. 

D, sözcük başında önceki dönemlere göre ciddi bir artış kaydetmiştir. Bunun nedeni 

Oğuz Türkçesinin Harezm Türkçesi üzerindeki etkisidir. “t- ̴ d- değişikliği Mukaddimetü’l- 

Edeb’de oldukça çok görülen ses olaylarındandır. Metinde t- ile yazılan kelimeler, sayıca 

daha fazladır. Fakat bunların aynı zamanda d-‘li şekillerinin de yaygın bir halde kullanılmış 

olması Kaşgarlı Mahmud’un da belirttiği gibi (DLT I 31), t- ‘yi d- ‘ye çeviren Oğuz 

Türkçesi’nin, Harizm Türkçesi’nde ne derece ağırlık kazandığını göstermesi bakımından 

önemlidir.” (Yüce, 1993:20) 

Önceki dönemlere göre H’nin sözcük başında kullanımında bu dönemde belirgin bir 

artış gözlenmektedir. Söz konusu ünsüz, Harezm Türkçesi metinlerinde H hayız, husumet, 

harf, hamd gibi alıntı sözcüklerle kendisini 49 defa sözcük başında göstermiştir. 

 

 
 

Kıpçak Türkçesi sözcük başı ünsüzleri grafiğinde, 17 ünsüzün sözcük başında yer 

tuttuğu açıktır.  Ş’nin şuru’ kelimesi ile bir kez P’nin paygambar ve papas sözcükleri ile iki 

kez karşımıza çıkmaları göz ardı edilirse bu rakam 15’e düşer. Bu 15 ünsüz içerisinden de B, 

114

7 7

23

6 4 0

49

0

138

2

44

23

4 8

48

9

117

11

78

7
0 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

B C Ç D F G Ğ H J K L M N P R S Ş T V Y Z NG NY

HAREZM TÜRKÇESİ SÖZCÜK BAŞI ÜNSÜZLER

132

8 5

22
8 13

0

38

0

185

0

37

21

2 0

84

1

102

6

62

4 0 0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

B C Ç D F G Ğ H J K L M N P R S Ş T V Y Z NG NY

KIPÇAK TÜRKÇESİ SÖZCÜK BAŞI ÜNSÜZLER



 

 

929 

 

K, S, T, Y tıpkı Köktürk Türkçesinde olduğu gibi sözcük başında kullanılan en belirgin 

ünsüzlerdir. 

K, sözcük başında 185 defa tespit edilerek bu ünsüzün tüm dönemler 

karşılaştırıldığında sözcük başında en çok kullanıldığı dönem olarak Kıpçak Türkçesini, 

sıralamanın başına yerleştirmiştir. Bu durum, “Ön Türkçenin söz başı k sesi özellikle Kıpçak 

dillerinde çok sabittir.” (Serebrennikov, Gadjieva, 2011:42) bulgusunu güçlendiren bir 

sonuçtur. 

 

 
 

Çağatay Türkçesi sözcük başı ünsüz grafiği incelendiğinde grafik bize artık her 

ünsüzün, ciddi bir değer ifade ettiğini söylemektedir. Sözcük başındaki ünsüzlerin sayısal 

verileri bu dönemde birbirine çok yakın seyretmektedir. 137 kullanım sıklığı ile K, 79 

kullanım sıklığı ile B dışındakilerin sözcük başındaki kullanım sıklıkları 1 – 30 arası olanlar 

C, Ç, D, F, L, P, R, Ş, V, Z ünsüzleri; 31 – 62 arası olanlar G, H, M, N, S, T, Y ünsüzleri 

şeklindedir. 

 

 
 

Eski Oğuz Türkçesi için önceki dönemlere göre sözcük başında ünsüzlerin 

kullanımında en çok dikkat çeken, D ve G’nin kullanımındaki artış olmuştur. Her iki ünsüz 

de diğer dönemlere göre sözcük başında daha yüksek bir kullanım sıklığına sahiptir. Hatta 

artık söz konusu ünsüzler, en çok kullanılan ilk 6 ünsüz arasında yer almaktadırlar.  Bunda 

Eski Türkçe sözcük başındaki T ve K’nin Eski Oğuz Türkçesinde D ve G’ye dönmesi etkili 
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olmuştur. Bu nedene paralel olarak T ve K’nin de diğer dönemlerle karşılaştırıldığında 

sözcük başında kullanım sıklıkları bu dönemde daha az olmuştur.  (Köktürk Türkçesi K-146, 

T-150) 

Tıpkı Çağatay Türkçesinde olduğu gibi Eski Oğuz Türkçesinde de her ünsüz sözcük 

başında belirgin bir değer ifade etmektedir. 

 
Osmanlı Türkçesi sözcük başı ünsüzler grafiği incelendiğinde, özellikle Köktürk 

Türkçesinde sözcük başında en belirgin olan B, Ç, K, S, T, Y ünsüzlerinden Ç hariç 

diğerlerinin tüm dönemler karşılaştırıldığında bu dönem metinlerinde en az kullanım 

sıklığına sahip oldukları görülmektedir. 

Osmanlı Türkçesi XVI. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar edebi eserlerin yazı 

dili olarak oldukça farklı bir süreç takip etmiştir. “Bu dönemin eskisinden epey farklı bir 

süreç oluşturmasının nedeni, Oğuzcaya dayalı dilin iç yapısı ile dış yapısı arasındaki bağlantı 

ve uyumun bozulmuş olmasıdır. Bilindiği gibi bir dilin yüzyıllar boyunca süregelen zamana 

bağlı akışında uğramış olduğu değişme ve gelişmeler, kendi iç yapısından kaynaklanan 

değişme ve gelişmelerle dış yapısından gelen değişme ve gelişmeler olmak üzere ikiye 

ayrılır. Dilin iç yapısından daha değişik bir anlatımla iç tarihinden kaynaklanan değişmeler, 

her dilin kuruluş dönemindeki özelliklerinden ve zaman içindeki doğal gelişme 

koşullarından kaynaklanan değişmelerdir. Eski Türkçedeki adak sözcüğünün Türkiye 

Türkçesinde ayak, edgü’nün> iyi, teñiz’in >deniz olması, tut-a-yorur’un yerini tut-uyor’un, 

bir-e-yoru-r’un yerini ver-iyor’un alması gibi. Bunlar dilin iç tarihi ile ilgili değişme ve 

gelişmelerdir. Bu türlü gelişmelerle ilgili özellikler, o dili ya da lehçeyi üreten kuralları yani 

o dil veya lehçenin dil yapısını ortaya koyar. Dilin dış yapısında kendini gösteren değişmeler 

ise genellikle yabancı etkilerden kaynaklanan değişmelerdir. Söz gelişi Türklerin İslam 

dinine girişinden sonra Teñri yerine Allah, inanç yerine iman, sü yerine Arapça asker Farsça 

leşker sözlerinin geçmesi gibi. İşte XVI – XIX yüzyıllar arasında, Oğuzca temelindeki yazı 

dili; o dönemin kültür yapısını oluşturan etkenlerden dolayı, yoğun ölçüde Arap ve Fars 

dillerinin etkisinde kalmış; bu dillerden hayli söz varlığı ve ekler almıştır.” (Korkmaz, 

2013:111) Bu dönemde Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerin oranındaki artış sözcük 

başında kullanılan ünsüzlerin kullanım sıklıklarında da ciddi değişimlere neden olmuştur. 

Eski Türkçede en çok kullanılan sözcük başı ünsüzlerinin kullanım sıklıklarında azalma 

olduğu gibi bazı ünsüzlerin kullanımında da diğer dönemlere göre artış olduğu gözlenmiştir. 

Özellikle M, P, R, Ş, V, Z ünsüzlerinde artış gözlenmiştir. 
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Türkiye Türkçesi metinlerinden incelenen 994 sözcüğün sözcük başı ünsüzleri 

içerisinde B, tıpkı Köktürk Türkçesinde (189) olduğu gibi, 145 kullanım değeri ile ünsüzler 

içerisinde en yüksek değere sahiptir. J sesi metinlerimizde sadece bir kere “jandarma” 

sözcüğü ile sözcük başındadır. Bu kullanım aynı zamanda 8971 sözcük içerisinde de sözcük 

başında tek kullanımdır. 

Diğer dönemlerle birlikte Türkiye Türkçesinde ünsüzlerin sözcük başında kullanım 

sıklıkları grafiklerle yukarıda gösterilmiştir. Toplam 8971 sözcük içerisinde K, 1173 defa 

sözcük başında kullanılarak birinci sırada yer almıştır. K’yi 1088 defa kullanımı ile B takip 

etmektedir. B’yi 830 kullanım sıklığı ile takip eden T üçüncü sıradadır. 

 

 
Grafiğe göre başlangıçtan bugüne sözcük başında en çok kullanılan ilk altı ünsüz K, 

B, T, Y, S, M’dir. Bu ünsüzler, M hariç, Köktürk Türkçesinde de sözcük başında en çok 

karşımıza çıkan ünsüzlerdir. Tüm grafiklere genel olarak bakıldığında bu ünsüzlerin, 

Osmanlı Türkçesi metinleri hariç, her dönemde sözcük başında en çok kullanılan ünsüzler 

olduğu dikkat çekmektedir. 

5. SÖZCÜK İÇİNDE ÜNLÜ ÜNSÜZLERİN KULLANIM SIKLIKLARI 

5.1. Sözcük İçinde Ünlülerin Kullanım Sıklığı 

8971 sözcüğün sözcük içi ünlüleri sayımı sonucunda elde edilen veriler neticesinde 

dönem metinlerimizde sözcük içinde en fazla ve en az tercih edilen ünlüler aşağıda 

verilmiştir. Parantez içlerinde ünlülerin kullanım sayıları verilmiştir.  
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  SÖZCÜK İÇİNDE    EN FAZLA  EN AZ 

 Köktürk Türkçesi:   İ (305)   Ö (32) 

  Uygur Türkçesi:    A(462)   Ö (48) 

  Karahanlı Türkçesi:   İ (339)   O (31) 

  Harezm Türkçesi:   A(345)   Ö (39) 

  Kıpçak Türkçesi:   A (366)   Ö (40) 

  Çağatay Türkçesi:   A (373)   Ö (18) 

  Eski Oğuz Türkçesi:   A (410)   Ö (39) 

  Osmanlı Türkçesi:   A (456)   Ö (11) 

  Türkiye Türkçesi:   A (550)   Ö (30) 

Aşağıdaki grafik, ünlülerin 8971 sözcük içerisinde kullanım sıklıklarını bütünü ile 

vermektedir. Grafiğe göre tüm zamanlarda A, İ, E sözcük içerisinde en çok kullanılan ilk üç 

ünlü olmuştur. 

 

 

 

 5.2. Sözcük İçinde Ünsüzlerin Kullanım Sıklığı 

Her dönemde sözcük içinde en çok kullanılan ilk 6 ünsüz şöyle tespit edilmiştir: 

Köktürk Türkçesi:  R, L, G, T, D, M 

Uygur Türkçesi:  R, L, T, N, M, K 

Karahanlı Türkçesi:  L, R, N, D, G, K 

Harezm Türkçesi:  L, R, D, N, K, G 

Kıpçak Türkçesi:  L, R, N, G, D, T 

Çağatay Türkçesi:  L, D, R – N, M, S 

Eski Oğuz Türkçesi:  L, D, R, N, M, S – Y 

Osmanlı Türkçesi:  L, R, D, N, M, H 

Türkiye Türkçesi:  R, L, N, D, M, T 

L ve R’nin her dönemde sözcük içinde en çok kullanılan ilk üç ünsüz içerisinde 

olduğu görülmektedir. Bu iki ünsüz kelime kök veya gövdelerinden çok eklerde kullanıldığı 

için sözcük içinde kullanım değerleri yüksektir. 

C, F, Ğ, H, J, V’ye Köktürk Türkçesi metinlerinden alınan 1006 sözcük içerisinde 

hiç rastlanmadığı gibi L, N, Y, Z ünsüzleri de tüm dönemlere göre en az bu dönemin 

metinlerinde sözcük içinde kullanılmıştır. G ise tüm dönemlere göre en fazla bu dönemin 

metinlerinde sözcük içerisinde kullanılmıştır. Yine NY, LT, NÇ, NT ünsüz çiftleri de en 

fazla Köktürk Türkçesi metinlerinde sözcük içinde tespit edilmiştir. 
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Uygur Türkçesi sözcük içi ünsüzler grafiği bir önceki dönemle karşılaştırıldığında 

özellikle B ve V ünsüzlerindeki değişim dikkat çekmektedir. Köktürk Türkçesinde 30 defa 

sözcük içinde kullanılan B, Uygur Türkçesinde 1 defa; hiç karşımıza çıkmayan V, 25 defa 

sözcük içindedir. Bunda elbette b > v değişimi etkili olmuştur. “Uygurca önemli ünsüz 

değişmeleri ile Orhon Türkçesinden farklılık gösterir. A.von Gabain ve Ş. Tekin yazıtlarda 

kelime başında ve kelime ortasındaki bazı b ünsüzünün yazmalarda b- >m-; -b-, -b >-v-, -v 

değişmesine uğradığını belirtirler.” ( Eraslan, 2012:86)   

Köktürk Türkçesinde sözcük içinde 5 defa kullanılan NY ünsüz çiftinin Uygur 

Türkçesi metinlerinden aldığımız 999 sözcük içerisinde hiç bulunamayışının nedeni, söz 

konusu ünsüz çiftinin n ve y şeklinde ayrılmış olmasıdır. “Köktürkçedeki ń, Manici Uygur 

metinleriyle Köktürk harfli Uygur metinlerinde n, Burkancı Uygur metinlerinde y’dir.” 

(Ercilasun, 2010:276) 

B, D bütün dönemlerle karşılaştırıldığında sözcük içerisinde en az Uygur Türkçesi 

metinlerindedir. C, F, Ğ, NY, LT, NÇ, NT ünsüz ve ünsüz çiftleri karşımıza hiç çıkmazken J, 

K, R, T, Z, NG ünsüzleri ve ünsüz çifti de metinler içerisinde en fazla bu dönem 

metinlerindedir. 

 

 
Köktürk Türkçesinin sözcük içi B sesleri Uygur Türkçesinde olduğu gibi Karahanlı 

Türkçesinde de V (W) olduğu için yine Karahanlı Türkçesi metinlerinden aldığımız 999 

sözcükte yalavaç, tavgaç, ewürdiler, suvın gibi sözcüklerle V sesi 16 defa kullanılmıştır.  

J ünsüzü ajun sözcüğü ile metinlerimizde yer tutmuştur.  
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8971 sözcükte, L toplam 2284 defa sözcük içinde kullanılmıştır. 306 kullanım değeri 

ile L en çok Karahanlı Türkçesi metinlerinde sözcük içinde tespit edilmiştir. M ve S ise 

sözcük içinde tüm dönemler karşılaştırıldığında en az kullanım değerine Karahanlı Türkçesi 

metinlerinde sahiptir.  

 

 
 

Kendi içerisinde değerlendirildiğinde Harezm Türkçesi metinlerinde sözcük içinde 

en çok kullanılan ünsüzler L ve R ünsüzleridir.  Ayrıca D (210) ünsüzü, Türkiye 

Türkçesinden sonra en fazla bu dönemde sözcük içinde kullanım sıklığına sahiptir.  

 

 
 

Ç ve Ş ünsüzlerinin sözcük içerisinde en çok kullanıldığı metinler Kıpçak Türkçesi 

metinleridir. 
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R ve K toplamda en çok kullanılan ünsüzler içerisinde olmalarına rağmen tüm 

dönemler karşılaştırıldığında sözcük içinde en az kullanım değerine Çağatay Türkçesi 

metinlerinde sahip olmuştur. Özellikle R Çağatay Türkçesi sözcük içi ünsüzler grafiğinde en 

çok kullanılan üçüncü ünsüz olmasına rağmen tüm dönemlere göre en az kullanım değerine 

bu dönemde sahip olmuştur. J ise bu dönem metinlerinde “ejdeha” ile sözcük içinde 1 defa 

kullanılmıştır.  

 

 
 

Ş ve T tüm dönemlere göre sözcük içinde en az kullanım değerine Eski Oğuz 

Türkçesi metinlerinde sahip olmuştur. 

Sözcük içi G sesinin durumu da grafiklerde açıktır. Eski Oğuz Türkçesinden itibaren 

azalma eğilimi gösteren G, bu eğilimini Eski Oğuz Türkçesinin devamı olan Osmanlı 

Türkçesi ve Türkiye Türkçesi metinlerinde de devam ettirmektedir. “Eski Türk yazı dili ile 

Oğuz Türkçesini birbirinden ayıran önemli ayraçlardan biri de ġ / g ünsüzlerinin durumudur. 

Bilindiği gibi, Eski Türkçenin birden çok heceli sözcüklerinin sonlarındaki -ġ / -g- ünsüzleri 

ile ek ve hece başlarındaki ġ- / g- ünsüzleri XIII. yüzyıl sonlarında Oğuz Türkçesinde artık 

eriyip kaybolmuştur.” (Korkmaz, 2013:59) Bu kaybolma grafiklerimize de yansıdığı gibi bu 

durum Türk dilinin tarihi tasnifine de uygundur. 
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B, F, H, V tüm dönemlere göre sözcük içinde en fazla kullanım değerine Osmanlı 

Türkçesi metinlerinde sahip olurken Ç ve P en az kullanım değerine yine söz konusu 

metinlerde sahip olmuşlardır. 

 

 
 

C, D, Ğ, M, N, P, S, Y’nin sözcük içinde en çok kullanım değerine sahip olduğu 

dönem Türkiye Türkçesidir. Bu ünsüzlerin aksine G’nin de sözcük içinde en az kullanım 

değerine sahip olduğu dönem Türkiye Türkçesidir. 
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8971 sözcüğün incelendiği çalışmada sözcük içinde L, R, N, D, M, T ünsüzleri en 

çok kullanılan ilk 6 ünsüz olarak öne çıkmaktadır. NG ünsüz çifti, Türkiye Türkçesi 

metinlerinde bulunmamakla birlikte, tespit edilememekle birlikte, tüm zamanlarda toplamda 

481 defa sözcük içinde kullanım sıklığına sahiptir.  

 

 
 

6. SÖZCÜK SONUNDA ÜNLÜ ÜNSÜZLERİN KULLANIM SIKLIKLARI 

6.1. SÖZCÜK SONUNDA ÜNLÜLERİN KULLANIM SIKLIĞI 
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Bilindiği üzere Türkçede ilk hece dışında o ve ö sesleri bulunmaz. Ancak 

metinlerimizde grafikte de görüleceği üzere sözcük sonunda o 14 defa, ö de 1 defa 

kullanılmışlardır. Ö Harezm Türkçesi metinlerinden Mu’înü’l- Mürîd’de “öhö (boğazı 

temizlerken gırtlaktan çıkarılan bir ses)” yansıma sözcüğü ile sözcük sonundadır.  O ise 

Uygur Türkçesi metinlerinde “bo (bu), ordo (saray), gıtsosamatso (Çince isim)” gibi 

sözcüklerde son ses olarak 14 defa değer kazanmıştır. “Bütün ünlüler, ön, iç ve son seste 

bulunabilirler. o, ö; muhakkak ilk hecede bulunur, fakat Brâhmî yazısında bazı yazmalar, 

birinci hecenin dışında da, dudak ünlüsünden sonra o / ö < ı / i’ye sahiptir.” ifadesi ile A. 

Von Gabain ilk hece dışında o ve ö seslerinin Uygur metinlerinde bulunduğunu belirtmiştir. 

6.2. Sözcük Sonunda Ünsüzlerin Kullanım Sıklığı 

Köktürk Türkçesinde sözcük sonu ünsüzleri içerisinde en fazla kullanım sıklığına 

sahip ilk 5 ünsüz N (143), M (87), G (72), Ş (69), K (69) olmuştur. Sözcük başında en fazla 

kullanılan B, Ç, K, S, T, Y ünsüzlerinden K hariç diğerlerinin sözcük sonunda hiç karşımıza 

çıkmadıkları veya hiçe yakın karşımıza çıkmaları dikkat çekmektedir. Elbette burada 

sözcüklerimizin ek almış halleri üzerinden çıkarımlarda bulunuyoruz. Yoksa örneğin B 

ünsüzü eksiz “eb, ab” gibi sözcüklerde sözcük sonunda bulunmaktadır.  

 

 

 

Köktürk Türkçesi metinlerinde sözcük sonunda rastlanmayan ünsüzler, Uygur 

Türkçesi metinlerinde de sözcük sonunda bulunmamaktadır. Sadece S ünsüzü 1 defa, V 

ünsüzü 6 defa karşımıza çıkmıştır ki V ünsüzündeki bu artışta sözcük sonu b > v değişimi 

etkili olmuştur. Tıpkı sözcük içi ünsüzlerinin kullanımında olduğu gibi. Ayrıca NY ünsüz 

çiftinin, Uygur Türkçesinde n ve y olarak ayrılmasına rağmen, ny şeklinde varlığını devam 

ettiren bir örnek ile de karşılaşılmıştır.  
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Karahanlı Türkçesi metinlerinden aldığımız 999 sözcükte C, Ğ, J ünsüzlerine sözcük 

sonunda rastlanmazken B ünsüzü “lakab, kitab, hacib, gazab, sebeb” gibi sözcüklerle 6 defa 

sözcük sonundadır. F ünsüzü “tasnif, musannif” gibi sözcüklerle 3 defa, H ünsüzü “medh” 

sözcüğü ile 1 defa, S ünsüzü “has” sözcüğü ile 2 defa, V ünsüzü “çav (şöhret, şan)” sözcüğü 

ile 1 defa sözcük sonunda kullanılmışlardır. 

 

 
 

Harezm Türkçesi metinlerinde de sözcük sonunda B, C, F, Ğ, J ünsüzleri değer ifade 

etmezken H, S, V ünsüzlerine de çok az rastlanmıştır. Yani Köktürk Türkçesi metinlerinde 

sözcük sonunda karşımıza çıkmayan ünsüzler aslında bu dönemde de bu özelliklerini devam 

ettirmektedirler. 
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Kıpçak Türkçesi metinlerinde C, D, Ğ, J ünsüzleri sözcük sonunda bulunamamıştır.  

“Vacib” sözcüğü ile B ünsüzü 1 defa; “za’if” gibi sözcüklerle F ünsüzü 3 defa; “saburluh, 

ırah, artuh” gibi sözcüklerle önceki dönemlerde sözcük sonunda ya hiç rastlamadığımız ya 

da birkaç defa rastladığımız H ünsüzü 9 defa; “bigev (gibi)” ile V ünsüzü 2 defa söz konusu 

metinlerde sözcük sonunda kullanılmıştır. 

 

 
 

Çağatay Türkçesi metinlerinde sözcük sonu ünsüzleri olarak Ğ ve J ünsüzleri dışında 

bütün ünsüzlere rastlanmıştır. Ancak bu demek değildir ki her ünsüze belirgin bir şekilde 

rastlanmıştır. Diğer dönemlerde ya karşımıza hiç çıkmayan ya da çok az çıkan ünsüzler bu 

dönemde de sözcük sonunda az kullanılmışlardır.  
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Eski Türkçe döneminde sözcük sonunda belirgin bir şekilde kullanılan G, Eski Oğuz 

Türkçesinden itibaren Batıda azalmaya başlamıştır. Tıpkı sözcük içinde kullanılan G 

ünsüzünde olduğu gibi.  Her dönemde sözcük sonunda en fazla rastladığımız N ve R bu 

dönemde de sözcük sonunda en fazla kullanılan ünsüzler olmuştur. 
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Sözcük sonu ünsüzleri olarak tüm dönemler içerisinde en sade grafik Türkiye 

Türkçesine aittir. Sözcüklerin ekli biçimlerini dikkate alarak yaptığımız sayım sonucunda K, 

L, M, N, P, R, Ş, T, Z ünsüzleri dışındaki ünsüzler sözcük sonunda ya hiç yer tutmamışlar ya 

da çok az yer tutmuşlardır.  

 

 
 

8971 sözcüğün sözcük sonu ünsüzler grafiğine bakıldığında en fazla kullanılan ilk 5 

ünsüzün N, R, M, K, L olduğu görülür. Özellikle N ve R, kelime kök veya gövdelerinden 

çok eklerde kullanıldığı için sözcük sonunda kullanım değerleri yüksek olmuştur. 
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7. 8971 SÖZCÜĞÜN ÜNLÜ ÜNSÜZ GRAFİKLERİ 

7.1. 8971 Sözcüğün Ünlüleri 

 

Seri 1: sözcük başı, Seri 2: sözcük içi, Seri 3: sözcük sonu 

  

A E I İ O Ö U Ü

Seri1 831 413 42 400 432 194 173 122

Seri2 3578 2542 1644 2633 479 301 1450 1216

Seri3 999 757 767 925 14 1 253 149
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7.2. 8971 Sözcüğün Ünsüzleri 
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8. SONUÇ ve ÖNERİLER 

1. Başlangıçtan bugüne A ünlüsü sözcük başında, sözcük içinde ve sözcük sonunda 

en fazla kullanılan ünlü olurken sözcük başında en az kullanılan ünlü I, sözcük içinde en az 

kullanılan ünlü Ö, sözcük sonunda en az kullanılan ünlü Ö olmuştur. 8971 sözcük içerisinde 

ünsüz seslerin sözcük başında kullanımları değerlendirildiğinde 1173 kullanım değeri ile K, 

1088 kullanım değeri ile B, 830 kullanım değeri ile T ilk üç sırayı almaktadır. Sözcük içinde 

ilk sırada 2284 kullanım değeri ile L, ikinci sırada 2209 kullanım değeri ile R, üçüncü sırada 

1528 kullanım değeri ile N yer almaktadır.  Sözcük sonunda ise 1035 kullanım değeri ile N, 

947 kullanım değeri ile R, 465 kullanım değeri ile M ünsüzleri ilk üç sıradadırlar. 

2. Köktürk Türkçesinde sözcük başında karşımıza çıkan B, Ç, K, S, T, Y ünsüzleri 

her dönemde belirgin bir şekilde karşımıza çıkmaya devam etmişlerdir. Eski Türkçe 

döneminin ardından bu ünsüzlerin dışındaki ünsüzler de sözcük başında yer alırlar. Bu 

konudaki kıpırdanma özellikle Eski Türkçenin son dönemi olan Karahanlı Türkçesi 

döneminde başlar. Ancak bu kıpırdanma düşünülenin aksine çok küçüktür.  Bu hareketliliğin 

çok belirgin bir şekilde takibinin yapıldığı grafik Osmanlı Türkçesine aittir. Ayrıca Köktürk 

Türkçesinde sözcük başında en çok kullanılan ünsüzler en az kullanım değerine Osmanlı 

Türkçesi döneminde sahip olmuşlardır. 

Karahanlı Türkçesi, çeşitli nedenlerle bünyesine aldığı Arapça, Farsça sözcüklerin 

söz varlığını etkilemesi ve önceki dönemlere göre biraz daha çeşitlendirmesi dışında ses ve 

şekil yönünden Köktürk ve Uygur Türkçesi yazı dilinden ayrılmamaktadır. Bu sebeple 

Karahanlı Türkçesi Eski Türkçe devresi içerisinde kabul edilmelidir. 

Başlangıçtan bugüne sözcük başında en çok kullanılan ilk beş ünsüz K, B, T, Y, S 

ünsüzleridir. Bu ünsüzler Köktürk Türkçesinde de sözcük başında en çok kullanılanlardır. 

Tüm grafiklere genel olarak bakıldığında bu ünsüzlerin Osmanlı Türkçesi metinleri hariç her 

dönemde sözcük başında en çok kullanılan ünsüzler olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

noktada Türkçe “aslına sadık bir dildir.” denilebilir. Yaşamış olduğu gelişme ve değişmeler 

Türk dilinin ana iskeletini değiştirmemiştir. 

3. Köktürk Türkçesinde sözcük başında kullanılan ilk 6 ünsüz içerisinde yer alan Ç, 

diğer hiçbir dönemde sözcük başında kullanılan ilk 6 ünsüz içerisinde yer almamaktadır.  

Ayrıca Köktürk Türkçesinde sözcük başında ilk 6 ünsüz içerisinde yer alan T, Batı 

Türkçesini oluşturan Eski Oğuz Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde ilk 6 

ünsüz içerisinde bulunmazken karşılığında D ilk 6 ünsüz içerisine girmiştir. 

4. Bazı ünsüzlerin belli dönemlerde yoğun bir şekilde sözcük başı ünsüzü olarak 

karşımıza çıkmasında ses değişmeleri etkili olmuştur. Örneğin Oğuz Türkçesi için #t > #d 

değişiminden dolayı Eski Oğuz Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi D sesini 

sözcük başında diğer dönemlere göre daha çok kullanırken T sesini de sözcük başında diğer 

dönemlere göre daha az kullanmıştır. 

Yine Oğuz Türkçesi için #k > #g değişimi sonucunda G sesi, Eski Oğuz Türkçesi 

(63), Osmanlı Türkçesi (64) ve Türkiye Türkçesi (66)’nde diğer dönemlere göre sözcük 

başında daha çoktur. Bu kullanıma paralel olarak K sesi kelime başında diğer dönemlere 

oranla daha az kullanım sıklığına sahiptir. 

5. Ğ ünsüzüne, bilindiği gibi, hiçbir dönemde sözcük başında rastlanmazken J 

ünsüzüne bu kadar sözcük içerisinde sadece 1 defa “jandarma” sözcüğü ile Türkiye 

Türkçesinde rastlanılmıştır. 

6. Ligatür adı verilen NG, NY, LT, NÇ, NT ünsüz çiftleri sözcük içinde ve sözcük 

sonunda Köktürk Türkçesinde karşımıza çıkarken Uygur Türkçesinden itibaren NG ünsüzü 

hariç metinlerimizde tespit edilememektedirler. Bunda elbette kullanılan alfabeler etkili 

olmuştur. NG ünsüzü alfabelerin verdiği imkanlar doğrultusunda tespit edilebilmiş, NY 

ünsüzü Uygur Türkçesi ile birlikte n ve y olarak ayrılmıştır. Ancak LT, NÇ ve NT ünsüzleri 

birden bire yok mu oldular yoksa tespit mi edilemediler? NG ünsüzü için özellikle Arap 

alfabeli metinlerimizde nun ve kef, yani iki işaret kullanılmış ise diğerleri için de iki işaret 

kullanılmış olamaz mı? Ayrıca NG ünsüz çifti Türkiye Türkçesi metinleri hariç tüm 

zamanların metinlerinde tespit edilebilir durumdadır. 
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7. Ünsüzler içerisinde sözcük başında en çok kullanılan ünsüz K, en az kullanılan Ğ 

ve J; sözcük içinde en çok kullanılan ünsüz L, en az kullanılan J; sözcük sonunda en çok 

kullanılan ünsüz N, en az kullanılan ünsüz J, Ğ olmuştur. 

8. O ünlüsü iç ve son seste toplam 86 (72 iç ses+14 son ses) kullanım sıklığı ile 

Türkiye Türkçesindeki 91’lik iç seste kullanımın ardından, en fazla Uygur Türkçesindedir. 

Türkiye Türkçesindeki kullanımın “alkol, telefon, televizyon, sonra, marangoz, koyduğu, 

istasyon, sokak, boş, çok, kollamak, konuş, kokluyor, geliyor, dolu, bozgun, kımıldıyor, 

kalkıyor, birçok, Topkapı, içiyor, yiyor, gülüyor, konuşuyor, hoca, piyano, sodyum, fotoğraf, 

kızorta, bilmiyorum, mimoza…….” gibi sözcüklerle değer kazandığına bakılırsa çoğunluğun 

alıntı kelimelerden, -yor şimdiki zaman ekinin varlığından ve birleşik sözcüklerden 

kaynaklandığı söylenebilir. Bunların dışındakilerde ise o ünlüsü, her ne kadar sözcük içinde 

değerlendirilse de, ilk hecede yer tutmaktadır. 

O ünlüsü son ses olarak sadece Uygur Türkçesi metinlerinde karşımıza çıkmıştır. 

 

 
 

 
 

9. Grafiklerimize genel olarak baktığımızda, grafiklerimiz Türk dilinin tarihi 

gelişimine uygun tasnifine paralel bir görünüm çizmektedir. Eski Türkçe olarak 

sınırlandırılan Köktürk, Uygur, Karahanlı Türkçeleri grafikleri birbirine yakın bulgular 

verirken 13. yüzyıldan itibaren dallanan Türk dilinin bu görünümü grafiklere de yansımıştır. 

Özellikle yaşanan fonetik olayların sonuçları grafiklerde gözle görülür netliktedir. 

10. AHMET BURAN YASASI: Köktürk Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde sözcük 

başında kullanım sıklığı en çok olan ünlü A ünlüsüdür. Yine sözcük başı, sözcük içi, sözcük 

sonu ünsüzlerin kullanım sıklıklarına göre söz konusu iki dönem karşılaştırıldığında, en fazla 

kullanılan ünsüzlerin aynı olduğu verisine ulaşılmıştır. Elde edilen bu veriler, ünlü ve 

ünsüzlerin kullanım sıklıklarına göre, Batı yakasında ciddi bir değişim olmadığı sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır: 
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                      EN FAZLA 

   KÖKTÜRK TÜRKÇESİ   TÜRKİYE TÜRKÇESİ 

 Sözcük başında     B          B 

 Sözcük içinde     R          R 

 Sözcük sonunda    N          N 

11. Bu çalışmanın aynısı çağdaş Türk lehçeleri için de uygulanabilir ve önemli 

veriler elde edilebilir. 

12. Bu çalışma neticesinde Türk dilinin en çok kullandığı sesler belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda bilgisayar klavyelerinde harflerin dizimi Türk diline uygun bir biçimde 

yerleştirilebilir. 
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IX. ULUSLARARASI 
DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 

 

 

 

 

Dil Politikaları 
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Tarık Buğra’nın Düşman Kazanma Sanatı’nda Dil Politikalarına Yönelik Eleştiriler ve 

Bugüne Katkısı 

 

Ebru BURCU YILMAZ* 

 

Öz: Dile ilişkin politikalar kültür ve kimlikle yakından alakalıdır. Sağlıklı bir 

iletişimin gerçekleşmesi için dil kullanımı konusunda gösterilecek titizlik, gerek bireysel 

gerekse toplumsal düzlemde gerçekleşmesi arzu edilen huzur ve sükûnet ortamının 

doğmasında etkilidir. Bu sebeple dil politikaları konusunda ortaya konulan yaklaşımların 

dikkatle ele alınarak tartışılması bu çabaya olumlu katkılar sunabilir. 

Edebiyat sahasında verdiği, devrini aşan eserlerin yanı sıra deneme ve eleştiri 

yazılarıyla da Türk nesrinin önemli kalemlerinden biri olan Tarık Buğra, Düşman Kazanma 

Sanatı kitabında dil meselesine geniş bir yer ayırır. Tespit ve eleştirilerin yanı sıra teklifler de 

ortaya koyan Buğra, bugün de varlığını sürdüren Türkçe'nin sorunlarını ele alırken dil ve 

edebiyatın bir toplum için gerekliliğine dikkat çeker. 

Bu bildiride, dil politikalarının belirlenmesinde edebiyatı da işlevsel bir alan olarak 

gören Buğra'nın düşüncelerinden hareketle bugün geçerliliğini koruyan meselelere dikkat 

çekilmesi ve çözüme yönelik düşüncelerin tartışmaya açılması amaçlanmaktadır. Dilde 

sadeleşme hareketleri, öz Türkçecilik, edebiyat ve iktidar ilişkisi, dil varlığının korunmasına 

yönelik öneriler ve Türk dilinin gelişmesinde edebiyatın katkısı gibi çeşitli açılardan konuyu 

elen yazarın düşünceleri ile güncel dil politikaları birlikte ele alınarak yapıcı teklifler ortaya 

konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarık Buğra, düşman kazanma sanatı, dil politikaları, edebiyat, 

Öz Türkçecilik. 
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Giriş 

Tarık Buğra (1918-1994), hikâye ile başladığı yazarlık serüvenine roman, tiyatro, 

gazete, eleştiri ve deneme gibi farklı türlerde kaleme aldığı yazılarla devam eder. Külliyatı 

ağırlıklı olarak romanlardan oluşan yazar, yerel ve millî konuların yanı sıra evrensel nitelikli 

mesajlara da yer verir. Buğra’nın eserlerindeki ortak tema olarak nitelenebilecek temel 

çıkarım, insanın anlam arayışı ve kimlik vurgusudur. 

Yazı faaliyetini, “insanın kendi içine doğru yaptığı bir koşu” olarak tanımlayan Tarık 

Buğra, tematik olarak insanın ruhsal büyüme sürecini anlatan vakalar kurgularken kullandığı 

Türkçe ile de dil işçiliğinin nitelikli örneklerini ortaya koyar. Onun eserleri muhteva 

açısından olduğu kadar dilin kullanımında gösterdiği titizlik açısından da takdire şayandır. 

Tarık Buğra, eleştiri ve tekliflerini ortaya koyduğu düzyazılarında önemli bir bölüm ayırdığı 

dil meselesindeki yaklaşımının örneklerini romanlarında uygulamalı olarak dikkate sunar. 

Tarık Buğra, gerek romanlarında işlediği temalar gerekse eleştiri yazılarında ortaya 

koyduğu düşünceler açısından zamana yenik düşmeyen sanatçılardan biridir. Türkiye’nin 

yakın dönem siyasî tarihini toplumsal problemleri merkeze alarak yansıtan Buğra, bugün de 

geçerliliğini koruyan bazı sorunlar karşısında izlenmesi gereken yollara dair görüşler ileri 

sürer. Bu bakımdan Tarık Buğra okumak, devrinde olduğu kadar bugün de son derece ufuk 

açıcı bir kazanım olarak değerlendirilebilir. 

Nurettin Topçu’nun Kültür ve Medeniyet isimli kitabında yer alan bir yazı, 

“Dilimizin Dolmayan Çilesi” başlığını taşır (2010: 100). Tarık Buğra da Topçu ile aynı 

kaygılarda birleşerek Türkçe’nin çilesi üzerine kaygı ve düşüncelerini içeren yazılar kaleme 

alır. Onun münekkit tavrı sadece eleştiriden ibaret olmayıp yapılması gerekenlere dair de 

teklifler içerir. 

Düşman Kazanma Sanatı, Tarık Buğra’nın inandığı doğrulardan ödün vermeden 

eleştirel bir üslupla kaleme aldığı yazılardan oluşur. “Dil ve Edebiyat Üzerine Yazılar” alt 

başlığıyla yayımlanan kitabın ilk baskısı 1979 yılına aittir. Üç alt başlık halinde bölümlenen 

çalışmanın dil konusuna ayrılan birinci bölümü “Türkçe Deyip Geçtikleri” başlığını taşır. 

Kırk sekiz yazının yer aldığı bu bölümde Tarık Buğra, Öz Türkçe konusundaki eleştirilerini, 

dile yapılan sunî müdahalelere, dilde özenti konusuna ve kurumsal düzeyde yapılması 

gereken dil çalışmalarına dair tespit, tenkit ve tekliflerine yer verir. 

Öz Türkçe Hareketine Yönelik Eleştiriler 

Tarık Buğra, öz Türkçe hareketinin dile yapılan sunî bir müdahale olduğu 

düşüncesindedir. Dilde tasfiye yoluyla bir takım kelimelerin atılması ya da dışarıdan bazı 

kelimelerin zoraki olarak dile dâhil edilmesini doğru bulmaz. Böyle bir girişimin her şeyden 

önce edebiyata zarar verdiğini ileri sürer. 

Türk dilinin sadeleşme evrelerinin tarihsel sürecine bakıldığında dil konusundaki en 

ciddî tepkilerin edebiyatçılar tarafından veriliyor olması Buğra’nın kaygılarını haklı çıkarır. 

Sözgelimi; Yeni Lisan hareketinin dildeki tasarruflarını en ciddi şekilde eleştirenlerden biri 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur. Kelimelere müdahale edilerek edebiyatın anlam ve duygu 

dünyasının tahrip edildiğini düşünen Yakup Kadri, Yeni lisan hareketinin tasfiyecilikten 

uzak bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğini savunur. 

Tarık Buğra, Atatürk’ün öz Türkçe konusundaki yaklaşımını ortaya koyarken 

dönemin resmî yazışmalarından örnekler seçer. Bunlardan 26 Eylül 1934 tarihini taşıyan bir 

telgrafta Cumhurbaşkanlığından gönderilen bir tebrik mesajına yer verir. Bu tarihten üç yıl 

sonra 1937 yılında yine aynı kurumdan aynı içerikle gönderilen mesajı, önceki ile 

karşılaştırarak dildeki değişime dikkat çeker: 

“Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğinden gönderilmiştir: Dil bayramından ötürü Türk 

Dili Araştırma Kurumu Genel Özeğinden, ulusal kurumlardan kutunbitikler aldım. 

Gösterilen güzel duygulardan kıvanç duydum. Ben de kamuyu kutlularım.   Gazi M. Kemal 

(26 Eylül 1934)” 

“Dil Bayramı münasebetiyle Türk Dil Kurumu’nun hakkımdaki duygularını bildiren 

telgrafınızdan çok mütehassis oldum. Teşekkür eder, değerli çalışmalarınızda 

muvaffakiyetinizin temadisini dilerim.    K. Atatürk (26 Eylül 1937) 

Tarık Buğra’nın dil konusundaki en temel eleştirisi öz Türkçecilik gibi hareketlerin 

politika malzemesi olarak kullanılarak bir ideoloji doğrultusunda dikte ettirilmesidir. 



 

 

953 

 

“Yabancı dillerin baskısından kurtulmuş, ulusal, arı bir dil kurmak” iddiasının arkasına 

sığınarak ve öz Türkçeciliği desteklemeyenleri Atatürk’e düşman olmakla suçlayarak dil 

üzerinden toplumu ayrıştırmak gibi bir yaklaşımı kabul etmeyen Tarık Buğra, öz Türkçecilik 

kaygısının arkasına gizlenen kötü niyetli bir zihniyetin varlığına işaret eder. Hatta onlara 

‘kiralık katiller’ der.  Bütün dillerin birbirleriyle kelime alıverişi içinde olduğunu hatırlatarak 

“kelimelerin soyunu sopunu aramak ırkçılığın en çıkmazı, en yıkıcısıdır” der ve ekler: Dilini 

tahrip ettiğiniz milleti düşünemez, söylemek istediğini söyleyemez, söylediğini anlatamaz 

hâle getirmek kolaylaşır. 

Dil-Düşünce İlişkisi 
Kimliği oluşturan bileşenlerden biri olan dilin sıhhati, düşünce üretimi ve aktarımını 

doğrudan etkiler. Düşüncelerin netliği ya da muğlaklığı dile yansıyan kelimelerden 

anlaşılabilir. Düşünce aktarımında dilin işlevi konusundaki hassasiyete örnek olarak Tarık 

Buğra’nın aktardığı bir anekdot dil konusunda sorumluluk üstlenmesi gereken kurumların 

ciddiyetini de sorgular mahiyettedir: 

“Adnan Adıvar Beyefendi’den öğrendiğimiz şu vakayı bir defa daha tekrarlayalım: 

Sorbon Üniversitesi’nde fizik imtihanında, sualleri pek güzel cevaplandıran bir talebeyi, iki 

Fransızca yanlışı yaptı diye döndürmüşler. 

Ne olur biz de, iki değil, yüz iki Türkçe yanlışı yapan profesörlerin, belediye veya 

vekâlet neşriyat müdürlerinin ve benzerlerinin değiştirildiği günü bir görsek! 

(…) Dili yanlış kullanma hiçbir faziletsizliğin katî delili değildir. Burası doğru. 

Fakat bozuk dilin bozuk düşünce demek olduğu da muhakkak.” (Buğra, 2002: 20) 

Düşünce üretimi için gerekli olan terimler konusunda bugün de yaşanan sıkıntılardan 

biri bilim dilini oluşturan terimlerin kontrolsüz bir şekilde kimi zaman da keyfi olarak 

kullanılmasıdır. Terimlerin çoğunlukla çeviri yoluyla dile girmesi, kaynak dilde bilimsel 

üretimi sınırlandırmakta ve yabancı bir dilin anlam dünyasına hapsetmektedir. Dilde 

terimlerin türetilmesi bilimsel çalışmaların nitelik ve niceliğiyle de yakından ilgilidir. 

Dolayısıyla terim üretmeyen bir dil tercüme ve taklit evresinden öteye geçmesi mümkün 

değildir. 

Dil, şüphesiz sadece ses ve söze bürünmüş bir kullanımdan ibaret değildir. Dil 

meselesi, insanın düşünme yöneliminden itibaren ele alınması gereken köklü bir bakış 

açısına ihtiyaç duyar. Zîrâ, duygu dile gelmeden önce mevcuttur. Ses ve sözle birleşince dile 

gelmiş olur. Bir dilin zenginliği, onun ifade edebildiği duygu ve düşüncelerin zenginliğine 

bağlıdır. 

Kelimelerin Ölümü 

Tarık Buğra, Türkçe’nin savunmasız kaldığını ve kelimelerin öldürülüşü karşısında 

devletin ve kurumlarının bu duruma seyirci kalmasından şikâyetçidir. Çünkü kelimelerin 

öldürülüşü ona göre nesillerin öldürülmesi anlamına gelir. Kültürel sürekliliği sağlayan 

unsurlardan biri olan dil, nesilleri birleştirmek yerine birbirinden uzaklaştırmakta bu sebeple 

de köklü bir kültür oluşturmak mümkün olmamaktadır. Buğra’ya göre öz Türkçe benzeri 

dayatmaların arkasında milletin kimliği ve kültür köklerine yönelik bir kötü niyet 

yatmaktadır. 

Bazı kelimelerden hareketle ideolojik kimlik giydirmeye çalışılmasını eleştiren Tarık 

Buğra “şehir” ve “kent” kelimeleri üzerinden bu çarpık yaklaşımı eleştirir: 

“Şehir dediniz mi, gericisiniz, Osmanlıcayı tutuyorsunuz. Türkçe’nin yani Türklüğün 

düşmanısınız. Kent deyince de ilerici olursunuz, devrimci olursunuz, Atatürkçü olursunuz, 

Türkçe’den ve Türkiye’den yana olursunuz.”(Buğra 2002: 21) 

Kelimelerin ölümü sadece fonetik ya da etimolojik bir mesele değil o kelimenin 

hayat içindeki pratiklerinin de ortadan kalkması anlamına gelir. Zîrâ, kelimenin anlam 

dünyasıyla birlikte dilden kaldırılması o kelime ile ifade bulan eylemlerin de anlamını 

kaybederek yerine bir boşluk bırakması sonucunu doğurur. Bu konuda Tarık Buğra’nın sıkça 

anlattığı bir anekdota göre; bir açıkoturumda kendisine sorarlar: ‘Arapça ‘hakikat’ın yerine 

Türkçe ‘gerçek’i kullansak ne kaybederiz?  Cevap çok kısa olur: ‘Hakikat’ı kaybederiz.  Bu 

durumu zihnin çölleşmesi olarak tanımlayan Buğra, “kelimelerle düşünürüz” sözüne sıkça 

atıf yapar. Dil, aklın gören gözü ise, kelimelerin budanması zihnin de çölleşmesine sebep 

olur. 
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Dilden çekilen kelimeler o dili kullanan insanların duygu ve düşünce dünyasındaki 

anlam çeşitliliğinin de çoraklaşmasına sebep olurlar. Üstelik bu sonucun sunî bir müdahale 

ile gerçekleşmesi ciddî bir kimlik krizine sebep olabileceği gibi dilin doğasına uymayan 

ekleme ve çıkarmalarla tahrip edilmesi anlamına gelmektedir. Tarık Buğra’nın dil 

konusundaki temel hassasiyeti dilin değişmesine değil, bu durumun doğal bir seyir içinde 

gerçekleşmemesidir. 

Dil İşçiliği Olarak Edebiyat 

Edebiyat, dili koruyan ve yaşatan bir alandır. Bir dilin en nadide örneklerinin yer 

aldığı bir saha olan edebiyat gücünü, sanatçıların dil işçiliklerinden alır. Dile dışarıdan 

yapılan her müdahale sadece kelime düzeyinde bir yok oluşa sebep olmakla kalmıyor daha 

kötüsü o kelimenin hayat bulduğu edebi ürünleri de olumsuz yönde etkiliyor. Tarık Buğra bir 

cinayet olarak nitelediği bu durum karşısında edebiyatçıların dili korumakla mükellef 

olduklarına dikkat çekiyor: 

“Öldürülen, boğazlanan her kelime ile birlikte cüzzama uğramış gibi sapır sapır 

dökülen Türk mısralarını, Türk atasözlerini, türküleri, şarkıları, tekerlemeleri, masalları, 

ilim, sanat ve edebiyat eserlerini biz düşünmeyeceksek kim düşünecek? Bu barbar 

yağmasının ve tahribinin karşısında bizim içimiz yanmayacaksa kimlerin yanacak?” (Buğra, 

2002: 58) 

Herkesin dile müdahale hakkını kendinde bulmasını eleştiren Tarık Buğra, bu 

konuda en zararlı kesimin politikacılar olduğunu söyler. Türkçe’nin özensiz kullanılmasının 

arkasında, politikacıların ciddiyetsiz tutumları olduğunu iddia etmekle birlikte dil 

meselesinin ülkenin diğer sorunları kadar önemsenmemesini de bir talihsizlik olarak 

değerlendirir: 

“Sayın İnönü ve ötekiler, neden Einstein’in izafiyet nazariyesi veya Plank’ın 

kuantum nazariyesi için kısaca neden fizik, kimya, astronomi vesaire için fikirler ileri 

sürmez, direktifler vermez de sıra Türkçe’ye gelince “şeflik, önderlik, büyüklük” damarları 

tutar? (…) Dil de en azından ötekiler kadar bilgi ister, kabiliyet ister.” (Buğra, 2002: 59) 

Yanlış dil politikalarından olumsuz bir şekilde etkilenen edebiyat, nesiller arasındaki 

kültürel ve edebî süreklilik duygusunun kopmasına sebep olmuştur. Kültür ve sanata dair 

birikim büyük ölçüde bu kopukluk sebebiyle yok olurken, köksüz bir yönelim kendi kendine 

yabancılaşan bir neslin elinde geçmiş zamanlardan yalıtık bir şekilde varlık gösterebilmiştir. 

Yahya Kemal’in imtidat kavramıyla özetlediği “gelişerek devam etmek; devam ederek 

gelişmek” düşüncesi nesiller arasındaki dil kopukluğu sebebiyle kesintiye uğramıştır. Zîrâ 

kelimelerin yitimi sadece konuşma ve yazı dilini etkilemekle kalmayıp dilin yansıdığı bütün 

alanlara tesir etmektedir. 

Dil tercihleri insanlar arasındaki ideolojik ayrışmayı körüklerken, kendi köklerine 

yabancı olmaktan kaynaklanan bir sevgi ve ilgisizlik içinde öz kaynaklarına Fransız kalan bir 

nesil türemiştir. Bu durumun müsebbibi Tarık Buğra’ya göre dil ırkçılığı yapan kişilerdir: 

“Şâirlerimizin, yazarlarımızın kullandığı kelimeler Türkçe’dir. Daha ilerisi var; 

Türkçemiz onların kelime kullanışları ile ancak bununla değerlenir, güzelleşir, 

zenginleşir.(…) Medeniyetler ve diller, edebiyatları ile edebiyatlarının seviyesi ile 

değerlendirilir.” 

“Türkçe’yi uzmanları dâhil hiçbir kimse değil, ancak ve ancak soylu edebiyatçılar 

kurtaracak ve geliştirecektir. Şimdiye kadar ve bütün dillerde olduğu gibi.”(Buğra, 2002: 

89) 

Dilin kurtuluşunu edebiyatçılarda gören Tarık Buğra, soylu edebiyatçıların dili layık 

olduğu şekilde kullanarak ona değer kazandırabileceklerini ifade eder. Medeniyetin gelişme 

göstermesi de dil ve edebiyatın seviyesinin yükselme göstermesine bağlıdır. 

Dilin Korunması 

Türk Dil Kurumunu, politize olduğu gerekçesiyle ciddi bir şekilde eleştiren Tarık 

Buğra, dilin devlet tarafından korumasız bırakıldığını ve bu sebeple dış müdahaleler kadar 

içeriden de bilinçli olarak tahrip edildiğini belirtir. Türkçe’nin kanun ve yönetmeliklerle 

ciddi bir şekilde korunması gerektiğine inanan yazar, mevcut başıboşluğun dile dair bir 

kontrol mekanizması olmamasından kaynaklandığı inancındadır: 
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“Sordum soruşturdum; Türk parasını korumak için kanun varmış da Türk dili için 

böyle bir şey düşünülmemiş; Galiba, kendisini korur o demişler.(…) Söylediklerine bakılırsa, 

Türkçe ile ilgili bir yönetmelik varmış. Buna göre, işyerinin adı Türkçe olmak gerekirmiş. 

Çeşitli sebeplerden ille yabancı kelime kullanacak bir durum varsa, Türkçesinin bilmem 

kaçta kaçı kadar olmak zorunda imiş”(Buğra, 2002: 75-76). 

Dünyada Fransa, Litvenya, Cezayir, Kolombiya, Estonya, Romanya gibi pek çok 

ülkede dilin korunmasına dair kanunlar varken Türkçe için böyle bir düzenlemenin 

yapılmamış olması büyük eksikliktir. Türk parasının bile korunduğu bir adalet sisteminde 

dilin başıboş bir şekilde bırakılması mevcut ve gelecek nesiller için tahrip edici ciddî 

sakıncalar barındırmaktadır. Bu konuda Tarık Buğra, devletlerin ve milletlerin, dillerini 

koruma konusunda nasıl bir refleks geliştirdiklerini gösteren bir adekdot aktarır. Amerika’da 

ilk atom bombası denemesi yapıldığı zaman haberi alan Fransız Akademisi, vakit gece yarısı 

olmasına rağmen toplanır ve bu olayın getireceği terimlerin Fransızca karşılıklarını bulmak 

ve bu işi de halka intikal etmeden yapmak kararını alır.  Bu tepkisel tavır dilin korunmasına 

yönelik bir hassasiyet olarak okunmalıdır. 
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Sonuç 

Tarık Buğra’nın dil ve edebiyat konusundaki tenkit yazılarını bugün tekrar okumak 

ve üzerinde düşünmek Türk dilinin güncel sorunlarına çözüm üretme noktasında yapıcı 

katkılar sağlayabilir. Bir edebiyatçı olarak dilin kullanımında son derece titiz davranan 

Buğra, sanatçı kişiliğinin yanı sıra aydın kimliğinin verdiği sorumluluk duygusuyla da bu 

konuya yaklaşır. 

Sonsözü Tarık Buğra’ya bırakarak onun dil konusundaki görüşlerinin özeti olarak 

kabul edilebilecek düşüncelerine atıf yapılabilir: 

“Biz diyoruz ki, Öz Türkçe değil, Türkçe. Bir kültür, sanat ve medeniyet dili olan 

Türkçe. Şehir, Türkçe değil kabul. Ama kent de Türkçe değil ve yalnız kent demekle 

kalmayıp, “Beş Şehir” gibi “Hayal Şehir” gibi ölümsüz eserlere isim olmuş ve yüzlerce 

mısrada, bir o kadar atasözünde, tekerlemede, geçmiş hikâyelerde, romanlarda, piyeslerde 

on binlerce defa kullanılmış ‘şehir’ kelimesine idam fermanı çıkarmaya kalkışmak, bütün 

genişliğiyle barbarlıktır; çünkü bütün eserleri o düşünce, sanat ve bilgi meyvelerini diri diri 

gömmek hırsından başka bir hedef taşımaz” (Buğra, 2002: 107) 

Tarık Buğra ve Düşman Kazanma Sanatı’nı yazıldığı dönemde olduğu kadar yıllar 

sonra da kıymetli hâle getiren sebeplerden biri de Türkçe’nin köklü sorunlarına temas etmesi 

ve çözüm önerileri sunmasıdır. Teorik yazılarının uygulama alanı olarak 

değerlendirilebilecek hikâye, roman ve tiyatro metinlerinde de sanatçının dil hassasiyetini 

koruduğu ve kalemini bu yönde kullandığı görülmektedir. 
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Türkiye’deki Turistik Lokanta Menülerinin Dili 

 

Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL* 

 

Öz: Lokanta menüleri, yiyecek ve içeceklerin özelliklerine göre birbirlerine 

uyumlu gruplar halinde sıralandığı genellikle görüntüsel ve simgesel göstergelerin bir 

arada yer aldığı metinlerdir. Yeme içme kültürü, kültürün önemli bir parçasını oluşturur. 

Yabancı bir ülkeye giden turist, o ülkeye has yeme içme kültürünü büyük ölçüde lokanta 

menülerinden edinir. Bu nedenle lokanta menülerinin dili, bu metinlerdeki çeviriler kültür 

aktarımı açısından önem arz eder. Bu bildiri, Türkiye’deki turistik lokanta menülerinin 

dilini konu almaktadır. Bu bildiride, Türkçenin turistik lokanta menülerindeki durumunun 

değerlendirilmesi amacıyla, özellikle Türkiye’de en çok turist çeken iki şehir olan 

İstanbul ve Antalya’daki turistik lokantalar olmak üzere, Türkiye’de turistlere yemek 

arzında bulunan lokantaların menüleri, kullanılan dil açısından ele alınmıştır. Bildiride 

öncelikle yemek menülerinin metin türü özelliklerine değinilmiş, daha sonra kültürel 

öğeler arasında yiyecek içecek adlarının durumu ele alınmış ve erek dillere aktarımlarda 

dikkati çeken hususlar yorumlanıp aktarım yöntemleri konusunda görüş ve öneriler 

sunulmuştur. Bu bildiride, Türkiye’deki turistik lokanta menülerinde yer alan yiyecek 

içecek adlarının nasıl çevrildiği ve nasıl çevrilmesi gerektiği üzerinde durulmuş; Türk 

kültürünün başka kültürlere aktarılmasında, diğer kültür dizgesinde yer edinmesinde bu 

çevirilere önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: turistik lokanta menülerinin dili, Türkçe yiyecek içecek adları, 

kültür aktarımı  

Abstract: Restaurant menus are texts in which visual and symbolic 

representations are usually placed together and that compatible groups according to the 

characteristics of food and drinks. Eating and drinking culture constitutes an important 

part of the culture. A tourist arriving at a foreign country obtains highly the food and 

drink culture of that country from menus of restaurants. For this reason, the language of 

the restaurant menus, the translations in these texts are important in terms of culture 

transfer. This paper is about the language of tourist restaurants in Turkey. In this study, to 

evaluate case of Turkish in the menus of the touristic restaurants in Turkey have taken the 

topic menus of the touristic restaurants in Turkey, especially restaurant menus of Istanbul 

and Antalya, which are the two cities attracting the most tourists in Turkeys. In the paper, 

firstly the text type characteristics of the food menus were mentioned, then the status of 

the food and drink names among the cultural items was discussed and striking features 

about the transmissions to target language have interpreted and have offered the opinions 

and suggestions about the methods of transferring. In this paper, it was emphasized how 

the names of foods and drinks in tourist restaurants in Turkey are translated and how they 

should be translated; it is emphasized that when translating Turkish cultures to other 

cultures, in taking place in other culture line it should be given importance to these 

translations.  

Keywords: language of tourist restaurant menus, names of Turkish food and drink, 

culture transfer 
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Lokanta menüleri, yiyecek ve içeceklerin özelliklerine göre birbirlerine uyumlu 

gruplar halinde sıralandığı, genellikle görüntüsel ve simgesel göstergelerin bir arada yer 

aldığı metinlerdir. Yeme içme kültürü, kültürün önemli bir parçasını oluşturur. Yabancı bir 

ülkeye giden turist, o ülkeye has yeme içme kültürünü büyük ölçüde lokanta menülerinden 

edinir. Bu nedenle lokanta menülerinin dili, bu metinlerdeki çeviriler, kültür aktarımı 

açısından önem arz eder. Bu bildiri, Türkiye’deki turistik lokanta menülerinin dilini konu 

almaktadır. Bu bildiride, Türkçenin turistik lokanta menülerindeki durumunun 

değerlendirilmesi amacıyla, Türkiye’de en çok turist çeken iki şehir olan İstanbul ve 

Antalya’daki turistik lokantalar örnekleminde, Türkiye’de turistlere yemek arzında bulunan 

lokantaların menüleri, kullanılan dil açısından ele alınacaktır. Bildiride öncelikle yemek 

menülerinin metin türü özelliklerine değinilecek, daha sonra kültürel öğeler arasında yiyecek 

içecek adlarının durumu ele alınacak ve erek dillere aktarımlarda dikkati çeken hususlar 

yorumlanıp aktarım yöntemleri konusunda görüş ve öneriler sunulacaktır. Menülerde yer 

alan yiyecek içecek adlarının nasıl çevrildiği ve nasıl çevrilmesi gerektiği üzerinde 

durulacak; Türk kültürünün başka kültürlere aktarılmasında, diğer kültür dizgesinde yer 

edinmesinde bu çevirilere önem verilmesi gerektiği dil politikaları açısından 

değerlendirilecektir. 

Menü nedir? 

Menü kelimesinin kökeni Latincede "küçük-ufak" anlamına gelen "minutus" 

sözcüğünden türemiştir. Türkçeye Fransızcadan geçmiş olan menü (Fransızca menu) 

sözcüğü “bir öğünde sunulan yiyeceklerin ayrıntılı listesi” anlamındadır (Sezgi ve Cömert 

2015). Güncel Türkçe Sözlük’te menü: “1. Yemek listesi; 2. Sofraya çıkarılacak yemeklerin 

hepsi; 3. bilişim Komut veya seçenek listesi” şeklinde tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr). 

Yiyecek ve içecek bilimi sanatı olan gastronomide yiyeceklerin özelliklerine göre 

birbirlerine uyumlu gruplar halinde sıralanmalarına menü denir. Menülerde yiyecek içecek 

adları, bazen tarifleriyle ve çoğu kez de görüntüsel göstergeleriyle birlikte yer alır. Kısacası 

menü, yiyecek-içecek listeleri sunan bir metin türüdür. 

Metin türü özellikleri 

Üç tür menüden söz edilebilir: 1) Table d’Hote menü: Belli dönemler için hazırlanıp 

mevsim özelliği değişene kadar periyodik olarak tekrar edilebilen menülerdir; hastane, okul 

menüleri gibi. Menülere numaralar verilir ve sırasıyla her gün bir menünün servisi yapılır. 

Son menüden sonra tekrar başa dönülerek menü tekrarlanır; 2) Fix menü: Menü fiyatına 

içecek cins ve miktarlarının da dâhil edildiği bir çeşit table d’hote menüdür. Yemekler aynı 

olmakla beraber içecek cins ve miktarları değişebilir; 3) A la carte menü: Lokantada servis 

yapılan yiyecekler klasik menüdeki sıraya göre yazılarak karşılarına fiyatları belirtilir. 

Müşteriler kartları inceleyerek istedikleri yemekleri sipariş ederler. Servis garson tarafından 

yapılır. Fiyat olarak yenilen yemeğin tutarı ödenir. Yiyecek ve içecekler klasik menü 

düzeninde soğuk ordövrler (meze, çerez türü yiyecekler), çorbalar, sıcak ordövrler, balıklar, 

et yemekleri, sıcak antreler (sufle, tepsi böreği, talaş böreği, su böreği vs.), soğuk antreler 

(pateler vs.), şerbetler, rotiler (ekmek), salatalar, sebzeler, tatlılar, savoriler (peynir çeşitleri), 

şeklinde sıralanır. Günümüzde yerel halka hitap eden lokantalarda klasik menü tam 

anlamıyla sunulmamakta, ancak turistik lokantalarda klasik menü kullanılmaktadır. 

Yemek kültürü ve yiyecek içecek adları kültürün önemli öğeleri arasındadır. Büyük 

ölçüde coğrafya ve buna bağlı yaşama koşullarından etkilenmiş olan yeme içme kültürü, 

toplumdan topluma farklılık gösterir. Her toplum kendi ürettiği yiyecek ve içeceğe kendi 

dilinin üretim imkânlarını kullanarak adlar verir. Yeme içme kültürü dinî inançlar, yerleşik 

olup olmama durumu, etkileşimde bulunulan topluluklara göre değişim ve gelişim 

gösterebilmektedir.  

Orta Asya’da yaşayan Türkler göçebe hayatın bir gereği olarak hayvancılıkla 

uğraştıkları için daha çok et, süt, yağ ve peynir gibi hayvansal gıdalarla ve tahıllarla 

besleniyorlardı. Geyik, tavşan, koyun, deve, at eti temel besinler arasındaydı. Atın eti, sütü 

çok sevilirdi, ısısından faydalanılarak pastırma yapılırdı. En çok kullanılan tahıl akdarıydı. 

Bunun dışında arpa ve buğday da önemli bir yer tutuyordu. Türkler Orta Asya’dan 

Anadolu’ya, Balkanlar’a, Afrika’ya kadar dağıldıkları dünya coğrafyasında, eski yemek 

alışkanlıklarını, yenileriyle birleştirerek devam ettirmişler (Akkoyunlu 2012: 326); Asya’dan 
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dört bir yana akarken Uzak Doğu’da oluşan zengin yemek kültürünü yol boyu geçtikleri her 

ülkeden aldıkları malzemeyle zenginleştirerek yeni lezzetler geliştirmişlerdir. Orta Asya’dan 

taşıdıkları et ve mayalanmış süt ürünleri ağırlıklı yiyecek içecek kültürlerine Anadolu’ya 

geldikten sonra Akdeniz çevresinin sebze ve meyvelerini, güneyin baharatlarını ekleyen 

Türkler zengin bir yemek kültürünün sahibi olmuşlardır. Araz (2009), Osmanlı mutfağı ve 

sofra düzeninin 2. Murat döneminden sonra gittikçe daha da zenginleştiğini kaydeder. Balık 

yemekleri ise Osmanlı mutfağına Fatih döneminden sonra Bizans etkisiyle girmiştir (Şavkay 

2009: 23). Osmanlı yemekleri her zaman çorbalarla başlar ve sofradan değişik ekmekler 

eksik olmazdı. Et yemekleri ve kurutulmuş sebzeler çeşitli pilavlarla birlikte sunulurdu. 

Sofralarda sebze yemekleri de önemli bir yere sahipti. Osmanlı mutfağında hamur işleri de 

çokça yapılır; böreklerin yanında genellikle ayran içilirdi. Sahur sofralarının baş tacı hoşaf 

ve meyve sularından evde yapılan tükenmez de sevilen içecekler arasındaydı. Osmanlı 

mutfağında hamur, süt ve meyveden yapılan ve yemeklerin sonunda yenen tatlıları da 

unutmamak gerekir. “Hangi yemekten sonra olursa olsun, kahve vazgeçilmez bir son 

noktadır.” (Araz 2009: 13) 

Geçmişten günümüze Türk yeme içme kültüründe bazı unsurlarda değişiklikler 

meydana gelirken bazı unsurlar aynen korunmuştur. Söz gelimi, Türk dilinin en eski sözlüğü 

olan DLT’de 1 yerde geçen ayran ve çörek, 6 yerde geçen tutmaç (tutma aç~tutmaç), 7 kez 

geçen yogurt günümüzde sürdürülen yemek kültürünün parçalarıdır. Günümüzde aynı 

sözcükle karşılanan veya yapımında aynı maddelerin kullanıldığı yiyecek içecek adlarının 

bir bölümü DLT’de farklı adlarla anılmaktadır. Örneğin çok sayıda şehriye (letu-litü, 

sarmaçuk, ügre, kuyma) adına, yine çok sayıda bumbar dolması ya da sucuk (sogut, soktu, 

togrıl, yörgemeç) olarak karşılanan yiyecek adına rastlamak mümkündür. Bu durum 

yapılıştaki, küçük de olsa, farklılıkların göstergesidir. Söz gelişi, soktu adıyla adlandırılan 

sucuk karaciğerden yapılır.  

Yiyecek içecek adları yapılarına göre basit (bat, kete, piti gibi), türemiş (batırık, 

kömbe gibi), birleşik (akkız, bozbaş, kâğıt helva, kazan dibi, kestane şekeri, ayranaşı gibi), 

ek kalıplaşmasına dayalı (sarma, dolma, dondurma, döner, kalbura bastı, hünkar beğendi 

gibi) veya tekrarlı (bici bici) olabilir. Birden fazla kelimeden oluşan yiyecek içecek adlarında 

unsurların tamamı Türkçe kökenli olabildiği gibi bazı unsurlar yabancı kökenli de 

olabilmektedir. Söz gelişi babagannuş, iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Birleşimdeki 

ilk unsur olan baba Türkçe, gannuş ise, Ghanoush (Ar.?) ‘şımartılmak, keyiflenmek, zevkten 

dört köşe olmak’ anlamlarında bir kelimedir.  Yine cağ kebabı, testi kababı gibi yemek adları 

farklı kaynaklardan gelen kelimelerin birleşiminden oluşmuştur. Yiyecek içecek için; 

hazırlama yöntemi, yapılan işlem veya işlemin sonucu (akıtma, döner, çiğ köfte, sarma, 

sıkma, su böreği gibi), yemeği hazırlamada kullanılan alet ismi (güveç, tencere yemekleri, 

kumda kahve, sahanda yumurta gibi), renk (beyaz lâtike, kırmızı lâtike gibi), bileşimindeki 

unsurlar (kıymalı yumurta, zeytinyağlı yaprak sarması, arpa şehriye çorbası, biber dolması, 

hamsi buğulaması, ıspanaklı börek gibi), biçim (karnıyarık, bohça böreği, sigara böreği gibi), 

benzerlik özelliği (hanımgöbeği, kadınbudu köfte, analıkızlı köfte, dilberdudağı gibi) 

yapıldığı yer adı ki yapıldığı yere göre yapılış teknikleri ve bileşimleri değişmektedir, 

(Adana köfte, Akçaabat köfte, Akhisar köfte, Bandırma köfte, Gavurdağı salatası, Ayvalık 

tostu, Sinop mantısı, Kayseri mantısı, Balıkesir mantısı gibi), kişi adları (Sultan Ahmet 

köftesi, Sultan Reşat pilavı, Hasan Paşa köftesi gibi) veya birden fazla unsur dikkate alınarak 

yapılan adlandırmalar (patlıcanlı saksı kebabı, patlıcanlı tencere kebabı, peynirli sigara 

böreği, kıymalı tandır böreği gibi) söz konusudur. Yiyecek içecek adlarıyla mizahın 

bütünleştiği örnekler de mevcuttur (imambayıldı, hünkârbeğendi, öküz helvası, köpoğlu, 

dulavrat çorbası, yengen, yengem duymasın1 gibi).  

Zengin Türk mutfağı Arap, Fars, İtalyan, Fransız vb. yemek kültüründen etkilendiği 

gibi bu kültürleri etkilemiştir de. Söz gelimi; imambayıldı, pufböreği, burma, sarma, dolma, 

tatarkulağı, suböreği, mıhlama, dondurma, perde pilav, türlü, paça, işkembe, pastırma, 

külbastı, kavurma, taskebap, tavukgöğsü, sütlaç gibi Türk mutfağına ait yemekler bu Türkçe 

adlarla Arap yemek kitaplarında görülebilir. Başka milletler Türk yemeklerini kendilerine 

                                                      
1 Nişastayla yapılan Kerkük Türklerine ait bir tür tatlı. 
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mal etmeye çalışırken söz konusu Türkçe adlarını değiştirmektedir. Söz gelişi, Türk 

mutfağının önemli bir yemeği olan dolmaya yakın zamana kadar “Türk dolması”, “Kerkük 

dolması” adıyla mutfaklarında yer veren Araplar, sonraları “dolma Bağdadî”, yani “Bağdat 

dolması” demişler, son zamanlarda ise, dolma yerine dolma kelimesinin Arapça karşılığı 

olan “mahşî” kelimesini kullanarak “mahşî Bağdadî” adıyla bu yemeği adlandırarak 

kendilerine mal etmeye çalışmışlardır (Akkoyunlu 2012: 328-329). 

Bir nesneye sahip olmak demek, onun adına sahip olmak demektir. Adını 

kaybettiğimiz nesnenin sahipliğini de kaybetme durumunda kalabiliriz. Bu nedenle Türk 

yemek adlarının korunması önemlidir ve Türkiye’deki lokanta menülerinin buna göre 

dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekir. İncelenen turistik lokanta menülerinin bir 

bölümünde bu dikkatin gösterilmesine karşılık büyük bir bölümünde yanlış uygulamalar 

tespit edilmiştir.  

Türkiye’nin turistik bölgelerinde yer alan lokanta menülerinde yiyecek içecek 

adlarının genellikle erek dile çevrilmeye çalışıldığı görülmektedir. Söz gelişi gözleme, 

pancake olarak çevrilmiştir. Oysa gözleme, sac üzerinde pişirilen Türkiye’ye has bir 

yemektir. Oysa pancake tavada pişirilir, nitekim adını da buradan alır. Gözleme ve pancake, 

malzeme ve teknik açıdan da farklılık gösteren iki yemektir. Bu nedenle gözleme yemek 

adının pancake olarak çevrilmesi doğru değildir (bkz. 1. Resim). 

İtalyan makarnaları çok farklı adlarla lokantalarımızda yerli ve yabancı müşteriye 

sunulurken Türk eriştesinin noodle adıyla sunulması da doğru değildir (bkz. 2. ve 3. Resim). 

Sigara böreği (börek Far. būrak kelimesinden alıntı olup Farsçaya da Eski Türkçeden 

geçtiği düşünülen bir sözcük olup 14. yüzyıldan beri Türkçe metinlerde kullanımı tespit 

edilmiştir.) cheese role olarak çevrilmiş. Çevrilmeden aynen kullanılması daha doğru olurdu 

(bkz. 4. Resim). 

Dür- eyleminden türemiş dürüm de Türklere has bir yemek hazırlama tekniğine 

işaret eden Türk kültürüne ait bir adlandırmadır ve korunması gerekir, sandwich şeklinde 

çevrilmesi yanlıştır (bkz. 5. Resim). Bu şekilde bir çeviri alıcının zihnine yiyecek adının 

dürüm’den çok sandwich şeklinde yerleşmesine neden olacaktır. Oysa yalnızca dürüm 

yazılsa, alıcı zihnine bu yiyeceği dürüm olarak yerleştirir. 

Lokanta menülerinde Osmanlı veya Türk mutfağı adı altında verilen yemeklerden bir 

bölümü, tarihi yemeklerken bir bölümü Türk aşçılarının yeni icat ettikleri yemeklerdir. 

Tarihi yemeklerin Türkçe adlarla verilmesine karşın yeni icat edilen yemeklere Türkçe adlar 

verilmemesi, Türkçe ad verme konusundaki eksiklik dikkat çekicidir. Söz gelimi, Türk 

mutfağının tarihi yemeklerinden borani adı korunurken (6. Resim), Türk aşçıları tarafından 

yeni icat edilen bir kebap jug kebab (Türkçesi testi veya çömlek kebabı olabilir, fakat bu 

adda başka bir yemek daha bulunduğu için olsa gerek böyle bir İngilizce ad verilmiş olmalı) 

olarak adlandırılmış (7. Resim); yine hünkar beğendi adı korunurken yeni bir yemek olan 

kavun dolması stuffed melon olarak adlandırılmıştır (8. Resim). Çevirilerde stuffed 

kelimesinin hem dolma hem de sarmalar için kullanılması da dikkati çeken yanlış bir 

çeviridir (8, 9, 10 ve 11. Resim). Stuffed kelimesi “dolma, doldurulmuş, içi doldurulmuş” 

gibi anlamlara gelen bir kelime olup sarma yemeğinin çevirisinde kullanılamaz. Dolma ve 

sarma iki ayrı yemek hazırlama stiline işaret eder ve bu yüzden de iki ayrı adlandırmaya 

sahiptir. Bu nedenle her ikisi için de stuffed kelimesinin kullanılması yerine sarma ve dolma 

yemek adlarının çevrilmeden bırakılması daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bazı 

çevirilerde ise, yemek adlarının değiştirildiği görülür (12. Resim). 

Bir Türk içeceği olan ayran adının kullanımı konusunda farklı yaklaşımlar söz 

konusudur. Bazı lokanta menülerinde doğru bir şekilde içecek adı çevrilmeden ayran olarak 

verilirken bazı lokantalarda Turkish yoghurt drink (13. Resim) veya buttermilk (14. Resim) 

olarak yer almıştır. Neredeyse bütün dünya dillerine ayran olarak geçmiş olan bir içeceğin 

buttermilk olarak sunulmasının mantığını anlamak mümkün değildir. Sac tava adı da özel 

yapım tekniği nedeniyle korunmalıdır (15. Resim). Beyaz peynir, Türkiye’ye has bir 

peynirdir. Dolayısıyla bunu feta cheese olarak çevirmek yanlıştır. Kaşar peyniri için yellow 

cheese demek de gereksizdir. Shepherd’s salad olarak çevrilen çoban salatasının adının da 

korunması gerektiği kanısındayız (16. Resim). Her ne kadar bir menüde değil de lokanta 

önüne asılmış bir levhada tespit etsek de kumpir çevirisini de buraya eklemekte fayda var 
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(17. Resim). 17. resimde de görüldüğü gibi kumpir, baget patato olarak çevrilmiştir 

(İngilizcesi baked potato olup İngilizce çevirisinin de yanlış olduğu görülüyor). Aslında 

kumpir adı da yabancı kökenli olmakla birlikte (Almanca grund ‘yer’ ve birne ‘armut’ 

sözcüklerinin birleşimiyle grundbirne ‘yer armudu, patates’>Bulgarca/Sırpça krumpir 

‘patates’>Türkçe kumpir) onu yeniden biçimleyen, içine tereyağı ve peynir ekleyerek yeni 

bir yemeğe dönüştürüp dünya pazarlarına sunan Türkler olduğu için Türkçe yemek adı 

olarak kabul etmek ve korumak gerekir. 

Piliçburger, dürümland gibi yarı Türkçe-yarı yabancı adlandırmalar da dikkat 

çekicidir. Son yıllarda kültürümüze giren brunch kelimesi de ayrıca değerlendirilmelidir. 

İngilizce, breakfast ve lunch kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bu kelime sabah ve 

öğlen yemeği arasındaki öğünü karşılamaktadır. Oysa Türk kültüründe kuşluk diye bir öğün 

vardır ki tam da sabah ve öğlen arasında yenen yemektir. Selçuklularda kuşluk ve akşam 

olarak iki öğün vardır (Güler 2010). Bu durum Osmanlılarda da sürdürülmüştür. 
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Sonuç 

Lokanta menülerinde iki tür yol izlendiği görülmektedir. Yerli müşteri için yabancı 

yemekler sunulurken bu yabancı adlar aynen korunmakta, yabancı müşteriler için ise, Türkçe 

yemek adları erek dile çevrilmeye çalışılmaktadır. Söz gelişi, makarna yemekleri yerli 

müşteriye hitaben menüye İtalyanca isimleriyle yerleştirilirken (spaghetti napolitan, 

spaghetti bolognese, noodle chicken gibi) özel bir teknikle yapılan bir Türk atıştırmalığı olan 

gözleme, pancake olarak çevrilmiştir. Oysa gözleme adı zaten bir görüntüsel göstergeyle de 

desteklendiği için ayrıca bir açıklama yapmaya bile gerek olmadan tek başına 

kullanılabilirdi. Yabancı yiyecek içecek adları aynen alınırken (piliç şinitzel, piliç nugget, 

margarita pizza, hamburger, cheeseburger, chicken burger, hot dog) kendi yiyecek içecek 

adlarımızın başka kültürlere aktarılması yerine çeviri yoluna gidilmesi yanlıştır. Jean-Louis 

Mattei tarafından çevrilen Orhan Kemal’in “Müfettişler Müfettişi” adlı romanın çevirisi 

yapılırken yemek adları aynen alınmış ve yemeğin yapılış tarzı dipnotla açıklanmıştır. 

Örneğin, “taskebap” bir çeşit Türk yemeğidir, denilerek dipnotta yemeğin yapılışıyla ilgili 

bilgi verilmiştir. Bir yabancı bile Türk yemek adlarını koruyarak bir çeviri yapıyorken bizim 

Türk yemek adlarını yabancı dillere çevirmeye çalışmamız büyük bir bilinçsizlik 

göstergesidir. Fransa’da, "France-Quik" Lokantaları Genel Müdürü Daniel Jambon  

31.12.1975 sayılı Yasanın ilk maddesine göre yargılanmıştır.  Sanığın eylemi, yeni bir ürünü 

göstermeyen "giant, big, coffee-drink" gibi İngilizce sözcükleri lokantalarında kullanmaktır 

(Selçuk 2017). Türkler de Fransızlar gibi dillerini yasalarla koruma altına almalıdırlar.  
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Büyük Türkolog Mırza Kazımbeyin Dil Politikası 

 

Sevinc QASIMOVA* 

 

Öz: XIX-XX yüzyıllar Azerbaycan dilçiliyinin gelişiminin ikinci dönemidir ve bu 

yeni dönem Mirza Kazımbeyin adı ile bağlıdır. Onun 1839 yılında Kazanda yayınladığı 

“Türk-Tatar dilinin genel grameri” eseri sadece Azerbaycan dilçiliyinde değil, tüm 

Türkologiyada büyük ve yeni hadise idi. Milli kimlik ve etnogenez meselelerine hüsusi  

dikkat çeken oryantalist alim Mirze Kazımbeyin yaratıcılığına baktığımızda onun dil 

meselesine ne kadar önem verdiğine tanık oluyoruz. Hayatı boyunca Türkçülük ve Türk milli 

kimliğine önem veren, uzun süre Kazan ve Petersburg Üniversitelerinde çalışan, Türk 

dillerinin rusca ilk bilimsel grammatikasını yazan, dünyanın bir sıra nüfuzlu bilimsel 

toplumlarına, Akademilerine üye seçilen, "Türk-Tatar dilinin grameri" eserine göre üç kez 

“Demidov ödülü”ne layık görülen Mirza Kazımbey Rusya'da şarkşünaslığın 

oluşturulmasında önemli bir rol oynamakla birlikte, milli kültürün oluşumu misyonunu sona 

kadar hayata geçirmeye çalışmıştır. Bunun için o, Rusya ve Avrupa'da türkologiyanı sistemli 

şekilde araştırmış ve Doğu ile Batı kültürleri arasında karşılıklı ilişkilerin temelini koymuş, 

Doğu kültürü hakkında Batı'da ve Rusya'da belli tasavvurlar yaratmıştır. Mirze Kazımbey 

Türkçülük fikri, milli kimlik konusunda dil sorununu inceleyen, onu pratikte gerçekleştiren 

aydınlardandır. Makalede halkın milli özünüderk hislerinin şekillenmesinde, onu sonraki 

nesillere transferinde dil politikasını en gerekli araç olarak kabul eden Mirze Kazımbəyin 

Rusya'da yaşayan Müslümanların kendi ana dillerinde eğitimi konularına önem vermesi, 

defalarca Halk Eğitim Bakanlığı'ndan kendi ana dilinin (türk dilinin- S.Q.) ortadan 

çıkmaması için özel şubelerin açılması önerisinde bulunması ve bu yolda attığı adımlar, 

düşünürün Üniversitelerde çalışdığı zamanlarda Türkoloji alanındaki hizmetleri ve türk 

dilinin öğretilmesi, araştırılması, öğretimi konularına nasıl önem vermesi meseleleri, dünya 

türkologiyasına katkıları belirlenecek, dil politikasına dair kendi bulğu ve yorumları tahlil 

edilecektir.  

Anahtar Sözcükler : Kazan, Türklogiya, Mirza Kazımbey, dil politikası, milli kimlik 

 

THE LANGUAGE POLICY OF GREAT TURCOLOGIST MIRZA KAZIMBEY 

Abstract: XIX-XX centuries are the second base of the development of Azerbaijani 

linguistics and this new period is related to Mirza Kazimbey. His book called “General 

grammar of Turkish-Tatar language”, which was published in Kazan in 1839, was a great 

incident not only in Azerbaijani linguistic, but in all Turcology. As an orientalist scientist 

who drew attention to national identity and ethnogeny, we can witness how much he cared 

about the language when we look at Mirza Kazimbey’s works. While as a person who 

emphasized Turkicsm and Turkish national identity for whole his life, worked many years in 

Kazan and Petersburg universities, wrote the first grammar of Turkish languages in Russian, 

member of many scientific societies and academies,  was three times awarded with 

“Demidof award” for his book “General grammar of Turkish-Tatar language” and took a 

great role in development of Russian orientalism, he also tried to finish the mission of 

creating national culture. For this, he systematically researched turcology in Russia and 

Europe, lay the foundation of relationships between Eastern and Western cultures and 

created a certain notion of oriental culture in Russia and West. Mirza Kazimbey is one of the 

enlighteners who analyzed language problem in Turkism and national identity. This paper 

will analyze Mirze Kazımbey who accepted language policy as the most important tool for 

nation’s self-perception and transferring it to future generations, his efforts to educate 

muslims in Russia in their own language, his recommendations to National Education 

Ministry to open special departments in order not to let his national language ( Turkish 

language – S.Q) disappear, his services in Turcology while working in universities, his 

                                                      
* Doç. Dr., Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Menbeşünaslık ve tarihşünaslık Bölümü, Azerbaycan, e-

posta: qasimovasevinc @mail.ru 



 

 

969 

 

contributions to world turcology, importance he attached to teaching, learning and 

reasearching the Turkish language and his comments and findings in language policy. 

Key words: Kazan, turcology, Mirza Kazımbey, language policy, national identity 
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Giriş 

Azerbaycan Dilçiliği Ve Türkolojisinin Gelışımıne Kısa Bakış 

Bütün uluslarda olduğu gibi, Azerbaycan halkının da dili milli kimliğin esas 

unsurlarındandır. Azerbaycan dili Türk kökenli ümumhalk danışık dili zemininde meydana 

gelip sözlü edebi dile çevrilenedek yani, Azerbaycan edebi dilinin yazılı kolu teşekkül 

bulana kadar yüzyıllar boyunca karmaşık bir yol geçmiştir. Eski ve zengin tarihi olan Türk 

ailesinin oğuz grubunda yer alan Azerbaycan dilinin tarihi milattan önceki döneme gedib 

çıkıyor. Azerbaycan dilinin ilk ve en eski yazılı örnekleri günümüzedek çatmasa da, 

ülkemizin topraklarında eski alfabelerin varlığı, yazı dilimizin anlam olgunluğu bu dilin 

tarihi köklere sahip olduğunu sübuta yetiren amillerdendir. Türkolojik düşünce tarihi de bu 

kadar eskidir. İlk aşamada, farklı gezginler, coğrafyacılar ve tarihçilerin görüşleri 

Türkoloji'ye yansımıştır. Elbette, bunlar bilimsel türkoloji olarak kabul edilemez. İlk aşama 

uzun bir geçmişi kapsayan bir tarihi dönemdir ve bunlar bilimsel türkolojinin ilk kaynakları 

sayılır. Buraya XI. Yüzyılda yaşayan Kaşgarlı Mahmud'un “Divan-Lügat-it Türk” eseri, 

XIII-XIV yüzyıl tarihçisi Reşidüddin Fazlullahın  “Oğuzname” si,  XVII yüzyıl tarihcisi 

Xiveli Abulkazi hanın “Şecereyi-Terakame” si ve aynı zamanda ayrı ayrı gezgin ve 

coğrafiyaşünasların eserlerindeki Türkoloji fikirler içerir. Dünyaca ünlü Hasanoğlu, Qazi 

Burhaneddin, Nesimi gibi düşünürler Azerbaycan edebi dilinin böyle bir temeli üzerinde 

yükselmişler. XVI yüzyılda Safevi hanedanının iktidara gelmesi ile Azerbaycan dilinin 

gelişmesinde yeni aşama başladı ve bununla da bu dilin pozisyonları pekişti, Azerbaycan dili 

devlet dili seviyesine kalkarak, resmi ve devletlerarası yazışmalarda çalıştırılmaya başlandı. 

İşte bu dilin büyük üstatlarından Şah İsmail Hatayi, Fuzûlî, halk edebiyatımızın güçlü 

temsilcisi Aşık Gurbani de bu dönemde yetişmiştir. XIX yüzyıl edebi dilimizin gelişmesi 

halkımızın tarihinde meydana gelen köklü bir olayla ilgilidir. Bu da Azerbaycan'ın tarihi 

topraklarının ikiye bölünmesi ve sonuçta iki ayrı devletin birbirinden farklı kültürel ortamda 

yaşamaya mahkum olmaları idi. Öyle ki, sömürgecilik politikası ile birlikte, Rusya'nın 

Kuzey Azerbaycan'da oynadığı medenileştirici rol başka bilim dalları gibi, dilbilimin de 

gelişmesine etki göstermiştir. XIX yüzyılın ortalarından itibaren Azerbaycan diline ait bazı 

ders vesaitleri ve ders kitapları yazılıp yayınlanmıştır. Milli maarifçi aydınlar kendileri ana 

dilini öğrenmenin, onu koruyup tutmanın en önemli yolunun okullarda eğitimin ana dilinde 

yapılmasında gördüklerinden, Azerbaycan diline ait derslikler ve sözlükler yazmaya 

başlamışlardır. Azerbaycan diline dair ilk dersliklerin yazılmasında o dönemin görkemli 

maarifçileri Mirza Şefi Vazeh, Mirza Kazım Bey, Seyid Azim Şirvani, Aleksey 

Çernyayevski, Mirza Abülhesen bey Vezirov, Said Ünsizade, Reşid bey Efendiyev, Sultan 

Mecid Qanizade, Memmedtağı Sıtkı, Neriman Nerimanov, Üzeyir Hacıbeyov, Abdulla Shaig 

mühim rol oynamışlar. Herhangi bir dilin devlet statüsü alması, şüphesiz ki, her devletin bir 

devlet gibi oluşumu ile doğrudan bağlıdır. Bu açıdan Mirze Feteli Ahundzadenin edebi dil 

hakkında ileri sürdüğü tezleri özellikle dikkatı çekmektedir. Dilimizin gelişmesinde “Ekinçi” 

ile başlayan ulusal basın önemli bir rol oynamıştır. Halk Çarlık Rusyası tarafından Kuzey 

Azerbaycan'ın istilasına kadar ve daha sonra da ana dilinin türk dili olmasına şüphe 

etmemiştir. Bununla birlikte, Çarlık Rusya'sının tehribatçılığından sonra bu konuyla ve 

ulusal köken konusuyla ilgili değinildi. Bu dönemde basılan kitaplarda Azerbaycan Türkçesi 

Tatar dili, türk-tatar dili, Azerbaycan-tatar dili, Azerbaycan-tatar-türk dili, tatar-Türk dilinin 

Kafkas lehçesi, tatar-Türk dilinin Azerbaycan lehçesi vb. yazıldığını görmekteyiz. Nihayet, 

bilimsel Türkolojinin ortaya çıkışının ikinci aşaması 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

başlanmıştır ki, bununla ilgili sonra tartışacağız. XX yüzyılın başlarında edebi dil meselesi 

sosyal-siyasi mücadelenin bir parçası olduğundan bu dönemde ana dilinde kitapları 

hazırlanmış, derslikler basılmış, müntehabatlar tertip edilmiştir. Azerbaycan edebi dilinin 

tarihinde bundan sonraki yeni aşama Sovyet dönemi ile ilgilidir ve bu zaman arap alfabesini 

daha uygun bir alfabe ile değiştirmek amacıyla 1921 yılında Alfabe Komitesi oluşturulmuş, 

kısa zamanda yeni alfabeye geçilmiş, 1926 yılında Bakü'de ilk uluslararası Türkoloji 

kurultay bile çağrılmıştır. Aynı zamanda 1939 yılında latin alfabesine kiril harfleriyle 

kurulmuş yeni Azerbaycan yazısına kesin ve mecburi keçilmesi hakkında kararın verilmesi 

bu alanda atılan adımların ne kadar önem arz ettiğini göz önüne getirmektedir. Böylece, 

1924'ten 1939'a kadar geçen on beş yıl boyunca, insanların yazı kültürü birbiri ardına iki kez 
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ağır zarbeler almıştır. Buna rağmen, Azerbaycan dili zor da olsa tüm bu yıllar boyunca yine 

kendi saflığını koruyabilmiş, bilimsel ve sanatsal literatürde, publisistikada büyük imkanlara 

sahip olduğunu ortaya koymuştur. 1945 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi bünyesinde 

bağımsız Dilbilim Enstitüsü kurulması dilçiliyimizin bir bilim olarak gelişimine de ivme 

kazandırmıştır. Aynı dönemde edebi dilimizi inceleyen Bekir Çobanzade, Abdülezel 

Demirçizade, Muhtar Hüseyinzade, Eliheyder Orucov, Selim Ceferov, Elövset Abdullayev, 

Ferhat Zeynalov ve başka dilbilimci alimlerimizin büyük ordusu oluşmuştur. Derin gurur ve 

ferah hissi ile neredeyse Azerbaycan dilçiliyinin gergin emeyi sayesinde dilçiliyin tüm 

alanlarında etkin çalışmalar yapılmış, dil tarihi, sözçülük, modern dil, dialektologiya 

alanlarında değerli çalışmalar yapılmıştır. Azerbaycan hem Sovyet mekanında hem de 

uluslararası alanda Türkoloji çalışmalarının en önemli merkezlerinden biri olmuştur. 

Azerbaycan alfabesi ve Azerbaycan dili gününün tesis edilmesi hakkında” 2019 yılının 

Ağustos tarihli Fermanı bu alanda en başarılı adımlardan biri sayılır. Tarihin çeşitli 

evrelerinde dilimize karşı yapılmış haksızlıklara, baskılara rağmen son dönemlerde 

tehriflerin aradan kaldırilması için ülkemizde çok uygun koşullar yaratılmaktadır. Nihayet, 

19.yüzyılın eğitimcilerinden Mirza Kazımbeğin dil politikasını göz önüne alarak, onun  

dilimizin gelişiminde nakadar önem arz etdiğini bir kez daha takdir edebiliriz. 

Azerbaycan Türkolojisinde Mirza Kazımbey Fenomeni 

XIX yüzyılın ilk yarısında Rusya'da oryantalizmin temelini atan, Azerbaycan 

maarifçiliyinin gelişmesinde büyük hizmeti olan vatansever alim Mirze Kazımbey aynı 

zamanda eğitimci-demokratik yönün temsilcilerinden biri, geniş çaplı tarihçi araştırmacı ve 

türkolog idi. Rusya'da Azerbaycanlı şarkşünasların faaliyeti, yaratıcılıkları Sovyet dönemi 

tarihçiliyinde hayli bilimsel ilgiye neden olmuş, Azerbaycan kendi bağımsızlığını yeniden 

kazandıktan sonra bu sorunun öğrenilmesi özel aciliyet arz etmiştir. 19. yüzyılın büyük bilim 

adamı Mirza Kazımbey'in yaratıcılığı ve ilmi mirasının araştırılması ile yapılan araştırmalar 

bugün oldukça önemlidir. Çünki, Avrupa ve Rusya bilim dünyasında kendi sözünü demiş ve 

kesin olarak yetenekli araştırmacı olarak kabul edilen Mirza Kazımbeyin yaratıcılığının 

incelenmesi öncelikle 19.yüzyılda Azerbaycan alimlerinin bilimsel düzeyi, bilimsel bakış 

açısı, onların bakış açısının oluşmasına etki eden faktörlerin belirlenmesi açısından da 

zeruridir. Her bir halkın milli özünüderk hislerinin şekillenmesinde, onun sonraki nesillere 

transferinde dili önemli faktör bilen onu hem insanlar, hem milletler, hem de halklar arasında 

önemli araç olarak kabul eden Mirze Kazımbey Rusya'da yaşayan müslümanların kendi ana 

dillerinde eğitilmesi konularına önem vermesini o zaman için en cesur adımlardan biri olarak 

kabul ede  biliriz. Dili halkın mahiyeti hesab eden ve onun yok olması ile halkların da 

yeryüzünden silineceğini gösteren düşünür dile sadece iletişim aracı olarak değil, milli fikrin, 

düşüncenin, dünyabakışının, bakış açılarının, milli davranışın temel düzeni ve şekli gibi 

görüyordu. Onun dil ile alakalı fikirleri dönemin maarifçilerinden İsmayıl Gaspiralının 

fikirlerile çok uyğundu. İsmayıl Gaspiralı halkların kendi ana diline olan münasibeti 

“Tercüman” gazetesinde bu şekilde ifade edirdi: “Türkleri yıkan, başaşağı getiren duşmanları 

değildir. Lisanlarına itibarsızlıklarıdır”(Gaspiralı,1910:2). Mirza Kazımbey Rusiyanın o 

zaman için adlı-sanlı Üniversitelerinden sayılan  Kazan ve Petersburg üniversitelerinde ders 

vererken bu konuya dikkat çekerek Türk dillerinin rusca ilk bilimsel qrammatikasını, ilk 

“İran filolojisi” kursunu yaratmış, Firdevsi'nin “Şehname”sinden, Sadi Şirazi'nin 

“Gülistan”ından ruscaya tercümeler yapmıştır. Ünlü rus alimi N.Lobachevski Mirza Kazım 

Bey'in çevirileri aracılığıyla Nasreddin Tusi'nin bilimsel mirasından haberdar olmuştur. 

Onun bilim dünyasındakı başarıları çoğsaylı ülkelerin İlmi Cemiyyetlerine üye olmasına 

neden olmuştur. O, Fransa, Almanya, İtaliya, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, 

Rusya gibi devletlerin ilim adamlarıyla bir sırada tanınmaktadır. 1839 yılında yazılan  “Türk-

Tatar dilinin grammeri” eseri Demidov ödülüne layık görülmüşdü. Rus Bilimler 

Akademisinin ilk Azerbaycan üyesi olan Mirza Kazımbey, 19.yüzyılda Çarlık Rusya'sında 

oryantalist araştırmaların kurucularından biri olarak kabul edilmektedir. Azerbaycan, 

Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca, İngilizce, rusça yazıp yaratan Mirza 

Kazımbey'in bilimsel mirası, Rus bilim tarihinin gelişiminde eşsiz bir rol oynamış ve şimdi 

de oynamaktadır. Bahıs olunan dönemdePetersburg Bilim Akademisine bir rapor 

gönderirken, uzmanlar her zaman akademisyen X. Fren ve B.Dorn'un da bulunduğu Mirza 
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Kazımbe'ğin ders kitabının üstünlüğünü belirtmiş ve onlara Azerbaycan dilini öğretirken onu 

kullanmalarını önermiştir. Mirza Kazımbey'in IX-195/292 kodlu şifrelenen “Türk-Tatar 

dilinin genel grameri” Azerbacan Milli İlimler Akademisinin M. Fuzuli adını taşıyan 

Edebiyat Enstitüsünde de saklanmaktadır. 

Mirza Kazımbeyin Dıl Politikası Ve Ona Yaklaşımlar  

Dünya şarkşünasları neslinin önderleri sırasında özel yeri olan Mirza Kazımbey 

çokyönlü bilgiye sahib olduğundan onun Doğu tarihinin, kültürünün araştırılmasında önemli 

rolü olmuştur. Türkçülük ve Azerbaycançılık düşüncelerini halkına hizmette emelleri ile 

tastiklayan Mirza Kazımbeyin adı dünyanın prestijli bilimsel cemiyyetlerinde bugün de saygı 

ve hürmetle yad edilmektedir. Onun ilim dünyasına yüzü aşkın eserlerinin olduğu bellidir. 

Bu eserleri araştırdıkca onun Azerbaycan diline ve tarihine ne kadar derinden tanık 

olduğunun bir daha şahiti oluruz. Büyük düşünür Azerbaycan dilinin ilmi grammerinin temel 

prinsiplerini yaratarak ilk kez tam olarak “Azerbaycan dili” istilahının bilimsel esaslarını 

göstermeye çalışmıştır(Hüseynov,2007:134).   O, eserinde bunu “azerbidjanskiy” gibi 

adlandırmıştır(Kazım-bek,1846:VII).  Doğu halklarının tarihini, aynı zamanda bu halkların 

dil üslubu, kendi dillerini koruyup saklamalarını, bu dillerin birbirine etkisini, birbirini 

zenginleştirmesi sorunlarını öğrenen Mirza Kazımbeyin bilimsel yaratıcılığında Doğu'ya ve 

Doğu halklarının kültürüne, edebiyatına, poeziyasına, tarihi abidelerine bağlılığı onun bakış 

açısına tesir göstererek büyük bir oryantalist gibi yetişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır.  

Vilayet Guliyev “Mirza Kazımbey” eserinde yazıyor ki, bu eğitimci ziyalımız Rusya'nın 

Türk-Tatar nüfusunun kendi tarihi geçmişine - kültürüne, felsefesine, dini-mitolojik bakış 

açısına ve bu gelenekleri gelecek nesle ötürmesinde büyük rol 

oynamıştır(Guliyev,1987:205). Ağamusa Ahundov, “Ümumi Dilçilik” eserinde yazıyor ki, 

XIX-XX yüzyıllar Azerbaycan dilçiliyinin gelişiminin ikinci dönemidir ve bu dönem  Mirza 

Kazımbeyden başlar. Ona göre, 1839 yılında M.Kazımbeyin Kazanda yayınlanan “Türk-

Tatar dilinin genel grameri” eseri “sadece Azerbaycan dilçiliğinde değil, tüm Türkologiyada 

büyük ve mühim hadise idi. Bu eserde Azerbaycan dili ilk defa olarak Avrupa grammeri 

debinde  tanıtıldı”(Ahundov,2006:70). Mirze Kazımbey, öncelikle, Rusya'nın egemenliği 

altında yaşayan Türk-tatarların (azerbaycanlıların-S.Q.), aynı zamanda, Azerbaycan 

Türklerinin şivesini araştırmış, sonuncuların dilini başka Türk dillerinden ayırmakla onu 

somut olarak tek bir millete - Azerbaycan türklerine ait etmiştir. Mirze Kazımbey “tarihi-

coğrafi Azerbaycan”da yaşayan milletin türk dilini “Azerbaycan lehçesi” adlandırmakla, hiç 

kuşkusuz, aynı soyköke, dile, kültüre bağlı bir milletin bütövlüyünden bahıs etmiştir. 

Bununla birlikte, onun Türk dilini “Azerbaycan lehçesi” gibi göstermesi şimdiye kadar 

akademisyenler tarafından da farklı yönden yozulmaktadır. 1839 yılında yazdığı “Türk-Tatar 

dilinin genel grameri” eserinde Mirza Kazımbey Türk dilinde konuşan halkların lehçeleri 

arasında kıyas yapmış, aralarındakı farklı ve benzer hususlar olduğunu göstermiştir. 

Özellikle bu makalede Kazimbey, türkçe konuşan Azerbaycan halkının lehçesini 

yorumlamiştır. Kısacası, Kazımbey Azerbaycan türklerinin dilinin Türk diline ait olduğunu, 

ancak bazı özelliklerine göre başka Türk lehçelerinden farklı kanıtlamaya çalışmıştır: 

“Azerbaycan-tatar dili Rusya'nın Kafkasya topraklarında çalıştırılan türk lehçesidir. Bu dil 

ülkenin öz adı (Azerbaycan) ile adlanır. Tebriz (Tavriz) kenti bu ülkenin başkenti olarak 

görülüyordu”. Aynı dönemde Rusya alimi, akademik B.Dorn M.Kazımbəyin bu eserine 

yazdığı resenziyasında diyor ki, bu zamana kadar hiç bilinmeyen, ilk defa Mirza Kazım Bey 

tarafından çözülen “Azerbidjan lehçesi” büyük önem taşımaktadır. Ona göre, “Azerbaycan 

lehçesi”, Kafkas okulları için de çok önemlidir(“Desyatoe prisujdenie yçrejdyonnıx 

P.N.Demidovım naqrad, 1841:38). B.Dornun bu lehçeyi Rusya için acil bir ihtiyaç olarak 

nitelendirdiyi ve özellikle doğu tarafında keşfedildiğini belirttmesi de çok ilginçtir. Rusya'nın 

Kafkas müslümanlarının dili ve adlandırılmasında nasıl sahtekerliğe el attığını görmekteyiz. 

Fakat, Mirza Kazimbey dahil olmak üzere tüm Azerbaycan maarifçileri Azerbaycancılığı 

milli-manevi değerlerimizin fenomeni olarak görüyorlardı.  

Mirza Kazimbey, Rus biliminin Türkoloji dalında bir dönüm noktası yaptı. Geniş 

bilgi ve yeteneğe sahip olan Mirza Kazımbeyin 1839 yılında yayınlanan bu dersliyi o 

dönemde tertip ve yayınlanmış tüm ders kitaplarından çok üzerinde olup, şarkşünasların 

dikkatini çekmektedir. Sadece şunu vurgulamak yeterlidir ki, XIX yüzyılın 30-40 yıllarında 
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tertip edilen derslikler Petersburg Bilimler Akademisi'ne reye gönderilirken, uzmanlar yalnız 

Mirza Kazımbeyin bu dersliyinin üstünlüğünü kutluyor, aynı zamanda o dönemin ilim 

sahesinde sözünü demiş alimlerden akademik X.Fren ile B.Dorn Azerbaycan ve türk dilinin 

öğretiminde ondan istifade etmeyi tavsiye ediyorlardır. Bununlada Güney Kafkasya, 

özellikle Azerbaycan'daki devlet okullarında Azerbaycan dilinin eğitimi için M.Kazımbeyin 

kitabına olan ihtiyaç sonucu bu kitap 1846 yılında Petersburg'da yeniden yayına hazırlanmış 

ve okulların kullanımına verilmiştir. Elimizde olan belgeler, hüsusile Gürcistan Cumhuriyeti 

Merkezi Devlet arşivinde 1854 yılında Şamahı kaza okulunun kütüphanesinde olan 

dersliklerin listesindeki belgede Mirza Kazımbeyin (1839 baskısı) bu kitabının da adının 

olması bu eserin üstünlüğünü göstermektedir. O zamanlar Azerbaycan'da faaliyet gösteren 

kaza okullarında Azerbaycan dilinin öğretiminde bu kitaptan değerli materyal olarak geniş 

kullanılmıştır. Bu eser basıldıktan hemen sonra,1848'de Alman bilim adamı Senker 

tarafından Almanca'ya tercüme edilerek Leipzig'de yayınlanmıştır. 

Şunu söylemek gerekir ki, Jan Denin 1921'de “Türk Dilinin Grammatikası” nın 

yayınlanmasından önceki dönemde Avrupa Üniversitelerinde esas edebiyat olarak mehz 

M.Kazımbeyin eseri kullanılmıştır.  Mirza Kazımbey yaptığı çalışmada, ilk kez “Azerbaijan 

dili” terimini bilimsel olarak motive ederek onu “Azerbaycan” şeklinde koymuştu. Bu 

“Grammer” sayesinde, yalnızca Rus değil, Batı Avrupa oryantalistleri, öğretmenleri ve doğu 

dilleri konuşanları da eğitildi. Mütefekkir Türk-Tatar (Azerbaycan) dilinin ilk bilimsel 

gramerinin karanlık alanlarının derinlerine nüfuz etmekle, çokyönlü ve muhteşem yaratıcı 

yol geçerek her zaman kendi milletinin maarifçilik yönünde değerini vermiş oldu. O 

yazıyordu: “Batı kendi politikaları ile hiçbir zaman Asya'daki eğitimi aydınlatamaz. Ülkeyi 

yeniden kuranlar kendi içinden eğitilenler olmalıdırlar”( Kazem-Bek,1865:1).  Mirza 

Kazımbey “Grammatika” eserinden bahıs edirken bu eseri onun dört yıllık zahmetinin bir 

urunu olduğunu vurğulamış ve gelecek neslin ona minnetdar olacağını bildirmiştir. Gustav 

Dügo “XII-XIX yüzyıl Avrupa oryantalistlerinin tarihi” kitabında Qarp şarkşünasları 

sırasında Mirza Kazımbeye onsekiz sayfa yazı hasr ederek onu “Rusya şarkşünaslığının 

fahri” adlandırarak yazıyordu: “M.Kazımbey, Müslüman hakları alanında dini konularda 

kapsamlı çalışmalar yaptı ki bu da şarkşunaslık araştırmalarında çok önemli bir olaydı. 

M.Kazımbey yüksek felsefi konuların farkındaydı. Onun fikirleri son derece genişti. M. 

Kazımbey'in eserleri onun gelişmeye derin sevgisinden ileri gelirdi. Rusya, oryantal bilimi 

gelişmiş kendi ilim adamları içerisinde bu gibi insanın olmasıyla gurur duymalıdır”. 

B.Dorn M.Kazımbey'in “Grammerini” “insan varlığının mükemmelliğini teşvik eden 

eserler”( Дорн,Н АИИ АН Азерб.ф.1оп.4,д.2040) kategorisine dahil ediyordu. O.Bötlinq  

M. Kazimbe‘yin “Grammeri”ni tahlil ederek şurada dilin temellerinin çok hassas bir şekilde 

ehtiva olunduğunu ve araştırmacıların buradan her zaman zihni hazineleri bulduğunu, 

grammatik formaların tam aydınlaşdırılması yoluyla mükemmel ve dolğun material takdim 

etdiyini vurğulayırdı. B.V.Grigoryev Mirza Kazımbey hakkında yazıyordu: “Fars 

filologiyası kafedrasında Mirze Jafar'ın halefi tekce bizde değil, bütün Avropa və Asiyada 

tanınmış şahısdır. O, sadece müslüman ilimlerin derin bilicisi değil,  biliklerini Avrupa ilmi 

gelenekleriyle birleştiren, Arapça, Farsça ve Türkçe bildiyi kadar ingilis, fransız, alman ve 

rus dillerini güzel bilen... asiyalıdır...”( Дорн,Н АИИ АН Азерб.ф.1оп.4,д.2040.). 

Mirza Kazımbeyin türkologiya sahasındakı irsi tanınmış alim Ahmet Caferoğlu 

tarafından da değerlendirilmiştir. O, Doğu ve Batı ilmlerinin mukayisesini vererken 

yazıyordu: “Fakat günden güne kendi varlığını ve benliğini hisseden Azerbaycan ortamı artık 

mütefekkirini unutacak derecede gaflette değildi. En geniş anlamıyla Mirza Kazımbey 

azerbaycanlıların ilk  Avrupalı  bilim adamı ve ilk munevver zümresinin 

Şeyhidir”( Caferoğlu,1932:62). Ahmet Caferoğlu Mirza Kazımbey'in dilbilimci akademisyen 

gibi faaliyetlerinin başlıca meziyyetlerinden birini onun Türk dili ile meşgul olmasında ve bu 

dilin gramer esaslarının hazırlamasında görürdü. Araştırmacıya göre, Mirza Kazımbey, bu 

alandaki dil bilimine dikkat edilmediği bir dönemde Türk dili üzerine araştırma yapmaya 

başladı. Ahmet Caferoğlu Mirza Kazımbey'in “Obşaya grammatika tureçko-tatarskoqo 

yazıka” adlı eserinin önemini onun Azerbaycan Türkçesinin grameri ile ilgili yazılmış 

sonrası dönemin çalışmaları için anahtar rolünü oynamasında görürdü. Ahmet Caferoğlu, bu 

eserin diğer kültürel değerini Avrupa yazı dalında yazılı olarak gördükten sonra, daha önceki 
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Osmanlı Türkçesi çalışmalarının sonuçlarını ve olumlu gölgelerini de belirtti. Bununla 

birlikte araştırmacıya göre, bunların hepsi Mirza Kazım'ın araştırmasının orijinalliğini ve 

bilimsel değerini zayıflatmadı(Caferoğlu,1932:63). Neşrinden az bir süre sonra eserin 

T.Zenker tarafından Alman diline tercüme edilmesi bu esere dünya Türkologlarının sık sık 

müracat etdiklerinin göstericisidir. Bir yandan Türk ağızlarını karşılaştırmalı olarak tetkik 

etmeye çalışan Mirza Kazımbey bir yandan da ortak bir Türk dilinin oluşturulmasına gayret 

göstermiştir(Caferoğlu,1932:64).  Mirza Kazımbey ortak Türk dilinin gerçekleştirilmesi 

hakkında düşüncelerini İsmail Gaspiralıdan yarım asır önce (1854 yılından başlayarak) 

söylemiştir.  Mirza Kazımbey Kazan Üniversitesi'nde Türkçeyi Türk-Tatar topluluğuna, 

Rusya Üniversitesi bilimsel-kamuoyunda Petersburg Üniversitesi'nde yaymak için 

çalışmiştır. O,Türk dilinin askeri akademide öğretimine nail olmuştur ki, bu da düşünürün bu 

sahedeki hizmetinin  pratik cehetten hayata geçirmesinin sübutudur(Memmedova, 

2006:115.). Gerçek şu ki, Mirza Kazımbey'in başarılı faaliyetinden sonra Rusyada 

Türkologiya ilmi bir “okul “ şeklini almış ve sonralar bu okuldan bir kaç görkemli alimler 

çıkmışlar. Azerbaycan ve türk entellektlerinin müslüman cemiyyetinin inkişafı yollarını 

aradıkları zaman Mirza Kazımbey “herkesden önce  Batı medeniyyetinin Doğunun 

penceresinden içeri girdiğini sezmiş ve bunun artık büyük adımlarla ilerilediyinin de 

farkındaydı”(Caferoğlu,1932:67).  Mirza Kazımbeyin en büyük hizmetlerinden biri de rus 

oryantalistleri tarafından Azerbaycan ve Türk dilinin öğrenilmesi, öğretimi ve araştırılması 

meselesi idi. O, “Türk-tatar dilinin Grammeri” eserinde Azerbaycan ve Türk edebi dilinin 

zenginliklerinden bahıs etmiştir. Mütefekkir Azerbaycan dilinin ilk elmi Grammerinin 

yaratıcısı olduğundan onun Azerbaycan dili ve tarihi hakkındakı araştırmalarına hüsusi önem 

veren Dorn yazıyordu: “Biz Mirza Kazımbeye bu zamana gibi bize malum olmayan 

Azerbaycan dili ile bizi tanık etdiğine göre minnettarız.Bu da Kazımbeyin kitabının değerini 

bir daha artırıyor”. Mirza Kazımbeyin “Grammeri” Azerbaycan dilinin Grammerinin 

öğrenilmesi sahasındakı sonrakı tedkikatlara büyük tekan vermiştir. Bundan sonrakı dilçi ve 

türkoloğlar Azerbaycan dilinin elmi grammeri üzerinde çalışırken M.Kazımbeyin tatbik 

etdiği metotları daha da tekmilleştirmişler. Dilin araştırılması ve öğretiminde yeni 

metodlardan istifade eden M.Kazımbey Üniversitede ilmi faaliyeti döneminde dili korlayan 

dilcilerin yanlışlarını düzeltmeye çağırıyordu. O, türk ve azerbaycan dilini mukayise ederek 

gösteriyordu ki, müntexabat kitaplarını yazan dilciler türk ve azerbaycan sözleri arasında 

farkı göre bilmelidirler. Şunu da söylemek gerekir ki, Mirza Kazımbey ilk azerbaycanlı idi 

ki, böyle bir vacib meseleyi ortaya koymuştur. Aynı zamanda alim bunu hayata geçirmenin 

yollarını da gösteriyordu. O, ileri sürdüyü vacib meselenin bir merkez yaratarak hayata 

geçirmenin yollarını da bildirirdi. Onun ileri sürdüyü layihede Rusyanın esas 

Üniversitelerinin Sark fakültelerinin birleştirilmesi nezerde tutuluyordu. O, kısa zamanda 

bunun için “Sankt-Petersburğ Asiya Enstitüsünün Nizamname layihesi”ni de hazırladı ve 

burada arap, fars, türk dillerile yanaşı Azerbaycan ve cağatay dillerinin de öğrenilmesi vacib 

bulunurdu. Bele bir layihenin yaratılmasında amaç Şark halkları hakkında bilgileri 

genişletmek ve bütün malumatları bir yerde toplamak idi. Fakat, irticaçı çar bürokratları 

Senyavin ve Demezonu bu layihe kane etmediğinden hükumet tarafından kabul edilmesine 

mani oldu. İkinci kez yiniden buna baş vursa da layihe kabul edilmedi. Bundan sonra 

mütefekkir ilmi işlerini devam etmekle birlikte 1853 yılında Harbi Akademinin askerlerine 

türk dilini öğretmeye başladı. Rusyada baş vermiş siyasi olaylardan dolayı yeni tayin olunan 

nazir A.Norov Petersburğ Üniversitesinin Şark dilleri fakültesinin yeniden teşkili hakkındakı 

tekliflerini kabul etdi ve 22 ekim 1854 yılında yaratılan Komite Mirza Kazımbeyin 

teşebbüsüyle Üniversitetde 14 Şark dili üzre kadro hazırlayan Şarkşünaslık fakültesinin 

açılmasını kabul etdi. Bu sahada gösterdiyi hizmetlerinden dolayı Kazımbeye Şark dilçiliyi 

“fehri doktoru” adı verildi(Qasımova,2014:52-54).  Rus şarkşunaslığının korifeyi 

M.Kazımbey Doğu dillerinin öğretimine de dikkat çekiyordu. Rusya'da Doğu dillerinin 

öğretimi ile ilgili devlet mesullarina önerilerinde o yazıyordu: “... Kafkasya'da kulluk 

etmeleri öngörülen bu beş dinleyiciye Zakafkasyanın tek genel halk dili sayılan yerli 

Azerbaycan ağzını bilmek önemlidir ve demeli, bu lehçenin Kazan Üniversitesi'nde öğretimi 

zorunludur”( Рзаев,1969:134).  Bu fikri Doğunu iyi tanıyan, Doğu dillerinin çoğunun bilicisi 

ve bu dillerin Rusya'da öğretimine kareler hazırlayan büyük oryantalist diyordu. 
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“Zakafkasyanın yegâne genel halk dili” ifadesini resmi belgede de yazıyorlardı. Mirze 

Mehemmed Kazımbey kendi küçük kardeşi Abdülsettar Kazımbeyle birlikte Azerbaycan 

dilinin programını hazırlayıp Rusya'da okutulan Doğu dillerinden biri olmakla, onu kalıcı 

listeye dahil etmek gibi tarihi bir işi de reallaştırmıştır. Doğrudur bu ve diğer edebi 

metinlerin başında deneysel niyetler izlenmiş, bununla birlikte bu eserlerden bazıları çağının 

bilimsel-teorik düzeyine denk gelmektedir. Tesadüfi deyil ki, Kazımbeyin dönemin yüksek 

bilimsel teltifi olan Demidov ödülüne layık görülen “Общая грамматика турецко-

татарского языка” (Kazan, 1846, ikinci baskı) eseri bugün de yüksek bilimsel önemini 

korumaktadır. Mirze Kazımbeyin bu mükemmel dil bilgisi ile birlikte, A.Bakıhanovun 

“Kanuni-kudsî”, halefi Mirza Muhammed Afşarın “Fenni-serfitürki”, N.Nerimanovun 

“Türk-Azerbaycan dilinin özet serfnehvi” eserleri de XIX yüzyıl Azerbaycan dilçiliyinin 

değerli örneklerindendir. 1828 yılında yazılmış, 1831 yılında Farsça, 1841 yılında Rusça 

yayımlanan A.Bakıhanovun eseri fars diline aittir eserdir, fakat Azerbaycan bilimsel 

ortamının, dilbilim fikrinin ürünü olmakla milli tefekkür olgusudur. Yahut M.Afşar, verdiği 

özgeçmişinde Urmu vilayetinin sakini olmak üzere, Güney Azerbaycan'ın temsilcisidir, fakat 

o, Gori Seminerisinin şeriat ve dil öğretmeni olarak Kuzey Azerbaycan ortamının 

yetirmesidir. Onun eserinde, bir yandan, Kuzeydeki dil fikrinin etkisi açık görülür, diğer 

yandan kendisi itiraf ediyor ki, M.Kazımbeyin ve M.Vezirovun kitapları ile tanış olmuştur. 

Mirze Kazımbey tüm halkların dillerine regbetle yaklaşımı tavsiye ederek yazıyordu: 

“Halkın dili onunla birlikte büyüyor, onun kavramları ile birlikte gelişir..Dili halkın iç ve dış 

yaşam koşulları zenginleştirir, maarif yolunda başarıları tekmilleştirir. Her ulusun dili iki 

temel unsurdan oluşur: dış hayalleri yansıtan fikirlerin ifadeleri ve içsel maneviyat hayatının 

fikirlerinin ifadesi. Birincisinin çoğluğu dilin zenginliği ve ikincisinin bolluğu halkın 

maarifini yaratır. ... Dilin özellikleri halk ruhunun tüm sıkıntılarını aradan kaldırdığı ve 

sadece kendi iç kanunlarına arkalandığı yerde tanınır”( İzvestiya İmp. Akademi Nauk poo 

td.russkoqo Yazıka I slovesnosti,1852:125-126). Rus dilinin zenginliğinden konuşan Mirza 

Kazımbey onun Avrupanın medeni dilleri arasında önemli bir yer taşıdığını da gösterirdi. 

İlginç nokta şu ki, Mirze Kazımbey tarihi eserlerini yazarkende her bir kelimenin sözcük 

anlamını açıklamaya çalışmışdı. Böyle bir fikri esaslandıra biliriz ki, G.Boldıryev XIX 

yüzyılın sonlarına kadar Rus üniversitelerinde kullanılan Arap ve Fars Dilleri ders 

malzemelerinin yazarı kimi tanınmıştıysa, Senkovski ve Kazımbey kendi mühazirelerile rus 

şarkşünaslığını oluşturdular ... sonraki nesiller onların takipçileri olmuştur(Bartold,1925:282-

283). Maalesef ilk bilimsel qrammatikamız olan bu muhteşem eser iki yüzyıla yakın dilimize 

çevrilmemiş ve esaslı araştırma nesnesi olmamıştır. Avrupa ile Doğu'nun dil ve gramer 

geleneklerini birleştiren Mirza Kazımbəyin araştırma yöntemlerinin bileşik ağından meydana 

çıkarmak için onun “Grammatika” eserinin mütercimi, en azından büyük şərqşünasın bilgi 

seviyesine yakın seviyeye sahip olmalı, yani ilahiyat, tarih, edebiyat bilgilerinden başka, 

Arapça, Fransızca, Rusça , fars, hatta latin ve italyan dillerinin qrammatikasına vakıf olmalı, 

teorik dilbilim bilgilerine sahib olmalıydı. Bu işi  son zamanlar büyük zahmetin sonucu 

olarak İdris Abbasov gerçekleştirmiştir. O, M.Kazımbeyin dilbilim düşüncelerini S.Sasi, 

A.Davids, A.Jober, A.Fayzmayer, K.Komidas, L.Dübo ve diğer dilbilimci-alimlerin 

görüşleri ile karşılaştırarak mukayiseler de etmiştir. Göründüyü gibi, ilk türk-tatar dilinin 

grammerine kendi dilinde hayat veren Azerbaycanlı alim olmuştur (Abbasov, 2017). Bu ise 

zamanında Mirza Kazımbeyin gerçekleştire bilmediyi en büyük arzularından biriydi.  Mirza 

Kâzım bey bahıs edilen dönemin aydınlanma harekatında mühüm yer tutmakla müslüman 

toplumların geri kalmasını taassup ve cehalete bağlayarak, bu toplumların uzun zamandan 

beri mutaassıp mollalar ve despot hükümdarlar tarafından yönetildiğini, bu durumun halkın 

yeteneklerinin aradan kalkmasına ve İslâm dünyasında fikrî durgunluğa sebep olmasına 

getirib çıkardığını söylermiştir.( Kanlıdere,cilt, 30:164) Müslümanların dinî ve dünyevî 

hayatının hâlâ bu güçlerin etkisi altında bulunduğunu belirttikten sonra Doğu’nun ne zaman 

aydınlanacağını, Doğu’da medeniyetin ne zaman canlanacağını ve İslâm’ın medeniyete 

engel olmayacağına işaret ederek yazıyordu:... Doğu ve Asya düşünen dünyanın büyük bir 

kısmını oluşturmakta ve içinde bir medeniyet ruhu taşımaktadır. Batı ise Asya’nın 

aydınlatılmasına yardım edemez. Onu aydınlatacak insanlar yine o ülkelerin içinden 

çıkacaktır (Rzayev, 1969:142). 
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Sonuç 
Göründüyü gibi, Mirza Kazım Bey Doğu'da dünya bilimlerine katkıda bulunmada 

öncü rol oynayan çok yetenekli bir bilim adamıydı. Mirza Kazımbey dünya standartlarında 

bir oryantalist, Rusya'da Doğu bilimlerini kuran azerbaycanlı entellektüeldi. Malumdur ki,  

Azerbaycan dili hakkında ilk hacimli bilimsel grammatikanı Mirza Kazım bey 1839 yılında 

yazmış ve az  sonra M. Vezirovun, L. Budaqovun, M. Efşarın, N. Nerimanovun, S.M. 

Genizadenin gramer kitapları meydana çıkmıştır. Bunların bir kısmı Rusça olmak üzere, hem  

basit  hem de okul grammatikaları hacminde olduğundan dilimizin fonetik sisteminin, sözlük 

içeriği ve gramer yapısının asıl bilimsel araştırması yalnız XX yüzyılın 50'li yıllarından 

mümkün olmuştur. Sovyet döneminde ünlü dilbilimci alimleri B. Çobanzade, 

E.Demirçizade, M. Şireliyev, M. Hüseyinzade, A.Abdullayev, Z. Budakova, A. Akhundov, 

T. Hacıyev, Y. Seyidov ve b. yetişmiş, Azerbaycan dilinin tarihine, modern durumuna, 

lehçesi ve şivelerimize adamış değerli monoqrafiyalar, derslik ve tezler ortaya çıkmış, 

dünyanın en görkemli alim ve yazarlarının eserleri Azerbaycan diline tercüme edilmiştir.  

1839'da Türk-Tatar dilinin grammatikası eserinin basılmasından, 1846 yılında ikinci kez 

neşrinden ve  1854 yılının ekim ayında Petersburg Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü 

fakülteye çevrilenden sonra Kazımbey fakültenin ilk dekanı seçilmiş, onun teklifi ile bu 

fakültede eski Arap, yeni Arap, Fars, Osmanlı Türkçesi, Azerbaycan-Türk, cağatay, Moğol, 

kalmık, mancur, Çin, eski Yahudi, yeni Yahudi, Gürcü dili ve lehçelerinin öğretimi 

başlanmıştır. Kazımbey Doğu dilleri fakültesinde ek olarak dış ilişkiler, siyasi-iktisat, 

medeni hukuk ve ceza hukuku meselelerinin, Latin dilinin ve pedağogikanın öğretiminin 

yapılmasına da  dikkat çekmiştir. Kazımbey Petersburg Üniversitesi'nde çalışmakla kalmayıp 

Kurmay subay kadrosu için türk dilinden dersler vermiş, İmparator Askeri Akademisi'nde 

geçilen türk dili kursu için ders vesaitleri de hazırlamış, bu sahadakı hizmetlerine göre 

defelarca Demidov ödülü kazanmıştır. Kazimbey Petersburg'daki bilimsel faaliyetini 

genişletmekle hem Türkoloji, hem de Doğu tarihi ve dinleri üzerine de eserler yayınlamağa 

başlamıştır.  Bunlardan biri 1854 yılında basılan “Türk Dili Dersi Öğretim Materyali” idi. 

Eserde Türk dilinin kısa gramer oçerki, Osmanlı Türkiye'sinde çeşitli hatlar ile yazılmış 

metinler, 6700 den fazla rus sözlerinin tercümesi olan Türk sözlüğü verilmişdi. Onun 

yayınladığı “Doğu dillerindeki sözlere benzer rus sözlerinin açıklaması” adlı makalesinde 

Rus sözlüğünde oriyentalizmin öğrenilmesi metodikası da ileri sürülmüştür.   

Bu büyük bilim adamının siyasi, felsefi, türkoloji, tarihi, dini  konular üzerine 

çalışmaları onu Doğu ve Batı bilim dünyasının ilim alemine kazandırmıştır.  Buna göre de 

Mirza Kazımbey Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Amerika'daki bilim 

cemiyyetlerinin ünlü üyelerindendir.  Mirza Kazımbeyin Kazan'da yirmi yıldan fazla bir süre 

pedagojik alanda  Azerbaycan dili üzerine yaptığı araştırmalara özellikle değinilmelidir. O 

bir kaç ilklere imza atarak  ilk kez “Azerbaijan dili” teriminin bilimsel temelini koymuştur. 

F.Brokhauz ve İ.Efron'un Ansiklopedik sözlüğünde Kazımbey hakkında şu sözler yazıyor: 

“Onun oryantalizm alanında derin erudisiyası, Avrupa dillerini iyi bilmesi Kazımbeyi hem 

Batı Avrupa'nın, hem de Rusya'nın birinci yerde duran orientalistleri sırasına koymuştur”. 

Ona göre de ne zamana kadar Şarkla ilgili yazılacak...bu hiç bir zaman durmayacaktır, Mirza 

Kazımbey yad edilecek. 
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Olduğu gibi Yapısı Üzerine 

 

Ali Fuat ALTUNTAŞ* 

 

Öz: Türk dilinde benzetme denildiğinde akla ilk olarak gibi edatının ve bu edatla 

yapılan benzetmelerin geldiğini söyleyebiliriz. Gibi edatıyla kurulan kelime gruplarının 

deyim mi Kalıp Söz mü olduğu tartışma konusudur.  Deyim ve Kalıp Söz kavramlarına 

ilişkin araştırmalar yapılmasına rağmen bu yapıların benzerlik ilgisi kuran gibi edatı ve ol- 

fiiliyle kullanılan olduğu gibi yapısıyla ilişkisine değinilmemiştir. Gibi edatı ve bu edatın 

oluşturduğu edat gruplarına ilişkin anlamsal farklılıkların ortaya konduğu çalışma 

yapılmamıştır. Türkiye Türkçesinde Gibi Edatıyla Kurulan Kalıp Sözler Deyimler adlı 

Yüksek Lisans tez çalışmamız için konu olabilecek örnek cümlelerin taranması esnasında 

olduğu gibi yapısını, üstelik anlam farklılıklarıyla beraber, fark etmemiz konunun üzerinde 

durulmasını gerektirmiştir. Bildirimizle TDK TS’de madde içi olarak yer verilmemiş olduğu 

gibi yapısına dikkat çekmek, yapının çok anlamlı özelliğini vurgulamak, böylece TDK TS’ye 

katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: gibi, olduğu gibi, deyim 
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Giriş 

Bütün dillerde olduğu gibi Türk Dili’nde de anlatımı etkili kılmak, söyleyişe 

çekicilik kazandırmak amacıyla benzetmelerden yararlanılır. Benzetme konu olduğunda ise 

ilk akla gelen yöntem gibi edatıyla yapılan benzetmelerdir. Bu benzetmeli yapıların Deyim 

mi yoksa Kalıp Söz mü olduğu konusu ise tartışma konusudur. Ayrıca araştırmacılarımızın 

Deyim-Kalıp Söz kavramlarının tanımlanması ve ayrımı konusunda da farklı fikirleri olduğu 

ve bir uzlaşı ortamının olmadığı görülmektedir.  

Deyim, Türkçe Sözlük’te genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir 

anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir olarak tanımlanmıştır (Tdk 2011: 651). 

Zeynep Korkmaz ise deyim kavramını, “Gerçek anlamından farklı bir anlam taşıyan 

ve çekici bir anlatım özelliğine sahip olan kelime öbeğidir.” şekline tanımlamıştır. (Korkmaz 

2007: 66). 

 Ömer Asım Aksoy ise deyimi, bir kavramı, bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da 

özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan 

kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce şeklinde ifade etmiştir (Aksoy 1988: 52). 

Deyim, Kalıp Söz konusunda Günay Karaağaç’ın her iki kavrama da aynı 

tanımlamayı yaptığı görülmektedir. “ Bireysel ve nedenli olan bir söz dizimi biriminin 

genelleşip yaygınlaşarak nedenliliğini yitirmesiyle ortaya çıkan ve tek bir sözlük birimi 

olarak algılanan söz öbeği veya cümleye deyim / kalıp söz denir.” (Karaağaç 2013: 271, 

516). 

Gökdayı, Kalıp Sözlere: Önceden belirli bir biçimde girip hafızada öylece saklanan, 

söyleneceği sırada yeniden üretilmeyip olduğu gibi hatırlanarak, gerekiyorsa bazı ekleme 

ve/veya çıkarmalar yapılarak kullanılan, tek bir sözcükten, ardışık veya aralı sözcükler içeren 

sözcük öbeği ya da tümceden oluşabilen belirli durumlarda söylenmesi toplumca 

benimsenmiş ve görece bir sıklığa sahip sözler olarak iletişim kurulmasına, devamına veya 

sonlandırılmasına yardım eden ve kullanım yerleri çok sınırlı olan kalıplaşmış dil birimleri 

şeklinde tanım önerisinde bulunmuştur (Gökdayı 2011: 71).  

Yapılan tanımlamalardan yola çıkarak Deyim, Kalıp Söz ayrımı konusunda şu 

yorumlar yapılabilir: Deyim, kendisini oluşturan yapıdaki sözcüklerin gerçek anlamları ve 

mecaz anlamları arasındaki farkın az olduğu, herkes için aynı şekilde ve aynı anlamda, 

mecazlı/mecazsız bir ifadeyle kullanılan kalıplaşmış söz öbekleri; Kalıp Söz için temel 

anlamlarını kaybetmeden ya da kısmen de olsa kaybederek yeni olgulara karşılık gelen söz 

öbekleridir şeklinde tanımlanabilir. Araştırmacılarımızın tanımlamaları ve örneklerden 

Deyim, Kalıp Söz ayrımı konusunda kesin bir ifade kullanmanın zor olduğu ve bu ayrımın 

nasıl yapılacağı hususu sorun olarak devam ettiği görülmektedir. 

Yüksek Lisans tez çalışmamızda araştırmacılarımızın yapmış olduğu tanımlama ve 

ayrımlara detaylıca yer verdiğimizi ve bu makalenin asıl konusunun Deyim-Kalıp Söz ayrımı 

olmadığı için birkaç tanımlamaya ver verdiğimizi belirtmek isteriz.  

Günümüze kadar gibi edatı üzerine birçok çalışma yapılmış, tarihi dönemlerdeki 

kullanımlarına kadar araştırılmıştır. Tarihî Türk lehçelerinde gibi edatına sırasıyla gibi, bigi, 

kibi, kibik ( kibi+ök) şekillerinde rastlanır. Gibi edatının yapısı kip ‘kalıp, misal, örnek̕ 

sözüne +i üçüncü teklik şahıs iyelik ekinin getirilmesiyle oluşturulur (Sev 2007: 99).  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde gibi edatı daha çok yapısal olarak incelenmiş ve 

araştırılmış özellikle cümle içi kullanımları bakımından söz dizimi konusu olmuştur. Gibi 

edatıyla kurulan bu yapıların anlamsal olarak farklılıkları olduğu göz ardı edilemeyecek bir 

gerçektir. “Türkiye Türkçesinde gibi Edatıyla Kurulan Benzetmeli Anlatımlar” isimli 

çalışmasında İ.Gülsel Sev, TDK TS’de 356 adet gibi edatıyla kurulan benzetmeli anlatımı 

anlam farklılıklarıyla birlikte tespit etmiştir. (2012: Turkish Studies s.499-512). Türk dilinde 

edat grubu niteliğinde kurulmuş gibi’li benzetmeli yapıların burayla sınırlı olmadığı 

düşüncesiyle amacımız gibi edatının farklı kullanımlarını üstelik anlam farklılıklarıyla 

birlikte incelemek ve bu konuya dikkat çekmektir. 

“Türkiye Türkçesinde Gibi Edatıyla Kurulan Kalıp Sözler Deyimler” adlı Yüksek 

Lisans tez çalışmamız için Türk edebiyatının seçkin romanlarından taramalar yaparken 

dilimizde -DIğI gibi yapısında kurulmuş ol- fiiliyle kullanılan olduğu gibi kalıp sözüne 

rastlanmıştır. –Dığı gibi ve olduğu gibi yapılarının romanlarda oldukça sık şekilde 



 

 

981 

 

kullanıldığı gözlemlenmiş ve TDK TS’de yer verilmeyen olduğu gibi yapısı ise, üstelik 

anlam farklılıklarıyla birlikte incelenmesi gerektiği düşüncesiyle tez çalışmamızda alt başlık 

altında işlenmiştir. -DIğI gibi yapısını alt başlık altında işlememizde TDK TS’de geçen 

dilediği gibi grubunun etkisi olmuştur. Yapmış olduğumuz tez çalışmasında olduğu gibi 

yapısının farklı anlamda kullanıldığı örnek cümleler tespit edilmiştir. Dikkat çekici nokta, 

TDK TS’de dilediği gibi yapısının olmasına karşılık olduğu gibi yapısının olmamasıdır. 

Farklı anlamlarda kullanıldığı tespit ettiğimiz yapının TDK TS’de yer alması gerektiğini 

düşünmekteyiz. Bu çalışmada detaylandırmaya çalışacağımız olduğu gibi yapısı için 

tezimizde kullanmadığımız çok daha fazla roman taraması yapılmış ve örnek cümleler 

sıralanmıştır. Romanları seçerken telif hakkı konusunda titiz davrandığımızı ve hiçbir ayrım 

yapmaksızın bulabildiğimiz romanları taradığımızı belirtmek isteriz. Tez çalışmamıza ve 

makalemize konu olan örnek cümleler alıntılanırken temel yazım ve noktalama yanlışları 

dışında aynen aktarılmış, aslına sadık kalınmıştır.   

Bu kalıplaşmış söz öbeklerinin farklı anlamlara geldiği örnek cümleler 

bulunmaktadır. Tespit ettiğimiz aniden, apaçık-açıkça, değişmemiş, detaylı, el değmemiş, 

eski zaman ve yaşanılan an, hareketsiz, hem… hem de… , sürekli olma, tıpkısının aynısı, 
tamamen anlamlarının taradığımız romanlarla sınırlı olduğunu belirtmek isteriz.   

İnceleme 

Bu bölümde, 11 farklı anlamda tasnif etmeye çalıştığımız örnek cümleler 

sıralanmaktadır. 

Aniden Anlamı:  

“Bağdaş kurduğu yerden olduğu gibi fırlamış, geri yatırdığı papağı o arbedede 

başından yuvarlanmıştı.”  NA,359 

Apaçık/Açıkça Anlamı:  

“Her şey olduğu gibi gözlerinin önünde idi.”   H,24 

“Fakat sahneyi olduğu gibi göremiyordu; ikide bir sahifelerin üstüne, Nuran’ın 

başıyle beraber Suat’ın kendi başı da eğiliyordu.”     H,313 

“Evet, aradan o kadar çok hadise, sıkıntı, şahsi üzüntü geçmesine rağmen hepsini 

olduğu gibi ve asıl manalarını bilerek görüyordu.”      H,339 

“Çünkü yine her şeyi olduğu gibi görüyordu.”      H,347 

“Ölgün, kırmızı bir ışıkla aydınlanan dar koridorda bej rengi üç kapı vardı. Soldaki 

ardına kadar açıktı, beyaz eşyalarla döşenmiş mutlak olduğu gibi görünüyordu.”     BEA,81 

“Nasıl görmez kardeşim! Eşşek kadar pencereler, şöyle bir başını uzatsa, sokak 

olduğu gibi gözlerinin önünde. ”     BEA,81 

“Öyle ki sokağın gürültüsünü olduğu gibi duyabiliyorduk içeriden.”     BEA,251 

“Burada kendisini olduğu gibi gösterebilir; burada hiç utanmayarak nefsini zapta 

lüzum görmeyerek kalbinin olanca yaralarını şu sâkit fakat müşfik mahrem dostların önlerine 

serebilirdi.” MS,379 

 “Ayaklarının ucuna basarak çıktı, oraya kadar gitti, onu olduğu gibi görmek için, 

geldiğini işittirmekten sakınıyordu.”  MS,277 

“Hareket ederken yıpranmış siyah yeldirme altında vücudunun iskeleti olduğu gibi 

seçiliyor.” SB,256 

“Fakat kemikleri olduğu gibi görünen bu vücudun kendisine mahsus bir sihri var.” 

SB,256 

“Allah kalbimi olduğu gibi görüyor.” AG,193 

“O, insanı nadan nadan, olduğu gibi, gösterir.”  ŞYY,11 

“Fakat sahneyi olduğu gibi göremiyordu; ikide bir sahifelerin üstüne, Nuran’ın 

başıyle beraber Suat’ın kendi başı da eğiliyordu.”     H,313 

Değişmemiş Anlamı: 

 “Mümtaz, bu karanlık aynada henüz başlangıçta olan ömrünün dost hayallerini, 

babasının altında yattığı ağacı, olduğu gibi bıraktığı mesut çocuk saatlerini…”  H,28 

“Resimler, kendi el yazısı notalar, meşk defterleri, her cinsten ney ve Nısfiyeler 

olduğu gibi duruyordu.”       H,139 

“Kendi zaaflarını ömrü boyunca bir ser çiçeği gibi yetiştiren bu adamda, bütün 

iptidailiğiyle olduğu gibi kalmış bir çocuk tarafı vardı.”      MB,44 
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“Hâlbuki o olduğu gibi kaldıkça her adımda bin bir şekle bürünerek gene karşımıza 

çıkacaktı.”      MB,82 

“Binanın eski halini olduğu gibi korumuşlardı, zemindeki tahtalar, pencerelerin 

pervazları, merdivenler, tırabzanlar, odaların kapılan...”     BEA,173 

“Sen olduğun gibi kal kızım...”  T,93 

“Topuzun üçte biri depremlerde göçmüş, yarısı onarılmadan bırakılmış, çökme izi 

düzensiz yarılma şekliyle olduğu gibi duruyor.”  HS,186 

“Hayır, odası olduğu gibi duruyor.”   KM,249 

“Geçen gün kolumdaki bohça olduğu gibi duruyor.”  S,97 

“Settarhan’ın hikâyesine dâhil olduğum zamanda gördüğüm her şey karşı kıyıda hiç 

bozulmamış, olduğu gibi duruyor.”   NA,452 

“Gece gördükleri gerçek rüyaları olduğu gibi ancak aptallar anlatır.”  BAK,165 

“İnsan gerçeklere karşı durur: yaşar ve olduğu gibi olmayı sürdürür Selim.”  Tu,31 

“Olduğum gibi kaldım ben.”  Tu,369 

“Çünkü artık olduğum gibi kalmaya dayanamıyorum.”  Tu,595 

Detaylı Anlamı: 

“Ha size her şeyi olduğu gibi söylemek zorundaydım.” Te,38 

“O gün Melahat’ı boşayarak yalıdan çıkacağını, efendiye etraflı bir mektup yazarak 

bütün gerçeği olduğu gibi anlatacağını, bunları yaptıktan sonra Şemi’den dehşetli bir intikam 

alacağını çocuk gibi ağlayarak söylüyor…”  Mü,144 

“…Dedesinin ‘Beylerden gerçek saklanmaz’ öğüdüne uyarak, her şeyi olduğu gibi 

anlattı.”  DA,116 

“-Ne diyeceği kaldı mı? Tutacağım Kaplan emmimin öğüdünü, diyeceğim olanları 

olduğu gibi...”   DA,319 

“Ve her şeyi, hiçbir şey saklamadan, olduğu gibi anlattım.”   KSK,146 

“Ne istiyorsun, bana olduğu gibi söyle canım Selim, anlamasam da istediğini 

yaparım hemen.”   Tu,600 

“Sıra bana gelince, ben de, başıma gelenleri ona, olduğu gibi söyledim.” Ç,125 

  “Son vakayı defterimin son sayfalarına olduğu gibi kaydediyorum.” Ç,372 

“Çocuk işi olduğu gibi anlatıyor, kendini müdafaa etmiyordu.” Ac,23 

“Fakat bugün her şeyi olduğu gibi anlatmak ihtiyacında olduğum için itiraf 

edeceğim: Karakolda geçirdiğim günler hakikatte hayatımın en sıkıntılı, telaşlı ve zelil 

günleridir.” Gök,13 

“Nafile, diye düşündü, zira çoktan karar vermişti her şeyi olduğu gibi anlatmaya.”    

HÜK,395 

“Muhacir, gülümsemeye başladı; düşündüğünü olduğu gibi söyleyecekti, tereddüt 

ediyordu…” Gök,88 

“Mahiyetini henüz kendimin de anlayamadığım bazı hislerimi olduğu gibi söylüyor, 

bunlar üzerinde münakaşa ediyor, bir neticeye varmadan başka şeylere geçiyordum.” 

KMM,132 

“Bu söylediklerini olduğu gibi kumandana anlatırsam seni berbat eder.” Ya,218 

“Gülbahar, önce at hikâyesini olduğu gibi anlattı.”  ADE,54 

“Erzurum’daki Rüstem Paşaya ahvali olduğu gibi bildirmeli, onun yardımını 

sağlamalı, ondan sonra Hoşap kalesini yerle bir etmeliydi.” ADE,90 

El Değmemiş Anlamı: 

“Agop Efendi için para olduğu gibi kaldığı takdirde büyük bir kıymet değildi.”      

MB,122 

“Bir de yerdeki karolar olduğu gibi duruyor.”  NA,453 

“Ben girdim ama her şeyi olduğu gibi bıraktım.” KYu,10 

“Yatağının önündeki devrilmiş çorba tası ve tahta kaşık olduğu gibi duruyor ve 

kimse onlara el sürmüyordu.” KYu,39 

“Tahılı, samanı, arpası, hayvanı olduğu gibi duruyor.” Ya,222 

“Su yalnız ilk günü kesilmişti. Ondan sonra gene olduğu gibi bırakılmıştı.” Te,56 
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Eski Zaman ve Yaşanılan An Anlamı:  
“Havada mavi bir mendil tutan bir hokkabaz eli gibi yine şaşırtıcı, tutulmaz 

hareketleriyle uçuyorlar, fakat keyifleri yerinde ve iştahlı zamanlarında olduğu gibi hep 

birden o lodos dalgası hızıyla yükselmiyorlar…”    H,39 

“Tıpkı annesinin hastalığında olduğu gibi, tıpkı Handan’la Yekta’nın evleneceğini 

duyduğunda olduğu gibi.”     İH,264 

“Önceki cesetlerde olduğu gibi hiç kan yoktu.”    İH,396 

“Olanaklardan birini seçeli, kararını vereli uykuları daha bir rahattı; geçen hafta 

olduğu gibi uyanır uyanmaz yüreğine, kafasına çöken o ağırlık yoktu artık.”  AO,95 

“Mektepten çıktılar ve birbirlerinden başka hiçbir şeye karşı tecessüs duymadıkları 

hararetli aşk günlerinde olduğu gibi hep arka sokaklara saparak, nereye gittiklerini bilmeden, 

hedefsiz yürüdüler.”   FH,63 

“Yatağa girerken, her büyük felaketimde olduğu gibi, kendimi birkaç yaş birden 

büyümüş hissettim.” DHK,28 

“Derslerinde olduğu gibi, tabiatın kanunları dışında hiç bir ihtimal mevcut 

olmadığını tekrarladığı zaman, bu temel fikir onun burnunun kenarından çenesine doğru 

temel çivisi gibi dimdik inen çizgide resimleniyordu.” MNK,130 

“Rüyada olduğu gibi, etsiz, kemiksiz, renksiz, şekilsiz, ancak varlığı tasavvurla 

hissedilen bir şeydi…” Ş,212 

“Eskiden olduğu gibi ara sıra mutfaktan kayısı kurusu falan aşırmaya gittikçe hain 

aşçı: -Ne istersen açık yeyiver, küçükhanım. Gayrı zatınıza hırsızlık yakışmaz, diye benimle 

alay ediyordu.” Ç,90 

“Sınıfta olduğu gibi, bahçede de herkese uzak durur, ne o güzelim tabut, teneşir 

ilahilerine, ne o neşeli cenaze oyunlarına iştirak eder.” Ç,200 

 “Sabahları olduğu gibi aksamları azat vaktinde de kapının yanında duru, çocukların 

kıyafetlerini muayene ederi.” Ac,17 

“Hemen bütün sıkı zamanlarda olduğu gibi, doktor bu gece de gözlüğünü 

kaybetmişti.” Değ,12 

“Ben Trablus’ta olduğu gibi Paris’te de hiç para sıkıntısı çekmedim.” Gök,21 

“Tanıştığımız ilk günlerde olduğu gibi bin türlü güzel, cazip, kandırıcı fikirler 

kafama hücum ediyordu.” KMM,126 

“Yusuf bu andan karşısındakinin gözlerinde, ona ilk defa zeytinlikte rastladığı 

zamanki batıcı bakışları gördü ve kendini o zaman da olduğu gibi suçlu hissetti.” KYu,119 

“Tanıştığımız ilk günlerde olduğu gibi bin türlü güzel, cazip, kandırıcı fikirler 

kafama hücüm ediyordu.”  KMM, 126 

“Büyük felaket anlarında olduğu gibi, büyük sevinç günlerinde de duygularımızı 

başkalarıyla paylaşmak bizim için bir derin ihtiyaçtır.” Ya, 120 

Hareketsiz Anlamı: 

“Irazca, olduğu yerde, olduğu gibi dikiliyordu.”     YÖ,73 

“Baktı ki ölü orada olduğu gibi duruyor. ÖT,84 

Hem… hem de… Anlamı: 

“Dünyada eş yüzler olduğu gibi, eş ruhlar da vardır.” KK,136 

 “Acaba vücudumla olduğu gibi ruhum ve fikrimle de bu adamın kızı mıyım?” 

Ac,92 

“Fikir güzel olduğu gibi tatbikinde de güçlüğe rastlanmamıştır.” Değ,26 

 “Ekseri muvazenesi bozuk, zayıf ruhlu insanlarda olduğu gibi bende de orta 

yoktur.” Gök,13 

 “Ekseri kocaya varmamış kızlarda olduğu gibi Gülşen’de de tatsız bir bedbahtlık 

vardır.” Gök,34 

“Bu huysuz kızın yaşça olduğu gibi kafaca da bu kadar kemale ermeden evvel 

yaptığı komşu ve akraba dedikoduları bunların yanında ne kadar sempatik kalıyordu.” 

Gök,140  

 “Nihayet, her ihtiyarda olduğu gibi bende de er geç birtakım hastalıklar baş 

gösterecek…” Gök,183 
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Sürekli Olma Anlamı: 

“Ölüm tırpanını yine işletiyor ve o konuştukça her zaman olduğu gibi bütün sesler 

susuyor, aşk, müphem ümitler, yine içimizde yalancı aynalarını oynatıyorlar, herkes yine 

eskisi gibi seviniyor, birleşiyor, ayrılıyor, çocuklar doğuyordu.”     SD,256 

Tamamen Anlamı: 

“Su olduğu gibi dışarıya akıyor ve boğazından geçebilen birkaç yudum da biraz 

sonra burnundan fışkırıyordu.” KK,217 

 “Bunun önüne ancak buradaki mekanizmayı olduğu gibi çökertmekle geçilebilir.”    

SD,238 

“Ne yaparsınız, hayatımızı olduğu gibi kabul etmek lazım.”     H,107 

“Ve bu açlık şimdi olduğu gibi onu rahatsız ediyordu.” MNK.79 

“Çekmeceyi olduğu gibi bavulun içine boşaltıp getirdim.”  MNK.171 

“Fakat bunlarda da her eseri olduğu gibi kabul etmezlerdi.”      H,134  

“Onun için aşk, hislerin kelimelerle israfı değil, Mümtaz’ın ruhundaki fırtınaya 

olduğu gibi kendisini teslimdi.”     H,149 

“İki gözümün çiçeğini ye oğul, dedim, elimden torbanın ağzını çözdüm, torbayı 

olduğu gibi odanın içine, Kaymakam oğlunun tam yatağının üstüne bir iyice boşalttım.” 

Te,144 

“Seni olduğun gibi kabul ediyorum ve bundan hoşlanıyorum...”     H,165 

“Mümtaz, Macide’ye olduğu gibi inanırdı.”     H,175 

“Nuran’ın hayata ve duygularımıza karşı güvensizliği ve onun yüzünden her şeyi 

olduğu gibi kabul ediş tarzı, günlerin getirdiği ile mesut oluşu, hulasa sadece kabul etmekle 

kalışı, onu yarı tanrılaşmış bir çehre yapmıştı.”      H,251 

“Bence bizim âlemimizi olduğu gibi almalıdır.”      H,256 

“Hiçbir şey, hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmez: İhtiyarı içimizdedir. Dışarıda 

sadece aletler ve vasıtalar vardır.”      H, 292 

“Ölüm düşüncesi bizde, kat’i vaziyetleri olduğu gibi kabul eden bir taraf vücuda 

getirmiş!” H,308 

“Onu yeniden kurmak için çok başka yollara gitmek, çok derinden değişmek, her 

şeyi olduğu gibi bırakıp yeniden işe başlamak lazımdı.”       MB,84 

“Evin diğer işlerinde sözü geçmediğini anlayınca her şeyi olduğu gibi muhafazaya 

karar verdi.”      MB, 118 

“Evin içindekiler ne olduğunu daha doğru dürüst kestiremeden, Nuri Beyin 

akşamüzeri o kadar hürmet ve riayet görerek, kalbi sabırsızlıktan çarpa çarpa çıktığı büyük 

selamlık merdiveninin çatısı olduğu gibi çökmüştü.”      MB,131 

“Aracın arka tarafı olduğu gibi kan içinde...”         İH,252 

“Fotoğrafların asılı olmadığı tek duvar, olduğu gibi içki raflarına ayrılmıştı.”    

BEA,77   

“Ya yetişmeseydim, koca cam olduğu gibi aşağıda.”      BEA,77 

“Yolu olduğu gibi kapatmışlar Başkomiserim.”     BEA,94 

  “Ama o zayıf karakterli herif, hem kendi kazancını hem de karısınınkini olduğu 

gibi kumara basıyormuş.”     BEA,175 

 “Beş katlı kâgir bina olduğu gibi ocak başına çevrilmişti.”    BEA,287 

“Haliç taşmış, Dolapdere’yi olduğu gibi sel basmış olmalı.”    BEA,366 

“Ardı ardına üç kez bastı tetiğe, İhsan’ın kafatasının parçalandığını gördüm, sıçrayan 

kan Nizam’ın silahı tutan elini olduğu gibi kırmızıya boyamıştı.”     BEA,381 

“Babamı olduğu gibi, düşçülüğüyle, tembelliğiyle, işe yaramazlığıyla 

kabullenmişti.”   BBY,47 

“Ve kendimi yatıştıramadım, gerçeği olduğu gibi kabullenmeye çalışıyorum: Luka 

çocukluğumun olduğu yere gitti, bir daha gelmeyecek…”   BBY,86 

“Anlaşılan Beyaz Hala ona kinlenmiyor, onu,  yani bu ‘Zelandalı, sıska, süzgün, 

rengi solgun, arkadaşsız, evde kalma yaşı saydığı otuzundaki yapyalnız psikolog’ turist 

kadını olduğu gibi kabul ediyordu.”   G,213 

“Beyaz Hala Türkçe deyimleri olduğu gibi İngilizceye çevirerek kullanıyor, bu da 

Viki’yi yoruyordu.”     G,234 
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“İskele, olduğu gibi yıkılmış, mucize eseri kimse zarar görmemişti.”      UB,163 

“Haklarında kötü konuşmuş olmayalım, bu kadar iyiliklerini görüyoruz, postacılar, 

yüz gramı hoşgörmek şöyle dursun, sandıklarımızı olduğu gibi geri çevirdiler: (Yukarıdan 

yeni emir var, yirmi kilodan fazla almıyoruz...) dediler.”      ET,13 

“Okulu, yıllar önce açılmış, üstü (pedavra) denilen çam yarmalarıyle örtülü, yağmur 

kar sularını olduğu gibi içeri geçiren köhne bir yapıdır.”       ET,17 

“Asıl üzüntü konusu, son Eğitim Tartışma Komionu’nun da, bu durumu olduğu gibi 

kabul etmiş olmasıdır.”       ET,240 

 “Islanıp kalmış giysileri, olduğu gibi aldı bir yere koydu.”     YÖ,208 

“O halde her şeyi olduğu gibi akışına bırakmak, hiçbir gerçeğin önüne çıkmamak, 

vaktinden önce olayı karşılamamak gerekiyordu.”  KH,317 

“O, Peregrini gibi kızı tahlile uğraşmıyor, Rabia’nın meyillerini fıtratının icabı diye 

olduğu gibi kabul ediyordu.” SB,113 

“İsterseniz Mister Margusyan’ın partisini olduğu gibi ona gönderelim.”  ŞYY,29 

“Ona bir şey olmuştu, kendini olup bitene olduğu gibi bıraktı.”  NA,142 

“Bu bilgilerin büyük bir kısmına bana gelmeden ulaşma imkânınız varken, nasıl 

oluyor da kapınızdan içeri giren bir kadının bütün anlattıklarına olduğu gibi 

inanabiliyorsunuz?”  BM,48 

 “Toplumun bu düzenin olduğu gibi kabullenip, ferdin sonsuz hürlüğünü isteyen 

kültür!” HÇ,330 

“Her şeyi olduğu gibi kabul etmediğinizi seziyorum.”   Tu,357 

 “Olduğu gibi kabul etmiyorlar Selim’i.”  Tu,667 

“Bir tür olduğu gibi yok oluyor, yerine yine o çağda yep yeni bir tür çıkıyor demek 

istiyor Hocamız da.”   HSİİ,86 

“Bence asabiyecilerin vaktiyle sık sık söyledikleri bu kelimenin de sabit bir medhulü 

olmadığı için doktorun teşhisini olduğu gibi kabul etmeyeceğim.” Ş,73 

“Jandarmanın bu izahatı, tedavi sahnesini aşağı yukarı olduğu gibi kaymakamın 

gözü önünde canlandırdı.” Değ,12 

“Yukarı sofanın tavanı olduğu gibi çökmüş, makam odasının önü moloz 

yığınlarından geçilmez hale gelmişti.” Değ,14 

“İşin asıl garip tarafı, ikimiz de bu değişikliği olduğu gibi kabul ediyor ve tabii 

buluyorduk.” KMM,17 

“Bunu olduğu gibi kabul etmekten başka çare yok…” KMM,119 

“Her şey, her şeyi olduğu gibi kabul etmekteydi.” KMM,13 

“Pekâlâ; işte, ne kendime, ne başkasına kabahat bulmuyor, hadiseleri olduğu gibi 

kabul ediyor ve sessizce katlanıyordum.” KMM, 150 

“İşin asıl garip tarafı, ikimiz de bu değişikliği olduğu gibi kabul ediyor v tabii 

buluyorduk.” KMM,17 

Tıpkısının Aynısı Anlamı:  
“Evvela ‘Legumineuse – Mimosees’ sözünü öyle olduğu gibi kullanmak olmaz.”  

Mü,153 

“Yazıya düşen hiçbir şey ateşini olduğu gibi yansıtmıyor, her şey yazıya dönüşürken 

munisleşiyor.”   NA,401 

“Çoğu zaman Heratlı eski büyük üstatların yaptığı bir sayfaya günlerce bakar, bir 

yandan da hiç bakmadığı bir kâğıda aynı resmi olduğu gibi yaparmış.”   BAK,93 

 “Hayatta ilk defa farkettiğim bu ayrımın anlamına, yani kimi zamanlar gerçeği 

olduğu gibi dillendirmenin insanı samimiyetsizliğe sürüklemesine burada girmem gerekiyor 

ki, o anki hislerim ve isteklerim hakkıyla anlaşılsın.”  BAK,177 

“Bir kadın dergisinde, bir Avrupa gazetesinden olduğu gibi alınmış ‘Erkeklere Göre 

Kadın Tipleri’ diye bir yazı vardı.”  KSK,182 

“Şayet, günün birinde açılacak olursa, içinde masallarda olduğu gibi, “Kırkıncı 

odanın tavanına asılı” bir adam görmekten korkuyorum.” Ş.22 

“Fakat şu an Haham Zigros’un statüsündeki bir kişiye bu sözümü olduğu gibi 

söylerseniz, benimle konuşmak isteyeceğinden eminim.”   BM,194 
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“Siz sevgiyi destanlarda, çoban muaşakası masallarında Romeo ve Juliette’te olduğu 

gibi anlıyorsunuz.” KK,58 

“ ‘Bu gece yatağımı daha geniş değil, olduğu gibi düşünecek,’  diyordu.” AA,88  
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Sonuç 

Olduğu Gibi yapısını tespit etmek için ayrım yapmaksızın ve telif haklarını dikkate 

alarak seçmiş olduğumuz yazarlarımızın 44 farklı romanlarından elde ettiğimiz örnekleri 12 

farklı anlamda tasnif etmeye çalıştık. Olduğu gibi yapısıyla ilgili olarak Giriş bölümünde 

sıraladığımız ve İnceleme bölümünde anlamsal farklılıklarını belirtmeye çalıştığımız 

makalemizde çok daha fazla sayıda roman taradığımızı ancak örneklerin tekrara neden 

olmaması için sınırlamaya gittiğimizi belirtmek isteriz. Özellikle “tamamen” anlamı için 

romanlarda çok sayıda örnek tespit edilmiş ancak makalenin hacmi açısından örnekler belirli 

sayıda tutulmuştur. Tarama ve aktarma işlemlerinin uzun zaman alması konusunda ekip 

çalışmasıyla taramaların daha fazla roman, öykü ve hatta şiirlerle desteklenerek çalışmanın 

genişletilebileceğini ve olduğu gibi yapısının farklı anlamlarda kullanımlarının ortaya 

çıkarılabileceği görüşündeyiz.  
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Ahilik Kültürü ile İlgili Terimler ve Tabirler Açısından Burgazî Fütüvvet-Nâmesi’nin 

İncelenmesi 

 

Ayşe Nur SIR DÜNDAR* 

 

Öz: Dildeki sözcüklerin kullanım sırasında üstlendikleri görevler, onların ayrı ayrı 

sınıflandırılmalarına yol açar. Bu kapsamda terimler de bilim dallarının, sanat ve meslek 

alanlarının özel kelimeleri olarak ayrılır. Öte yandan bir kültürel gelenek içerisinde aynı 

meslek ya da topluluktaki insanların çeşitli sebeplerle ve çoğu zaman da ihtiyaca bağlı 

olarak, genel dilin sözcüklerine kendilerine has anlamlar verdiği görülür. XII. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra Anadolu, Suriye ve Mısır’da yayılmaya başlayan, Osmanoğulları ile 

Rumeli’ye geçen, esnaf loncalarını da kapsamına alan fütüvvet ehlinin ortak bir dili vardır. 

Bu dil, fütüvvet inancını temel alan ve yüzyıllar içerisinde tevarüs eden zengin gelenek ve 

birikimi yansıtan söylem ve pratiklerin ürünüdür. Bu ürünün sözcüklerini, fütüvvet-

nâmelerde görmek mümkündür. Anadolu sahasında bugün için bilinen en eski Türkçe 

fütüvvetnâme, Yahya bin Halil bin Çoban el-Burgazî tarafından XIII. yüzyıl ortalarında ve 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önceki zamanlarda yazılan Burgazî Fütüvvet-nâmesi’dir.  

Çalışmanın konusunu, ilk Türkçe fütüvvet-nâme olma özelliğini koruyan Burgazî 

Fütüvvet-nâme’si üzerinde söz varlığı incelemesi oluşturmaktadır. Bu çalışma, Millet 

Kütüphanesi Ali Emiri Efendi Şeriyye Kitapları arasında, yeni tasnife göre 1352 numarada 

kayıtlı H. 923/M. 1507 tarihinde istinsah edilen nüsha üzerinde yapılmıştır. Çalışmada, 

tarama ve dil incelemesi usulü benimsenmiştir. Ahilik adap ve erkanının yer verildiği eserde; 

Ahi’nin sofrası, elbisesi; sofra hizmeti, sema ve yüz yirmi edeb, alından saç kesme, kuşak 

kuşanma gibi bahislerde geçen bid‘at, dervîş kapusı, diz tonı, fakîr kuşagı, fütüvvetdâr, oglar 

sohbeti, terk gibi terimler ile bahâdurlık düzmek, bitiñ kara olmak, çırâg almak, çıragın 

yandurmak, fütüvvet menziline irmek, kuşak kuşatmak, kuşak üstine kuşak, makas üstine 

makas, şalvarı bağı bek bağlu olmak, yigit tutunmak gibi tabirlere rastlanılmıştır. Tespit 

edilen bu terim ve tabirler, Ahilik kültüründe üstlendikleri işlevler bakımından 

değerlendirilerek verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ahilik, fütüvvet, Burgazî Fütüvvet-nâmesi, söz varlığı, terim. 

 

STUDY ON BURGAZİ’S FUTUVVET-NÂMESİ WITH THE RESPECT TO THE 

TERMS AND EXPRESSIONS RELEVANT WITH THE AKHI CULTURE  

 

Abstract: Tasks in which the words take whilst being used leads them to be 

classified separately. In this context, terms are also distinguished as special words for science 

disciplines, arts and professions. On the other hand, mostly related on a necessity, words of 

the general language in a cultural tradition turn into hidden languages such as slang and 

jargon by giving them idiosyncratic meaning for the people in the same profession or 

community. After the second half of the XII. century, there is also a secret language of 

futuwwa people including the tradesmen lodges who passed to Rumeli with Osmanogullari 

which started to spread in Anatolia, Syria and Egypt . This language is the product of the 

discourses and practices that reflect the rich tradition and experience and knowledge that 

occurs within the framework of the futuwwah belief and which has been inherited within 

centuries. It is possible to see the words of this product in the futuvvet-nâme’s written in 

Turkish Langugage. Futuvvet-nâme is the common name of the morals and methods of 

futuwwah people with subject of Futuwwah and masterpieces of prosaic and partly poetic 

works explaining the conditions of futuwwah. The earliest known Turkish futuvvet-nâme in 

the Anatolian field today is Burgazî Futuvvet-nâmesi which was wirtten by Yahya bin Halil 

bin Çoban al-Burgazî in XIII. Century before the establishment of the Ottoman Empire. 

The subject of the work is vocabulary examination on Burgazî Futuvvet-nâme, 

which constitutes as the first Turkish futuvvet-nâme. This work is prepared by adopting the 
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scanning and language examination procedure based on the copy which was copied and 

published in the book Millet Library Ali Emiri Efendi Şeriyye Kitapları in accordance with 

the old statute 1154/198 and the new statue in accordance with H. 923 / A.D. 1507. In the 

work where Akhism and morals and manners are included such as; Ahi's dining table, dress; 

table service, empyrean and a hundred and twenty morals, scissor receiving, haircutting, gird 

on belt subjects have been encountered with the terms of bid‘at, dervîş kapusı, diz tonı, fakîr 

kuşagı, fütüvvetdâr, oglar sohbeti, terk and bahâdurlık düzmek, bitiñ kara olmak, çırâg 

almak, çıragın yandurmak, fütüvvet menziline irmek, kuşak kuşatmak, kuşak üstine kuşak, 

makas üstine makas, şalvarı bağı bek bağlu olmak, yigit tutunmak These identified technical 

words were evaluated in terms of their functions in Akhi culture. 

Keywords: Akhi (Ahilik), Futuwwah, Burgazî Futuvvet-nâmesi, vocabulary term. 
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GİRİŞ 

Dillerin söz varlığı değişik katmanlardan oluşur. Bu nedenle bir dilin söz varlığı 

deyince sadece dile ait kelimeler bütününü düşünmeyip bu katmanları da göz önünde 

bulundurmak gereklidir. Söz varlığı içinde sadece o dilin sözcükleri değil, deyimler, kalıp 

sözler, atasözleri, terimler ve çeşitli anlatım kalıpları mevcuttur. O dili konuşan toplumun 

kavramlar dünyasını yansıtan bu bütün içinde yer alan katmanlar hem birbiriyle hem de 

genel dil katmanıyla sıkı ilişki içindedir.  

Eskiden ıstılah kelimesiyle karşılanmış olan terim, bu katmanlardan biridir. Terim; 

TDK’nın sözlüğünde “Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli 

bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah” (Türkçe Sözlük, 2005: 1959) şeklinde tanımlanırken, 

Gramer Terimleri Sözlüğü’nde; “Bilim teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli uzmanlık 

alanlarının kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad: radyo, televizyon, bilgisayar, 

dil bilimi, yüklem, benzeşme, özügl, ağırlık, dörtgen, atardamar, yer çekimi” (Korkmaz, 

2007: 213) biçiminde tanımlanır. Istılah karşılığı olarak da; “ilim sözü, tabir, terim” 

(Devellioğlu, 2008: 398) karşılıkları verilmiştir. Dil yapılanmasında önemli bir yere sahip 

olan bu sözler, bir dilin kültür ve medeniyet dili olarak gelişmişliğinin temel göstergesi 

olarak vasıflandırılır. 

Dili kullanan toplumun anlatımındaki gücü ve başarısını, benzetmeye, nükteye olan 

eğilimini ortaya koyan (Aksan, 1996: 31) deyimler ise, geçmişte tabir sözüyle karşılanmıştır. 

Ferit Devellioğlu Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügatı’nda tabir için; “1. İfade, anlatma 2. 

Bir manası olan söz 3. Deyim 4. Terim 5. Rüya yorma” (Devellioğlu, 2008: 1011) 

karşılıklarını verir. Böyle geniş bir anlamda kullanılan tabir kelimesinin yerini deyim 

kelimesi ile karşılamak güçtür, ancak Osmanlıcada deyim için uzun süre önce ta’bir, ıstılah 

kelimeleri kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde ise tabir kelimesi, uzun bir süre 

kullanıldıktan sonra Türk Dili Araştırma Kurumu tarafından 1935 yılında İstanbul’da 

bastırılarak dağıtılan Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu’nda tabir, terim, expression 

karşılığı olarak teklif edildikten sonra yerini deyim kelimesine bırakmıştır. Zamanla bu 

kelimenin kullanımı yaygınlaşmıştır.  

Kalıplaşarak özel bir anlatımı yansıtan bu sözleri Ömer Asım Aksoy; “bir kavramı, 

bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek 

anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümcedir” 

(Aksoy, 1993: 23) şeklinde tanımlarken Zeynep Korkmaz; “gerçek anlamdan farklı bir 

anlam taşıyan ve çekici bir anlatım özelliğine sahip olan kelime öbeği” (Korkmaz, 2007: 66) 

olarak tanımlar.  

Bir milletin söz yaratma gücünden doğan deyim, insanoğlunun karşılaşabileceği 

birtakım davranışların, tanımı zor duyguların, anlatılması güç durumların somutlaşma 

yoluyla ortaya konulmuş şeklidir. Deyimler, bir milletin dil inceliğini göstermesi yanında, o 

milletin düşünüşü, zevki, yaşayışı, tarihi, eğitimi, kültürü, gelenekleri, görenekleri, inançları 

ve dünya görüşü hakkında izler de taşır. 

Türkçe, deyimler açısından çok zengin bir dildir. Ulusal damga taşıyan dil varlıkları 

olarak tanımlanan deyimler, Türkçenin sadece estetik güzelliği ve söz varlığını değil, maddi 

ve manevi kültürünü yansıtması açısından da kültür tarihi için oldukça önemlidir. Türk 

kültürü ilgili bazı unsurlar, bugün yaşanmadığı halde deyimlerde yer almakta ve bulunduğu 

kelime öbeği içinde diğer kelimelerle birlikte ayrı bir anlam ifade etmektedir.  

Bugün deyimlerin bazıları, kaynağı olan tarihî olaylar, tasavvuf hayatının 

gelenekleri, ahilik kültürünün uygulamaları unutulduğu için unutulmuş ya da deyimleşen dil 

yapılarıyla genel dilde yaşamaya devam etmiştir. Mesela pabucu dama atılmak, tasavvuf 

geleneğinden gelip bugün genel dilde kullanılan deyimlerden biridir. Gölpınarlı’ya göre bu 

deyim Ahilik ile ilgilidir. “Fütüvvet yoluna aykırı davranan ve bu davranışı loncadaki 

erenlerin ve Ahi Baba’nın önünde yargılanarak belgelenen kimsenin ayakkabıları dükkânın 

damına atılarak meslekten men edilirdi.” (Sinan, 2015: 66). Bu tabir, bir ressamın güçlü 

birkaç çizgisiyle konusunu ortaya koyuşu gibi konuyu zihnimizde canlandırmaktadır. 

Özünü fütüvvet anlayışından alan Ahilik kültüründe gerek uygulamalar sırasında 

gerek günlük hayatta kullanılan sadece edebî eserlerde yaşayan ya da genel dile mal olan pek 

çok sözler vardır. Bunlar, Ahilik kültürü ile ilgili kavramların anlatılmasında da en uçucu 
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kavramları, en ince hayalleri, en güzel benzetmeleri, çeşit çeşit mecazları ustaca ortaya 

koymaktadır. 

Yüzyıllar öncesine giden bir gelenek içinde her hizmet, hâl, hareket, duruş, davranış, 

işaret hatta kullanılan eşyaya bağlı olarak oluşan bu sözlerde, Türk halkının hayat felsefesini 

ve yaşam biçimini etkileyen fütüvvet anlayışını bulmak mümkündür. Ahilik kültürünün 

mensupları tarafından bilinen, onlar için gizli ve özel bir anlam taşıyan bu sözlere 

ulaşabileceğimiz kaynaklar ise Türkçe fütüvvet-nâmelerdir.  

Burgazî Fütüvvet-nâmesi 

Fütüvvet-nâme, İslâm dünyasında VIII. yüzyılda Irak ve İran’da başlayıp zamanla 

tasavvuf çevrelerine ve meslekî teşekküllere nüfuz eden fütüvvet kavramını konu edinen ve 

giderek bu teşekküllerin bir çeşit nizam-nâmesi hüviyetine bürünen risalelerdir (Ocak, 1996: 

264). Fütüvvet ehlinin zaman içerisinde ihtisaslaşması ve değişik müesseseler teşkiline 

gitmesi neticesinde bu eserler de ihtisaslaşmaya paralel olarak genelden çıkıp, hususi bir 

gruba hitap eden kitaplar hâline gelmiştir (Torun, 1998: 41). Ahilikle birlikte Bektaşilik, 

Rufailik, Kalenderilik, Melamilik, dahası Yeniçeri sakaları gibi tarikat ve teşkilatlarca da 

benimsenmiş, her biri kendi örgütlerine özgü özelliklerine yer vermiştir (Köksal, 2008: 76-

77). Anadolu sahasında bugün için bilinen ilk Türkçe fütüvvet-nâme, Burgazlı Çoban 

Halil’in oğlu Yahya tarafından XIII. yüzyılın ortalarında yazıldığı tahmin edilen Burgazî 

Fütüvvet-nâmesi ya da Çobanoğlu Fütüvvet-nâmesi olarak bilinen fütüvvet-nâmedir.  

On iki nüshası bulunan Burgazî Fütüvvet-nâmesi’nin en eski nüshası, Fatih Millet 

Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Şeriyye Kitapları arasında, eski tasnife göre 1154/198, yeni 

tasnife göre 1352 numarada kayıtlı bulanan 70 yapraklık nüshadır (Yılmaz, 2006: 14). 

Nüsha, H. 923 / M. 1507 tarihinde istinsah edilmiş olup müstensihi belli değildir.  

Eser, fütüvvet geleneğinin bazı unsurlarının kaybolması ya da unutulması karşısında 

endişeye kapılan fütüvvet ehlinin karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla yazılmıştır. 

Bu husus müellif tarafından; “Âhî yolları nedür ve fütüvvet nedür mu‘ayyen ola ve ne kim 

tarîkât içinde müşkül mes’eleler kim var-ıdı cevâb birle yazdum” (BF 5b/02-03) ifadesiyle 

belirtilmiştir.  

Ağırlıklı olarak adabın kısmen de olsa erkânın anlatıldığı eserde; fütüvvetin ne 

olduğu ve dereceleri ile ilgili açıklamalar, fütüvvetin menşei, fütüvvetin şartları, fütüvvetin 

kabul etmediği şahıslar, yüz yirmi dört edep gibi konular yer almaktadır. 

Esere, bir hamdele ile başlanır, fütüvvetin mana ve ruhu üzerinde durulduktan sonra 

fütüvvetin derecelerinden, Hz. Musa’nın Hz. Muhammed’in fetalığından ve Hz. Ali’ye 

bunun intikalinden bahsedilir. Fütüvvetin şartları zikredildikten sonra fütüvvet yolları ile 

konuya devam edilir; ahinin sofrası, elbisesi, makas alma, alından saç kesme, kuşak kuşanma 

gibi bahislerle bitirilir.  

Burgazî Fütüvvet-nâmesi’nde Ahilik Kültürü ile İlgili Terimler 

Doğan Aksan’ın ifadesine göre; “Her ülkede belli meslek, uğraş gruplarının, belli 

bir din ve mezhep mensuplarının, kadın ve erkek cinslerinin, yaş gruplarının kendi 

aralarında, konuşmalarında kullandıkları özel terimler vardır” (Aksan, 1996: 38). Geçmişi 

yüzyıllar öncesine uzanan, tasavvuf çevrelerine ve meslekî teşekküllere nüfuz eden Fütüvvet 

teşkilatı ve Ahi kurumun da birtakım kavram, sembol, terim ve tabirlerden oluşan kendine 

mahsus özel bir dili mevcuttur. Fütüvvet-nâmeler, bu teşkilatın dilinin yansıtması, söz 

varlığında önceki dönemlerde kullanılmış ancak günümüzde kullanılmayan terim ve 

tabirlerin çokça yer vermesi bakımından Türk dili için önemli eserlerdir. İlk Türkçe fütüvvet-

nâmeler arasında zikredilen Burgazî Fütüvvet-nâmesi, Şeyh Seyyid Hüseyin Fütüvvet-nâmesi 

ve Radavî Fütüvvet-nâmesi gibi fütüvvet-nâmelerin Eski Türkiye Türkçesi döneminin söz 

varlığını yansıtması da onların önemini bir kat daha artırmaktadır. Bilinen ilk Türkçe mensur 

fütüvvet-nâme olması sebebiyle bu çalışmada Burgazî Fütüvvet-nâmesi’nde terim ve tabirler 

(deyimler) üzerinde durulmuştur.  

Burgazî Fütüvvet-nâmesi’nde Ahilik kültürü ile ilgili 69 özel terim tespit edilmiştir. 

Bunlar, alfabetik sıraya göre şöyledir: Âhî, âhî yol(lar)ı, âhîlık, âhîlık tuzı, ‘ameldâr, ‘ârif, 

ayâl, begler kapusı, cömertlık, çırâg, bid’at, dervîş, dervîş kapusı, diz tonı, edeb, edeb ilmi, 

edeb ve hayâ ehli, ehl-i fütüvvet, eren, erenler yolı, erkân, fakîr kuşağı, feke/fike/füke, fetâ, 

fetâ ilmi, fikelik, fityân, fütüvvet, fütüvvet bölükleri, fütüvvet erkânı, fütüvvet hırkası, fütüvvet 
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ilmi, fütüvvet kapusı, fütüvvet kitâbı, fütüvvetdâr, fütüvvetdâr başı, fütüvvet-nâme, fütüvvet 

yolı, hayâ, hakîkat, halîfe, hizmet, hizmet kuşağı, hizmetkâr, kavlî, kuşak, ma‘rifet, miskinlik 

yolı, nakîb, oglanlık vakti, oglanlar sohbeti, pâklik, pây-ı maççan, semâ‘, seyfî, sıdk u vefâ 

ehli, şerî‘at, şeyh, şeyh makâmı, şeyhlık, tarîkât, terbiye, terk, terk-i dünyâ, yigit, yigitlik, 

yigitlik tuzı, yoldaş, yüz suyı. 

İlgili terimlerin karşılığı ve metinde kullanımı aşağıda geçtiği sayfalarla birlikte 

verilmiştir. Tespit edilen terimlerden bazıları, birden fazla kullanılmıştır. Bunların sadece bir 

örneği verilmiştir: 

âhî : Fütüvvet erkânını icraya mezun ve memur olan ve asitane denilen bir tekkesi 

bulunan fütüvvet şeyhi.  

pes terbiye âhînüñ sözin kabûl kılsa gerek âhî dahı terbiyeye gey renc yısa gerek (BF 

43a/01). 

âhî yol(lar)ı : Fütüvvette mesafe alma usulleri. 

âhî yolları nedür ve fütüvvet nedür mu‘ayyen ola (BF 5b/02). 

âhîlık : Fütüvvettin üç derecesinden ikincisi.  

yigitlik heves eylemekdür âhîlık başlamakdur ve şeyh tamam kılmakdur (BF 6b/09). 

âhîlık tuzı : Fütüvvet yolunda ahilik mertebelerine ulaşmak için harcanan emek.  

pes her kim her nesnenüñ tuzı vardur yigitlik tuzı, âhîlik tuzı etmek kazanmakdur 

(BF 37a/03). 

‘ameldâr : Fütüvvetin aslında bulunmayan iş ve hareketleri geleneğe sokan kişiler. 

‘ameldârlara fütüvvet yokdur her zamân ‘ameldârlar bir resim korlar (BF 23b/09). 

‘ârif : İrfan sahibi, Allah’ı gerçek yönüyle bilen kişi. 

‘ârif kişi hîç yalan söylemeye (BF 29a/08). 

ayâl : Bir ahiye mensup olanlar. 

bir kişiye eyde gel baña ‘ayâl ol diye tâ kim ol kişi ‘ışkıla gelmeyince (BF 8b/07). 

begler kapusı : Fütüvvet yolunda bir üstadın rahlesinde terbiye almamış, yüksek 

rütbe sahibi kişilerin makamı, ekabir makamı. 

Tañrı te‘âlâ kapusından yüzlerin begler kapusına dönderdiler (BF 4a/02). 

bid’at : Meslekte evvelce olmayıp sonradan ortaya çıkan bir uygulamadır. Fütüvvet 

geleneğinde bir pire ulaşıp ona tâbi olmaktır. 

fütüvvet adına dürlü dürlü bid’atlar kodılar (BF 3b/06). 

cömertlık : İffet derecelerinin en üstünü, mürüvvet mertebelerinin en yücesi kabul 

edilen fütüvvetin övdüğü ve teşvik ettiği haslettir. Karşılık beklemeden ve bir maksat 

gütmeden verilmesi gereken şeyi, vermek icabeden kişiye nasıl verilmesi lazımsa öylece 

vermektir. 

dünyâda cömertlık eyleyen âhiretde dahı cömert olur (34a/08).   

çırâg : Çerağ, bakırdan mamul ve müteaddit kollu bir şamdandır. Fütüvvet 

geleneğinde şeyhlik alametlerinden biridir. Allah’ın Hz. Muhammed nurunu yarattığında 

kendi nurundan yandırdığı çerağı evveli sembol etmesi yönüyle önemli bir unsur olarak 

kabul edilir.  

çırâglar dibinde ve âhîler katında fütüvvet okuyalar (BF 5a/05). 

dervîş : Fütüvvet geleneğinde tasavvufa ve turuk-ı aliyede bir şeyhe intisapla 

hankâhta hizmet, çile ve riyazetle meşgul olan kişi. 

şol şeyhler kim begler kapusına varur ne yavuz olur ol dervîşe (BF 38a/04). 

dervîş kapusı : Fütüvvet yolunda bir şeyhe intisap ederek koşulsuz onun hizmetinde 

bulunmuş, nefsini terbiye etmekle meşgul olarak dünyevî arzularından kurtulmuş mana 

erlerinin huzuru, makamı.  

ol beg kim dervîş kapusına varur (BF 38a/05). 

diz tonı : Fütüvvet geleneğine göre müridin giydiği şalvar. 

hizmet kuşagın bunda kuşandı ya‘nî diz tonın (BF 17b/05).  

edeb : Kalpteki şehvet, itiraz iradede zayıflık gibi olumsuz şeyleri temizleme; iyi 

ahlak, güzel huy sahibi olma; insanlara kavlen, fiilen güzel davranışta bulunma.  

cümle ‘ilmüñ yigregi edebdür (BF 8a/06). 

edeb ‘ilmi : Fütüvvet yolunda ahi tarafından eline diline ve beline sahip olma 

düsturu ile müntesiplerine verilen manevi ilim. 



 

 

996 

 

edeb ‘ilminden baña ögret (BF 9a/05). 

edeb ve hayâ ehli : Fütüvvet geleneğinde yola aykırı hâl, hareket ve davranışta 

bulunmayan edep ve hayayı kendine şiar edinmiş feta.  

imdi bâri edeb ve hayâ ehli fütüvvet menziline irmeye (BF 3a/02). 

ehl-i fütüvvet : Feta, fityan, fütüvvetdâr, cüvanmert gibi kelimelerle de ifade edilen 

fütüvvet yolunda terbiye görmüş erkânı icraya mezun ve memur olan ahi.  

pes ehl-i fütüvvet gerek kim tekebbür olmaya (BF 14a/06). 

eren : Fütüvvet yolunun müntesipleri. 

bu yola girmege erenleri birike pây-ı maççan tura (BF 71b/02). 

erenler yolı : Fütüvvet mensuplarının gittiği yol.  

bu erenler yolına bu suyı Allâhu te‘âlâ pâk ve arı yaratdı (BF 72b/01). 

erkân : Fütüvvet geleneğinin törelerini bildiren usuller. 

erkândan maksad terbiye hâsıl olmakdur (BF 40b/01). 

fakîr kuşağı : Şed, fütüvvet geleneğinde yünden yapılmış, bele kuşatılan kuşağa 

verilen ad.  

ol niyet kıldugından soñra yâ makas ya fakîr kuşagı bulardan biri eksik ola (BF 

73a/01). 

feke/fike/füke : Mahfilde erkân icra eden kişi.  

ammâ feke hizmetin beyân kılalum kim çırağlara hizmet kılmaya (BF 58b/08). 

ammâ fikelere gey katı hulk gerek (BF 58a/03). 

fâtiha birle añalar fükeler bize du‘â kılalar kim gizlüyi âşikâre kılduk (BF 60b/09). 

fetâ : Fütüvvet derecelerinden yiğit-nakib-halife-şeyhten ilki olan yiğide tekabül 

eden derecenin Arapça karşılığı. 

Tañrı te‘âlâ yigit adı birle añdı fetâ didi (BF 16b/01).  

fetâ ilmi : Fütüvvet geleneğinde feta olma bilgisi. 

bu ‘ilm fetâ ilmidür ki göñlüñ-ile tanış (BF 8b/05). 

fikelik : Mahfilde erkân icra eden kişiye verilen makam. 

iy fikeler, şöyle bilüñ kim fikelik derecesi ulu a‘lâdur (BF 58a/03). 

fityân : Yiğitlik, cömertlik, mertlik ehli.  

yâ fityân pes bize su’âl kıldılar (BF 34a/02). 

fütüvvet :  

1. İslamın tarif ettiği ahlakı yaşama biçimi, bir hayat nizamı.  

fütüvveti izzetü ve hürmetlü kıldı (BF 4a/03). 

2. Fütüvvet-nâme. 

âhîler katında fütüvvet okuyalar ve güçleri yitdügince ve ellerinden geldügince (BF 

5b/05). 

fütüvvet bölükleri : Kavlî, seyfî ve şurbî olmak üzere üç bölükten oluşan fütüvvet 

kollarıdır. 

fütüvvet bölükleri mütehayyir olup çok işde zâyil olup (BF 3a/05). 

fütüvvet erkânı : Fütüvvette mesafe alma usulleri. 

hem fütüvvet erkânlarından bilürdüm (BF 4b/07). 

fütüvvet hırkası : Fetalığın alameti olarak kabul edilen fetanın dünya hayatından 

tecrit oluşunu ifade için giydikleri önü açık, yakasız, geniş kollu ve yamalı elbisedir.  

yâ Cebrâ’il ol sandugı aç içinden fütüvvet hırkası var (BF 69b/09). 

fütüvvet ilmi : İslamın tarif ettiği ahlakı yaşama biçimi, bir hayat nizamı anlatan 

ilim. 

fütüvvet ‘ilmini biz kullara rûzî kıldı diledüm kim fütüvvet beyân kılam (BF 4b/04) 

fütüvvet kapusı : Fütüvvet geleneğini devam ettiren ahi ve bağlılarının bulunduğu 

kapı.  

fütüvvet kapusında oturan âhîlerde fütüvvet-nâme yok (BF 4a/09).  

fütüvvet kitâbı : Fütüvvet-nâme. 

fütüvet kitâbı yok kim bileler güçleri yitdügince ve elleründen geldügince tutalar (BF 

4a/09). 

fütüvvetdâr : Fütüvvet sahibi. 

fütüvvetdâr sakınsa gerek harâmdan helâlden yaña taleb kılsa gerek (BF 32a/03). 
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fütüvvetdâr başı : Hz. Ali, fütüvvet ehlinin başı.  

zîrâ kim ‘Alî fütüvvetdâr başıdur (BF 60a/08). 

fütüvvet-nâme : Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda bir tür adı olup fütüvvet adap 

ve erkânını anlatan eserlerin genel adı. 

fütüvvet kapusında oturan âhîlerde fütüvvet-nâme yok (BF 4a/09). 

fütüvvet yolı : Ahi tarafından bağlılarına öğretilen fütüvvet âdet, örf, gelenek ve 

görenek.  

fütüvvet yolına alplık kıldılar bahâdurlık düzdiler (BF 3b/05). 

hayâ : Fütüvvet ehlinde bulunması gerekli ahlakî şartlardan biridir. Dinî hayâ, 

insanın kendisini her an yaratıcının huzurunda hissetmesi ve yaptığı, yapacağı fiilden 

utanmasıdır. 

budakları edebdür ve hayâdur (BF 32b/01).  

hakîkat : Merâtib-i erbaadan dördüncüsüdür. Kulun beşerî sıfatlardan sıyrılıp ilahî 

sıfatlarla sıfatlanmasıdır.  

yigitlik şerî‘atdür âhîlık tarîkatdür ve şeyhlık hakîkatdür (BF 7a/04).  

halîfe : Şeyhten bir derece aşağıda bulunan ve şeyh adına fütüvvet ehlini irşat eden 

ve bu işe mezun kimse. 

āhînüñ bir halîfesi anuñ bilin baglaya (BF 45a/04).  

hizmet : Velayet sahibinin hayrı ve kutluluğu herkese yaymak amacıyla türlü 

meşakket ve zahmete katlanarak fütüvvet yolunda sunduğu vazife ve iştir. 

hizmet bilmeyen fütüvvete lâyık degüldür (BF 48a/07). 

hizmet kuşağı : Fütüvvet yolunda hizmet ehli tarafından bele bağlanan kuşak. 

İbrâhîm ‘a.s. hizmet kuşagın bunda kuşandı (BF 17b/04). 

hizmetkâr : Fütüvvet geleneğinde mana yolunda hizmet eden yigit, ahi ve şeyh. 

yigit ve âhî ve şeyh hizmetkâr olmayınca revâ degüldür (BF 58b/02). 

kavlî : Ahisini görmeden ona şifaen bağlanan kişi.  

fütüvvet yolı iki dürlüdür bir kavlî biri seyfîdür (BF 43b/03). 

kuşak : Şed, fütüvvet geleneğinde önemli bir unsur olarak görülen ve fütüvvete 

ehliyet olarak ahi tarafından bele kuşatılan yünden yapılmış beş parmak enliliğinde kuşağa 

verilen ad.  

bu iki kişiden ayruk kimseye kuşak kabûl kılmadı (BF 70a/09)  

ma‘rifet : Vehbi ilim, arif kişinin bilgisi. 

yemişi ma‘rifetdür evliyâ sohbetidür (BF 33b/02). 

miskinlik yolı : Tasavvuf yolu, müridin benliğini ortadan kaldırıp kalbî sükunete 

erdiği ve varlıkla ilgili bütün şüphelerden arındığı yoldur.  

miskinlik yolına ben benlik kıldılar (BF 3b/03). 

nakîb : Feke, fike adları da verilen başarıştan bir derece üstte bulunan mahfilde 

erkân icra eden kişi.  

bu yola girmege erenleri birike pây-ı maççan tura andan nakîb tura (BF 71b/02). 

oglanlık vakti : Bir ahiye yeni bağlanan esnaf ya da sanatkârın olgunlaşma sürecinin 

içeren dönem. 

yigit gerek evvel anı oglanlıgı vaktinde saklaya (BF 40a/05). 

oglanlar sohbeti : Çil çocuk sohbeti, dedikodu. 

evliyâ sohbetinden oglanlar sohbetini ihtiyâr kıldılar (BF 3b/08). 

pâklik: Fütvvette yüceltilen erdemlerden olup pâk-dâmenlik de denir. İslamın ve 

fütüvvetin şiddetle men ettiği göz, dil, el zinası gibi zina çeşitleri, başka erkek erkeğe şekli 

olan livata gibi fiilleri işlememiş ve bu fiilerden daima uzak kalmış olmaktır.  

pes cümle âhîler gerek kim pâk-dâmen olalar ve pâklik farz oldı (BF 19b/07). 

pây-ı maççan : Ayak mühürlemek, fütüvvet geleneğinde bir kusurun özrü dilenirken 

yahut şeyhten bir şey istenirken oda eşiğinin yanında sağ ayağın başparmağını, sol ayağın 

başparmağı üstüne koyarak durmak.  

bu yola girmege erenleri birike pây-ı maççan tura andan örü tura (BF 71b/02). 

semâ‘ : Kulak ile işitme demektir. Fütüvvet ıstılahı olarak ruha heyecan veren 

nağmeli ses ile vecde gelip ilahî kitabı hatırlamaktır.  

zel-nûna sordılar kim semâ‘ hâli nedür (BF 57a/04). 
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seyfî: Fütüvvet geleneğindeki bahsi geçen üç intisap yolundan biridir. 

fütüvvet yolı iki dürlüdür biri kavlî ve biri seyfîdür (BF 43b/03). 

sıdk u vefâ ehli : Fütüvvetin temeli olarak kabul edilen doğruluk, sadakat ve vefayı 

kendisine şiar edinmiş, ezelî ahdini yerine getirmiş, mürüvvete ulaşmış fütüvvet ehlidir. 

pes sıfatı sıfatlanmaya illâ sıdk u vefâ ehli ve fütüvvet tonın geymeyen (BF 2b/09). 

şerî‘at: Fütüvvet geleneğinde üzerinde önemle durulan Allah’ın emri, Hz. Resul’ün 

kavli olan kurallardan oluşan dört kapıdan birincisi olup İslam dininin inanç, ibadet ve 

muamelet esaslarının ve hükümlerinin tümünü kapsar. 

yigitlik şerî‘atdür âhîlık tarîkatdür ve şeyhlık hakîkatdür (BF 7a/04). 

şeyh: Fütüvvet ehlinin derecelerinden biridir. Halifeden bir üst makamda bulunan 

hirfet ve sanat ehlinin tâbi olduğu zat. 

iy imân ehli yigit ve âhî ve şeyh bu üçi birdür (BF 6b/08). 

şeyh makâmı : Fütüvvet geleneğinde halife, şeyh ve şeyhü’ş-şüyûh makamlarından 

ibaret olan en üst makam. 

şeyh makâmı kim yukaruda vardur ol vakt kim İbrâhîm Halîl ve İsmâ‘il’i kurbân 

iletdi (BF 74b/06). 

şeyhlık: Fütüvvetin üç derecesinden sonuncusu olan hakikat makamıdır. 

şeyhlık peygamber dirligin dirilmekdür (BF 7a/03). 

tarîkât: Hakk’a ermek için tutulan birtakım kuralları ve ayinleri bulunan ve insanı 

bilişten buluşa getiren yol.  

tarîkât içinde müşkül mes’eleler kim var-ıdı cevâb birle yazdum (BF 5b/03). 

terbiye: Feta, yiğit, ferzend-i tarik, fütüvvet yoluna girmiş ve bir ahiye bağlanmış 

kişi.  

bâb ol beyândur kim terbiye nice ola (BF 38b/09). 

terk : Fütüvvet geleneğine göre dünya arzularını terk etme, dünya hevesine set 

çekme. 

âhîlük terkdür (BF 76b/08). 

terk-i dünyâ : Şeddin şartlarından olup dünya ile ilgili arzu ve heveslerin terk 

edilmesi. 

âhî gerek kim terk-i dünyâ ola (BF 35b/08). 

yigit : Feta, cüvanmert, fütüvvette terbiyeden sonra gelen mertebe.  

ben yigitvan ve yigit kardaşıyam ve yigit atasıvam (BF 7b/02). 

yigitlik : Fütüvvetin üç derecesinden ilkidir. Şeriat makamı olup müminler yoluna 

varmadır.  

yigitlik heves eylemekdür âhîlık başlamakdur ve şeyh tamâm kılmakdur (BF 6b/09) 

yigitlik tuzu : Mertebeye ulaşmak için yapılması gereken çalışma, ödenen bedel. 

her nesnenüñ tuzı vardur yigitlük tuzı âhîlık tuzı etmek kazanmakdur (BF 37a/03). 

yoldaş : Yol kardeşi, fütüvvete intisap eden her kişinin bağlanmak mecburiyetinde 

olduğu iki yiğitten biri.  

pes âhîlere gerek kim gendü yoldaşını eyü kılavuzlaya (BF 20a/05). 

yüz suyı : Ar, hicap, haya, namus, şeref ve haysiyet. 

her kim süçi içe anuñ yüz suyı kalmaz (BF 23a/01).  

Burgazî Fütüvvet-Nâmesi’nde Ahilik Kültürü İle İlgili Deyimler 

Burgazî Fütüvvet-nâmesi’nde Ahilik kültürü ile ilgili 57 deyim (tabir) tespit 

edilmiştir. Bunlar, alfabetik sıraya göre şunlardır: âhî tutunmak, alnu açuk, alplık kılmak, 

ana rahminden doğmak, bahâdurlık düzmek, biliñ bağlamak, bitiñ kara olmak, çırâg almak, 

çırâgın yandurmak, çüst olmak, destûr virmek, dili baglu olmak, dirligin dirilmek, dolıncak 

turmak, dünyâda dirilmek, el irmek, ele girmek, eli açuk olmak, evliyâlar yolın almak, 

fütüvvet menziline irmek, fütüvvet tonın geymek, fütüvvet yolın almak, göñül âyinesine 

ma‘rifet saykalın urmak, hırka geydürmek, hizmet kuşağını kuşanmak, hürmet ve ‘izzet 

düzmek, iki gözi baglu olmak, icâzet virmek, insâf almaya insâf virmek, kapusı açuk olmak, 

kul olmak, kuşak üstine kuşak makas üstine makas, kuşak kuşatmak, kurbân kılmak, makas 

almak, ma‘rifet yirine gavga ve çekişik düzetmek, pâk-dâmen olmak, paşmak çevürmek, 

raksa girmek, sakal gelmek, sakala ak düşmek, sofra dökmek, sofrası açuk olmak, şalvarı 

bagı bek baglu olmak, tanuklık virmek, tennûre tutunmak, terbiye almak, tonı pâk olmak, 
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yigit tutunmak, yol ısmarlamak yol ısmarlatmamak, yol varmak, yol varmaklık, yola girüp 

gitmek, yola gitmek, yüzi yerden kalkmamak, yüzsüzlük düzmek, zikr düzetmek. 

İlgili tabirlerin karşılığı ve metinde kullanımı aşağıda geçtiği sayfalarla birlikte 

verilmiştir. Tespit edilen terimlerden bazıları, birden fazla kullanılmıştır. Bunların sadece bir 

örneğine yer verilmiştir: 

âhî tutunmak : Fütüvvet şeyhine bağlanmak. 

cümle müsülmânlar şeyh âhî tutunma farz ve sünnet ve vâcib oldı (BF 7b/07). 

alnu açuk : Çekinecek hiçbir durumu ve ayıbı olmama. 

bir kişinüñ toksan tokuz ‘aybı olsa ol kişi dünyâyı terk idüp yidürse ol örter anuñ 

cümle ‘aybını pes alnu açuk gerek katına gussalı kişi gelürse şâz ola (BF 50a/03-04). 

alplık kılmak: Kahramanlık, bahadırlık yerine saymak. 

ogrulugı ve yavuz işe varmagı fütüvvet yolına alplık kıldılar (BF 3b/04). 

ana rahminden doğmak : Fütüvvet yolunda şeyhe intisap ederek ilk adımı atmak.  

yigitlik ana rahminden togmakdur (BF 7a/06).  

bahâdurlık düzmek : Kahramanlık, bahadırlık yerine saymak. 

yavuz işe varmagı fütüvvet yolına alplık kıldılar bahâdurlık düzdiler (BF 3b/04). 

bilin bağlamak : Fütüvvet yoluna intisap etmek, ikrar vermek. 

âhî andan hoşnûd oldı bilin baglaya destûr vire (BF 45a/01). 

bitiñ kara olmak : Mahşer günü amel defterine göre günahkâr kullardan olmak. 

kıyâmet güninde bitiñ kara olmaya ve dahı sermesâr olmayasın (BF 50b/08). 

çırâg almak : Fütüvvet geleneğinde bir ahinin terbiyesine, yoluna girmek.  

ol âhînüñ makâmına vara andan çırağ ala (BF 45a/04). 

çırâgın yandurmak : Yola girmek, meclise dahil olmak. 

âhî terbiye içinde añlamaklık çıragın yandura kim anuñ içi karañu olmaya (BF 

41b/01). 

çüst olmak : Acele davranmak, çabuk olmak. 

fütüvvet oldur kim hizmet içinde çüst ola (BF 22a/01). 

destûr virmek : (Fütüvvet yolunda ahî) bir iş için fetaya izin vermek. 

âhi andan hoşnûd oldı bilin baglaya destûr vire (BF 45a/01). 

dili baglu olmak : Fütüvvet geleneğinde kötü, çirkin, nahoş söz söylememek. 

dili baglu ola yavuz keleci söz söylemeye (BF 50a/09). 

dirligin dirilmek : Fütüvvet yolunda büyüklerden birini örnek alarak yaşamak. 

âhîlık evliyâlar yolın almakdur ve şeyhlık peygamber dirligin dirilmekdür (BF 

7a/03). 

dolıncak turmak : Fütüvvet geleneğinde ahinin, şeyhin huzurunda iken hürmetle 

eller bağlı bir şekilde durmak. 

su içen kişiye dolıncak tura elin kavşura sag elin sol elin üzerine koya (BF 59b/08). 

dünyâda dirilmek : Fütüvvet yoluna girerek yeni bir hayata başlamak. 

âhî dünyâda dirilmek ve şeyhlık ölmekdür ve dahı şeyhlık îmân birle ölmekdür (BF 

7a/07). 

el irmek : Ulaşmak, mülaki olmak. 

çün âhîsine var[maga] el irmeye anuñ yolın vara aña öyküne (BF 44b/02). 

ele girmek : Fayda vermek. 

edeb tutmayınca sevâb ele girmez (BF 66a/01). 

eli açuk olmak : Cömert olmak. 

evvel eli açuk ola hîç dünyam eksile dimeye (BF 49b/07). 

evliyâlar yolın almak : Büyüklerden birinin kavlini ve fiilini örnek alarak fütüvvette 

ilerleme, manevi seyrini devam etme.  

âhîlık evliyâlar yolın almakdur ve şeyhlık peygamber dirligin dirilmekdür (BF 

7a/03). 

fütüvvet menziline irmek : Fütüvvet yolunda bulunarak maneviyat bakımından 

yüksek derecelere ulaşmak. 

illâ edeb ve hayâ ehli fütüvvet menziline irmeye (BF 3a/02). 

fütüvvet tonın geymek : Fütüvvetin öngördüğü ahlakla ahlaklanmak.  

fütüvvet tonın geymeyen illâ kendü özin fenâ kıla (BF 2b/09). 
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fütüvvet yolın almak : Fütüvvet yolunda ahinin himayesinde erkâna bağlı olarak 

mesafe katetme. 

fütüvvet tonın geymeyen illâ kendü özin fenâ kıla ve fütüvvet yolın almaya (BF 

2b/09). 

göñül âyinesine ma‘rifet saykalın urmak : Gönül gözünü açıcı amellerde 

bulunmak. 

dahı terbiyenüñ göñli âyinesine ma‘rifet saykalın ura ol âyineye baka añlaya (BF 

41b/02). 

hırka geydürmek : Bir kimsenin fütüvvet yoluna girdiğinde yapılan merasim.  

bu iki kişiden ayruk kimseye kuşak kabûl kılmadı hırka geydürmedi (BF 70a/09). 

hizmet kuşağını kuşanmak : Terbiye veya yiğit hizmet kuşağı bağlamak.  

Cebrâ’il ‘as. hizmet kuşagın kuşandı ol encir südinden biten pamukdan tuman 

getürdi (BF 17b/06). 

hürmet ve ‘izzet düzmek : Kıymetli saymak, değer vermek. 

oglanlar sohbetini ihtiyâr kıldılar ve gammazlıgı fütüvvete hürmet ve ‘izzet düzdiler 

(BF 4a/01). 

icâzet virmek : (Fütüvvet ve şeyh) yol ehline izin vermek. 

şeyhüñ evvel makasıdur öñinde eger dirlige yararsa soñra icâzet vire (BF 73a/06). 

iki gözi baglu olmak : Allah’ın men ettiği şeyleri görmemek, onlara bakmamak. 

evvel âhînüñ iki gözi baglu ola hîç kimseye yavuz nazarla bakmaya (BF 50a/08). 

insâf almaya insâf virmek : Yol hakkını gözetmek. 

fütüvvet oldur kim kendü yol ısmarlaya yol ısmarlatmaya insâf vire insâf almaya 

(BF 22a/02). 

kapusı açuk olmak : Misafirperver olmak, kapısına gelen kişiye ikram ve izzette 

bulunmak. 

âhînüñ kapusı açuk ola (BF 50a/05). 

kul olmak : Fütüvvet geleneğinde bir ahiye bağlanmak, onun hizmetinde bulunmak. 

terbiye kim cân u göñülden âhîsine kul ola (BF 39a/01). 

kuşak kuşatmak : El vermek, icazet vermek. 

ata oglına kuşak kuşatmak ve makas almak dürüstlük degildür (BF 66b/03). 

kuşak üstine ve makas üstine makas : Üstadın tekniği ile ilgili olup fütüvvet 

yolunu özetleyen bir tabirdir. Müridin her ne olursa olsun bağlı olduğu üstada tam teslimiyet 

göstermesi ve başka bir üstada gidememesidir. Fütüvvette üstada mutlak itaati getiren bir 

düsturdur.  

zîrâ kuşak üstine kuşak ve makas üstine makas yokdur ol yigidüñ makasıdur (BF 

73a/04).  

kurban kılmak : Fütüvvet yolunda Allah adına bir şeyi ya da bir kimseyi feda 

etmek.  

oglını allah ‘ışkına kurbân kıldı (BF 38b/06). 

makas almak : Tıraş olmak anlamına gelen tabir, yola girmenin alametlerinden 

biridir. (Şeyh) müridin kafasından makas ile bir tutam saç kesmek.  

ata oglına kuşak kuşatmak ve makas almak dürüstlük degildür (BF 66b/03). 

ma‘rifet yirine gavga ve çekişik düzetmek : Batıl ile meşgul olup fütüvvetin erkân 

ve usulünden uzaklaşarak sapkınlığa düşen kişilerin hâlleri için söylenen tabirdir. Fütüvvet 

yolunda irfan sahibi olmak yerine senlik benlik davasına düşerek nefsine maglup olmak.  

hükm-i dalâlet birle çok mekirler düzetdiler ma‘rifet yirine gavga ve çekişik 

düzetdiler yalancılıgı fütüvvete zikr düzetdiler (BF 3b/01). 

pâk-dâmen olmak: İslamın ve fütüvvetin şiddetle men ettiği zina, başka erkek 

erkeğe şekli olan livata gibi fiileri işlememiş ve bu fiilerden uzak kalmış olmak.  

pes cümle âhîler gerek kim pâk-dâmen olalar ve pâklik farz oldı (BF 19b/07). 

paşmak çevürmek : Dergâhtan gitmesi istenilen dervişin ayakkabılarını dışarıya 

doğru çevirmek. 

paşmak çevürmekde iki edeb vardur evvel paşmagı sol eliyile çevüre paşmak issi 

gelmeyince kendü gitmeye (BF 64a/07). 

raksa girmek : Sema hareketinde bulumak. 
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semâ‘ kim gözine düşe aglamaya düşer ve dile düşe dil na‘ra urur çagırur ve ele düşe 

tonın yırtar ve ayaga düşe ayak raksa girür (BF 57b/07). 

sakal gelmek : Fütüvvet yoluna intisap eden ve seyrinde mesafe alan mürit için 

söylenen bir tabirdir. Fütüvvet yoluna intisap etmek, nefsini terbiye etmek ve olgunlaş 

alametlerini göstermek.  

 yigitlik sakal gelmekdür âhî sakala ak düşmekdür (BF 7a/01). 

sakala ak düşmek : Fütüvvet yolunda kemale ermek, olgunlaşmak. 

yigitlik sakal gelmekdür âhî sakala ak düşmekdür (BF 7a/01). 

sofra dökmek : Sofra hazırlamak. 

iki yirde biri çırâg hizmetinde bir sofra dökerken katı izzet gerek (BF 59a/07). 

sofrası açuk olmak : Misafirperver olmak. 

âhînüñ sofrası açuk ola her kim içerü girse öñine sofra aça (BF 50a/05). 

şalvarı bagı bek baglu olmak : Nefsin şehvet isteklerine karşı irade göstermemek. 

şalvarı bagı bek baglu ola evvel ardın saklaya soñra öñin saklaya (BF 50a/09). 

tanuklık virmek : Allah’ın varlığına ve birliğine şehadette bulunmak. 

biri tanuklık virmekdür Tañrı’nuñ birligine ve Resûlü’nüñ haklıgına (BF 35a/07). 

tennûre tutunmak : Fütüvvet geleneğinde gerçek bir usta olmak için törenle 

peştamal kuşanarak bir ahinin terbiyesine, yoluna girmek.  

Âdem ‘aleyhi’s-selâm aldı biline tennûre tutdı pes şeyhler tennûre tutunmak andan 

kaldı (BF 14b/07). 

terbiye almak : Fütüvvet yoluna girmiş ve bir ahiye bağlanmış kişinin rehberliğinde 

yetişip terbiye görmek. 

İllâ seyfî oldur âhî ve şeyh gördi andan terbiye aldı (BF 44b/06). 

tonı pâk olmak : Elbisesi temiz olmak. 

kıyâmet güninde tonından ötürü tamuya gire gerekdür kim kişinüñ tonı pâk ola (BF 

51a/01). 

yigit tutunmak : Fütüvvet yolunda (çırak mertebesindeki kişi) bir yiğide 

bağlanmak. 

eger terbiye bir yigidi yigit tutunsa yine dönse ol yigidi âhî ve şeyh tutunsa (BF 

40b/03). 

yol ısmarlamak yol ısmarlatmamak : Yol gösterici olmak, hizmette önde gitmek. 

hizmet içinde çüst ola insâf vire insâf almaya ya‘nî kendü yol ısmarlaya yol 

ısmarlatmaya (BF 22a/02). 

yol varmak : Fütüvvet ehlinin menzile ulaşması. 

ve dahı yigitlik mü’minler yolın varmakdur (BF 7a/02) 

yol varmaklık : Fütüvvet ehlinin menzile ulaşması durumu. 

muhtacdur dirlik dirilmege ve yol varmaklıga (BF 66a/09).  

yola girüp gitmek : Bir tarikata mensup olmak ve bu yolun usulüne sadık kalarak 

ilerlemek.  

yigitlik yola gitmege niyet kılmakdur âhîlık yola girüp gitmekdür (BF 7a/05). 

yola gitmek : Bir tarikata mensup olmaya niyet etmek. 

yigitlik yola gitmege niyet kılmakdur âhîlık yola girüp gitmekdür (BF 7a/05). 

yüzi yerden kalkmamak : Edepli ve hayalı bir hâl üzere olmak. 

fikelere gey katı hulk gerek tâ yüzi yirden kalkmaya (BF 58a/06). 

yüzsüzlük düzmek : Edep dışı bir düzen kurmak. 

 edeb hayâ yirine yüzsüzlik düzdiler (BF 3b/07). 

zikr düzetmek : Diline vird edinmek. 

yalancılıgı fütüvvete zikr düzetdiler (BF 3b/02). 
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Sonuç 

Bir milletin cemiyet hayatında büyük tesirleri görülen müesseselerinin akislerini o 

milletin edebiyatında bulmak mümkündür. Bu müesseselerden bilhassa gazilik, alp-erenlik, 

aptallık, bacılık ve fütüvvet teşkilatının Türklerin Anadolu’yu yurt tutmalarında büyük rol ve 

yerleri vardır (Cunbur, 1981: 533). Faaliyetleriyle cemiyeti kucaklayan ve o cemiyet içinde 

teşkilatlanan Fütüvvet teşkilatının adab ve erkâna, usul ve kaidelere, âdet ve geleneğe bağlı 

olarak ortaya koyduğu dil, söz varlığının büyük bir kısmını oluşturan terim ve deyimler 

(tabir)  açısından değerlendirildi. Bu değerlendirmenin neticesinde, fütüvvet esasına dayalı 

Ahilik kültürü ile ilgili elde edilen veriler şunlardır: 

1. Burgazî Fütüvvetnâmesi’nde toplam 69 terim tespit edildi. Bunların alfabetik 

sıraya göre sayıları şu şekildedir: A: 7, B: 2, C: 1, Ç: 1, D: 3, E: 7, F: 17, H: 6, K: 2, M: 2, N: 

1, O: 2, P: 2, S: 3, Ş: 4, T: 4, Y: 5 (bkz. Tablo 1).  

2. Fütüvvet-nâmede adı geçen âhîlık, şeyhlık, yigitlik terimleri fütüvvet geleneğini ile 

ilgilidir. Bunlar, üç mertebeyi gösterir. Yigitlik şeriate, âhîlık tarikate, şeyhlık hakikate 

mütealliktir. ‘Âmeldâr, ‘ârif, bid’at, dervîş, dervîş kapusı, eren, erenler yolu, ma‘rifet, şeyh, 

şeyhlık, tarîkât, terbiye, terk, terk-i dünyâ terimleri aynı zamanda tasavvuf terminolojisinde 

de yer alan terimlerdir. Şerî‘at, tarîkât ve ma‘rifet terimleri, sırasıyla ayrı bir âleme, meleğe 

ve peygambere müteallik olan dört kapıdan her biridir. Yine anasır-ı erba’a (dört unsur)’dan 

hava tarîkât, su ma‘rifete taalluktur.  

Fütüvvet geleneğinde önemli bir yere sahip olan şed “yünden yapılan bele kuşatılan 

kuşak” yerine eserde fakîr kuşağı kelimesinin kullanımı tercih edilmiştir.  

3. Burgazî Fütüvvetnâmesi’nde toplam 57 deyim tespit edildi. Bunların alfabetik 

sıraya göre sayıları şu şekildedir: A: 4, B: 3, Ç: 3, D: 5, E: 4, F: 3, G: 1, H: 3, İ: 3, K: 5 , M: 2 

P: 2, R: 1, S: 4, Ş: 1, T: 4, Y: 8, Z: 1 (bkz. Tablo 2).  

4. Tespit edilen deyimler yapılarına göre birleşik fiil grubu, isnat grubu, bağlama 

grubu ve isim-fiil grubu olmak üzere dört grupta sınıflandırılabilir (Tablo 3/1, 3/2, 3/3). 

Bunlardan 53’ü birleşik fiil grubu, 1’i isnat grubu, 1’i bağlama grubu, 2’si isim-fiil grubu 

şeklinde oluşmuştur. Birleşik fiil grubu şeklinde olan deyimlerden 41’i tek ögeli, 12’si iki 

ögelidir (bkz. Tablo 4). 

5. Fütüvvet teşkilatı, Ahilik kültürü ve fütüvvet-nâmeler üzerinde yapılan 

çalışmalardan Ali Torun’un Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvet-nâmeler Üzerine Bir 

İnceleme ile Bedi Şehsüvaroğlu’nun Dinlerde ve Tarikatlarda Sembolizm-Remizler adlı 

eserlerde yer verilen fütüvvet ile ilgili terimler ve tabirler dikkate alındığında Burgazî 

Fütüvvet-nâmesi’nin terim ve deyimler açısından oldukça zengin bir söz varlığına sahip 

olduğu söylenemez.  

Adı geçen eserlerdeki terim ve deyimlerin pek çoğu, inceleme yaptığımız fütüvvet-

nâmede mevcut değildir. Mesela; âhî baba, ahî Türk, akd-i tarikat, Arab-Acem lokması, 

beşâriş, ced, çâr-pir, çâr-tekbîr (rıza, fena, sefa, vefa), değiş, dört erkân (dört kapı), erkân-ı 

şed,  ferzend-i tarîk (yoloğlu), ferzend (şakird, talebe), fütüvvet kadehi, gabzatu’l-celâle 

(yed-i Ali), gabzatu’l-hıfza (yed-i Ömer), Gabzatü’l-yemîne (yed-i Ebubekir), hizb, kâse-i 

fütüvvet, kemer-beste, mahfil, muhabbet lokması,perder (yol atası), peştamal, refîk, şedd, 

yiğitbaşı, yol atası gibi terimlerle başı göğe ermek,  erenler sofrasından etmek almak, etmek 

yemek, fütüvvetten düşmek, gözlerinden kan akıtmak, Hak talep etmek, helva pişirmek, kadeh 

sunmak, kardeş tutmak, katara çekilmek, sofra yaymak, şerbet içmek, tuz ekmek hakkı, yer 

demir gök bakır vb. tabirler. Bununla birlikte Burgazî Fütüvvet-nâmesi’nde daha 

zikredilmeyen terim ve tabirler tespit edilmiştir. Bunlar, alfabetik sıraya göre şunlardır: 

âhilik tuzu, begler kapusı, diz donu, fakîr kuşagı, oglanlık vakti, yigitlik tuzu terimleriyle âhî 

tutunmak, dirligin dirilmek, çüst olmak, dolıncak turmak, göñül âyinesine ma‘rifet saykalın 

urmak, insâf almaya insâf virmek, ma‘rifet yirine gavga ve çekişik düzetmek, sakal gelmek, 

sakala ak düşmek, şalvarı bagı bek baglu olmak,  yol ısmarlamak, yüzsüzlük düzmek 

tabirleri.  
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EKLER  

A âhî  âhî yol(lar)ı âhîlık âhîlık tuzı  ‘ameldâr  ‘ârif  ayâl     

B 
begler 

kapusı 

 
bid’at 

 
  

 
        

C cömertlık          

Ç çırâg          

D dervîş  dervîş kapusı  diz tonı             

E edeb 
 

edeb ilmi 
edeb ve 

hayâ ehli 

 ehl-i 

fütüvvet 
 eren  erenler yolı  erkân     

F 
fakîr 

kuşağı  

 
feke/fike/füke fetâ  fetâ ilmi  fikelik fityân fütüvvet 

fütüvvet 

bölükleri 

fütüvvet 

erkânı 

 
fütüvvet 

hırkası 
 fütüvvet ilmi 

fütüvvet 

kapusı 

fütüvvet 

kitâbı 
fütüvvet yolı fütüvvetdâr 

fütüvvetdâr 

başı 

Fütüvvet-

nâme 
 

H hayâ 
 

hakîkat  halîfe  hizmet 
 hizmet 

kuşağı 
 hizmetkâr       

K kavlî  kuşak               

M ma‘rifet  miskinlik               

N nakîb  
 

              

O 
oglanlık 

vakti 

 oglanlar 

sohbeti 
              

P pâklik  pây-ı maççan               

S semâ‘ 
 

seyfî 
 sıdk u vefâ 

ehli 
            

Ş şerî‘at 
 

şeyh 
 şeyh 

makâmı 

şeyhlık 

 
        

T tarîkât  terbiye terk terk-i dünyâ           

Y yigit  yigitlik yigitlik tuzu  yoldaş yüz suyı 
 

      

Tablo 1 
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A âhî tutunmak alnu açuk alplık kılmak 
 ana rahminden 

doğmak 
  

B bahâdurlık düzmek biliñ bağlamak  bitiñ kara olmak     

Ç çırâg almak çırâgın yandurmak çüst olmak     

D destûr virmek dili baglu olmak dirligin dirilmek dolıncak durmak dünyâda dirilmek 

E el irmek eli açuk olmak ele girmek 
evliyâlar yolın 

almak 
  

F 
fütüvvet menziline 

irmek 

fütüvvet tonın 

geymek 

fütüvvet yolın 

almak 
    

G 

göñül âyinesine 

ma‘rifet saykalın 

urmak 

        

H hırka geydürmek 
hizmet kuşağını 

kuşanmak 

hürmet ve ‘izzet 

düzmek 
    

İ iki gözi baglu olmak icazet virmek 
insâf almaya 

insâf virmek  
  

K kapusı açuk olmak kul olmak kuşak kuşatmak 

kuşak üstine ve 

makas üstine 

makas 

kurbân kılmak  

M makas almak 

 ma‘rifet yirine 

gavga ve çekişik 

düzetmek 

      

P pâk-dâmen olmak  paşmak çevürmek       

R raksa girmek         

S sakal gelmek sakala ak düşmek sofra dökmek  
 sofrası açuk 

olmak 
  

Ş 
şalvarı bagı bek baglu 

olmak 
        

T tanuklık virmek tennûre tutunmak terbiye almak tonı pâk olmak   

Y yigit tutunmak yol ısmarlamak yol varmak  yol varmaklık yola girüp gitmek 

 yola gitmek 
yüzi yerden 

kalkmamak 
yüzsüzlük düzmek   

Z zikr düzetmek         

Tablo 2 
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BİRLEŞİK FİİL GRUBU ŞEKLİNDE OLAN DEYİMLER   

 

  Tek Ögeli    

Özne + Fiil Nesne + Fiil Yer tamlayıcısı + Fiil Zarf + Fiil 

âhî tutunmak  alplık kılmak ana rahminden doğmak  dolıncak turmak  

el irmek  bahâdurlık düzmek  dünyâda dirilmek  yola girüp gitmek  

sakal gelmek  bilin bağlamak  ele girmek    

  çırâg almak  fütüvvet menziline irmek    

  çırâgın yandurmak  raksa girmek    

  çüst olmak  yola gitmek    

  destûr virmek      

  dirligin dirilmek      

 evliyâlar yolın almak   

 fütüvvet tonın geymek   

  fütüvvet yolın almak      

  hırka geydürmek      

  

hizmet kuşağını 

kuşanmak      

  hürmet ve ‘izzet düzmek      

  icâzet virmek      

 kul olmak   

  kuşak kuşatmak      

  kurban kılmak      

  makas almak      

  

ma‘rifet yirine gavga ve 

çekişik düzetmek      

  pâk-dâmen olmak     

  paşmak çevürmek      

  sofra dökmek      

  tanuklık virmek      

  tennûre tutunmak      

  terbiye almak      

  yigit tutunmak      

 

yol ısmarlamak  

yol ısmarlatmamak   

  yüzsüzlük düzmek      

  zikr düzetmek      

Tablo 3/1 
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 BİRLEŞİK FİİL GRUBU   

 

 İki Ögeli   

Özne + Zarf + Fiil 

Özne + Yer tamlayıcısı + 

Fiil  Yer tamlayıcısı + Nesne + Fiil  

bitiñ kara olmak  yüzi yerden kalkmamak  

göñül âyinesine ma‘rifet saykalın 

urmak  

dili baglu olmak    insâf almaya insâf virmek  

eli açuk olmak     sakala ak düşmek 

iki gözi baglu olmak      

kapusı açuk olmak      

sofrası açuk olmak      

şalvarı bagı bek baglu 

olmak      

tonı pâk olmak      

Tablo 3/2 

 

İsnat Grubu  Bağlama Grubu İsim-Fiil Grubu  

alnu açuk  kuşak üstine kuşak ve makas üstine makas yol varmak  

  

 

yol varmaklık  

Tablo 3/3 

 

BİRLEŞİK FİİL 

GRUBU 

Tek Ögeli 

Özne+Fiil 3 

Nesne+Fiil 30 

Yer tamlayıcısı+Fiil 6 

 Zarf+Fiil 2 

İki Ögeli 

Özne+Zarf+Fiil 8 

Yer 

tamlayıcısı+Nesne+Fiil 
2 

Nesne+Yer 

tamlayıcısı+Fiil 
2 

İSNAT GRUBU 
  

1 

BAĞLAMA 

GRUBU 
  1 

İSİM-FİİL GRUBU 
  

2 

Tablo 4 
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Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarındaki Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme 

 

Fatih BALCI* 

 

Öz: Bu çalışmada, Kıbrıs Türk çocuk oyunları, halkbilimi ve toplum dilbilimi açısından 

değerlendirilecektir. Bu bağlamda ilk önce oyun kavramı çok yönlü incelenecek ve 

tanımlanacaktır.  İnsanın oyun oynama isteğine işlevsel açıdan bakılacak, ayrıca oyun ve boş 

zaman ilişkisi, oyun ve mekân ilişkisi, oyun araçları, oyun, oyuncu, seyirci bağlamında 

çözümlenecektir. Kıbrıs Türk toplumunun tarihî temelleri göz önünde bulundurularak, yakın 

geçmişe kadar Kıbrıs Türk çocukları tarafından bilinen ve en çok oynanan oyunlar, başlıklar 

hâlinde incelenecektir. Oyunlar hem taşıdıkları isimler bakımından hem de oyun esnasında 

oynayanlar tarafından kullanılan kelimeler (oyuna başlama manileri, tekerlemeleri, oyun 

içerisinde kullanılan kalıplaşmış ifadeler vb.) açısından incelenecektir. Aynı zamanda sahada üç 

kuşaktan toplanan derleme verileri ışığında oynanan oyunlarda, oyunların oynanma şekillerinde 

ve oyunlarla ilgili kelime haznesinde meydana gelen değişiklikler tespit edilmeye 

çalışılacaktır.  İki toplumlu yaşamın ve 1974 öncesi-sonrası olmak üzere dil kültür etkileşimi ve 

değişimi hakkında yorumlarda bulunulacaktır. Kıbrıs Türk çocuk oyunlarının değişen koşul ve 

teknoloji karşısında günümüz durumu hakkında da bilgiler sunulacaktır. Kıbrıs Türk çocuk 

oyunlarının gerek halkbilimi gerekse içerisinde barındırdığı söz varlığı açısından kayıt altına 

alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması da amaçlar dâhilindedir. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, çocuk oyunları, halkbilimi, söz varlığı. 

 

Abstract: In this study, the Turkish Cypriot children's games, folklore and linguistics 

will be evaluated in terms of society. Firstly the concept of game will be examined in this 

context and it will be defined. From a functional request to play in terms of human relations also 

play and leisure, games and space relations, game tools, games, players, spectators will be 

resolved in this context. Considering the historical foundation of the Turkish community in 

Cyprus, the Turkish Cypriot children recently were known and most played games the title will 

be examined in the case. During the Games the words used by those who play both in terms of 

names they carry both games (mania begin to play, rhymes, formulaic phrases used in the game 

etc.) will be examined in terms. At the same time on the field in games played in the light of 

compiling data collected from three generations, in the form of games played and games in the 

vocabulary related to the changes will be studied to determine. Two communal living and 

interaction will be made to review and exchange of language and culture, including pre-post-

1974. Cyprus will be presented information about the current situation in the face of changing 

conditions and technology of Turkish children's games. Turkish Cypriot children should be 

recorded folklore of the game in terms of vocabulary in both the host and passed on to future 

generations purposes is also included. 

Key words: Cyprus, kids games, folklore, vocabulary. 

                                                      
* Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktora Öğrencisi, fatih.balci_38@hotmail.com. 
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Giriş 

Hollandalı oyun bilimci J.Huizinga kültürün oyundan ortaya çıktığını söylemektedir 

(Huizinga 2006, s. 16). Bu görüşe göre oyununun kültürden daha eski olduğunu söylemek 

mümkündür. İlk tapınma ayinleri, yeni doğan çocukların çeşitli vücut hareketleri vb. oyunsal 

ifade biçimleri olarak değerlendirilebilir. Oyunun ne olduğuna yönelik tanımlar çeşitli alanlarda 

çalışanlar veya ilgilenenler tarafından açıklanmaya çalışılmış ancak ortak bir tanım ortaya 

konulamamıştır (Cengiz, 97, s. 55). 

Nebi Özdemir Türk Çocuk Oyunları adlı iki ciltlik eserinde oyun ve çocuk oyunu 

kavramı ile ilgili elliden fazla tanımı toplamıştır. Yine bu eserde Oğuz Kağan Destanı, Manas 

Destanı, Divanü Lûgat-it Türk, Kutadgu Bilig, Kitab-ı Dede Korkut, Evliya Çelebi 

Seyâhatnâmesi gibi temel eserlerde geçen oyun ve oyun araçları ile ilgili bilgiler vermektedir.  

Türk kültür tarihinin ilk yazılı kaynaklarından biri olan Orhun Abidelerinde ise çocuk oyunları 

ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığını söylemektedir (Özdemir, 2006, s. 59-85). Yine bu eser 

dünyadaki çocuk oyunu araştırmaları, Türkiye’deki çocuk oyunu araştırmalarını derli toplu 

şekilde verilen bir temel kaynak niteliğindedir.  

Huizinga oyunu: “Özgürce razı olunan ama tamamen emredici kurallara uygun olarak, 

belirli zaman ve mekân sınırları içinde gerçekleştirilen, bizatihi bir amaca sahip olan, bir gerilim 

ve sevinç duygusu ile alışılmış hayattan başka türlü olmak bilincinin eşlik ettiği, iradi bir eylem 

veya faaliyettir” şeklinde tanımlamaktadır (2006, s. 50). 

Aynı zamanda Türkçede oyun sözcüğü çok boyutlu olarak da kullanılmaktadır. Halk 

dansları ve halk oyunları çoğu zaman aynı anlam çerçevesinde değerlendirilmektedir.  Güncel 

Büyük Türkçe Sözlük’te bu ifade: “. 1. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit 

geçirmeye yarayan eğlence: Tenis, tavla. 2. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü 

yorumlama biçimi. 3. Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: Zeybek oyunu. 4. 

Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. 5. Bedence ve 

kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: Olimpiyat 

oyunları. Akdeniz oyunları. 6. Şaşkınlık uyandırıcı hüner: Hokkabazın oyunu. Cambazın 

oyunu. 7. Kumar. 8. sp. Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. 

9. sp. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. 10. mec. 

Hile, düzen, desise, entrika.” Şeklindedir (www.tdk.gov.tr). 

Oyun belleği içerisinde önemli bir boyutu da çocuk oyunları oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda, bildiride Kıbrıs Türk çocuk oyunlarının yapısal ve işlevsel tahlili, halkbilimi veri 

çözümleme yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Folklor ürünleri için, yapı, önemli bir unsurdur. 

Yapı oyun için de olmazsa olmaz bir özelliktir. Oyunu meydana getiren özellikler yapıyı 

oluşturur. Masal, destan, hikâye, fıkra gibi halk edebiyatının türelerinin yanı sıra Kıbrıs Türk 

çocuk oyunları da yapısal açıdan birçok unsurun birleşiminden meydana gelmektedir.  Bu 

özelliklerin çözümlenmesi oyunun kültürel bağlamının ortaya konulması açısından elzemdir. 

Çünkü çocuklar için oyun, uyku ve beslenme kadar önemli fizyolojik bir ihtiyaçtır. Bu 

bağlamda bildiride çocuk oyunlarının incelenmesi açısından Türk kültür belleğinin teşekkül 

ettiği önemli ortamlardan birisi olan Kıbrıs örneklemi seçilmiştir. 

Kıbrıs, coğrafi ve stratejik konumu itibariyle, tarih boyunca birçok devletin sahip olmak 

istediği bir kara parçasıdır. Bu nedenle varoluşundan günümüze kadarki süreçte bu adaya sahip 

olmak isteyen uygarlıklar kendi aralarında savaşmışlardır. Zaman zaman farklı topluluklar bu 

adada birlikte yaşamışlar, zaman zaman ise ayrı ayrı bölgelerde hayatlarını idame ettirmişlerdir. 

1571 yılından itibaren Osmanlı devletinin de adaya sahip olmasından sonra, adanın çok kültürlü 

ortamına Türkler de dâhil olmuşlar ve bu çok kültürlü ortam içerisinde adada yaşayan diğer 

halklarla kültürel etkileşim içerinse girmişlerdir. Bu kültür etkileşiminde, Türk kültürü kimi 

zaman verici kültür olurken kimi zaman da alıcı kültür olmuştur (Balcı, 2013, s. 10-34). Bu 

bağlamda Kıbrıs Türk çocuk oyunları ilgi çekici bir örnek mahiyetindedir. 

Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarının Çözümlenmesi 

Oyun ve mekân konusunda Huizinga, “Oyunun mekânsal sınırlılığı zamansal 

sınırlılığından da çarpıcıdır. Her oyun ister maddi veya hayali, ister keyfe göre saptanmış veya 

zorunlu olmuş olsun, önceden belirlenmiş kendi mekânsal alanlarının sınırları içinde cereyan 
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eder.” demekte ve her oyunun kendine özgü zamanı olduğunu da belirtmektedir (2006, s. 27). 

Nebi Özdemir Türk Eğlence Kültürü adlı eserinde ise mekânı eğlencenin düzenlendiği, açık ya 

da kapalı her türlü fiziki ortam olarak tanımlamaktadır (2005, s. 36). 

Bu çalışmada, Kıbrıs Türk çocuk oyunları ile ilgili ele alınan veriler, mülakat tekniği ile 

kaynak kişilerden derlenmiştir. Yapılan bu mülâkatlar önce sesli ve görüntülü olarak kayda 

alınmış daha sonra ise aslına uygun olarak yazılı metin haline getirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm 

derlemeler ayrıntı şekilde ekler kısmında bulunmaktadır. Bu bağlamda derlenen oyunların 

isimleri “Lingiri, saklambaç, andrez, pirilli, âşık, tutmaca, milo, uçurgan, döndürek, beş taş” 

şeklindedir. Çalışmanın bu bölümünde oyunlar, oyun ve mekân, zaman, oyun araçları, oyun-

oyuncu-seyirci ilişkisi bağlamında incelenecektir. 

Lingiri: En az iki kişi ile genelde erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Bir küçük ve 

bir büyük değnek ile açık mekânlarda genel olarak yaz, ilk ve sonbahar mevsimlerinde ve 

gündüzleri oynanmaktadır. Sayışma, yaş mı kuru mu- yazı, tura yöntemleri kullanılarak oyuna 

başlanır. Oyun sonunda “balluga” ödülü vardır. İzleyiciler bulunabilir.  

Bu oyun Türkiye’de “çelik çomak” olarak bilinen oyundur (Özdemir, 2006, s. 82). 

Saklambaş: En az iki kişi ile genelde erkek ve kız çocuklarının birlikte de oynadığı bir 

oyundur. Bir ebe ve oyuncular ile açık mekânlarda genel olarak yaz, ilk ve sonbahar 

mevsimlerinde ve gündüz genel olarak geceleri oynanmaktadır. Sayışma, yaş mı kuru mu- yazı, 

tura yöntemleri kullanılarak oyuna başlanır. “Tu turavulluz” dendiğinde ödül olarak ebe olacak 

arkadaşlar kurtarılabilmektedir. Oyun esnasında ebe olma cezası vardır. İzleyiciler bulunabilir. 

Toplu saklambaç aynı şekilde oynanırken oyun içersine top ve dizilmek üzere taşlar 

eklenmektedir.  

İsminden de anlaşılacağı üzere bu Türkiye’de “saklambaç” olarak bilinen oyundur 

(Özdemir, 2006, s. 289). 

Andrez: İki kişi ile erkek ve kız çocuklarının oynadığı bir oyundur. Üçtaş ve çizilen bir 

kare ile kapalı mekânlarda her mevsim ve her saat diliminde oynanmaktadır. İzleyiciler 

bulunabilir.  

Bu oyun Türkiye’de “üç taş” olarak bilinen oyundur (Özdemir, 2006, s. 69). 

Pirilli: En az iki kişi ile genelde erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Küçük ve 

büyük bilyeler ile açık mekânlarda genel olarak yaz, ilk ve sonbahar mevsimlerinde ve 

gündüzleri oynanmaktadır. Atma-vurma, yuvarlama, yarışma hareketleri bulunmaktadır. Ödül 

diğer bilyeleri kazanmak ceza ise kaybetmektir. İzleyiciler bulunabilir. Gazoz Kapağı oyununun 

oynanma şekli pirilli ile aynı olmasına rağmen kullanılan araç ve kış mevsiminde oynanması 

bağlamında farklılık göstermektedir. Mahalli ağızda “pirilli” misket veya bilye demektir. 

Aşık: Biri kral ve biri vezir olan en az üç kişi ile genelde erkek çocukların oynadığı bir 

oyundur. Tahta veya kemikten yapılan aşık ile açık ve kapalı mekânlarda genel olarak yaz, ilk 

ve sonbahar mevsimlerinde ve gündüzleri oynanmaktadır. Atma-vurma, yuvarlama, çevirme-

döndürme hareketleri bulunmaktadır. Oyun sonunda vurma cezası vardır. İzleyiciler bulunabilir. 

Türleri Türkiye’de de bulunan aşık kemiği ilen oynanan oyunlardan biridir (Özdemir, 2006, s. 

25). 

Dutmaca: En az iki kişi ile genelde erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Açık 

mekânlarda genel olarak yaz, ilk ve sonbahar mevsimlerinde ve gündüzleri oynanmaktadır. 

Sayışma yöntemi kullanılarak oyuna başlanır. Oyun sırasında ebe olma cezası vardır. İzleyiciler 

bulunabilir.  

Türkiye’de “kovalamaca” olarak bilinen oyundur (Özdemir, 2006, s. 212). 

Milo: En az üç kişi ile erkek ve kız çocukların oynadığı bir oyundur. Top ile açık 

mekânlarda genel olarak yaz, ilk ve sonbahar mevsimlerinde ve gündüzleri oynanmaktadır. 

Sayışma yöntemi kullanılarak oyuna başlanır. Atma-vurma hareketi bulunmaktadır. Oyun 

sonunda topu tutan tarafta kalmayı tekrarlama ödülü, topu atan tarafta kalmayı tekrarlama cezası 

vardır. İzleyiciler bulunabilir.  

Türkiye’de “yakan top” veya “yakar top” olarak bilinen oyundur (Özdemir, 2006, s. 

416). 
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Uçurgan: Tek kişilik genelde erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Kağıt, ip, 

yapıştırıcı ile yapılan “uçurgan”larla açık mekânlarda genel olarak ilk ve sonbahar 

mevsimlerinde ve gündüzleri oynanmaktadır. İzleyiciler bulunabilir. 

Türkiye’de “uçurtma” olarak bilinen oyundur (Özdemir, 2006, s. 403). 

Döndürek: En az iki kişi ile erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Açık mekânlarda 

genel olarak yaz, ilk ve sonbahar mevsimlerinde ve gündüzleri oynanmaktadır. Sayışma 

yöntemi kullanılarak oyuna başlanır. Çekme-atma, atma-vurma, döndürme hareketi 

bulunmaktadır. Oyun sonunda nannağı kazanma ödülü, nannağı kaybetme cezası vardır. 

İzleyiciler bulunabilir. 

Türkiye’de “topaç çevirme” olarak bilinen oyundur (Özdemir, 2006, s. 395). 

Beş Taş: En az iki kişi ile erkek ve kız çocukların oynadığı bir oyundur. Beş adet taş ile 

açık ve kapalı mekânlarda, her mevsimde ve her saat diliminde oynanmaktadır. Sayışma 

yöntemi kullanılarak oyuna başlanır. Atma-tutma hareketi bulunmaktadır. İzleyiciler 

bulunabilir. 

Bu oyun aynı isimle Türkiye’de de oynanmaktadır (Özdemir, 2006, s. 41). 

Bu oyunlar dışında kaynak kişilerden derlenen diğer önemli bilgiler şu şekildedir: 

Eskiden çocuk bahçeleri vardı. İçlerinde salıncaklar ve “cıncıraklar” ya da dangalabişta 

“tahtarevalli” vardı. Salıncakta, “kopça vur da sallansın” deyip kendi kendimizi ayağımızı 

vurarak sallardık bir de ayağa kalkıp “haylardık” kendimizi. “Arkadaşım ben yoruldum sen al” 

deyip top sektirme oynardık. Birbirimizi kaldırma oyunu oynardık. Hoppacık derdik. “Yerde ne 

var yer boncuk gökte ne var gök boncuk hade kaldır beni hoppacık deyip tersden sırtımıza 

alırdık.”  “Tek ayak” oynardık. Bir kişi ebe olurdu duvara “ena tuna davul zurna 1 2 3” deyip 

dönüp arkasına bakardı, gördüğü kişi hareketsiz kalırdı. Evde isim şehir eşya oyunu oynardık. 

Basmaca oynardık. Bir de otururken tekerlemeli oyunlar oynardık. Örneğin: “Kalk öküze yem 

ver, anam babama küstü, şişe elimi kesti, akşam gelen kimdi, amcamın oğlu Musa idi, Musacık 

eli kolu kısacık, amcam yoğurt getirdi, kedi yedi bitirdi, kediyi minareye astılar…” 

“Hu komşu oğlun geldi mi, geldi, ne getirdi, inci boncuk, kime kime, sana bana, başka 

kime kara kediye, kara kedi nerde, ağaca çıktı, ağaç nerde, balta kesti, balta nerde, suya düştü, 

su nerde, inek içti, inek nerde, dağa kaçtı, dağ nerde yandı bitti kül oldu,…” 

“Oyun başlamadan kim yumacak diye: innik minnik Tatar İnnik, istavroza Urum gızı, 

incesinden daha güzeli kimdir? veya “ya sende ya onda helvacının kızında”yı kullanırdık. İnnik 

minniği daha çok kullanırdık. 

Kıbrıs Türk Çocuk Oyunlarındaki Söz Varlığı: 

1-LİNGİRİ(< Rum. lingrin ‘çelik çomak oyunu’)1: Ocak, matsaz, götsaz, andirigitsaz, 

balluga. 

2-SAKLANBAÇ: Tu turavulluz. 

3-ANDREZ (< Rum. andres < Fr. entrée + traits): Koz. 

4-PİRİLLİ (< Rum. birillin < T. pürülü < pürü (<bürü) ‘çam ağacının taze yaprakları 

veya kozalakları’): Dikmece, mina, atmaca, guççi ‘ küçük pirilli’(< Rum. kuçin ‘bakla, küçük 

miktar), gofti, enek, guççum ‘küçük’ (< Rum. guçoumbolis), çitmek, lukko ‘çukur, delik (< 

Rum. lukkos ‘oyuk, derin olmayan delik’), lotto ‘iri pirilli, şişman kimse’ (< Rum. lota (Lat. 

lutum) ‘dişi domuz), laskiye ‘Lazkiye’den gelen renkli bir pirilli türü’). 

5-AŞIK: Atom, yıldırım. 

6-TUTMACA: Kovalanbaç, i sende. 

7- Cillemek 

8-MİLO (< Rum. milos) 

9-Uçurgan, markutti (< Rum. markuci ~ Yun. markuçi < Tur. markıç) , tayyare. 

10- Döndürek: Nannak, peynar, dangalabişta, cıncırak, haylamak, hoppacık, ena tuna 

davul zurna, innik minik.. tatani, istavroza ,barra ‘futbol sahasındaki kale direği’ (~ Rum. barra 

~ Far. bÀre ‘kale, burç’ ~ Fr. barre ‘çubuk, sıeık; çizgi, hat’) 

                                                      
1 Tüm sözcüklerin etimolojileri için Orhan Kabataş’ın,  “Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü” 

kullanılmıştır. 
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Sonuç 

Nebi Özdemir’in Türk Çocuk Oyunları (2006) adlı eserinin ikinci cildinde Türk çocuk 

oyunları kataloğu bulunmaktadır. Bu katalogdaki oyunlar ile Kıbrıs’ta oynanan çocuk 

oyunlarının yapısı, oynanma şekilleri vb. açısından benzerlik göstermesi Kıbrıs’ta hâkim 

kültürün Türk kültürü olduğunu göstermektedir. Ancak iki toplumlu beraber yaşam, oyun 

oynama neticesinde Rum çocukların da kendi dillerinden oyunlara kelimeler vermiştir. 

Günümüz çocuk oyunları için internet ve medya önemli bir ortamdır. Gerek çizgi film 

karakterlerinin izlenmesi, taklit edilmesiyle, reklamcılık sektöründe, gerek yazılı, görsel ve 

video araçlarıyla veya internet imkânı sunan bilgisayar, tablet, telefon gibi araçlarla oyun 

ihtiyacı giderilmektedir. Söz konusu günümüz oyun şekilleri kültürel ekonomik içeriklerdir. 

Bunlar oyun belleğinin sürdürülebilirliği açısından dikkate alınmalıdır. Oyuna ait kültürel 

belleğin mekân olarak sokak aralarından medya ve internet ortamına taşınması günün ihtiyaç ve 

gereğidir. Bu ayrıca somut olmayan kültürel miras unsuru olarak çocuk oyunlarının yaşatılması 

ve aktarılması açsından da önemlidir.  

Yerel kültürün ulusala, ulusal kültürün evrensel boyuta taşınması sürecinde de etkili 

olmaktadır. Ayrıca bu bildiri Kıbrıs Türk çocuk oyunlarının incelenmesi neticesinde halkbilimi 

ve toplum dilbilimi veri belleğine önemli katkılar sağlayacak, iki toplumlu yaşamın 

anlaşılmasına da faydası olacaktır.   
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EKLER 

1-LİNGİRİ: 

Küçük değneği koyduğumuz iki taşın arasına ocak deniyordu. Küçük değneğe 

vuruluyordu, geri atıldığında bir sopa boyu geride kalması gerekiyordu. Kaldığı zaman üç 

hareket vardı. Birincisi “Matsaz”. Matsaz deyip küçük değneği büyük değneğin üzerinde 

oynatmaya başlıyorsun. Oynatırken birer ikişer üçer … sayıyorsun. Yere düştüğünde kaç kere 

oynuyorsan o kadar sayıyorsun ondan sonra  “götsaz” diyorsun. Yine küçük değneği kaldırıp 

kaldığın yerden devam ediyordun sayıyorsun. En son “andirigitsaz”a geldiğinde yere düşmeden 

vuruyorsun. Bunları yapıp ne kadar uzağa götürürsen kaçta kalırsan o kadar odunu geri sayım 

yapılıyordu, her bir sayıda bir “balluga” kazanma hakkın vardı, onu da ocağın arkasına kordun. 

Büyük değneği elinden kaçırırsan ceza yani balluga yerdin. Oyunun düzeni bu. “Balluga” 

dediğimiz aslında bir taş, sıralanıp gidiyordu. Tehlikeli bir oyundur. 

2-SAKLANBAÇ: 

En az üç kişi ile oynanırdı. Yakalanan kenarda duruyordu. Yakalanmazsa ebenin olduğu 

yere gelip tükürürse ve “tu turavulluz” derse diğer arkadaşlarda kurtulurdu. Oyun tekrarlanırdı. 

Ebe seçerken: “Portakalı soydum, baş ucuma koydum, ben bir yalan uydurdum, duma duma 

dum, kırmızı mum, “Karasakal” sen yum veya duma duma dum, kırmızı don…Ekseri yazı-tura 

da atardık. Kim kaybederse o yummaya başlardı. Ondan sonra sıraya göre kim yakalanırsa 

değişiyordu ebe. Akşamları oynanırdı genelde. Bir de toplu saklanbaç vardı. Taş dizilir topla 

devrilir, ebe dizene kadar tekrar saklanılırdı. 

3-ENDREZ: 

Bir kare şekli çiziyorduk. Karşılıklı “koz-çizgi” koyuyorduk. Üç taşı aynı hizaya 

getirirsek “andrez” oluyordu. Evde oynardık. 

4-PİRİLLİ: 

Pirilli’de oynadığımız “dikmece” oyunu vardı. Başka “mina” dediğimiz ve “atmaca” 

oyunu vardı. “Kuççi” vardı “gofti” aynı idi sanırım. Sadece atış şekli fark vardı.  Atmaca’ da iki 

iki aralı korduk, gucci’de sıralı korduk havadan vurmak gerekirdi. Atış şekilleri arasında 

nesillerde fark vardı… Pirillinin çeşitlerinde “enek” vardı ve çok büyükleri kabul edilmezdi. 

Normalden biraz iri ve bakkalda daha pahalı idi. “Kuççum” dediğimiz beş beş pirilli koyup 

oyuna başladığında dikmece içersinde senin üç pirillin var ve seni isabet ettirirse elindeki 

bilyeleri alırdı ve seni “çitmiş” olurdu. Atmacada da aynı şey olurdu.  Altı yedi sıraya sırayla 

atıyor ve sıra sana geldiğinde diğer kişilerin elindekini de alabilirdin. Senin üzerine oynanacağı 

zaman enek pirillilerini ufak olanı yani kuççum ile değiştirebilirdin. Birde “lukko” dediğimiz 

oyun vardı. Üç delik açardın ve deliklere çift girmeye çalışırdın. Çift girerse bir tane “ocakçı 

başı” vardı çift girerse üterdi seni tek girerse alırdın. Enekten büyük pirilliye “bilye” ya da 

“lotto” derdik. Hiç rengi olmayanlara “gazoz” derdik ve atmaca oyununda kullanırdık. Oynayan 

değilde enek hünerli sanardık. Bir de “sütlü” pirilli üç renkli olana “laskiye” derdik… 

5-AŞIK: 

Aşık’da bir kişi kral bir kişi vezir olur. Aşıkı atardın dik gelir veya çukur gelirse gibi 

kuralları ve dayak vardı. Kral emreder vezir vururdu. Birbirinin aşıkını almazdın. Bir cetvel bir 

kalem olurdu. Kalem kralda cetvel vezirde olurdu. Kral emrederdi “atom” “yıldırım” “domates” 

veya “acı domates” derecelerinde vururdu.  

6-“TUTMACA” 

Kovalanbaç… “İsende” deyip koşturup yakalamaya çalışırdık. Dokunur ya da 

yakalardık. 

7-“GAZOZ KAPAĞI” 

Enek olur ve içine ağırlaşsın diye içine çamur koyardık. Aynı pirilli gibi oynanırdı. Ama 

zamanı vardı. Pirilli ile gazoz kapağının oyununun zamanı olurdu. Pirilli yazın, kışın gazoz 

kapağı oynanırdı.   

8-MİLO: 

Türkiye’de oynanan Yakar top oyunun aynısıdır.  
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9-Döndürek: 

“Nannak”  vardı. Bir yuvarlak çizilir içine döndürek konulur, diğer döndürekle onu 

dışarı çıkarmaya çalışırdık. Hep onun üstüne oynardık, kırmaya çalışırdık, çıkaramazsan yüz 

defa nannak cezası vardı. Yüz defa o döndüreğin üzerine vurarak kırılırdı. Bir “çekmece” 

çekerek atardık bir de “atmaca” havadan atarak iki şekilde oynardık. Yada dışardan içeriye 

sokmaya çalışırdık. Özal “peynar” dediğimiz döndürekler vardı, onlardan almaya çalışırdık 

çünkü onlar kolay kırılmazdı.  

10- Evde “uçurgan” ve top yapardık: 

 Kağıttan “markoti” dediğimiz uçurgan yapıyorduk. Kuş lastiği , bebek yapıyorduk. Beş 

taş oynuyorduk. “Yal satarım bal satarım” oyunlarını da oynardık. Kızlar bir ayak oynardı. 

“tayyare” ve kare şeklinde olurdu. 1-2-3-4-5 atlamalı oynanırdı.  Bisiklet tekerini lastiksiz 

demirini sopa ile sürerdik. “Cillerdik.” 
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Söz Diziminde Zaman Bilgisini Vurgulama 

 

Hasene AYDIN  

Kerime ÜSTÜNOVA* 

 

Öz: Dil bilgisinde vericinin alıcıya iletmek istediği bilgi, duygu ve düşünceleri 

taşıyan bir araç olarak görülen cümlelerde kişi, zaman, yer, durum gibi bilgiler içeren çeşitli 

birimler bulunur. Bunlar, tamamen yeni bilgi sunabileceği gibi metin bağlamından 

anlaşılabilecek eski bilgiler de barındırabilir. İletişim sırasında verici, bu birimlerden 

önemsediklerine dikkat çekmek, alıcıyı bunlara odaklamak istediğinde dilin kendisine 

sunduğu olanaklardan yararlanarak çeşitli yollara başvurur. Bu da söz dizimsel vurgu 

konusunu gündeme getirir. Söz diziminde vurgulama, cümledeki bilgi birimleri üzerinden 

değerlendirilmekte ve yeni bilgi içeren birimleri çeşitli yollarla öne çıkarma, alıcıyı yeni 

bilgiye odaklama biçiminde ele alınmaktadır. Vurgu, çoğu zaman yeni bilgi içeren birim 

üzerinde olsa da bazen eski bilgilerin öne çıkarıldığı da görülür. 

Bu çalışmada da Türkiye Türkçesi söz diziminde zaman bilgisinin hangi yollarla öne 

çıkarıldığını belirlemek amaçlanmış ve doküman analizi yöntemi kullanılarak Türk 

edebiyatına ait çeşitli metinlerden seçilen örneklerle konu değerlendirilmiştir. Sonuçta, 

cümle ya da metinde zaman bilgisini vurgulamak için tekrar çeşitlerinden yararlanma; zaman 

belirteç tümleçlerinin sunumunda “yalnız, daha, ancak, hele, sadece, dA, bile, mI, ta, böyle” 

vb. vurgulayıcı dil birimlerine yer verme; açıklamalı, yinelenmiş ya da ikileme biçiminde 

kurgulanmış zaman belirteç tümleçlerinden yararlanma; zaman bilgisi içeren ögeyi yükleme 

yaklaştırma; devrik cümle yapısını kullanma; kesik cümlelerden yararlanma; zaman bildiren 

dil birimlerini genelden özele ya da özelden genele doğru sıralama; benzer işlevli birimleri 

bir arada kullanma; karşılaştırma yapma; zamanı tek bilgi birimi olarak sunma gibi anlatım 

tekniklerine başvurulduğu saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Zaman, vurgulama, söz dizimsel vurgu 

 

EMPHASIZING TIME INFORMATION IN THE SYNTAX 

Abstract: There are various units containing informations such as person, time, 

place, situation etc. in the sentences that are seen as a means of conveying information, 

feelings and thoughts that the sender wishes to convey to the receiver in the grammar. These 

can provide completely new informations, as well as they can provide old informations that 

can be understood in the context of the text. The sender applies in a variety of ways taking 

advantage of the possibilities offered by the language itself when it wants to draw attention 

to what it cares about and when it wants to focus the receiver on them during 

communication. This brings the issue of syntactic emphasis to the agenda. The emphasis in 

the syntax is evaluated on the basis of the information units in the sentence, and it is 

approached in the form of highlighting units with new information in various ways and 

focusing the receiver on new information. Emphasis is often on the unit with new 

information, but sometimes the old informations are also highlighted. 

In this study, it is aimed to determine how time information is emphasized in Turkey 

Turkish syntax and the issue is evaluated with examples selected from various texts 

belonging to Turkish literature using document analysis method. In the end it is determined 

that some expression techniques such as benefiting from repetition types; giving highlighter 

language units such as “yalnız, daha, ancak, hele, sadece, dA, bile, mI, ta, böyle” etc. in the 

presentation of adverb of time complements; benefiting from annonative, repetitive adverb 

of time complements or the complements or in the form of handiadyoin; bringing closer the 

element with tense information to predicate; using inverted sentence structure; benefiting 

shorn sentences; sorting time-reporting language units from the general to the specific or 

                                                      
 Arş. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
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from the specific to the general; using similar functional units together; making comparison; 

presenting the time as a single information unit etc. are used for to highlight time 

information in the sentence or in the text. 

Keywords: Time, emphasizing, syntactic emphasis 
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Giriş 

Söz diziminde vurgulama, cümledeki bilgi birimleri üzerinden değerlendirilmekte ve 

yeni bilgi içeren birimleri çeşitli yollarla öne çıkarma, alıcıyı yeni bilgiye odaklama 

biçiminde ele alınmaktadır.  

Ömer Demircan, en küçük anlatım biriminin sözlü dilde söz/sözce, yazılı dilde 

tümce olduğunu, söz vurgusunun sırasıyla sözcük, öbek, bilgi birimi düzeyinde belirlendiğini 

belirtir. Alanı bilgi birimi ile sınırlı olan söz dizimsel vurgunun cümle vurgusu olarak 

anılabileceğini ifade eder (2001: 151). Dil bilgisinde vericinin alıcıya iletmek istediği bilgi, 

duygu ve düşünceleri taşıyan bir araç olarak görülen cümleler, bir bilgi birimi olarak 

kullanıma çıkar ancak bazen cümle de çeşitli bilgi birimlerine bölünebilir (2001: 157). Buna 

göre cümlelerde kişi, zaman, yer, durum gibi bilgiler içeren çeşitli birimler bulunur. Bunlar, 

tamamen yeni bilgi sunabileceği gibi metin bağlamından anlaşılabilecek eski bilgiler de 

barındırabilir. İletişim sırasında verici, bu birimlerden önemsediklerine dikkat çekmek, 

alıcıyı bunlara odaklamak istediğinde dilin kendisine sunduğu olanaklardan yararlanarak 

çeşitli yollara başvurur. Demircan, söz dizimsel vurgunun bilgi biriminin yeni bilgi içeren 

bölümüyle ilgili olduğunu, bu bölüme odak dendiğini, Türkçede “1. Olağan odaklama, 2. 

Odaklayıcı odaklama, 3. Vurgu kaydırma, 4. Devrik dizim, 5. Vurgulu heceyi değiştirme.” 

olmak üzere beş ayrı odaklama biçimi olduğunu dile getirir (2001: 152). Önemsenen 

bilgilerin vurgulanması için bu yöntemlerden yararlanılmakla birlikte kimi zaman farklı 

yollara da başvurulur. Odaklanan unsur çoğu zaman yeni bilgi içeren birim olsa da bazen 

eski bilgilerin öne çıkarıldığı da görülür. 

Cümle ya da metinde vurgulanmak istenen bilgi, bazen zamanla ilgilidir. Bilindiği 

gibi cümlede zaman ekleriyle sunulan zaman kavramı, zaman belirteçleriyle biraz daha 

somutlaşabilmektedir. Ancak zaman bilgisi içeren birimin her zaman belirteç tümleci 

olmadığı, cümle içinde başka görevdeki dil birimleriyle ya da metin bağlamındaki 

ayrıntılarla da zaman anlatımına katkı sağlanabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmada 

da Türkiye Türkçesi söz diziminde önemsenen ve alıcının üzerinde odaklanması istenen 

zaman bilgisinin hangi yollarla öne çıkarıldığını belirlemek amaçlanmış ve doküman analizi 

yöntemi kullanılarak Türk edebiyatına ait çeşitli metinlerden seçilen örneklerle konu 

değerlendirilmiştir.  

1. Tekrarlardan yararlanarak zamanı öne çıkarma:, 

1.1. Tam tekrardan yararlanma 

Göstergenin yüzey yapıda aynen yinelenmesi esasına dayanan tam tekrar, önemsenen 

zaman bilgisinin vurgulanması için başvurulan yöntemlerden biridir. Erden, anlatı 

metinlerinde yinelenen ögelerle ilgili olarak “Anlatı metinlerinin içinde konu olma özelliğini 

taşıyan dil öğelerinin saptanmalarında, söz konusu öğelerin gönderimde bulundukları ve 

metin dışı dünyada var olan nesne ve olguların belirlenmeleri yararlı olmaktadır. (…) Anlatı 

metinlerinde konu olma özelliği taşıyan ve bir ya da birden fazla paragrafta, kimi zaman da 

metnin tümünde süreklilik göstererek ortaya çıkan bu tür dil öğeleri söz konusu metinlerde 

odaklama olgusunu oluştururlar.” (1998: 26) der. Verici, zaman kodlayıcısını tekrarlayarak 

alıcının zamana odaklanmasını sağlayabilir. 

Zaman bilgisi içeren zaman belirteç tümleçleri, ardışık cümlelerde aynen 

yinelenebilir. Aşağıdaki örnekte zaman içinde kesintisiz süreklilik bildiren “hep” belirtecinin 

ardışık üç cümlede tekrarlandığı görülmektedir: 

“Aradan geçen otuz küsur yıldır da tersini hissetmedim, düşünmedim. Hep mantıklı 

davrandım, hep güçlü oldum, hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum.”(Ümit, 2015: 62)1 

Zaman bilgisi içeren birimler, daima zaman belirteci olmayabilir ve bu dil birimleri, 

ardışık cümlelerde değil de metin içinde farklı yerlerde de tekrarlanabilir. Böylece verici, 

unutulmaya yüz tutan bilgiyi, vurgulayarak öne çıkarır:  

“Uğurlu gündür diye cuma geleceklerdi kendisini istemeye.” (Mungan, 2014: 9) 

cümlesinde “cuma” belirteciyle, “Cumaya yalnızca birkaç gün kaldığını düşünmemeye 

çalışarak temiz havayı soludu, (…)” (Mungan, 2014: 16) cümlesindeyse ad görevindeki 

“cuma” sözcüğüyle tam tekrar olarak sunulan zaman bilgisi, metin içinde ayrıca “Cuma günü 

                                                      
1 Örnek cümlelerde, eserlerdeki yazım ve noktalama korunmuştur. 
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onu istemeye geleceklerdi. (…) Mübarek cuma günü onu istemeye geleceklerdi ve Nurhayat 

bu evliliği isteyip istemediğinden artık emin değildi.” (Mungan, 2014: 11-15) cümlelerindeki 

“cuma günü”, “mübarek cuma günü” ifadeleriyle de vurgulanmaktadır. Cuma, öykü 

kahramanının evlilik konusunda karar alacağı, bu nedenle onun için bir dönüm noktası 

oluşturacak önemli bir zaman olduğu için metinde zamana dikkat çekilmiştir. 

Aşağıdaki ardışık cümleler, bir öykünün açış cümleleridir; burada ad görevindeki 

“ilkyaz” sözcüğü tekrarlanarak zaman vurgusu yapılmış; verici, alıcının mevsime 

odaklanmasını istemiştir: 

“İlkyaz sokaktaydı. Bütün o çöpler, o artıklar, o kağıt parçaları, o paçavralar hep 

ilkyazdı. Kent ilkyazın elindeydi.” (Akbal, 1981: 53) 

Öykünün ilerleyen bölümlerinde mevsim bilgisi, tam tekrarla hatırlatılır:  “Evet, 

ilkyaz heryerdeydi. Özellikle çingene kızının çöp arabasında!... Bu araba ilkyazın ta 

kendisiydi.” (Akbal, 1981: 55)  

Son kısımda yine tam tekrarla yinelenen ad görevindeki “ilkyaz” sözcükleriyle 

zaman vurgusu yapılır: “İşte ilkyazdan bir görüntü... İçim ısındı. Yaşam güzelleşti. Herşey 

umutlu, güven verici, aydınlık, güneşli... Çöplerin kokusu korkunç değildi artık. İlkyazın 

kokusuydu bu. İstanbul’un bir sokağındaydı ilkyaz.” (Akbal, 1981: 56) Öykünün zaman 

bilgisiyle açılmış ve yine zaman bilgisiyle kapanmış olması, zaman vurgusu konusunda 

dikkate değerdir. 

Zaman belirteç tümleçleri, anlamı güçlendirmek, zaman bilgisini pekiştirmek, öne 

çıkarmak amacıyla kimi zaman tekrarlı biçimde kullanılabilir. Yinelenmiş belirteç tümleci 

adı verilen bu yapılarda bazen, belirteç olduğu gibi yinelenir. Bu yapılar, tam tekrar özelliği 

sergiler:  

 “Şimdi, şimdi bu latifelerin arasında, nasıl olmuş bilinemez, kilitlendikten sonra 

anahtarı kaybolan bir kapı vardı.” (Uşaklıgil, 2002: 38)  

Zaman belirteç tümleçleri, zaman bilgisini öne çıkarmak için tam tekrar yoluyla 

yinelenmiş iki birimden oluşan ikileme özelliği de gösterebilir. “Öğle vakitlerine kadar 

uyuyan sen, neden böyle sabah sabah kalktın?” (Safa, 2000: 81) cümlesinde aynı sözcüğün 

tekrarıyla oluşturulmuş “sabah sabah” belirteci, kalk- eyleminin zamanını bildirmekle 

birlikte söz konusu zamanda eylemin gerçekleşmesinin beklenmediğini de anlatmakta, 

alıcının zamana odaklanmasını sağlamaktadır. Vecihe Hatiboğlu, ikilemelerin başlıca 

amacının anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek olduğunu ifade eder (1981: 9). 

1.2. Eksik tekrardan yararlanma 

Gösterenleri farklı, gösterilenleri aynı dil birimleriyle yapılan tekrar çeşidinin adı 

olan eksik tekrar, metin içinde önemsenen eski bilgilerin hatırlatılması amacıyla 

kullanılabilir. Kerime Üstünova, “Zaman zaman verilen bilgilerin pekiştirilmesi, mesajların 

ezberlenmesi, kodlamanın amacına ulaşması için eski bilginin de cümleye girmesi 

gerekebilir.” (2003: 180) der ve eksik tekrarın eski bilgiyi dolaylı yolla gündeme getirdiğini 

ifade eder (2003: 184).  

“İçinde başı ezilmez bir duygu yetmez diyordu, seviye yetmez bunlar, sevi olamaz, 

sevi yaratılamaz bu kadarcıkla. Kişi yetinemez bu kadarcık şeyle. O senin olmalı. Gece 

gündüz. Hep. Süresiz.” (Akbal, 1967: 75) 

Yukarıdaki metinde sevilen kişiye sahip olma isteği görülmektedir (O senin olmalı). 

Sahip olma eyleminin zamanı, üç ayrı eksiltili cümle içinde verilmiştir: 

1) O gece gündüz senin olmalı. 

2) O hep senin olmalı.  

3) O süresiz senin olmalı. 

Burada “gece gündüz”, “hep”, “süresiz” zaman belirteçleri, farklı süreler anlatıyor 

gibi görünse de bağlam çerçevesinde aslında hepsi sınırsız bir zamana gönderme yapmaları, 

devamlılık ve süreklilik bildirmeleri bakımından eş değerdir ve eksik tekrar ilişkisi içindedir. 

Böylece verici, sürekliliği vurgulamak istemiştir. 

Aşağıdaki cümlelerde hafta sonu = o zaman / geçtiğimiz güz = o kederli sonbahar 

günleri birimleri, eksik tekrar yoluyla aynı zaman dilimine gönderme yapmakta, zaman 

bilgisinin tekrarlanarak öne çıkmasını sağlamaktadır:  
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“Hiç merak etme Burç, hafta sonu size geleceğim. Oyunumuza o zaman devam 

ederiz.” (Ümit, 2015: 53) 

 “Geçtiğimiz güz de böyle olmuştu. Asla bir araya gelemeyecek kişiler buluşmuş, hiç 

ilgisi olmayan olaylar birbirine bağlanmış, konular iç içe geçmiş; böylece biz üç eski 

kafadar, Beyoğlu’nun o kederli sonbahar günlerinde tuhaf bir serüvenin sert rüzgârıyla 

savrulurken bulmuştuk kendimizi.” (Ümit, 2015: 1)  

Zaman belirteç tümleçleri, kimi zaman yinelenmiş belirteç tümleci biçiminde ve 

“açıklayıcı bir kalıba girerek” (Dizdaroğlu, 1976: 150) yinelenir: 

“On sene, tam on sene, zavallı ruhumun bütün kırgınlığıyla, bir ölüye kızmış, bir 

ölüyü suçlu tutmuştum...” (Ali, 2010: 157) 

Yukarıdaki örnekte asıl belirteç tümleci, “on sene”dir. Bu yapı, cümle içinde “tam” 

sözcüğü eklenerek bir kez daha tekrarlanmıştır. Yinelenen ifadelerin aynı zamana gönderme 

yaptığı, dolayısıyla aralarında eksik tekrar ilişkisinin olduğu görülmektedir. 

Açıklamalı belirteç tümleçlerinde de bir çeşit eksik tekrar ilişkisi görülür. Bu 

yapılarda yükleme hizmet eden asıl unsur niteliğindeki zaman belirteç tümlecine ara söz ya 

da ara cümle özelliği taşıyan açıklayıcı bir birim daha eklenir. Asıl unsurla yardımcı unsur, 

aynı dil gerçeğine gönderme yaparak eksik tekrar ilişkisi içine girer:   

 “Hattâ bunun için her gün olduğundan daha erken, saat beşte kalktım.” (Tanpınar, 

2007: 9) örneğinde zaman belirteç tümleci “her gün olduğundan daha erken, saat beşte”dir. 

Burada asıl unsurun, “her gün olduğundan daha erken” olduğu, bunun açıklayıcı bir ara 

sözle (saat beşte) güçlendirildiği görülmektedir. Aslında her iki birim de eksik tekrar yoluyla 

kişinin kalktığı zamana gönderme yapmaktadır. Asıl unsurda soyut olan bilgi, ara sözle 

netleşir.  

1.3. Sıfır tekrardan (eksilti) yararlanma 

Eksilti, bir diğer adıyla sıfır tekrar, “(…) cümledeki öğelerden biri ya da bir kısmını 

cümleden çıkarma işi”dir (Üstünova, 1999: 94). Yani, bilginin yüzey yapıya alınmaması, 

derin yapıda bırakılmasıdır. Verici, önemsediği zaman bilgisini yüzey yapıda verip diğer 

bilgileri derin yapıya atabilir. Böylece alıcı, zaman bilgisine odaklanmış olur. 

Aşağıdaki örnekte birbirini tekrar eden iki cümle vardır. Yüklemli kesik cümle 

özelliği gösteren ikinci cümlede yüzey yapıda kalan tek birim, “sekiz sene” biçimindeki 

zaman belirteç tümlecidir. Zaman bilgisi önemsendiği için iki cümlede de bu bilgiyi veren 

öge yüzey yapıda tekrarlanarak sunulmuş, ikinci cümledeki diğer birimler sıfır tekrar yoluyla 

derin yapıda bırakılmıştır: 

 “Sekiz sene dul kaldım, sekiz sene!” (Safa, 2000: 77)  

1) Sekiz sene dul kaldım. 

2) Sekiz sene dul kaldım! 

Bazen de zaman belirteç tümleçlerinin cümleden sonraya bırakılarak ikinci bir cümle 

gibi kurgulandığı; böylece aynı cümlenin, ikincisinde zaman bilgisi öne çıkarılarak 

tekrarlandığı görülür. Yani ikinci cümle, zaman belirteç tümlecinin yüzey yapıda kaldığı 

yüklemli kesik cümle özelliği göstermektedir.  

“Ölüm istemedim. Hiçbir zaman.” (İleri, 2007: 37) 

1) Ölüm istemedim.  

2) Hiçbir zaman ölüm istemedim. 

Soru cümlelerinde cevaplanması istenen bilgi, vurguludur ve cevap cümlelerinin 

soru cümlesiyle eşleşmesi, sorunun cevabına yönelik olması beklenir. Zaman bilgisi 

sorgulanan cümlelere karşılık olarak sunulan cevap cümleleri, kimi zaman sadece zaman 

belirteç tümlecinin yüzey yapıda bırakıldığı yüklemli kesik cümleler biçiminde görülebilir: 

 “‘Peki fotoğrafları ne zaman verecekmiş?’ 

‘Önümüzdeki hafta başında…’” (Ümit, 2015: 56) 

Yukarıdaki örnekte cevap cümlesi, “Fotoğrafları önümüzdeki hafta başında 

verecekmiş.” biçiminde anlaşılmaktadır ancak alıcı, cevap cümlesinin yüzey yapıdaki zaman 

bilgisi içeren birimine odaklanmıştır. 

1.4. Diğer  

Zaman bilgisi içeren dil birimi, kimi zaman da pekiştirilmiş sözcüktür. Ahat Üstüner, 

sözcüğün ilk iki sesinin ardına m, p, r, s, pe getirilmesi ve oluşan hecenin sözcüğün aslına 
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eklenmesiyle ortaya çıkarılan pekiştirilmiş ifadenin tekrarlardan esinlenilerek yapıldığına 

dikkat çeker (2003: 85). Örneğin “Kimsenin İstanbul’un tam ortasında güpegündüz sözlümü 

kaçırmaya cesaret edeceğine ihtimal vermediğim için gördüğüm şeye hâlâ inanmıyordum.” 

(Pamuk, 2014: 268) cümlesinde yan önerme içinde kalan ve kaçır- eylemine hizmet eden 

“güpegündüz” zaman belirteci, böyle bir özellik göstermektedir. Burada tümlecin “gündüz” 

biçiminde kullanılması da mümkünken verici, bunu pekiştirmeyi tercih etmiştir. Bunun bir 

sebebi olmalıdır. Cümlede vericinin sözlüsü, gündüz vakti kaçırılmıştır. Bu eylem, kanunsuz 

olduğu için ulu orta, herkesin dışarıda olduğu bir zamanda yapılması akla yatkın 

görünmemektedir. Ancak kişi, gündüz kaçırılmıştır. Verici, kaçırma eyleminin beklenmeyen 

bir zamanda yapıldığına dikkat çekmek için zaman belirtecini, pekiştirilmiş bir sözcük olarak 

kullanmıştır. 

“Taş Yontucu ile Dülgerin, aylar ayı böyle bir umudu biri dağda biri ormanda yonta 

kese, biçe döğe bütün ağırlığından kurtardığı, akan şıralar misilli, oynaklaştırdığı 

muhakkaktı.” (Sepetçioğlu, 1997: 128) örneğindeki “aylar ayı” belirteci de aynı sözcüğün 

tekrarıyla bir çeşit ikileme biçiminde oluşturulmuştur ve zamanın uzunluğuna dikkat 

çekmektedir. 

2. Zaman bilgisi sunan ögeyi yükleme yaklaştırarak zamanı öne çıkarma 

Demircan’ın “olağan odaklama” olarak verdiği ve en yaygın odaklama biçimi olarak 

ifade ettiği yeni bilgi içeren sözcüğün yüklemin önüne konumlandırılması (2001: 152), 

Üstüner tarafından da söz dizimsel pekiştirme yöntemi olarak değerlendirilmiştir (2003: 232-

236). Üstüner, konuşmada öne çıkarılmak istenen unsurun, yeri değiştirilmeden vurgu ile 

belirtilebileceğini ancak yazılı ifadelerde bu olanağın bulunmadığını, pekiştirilmek, 

vurgulanmak istenen unsurun yüklemin önüne taşındığını ifade eder (2003: 236). Buna göre 

bir cümlede önemsenen bilgi, zamanla ilgiliyse bu bilgiyi taşıyan birim, yüklemin önüne 

getirilebilir.   

“Ben buraya bir akşamüstü ortalık kararırken gelmiştim.” (Güntekin, 2017: 412) 

cümlesinde sırasıyla kişi (ben), yer (buraya), zaman (bir akşamüstü ortalık kararırken) 

bilgisi verilmiş ve bunlar, cümlenin kurucu ögesi olan yükleme (gelmiştim) bağlanmışlardır. 

Yüklemin önünde yer alan öge, zaman belirteç tümlecidir dolayısıyla odak noktasında 

bulunmaktadır. Eğer verici, yer ya da kişiyi öne çıkarmak isteseydi bunları yüklemin önüne 

yerleştirirdi. Oysa burada zamanı vurgulamak istemiş ve bu ögeyi, yüklem önünde 

sunmuştur.  

“Tabii, hep kışları geldik İstanbul’a. Lanet kışlarda geldik!” (Mungan, 2014: 34) 

söylemindeyse iki cümle vardır: 

1) Tabii, hep kışları geldik İstanbul’a.  

2) Hep lanet kışlarda geldik İstanbul’a!  

İlk cümlede İstanbul’a gelinen zamanların “kışları” olduğu söylenmiştir. Mevsim 

bilgisini taşıyan zaman belirteç tümleci görevindeki birim, yüklemin önünde bulunarak odak 

noktasını oluşturmaktadır ve cümle, “İstanbul’a başka zamanlarda gelmedik, hep kışları 

geldik.” biçiminde yorumlanır. Burada zaman bilgisinin öne çıkarılmak istendiği, ikinci 

cümleden de anlaşılmaktadır. Çünkü burada bilgi, “lanet” sözcüğü eklenerek “lanet 

kışlarda” biçiminde yinelenir. Böylece vericinin, İstanbul’a geldiği zamanlardan 

hoşlanmadığı, bu duyguyu yansıtmak için de zaman bilgisini iki yolla pekiştirdiği anlaşılır. 

3. Vurgulayıcı dil birimleriyle zamanı öne çıkarma 

Leyla Karahan, “Türkçede, bir ögeyi öne çıkarma, sınırlandırma, kuvvetlendirme, 

ilişkilendirme vb. anlamlar çerçevesinde vurgulama işlevi yapan sadece, yalnızca, yalnız, 

ancak, bilhassa, özellikle, bari, hiç olmazsa, hele, dA, dahi, bile, ise, mI… gibi çeşitli 

kelimeler vardır. Bu kelimeler, herhangi bir ögenin başında veya sonunda yer alarak 

cümlenin anlam değerini etkiler.” (2009: 313) diyerek Türkçede bazı dil birimlerinin 

önemsenen bilgiyi vurgulama işlevi üstlendiğini ifade eder. Demircan, bu birimleri odaklama 

biçimlerinden biri olan “odaklayıcı öge kullanma”dan söz ederken ele alır ve bunların söz 

dizimsel olarak “odağın önüne bitişenler (ancak, yalnız, daha vb.)”, “odağın ardına 

bitişenler (mı, da, bile, ya vb.)” olarak iki çeşit olduğunu ifade eder (2001: 153). Muharrem 

Ergin, sona gelen bağlama edatları olarak verdiği “dahi, da, ise, ki, bile, değil, ya” 

sözcüklerinin, bağlama işlevinden çok sonuna geldikleri unsurları kuvvetlendirme görevi 
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üstlendiklerini belirtir (2002: 357-365). Karahan’a göre ögenin başına ya da sonuna eklenen 

bu birimler, öge belirlenirken vurguladıkları dil birimleriyle birlikte ele alınmalıdır (2009: 

319). 

Zaman bilgisini öne çıkarmak için kullanılan vurgulayıcı dil birimleri, taranan 

eserlerden hareketle şöyle belirlenmiştir: sadece, yalnızca, yalnız, ancak, bilhassa, özellikle, 

hele, hiç olmazsa, bari, tam, bütün, hemen, daha, de, bile, ki, hem, değil, ise, ya, mı, işte, 

öyle, böyle, bu, o, tâ. Bu birimler, farklı anlamsal katkılarla alıcının zaman bilgisine 

odaklanmasını sağlamaktadır. 2 

“Sadece, yalnızca, yalnız, ancak, bilhassa, özellikle, hele, hiç olmazsa, bari” 

ifadeleri, zaman belirteç tümleçleriyle birlikte kullanıldığında cümlede zamanı 

sınırlandırarak vurgular. Örneğin “Fabrikaya yalnız öğleden evvelleri gidiyordum.” (Ali, 

2010: 105) cümlesinden fabrikaya öğleden evvelki zamanlar dışında kesinlikle gidilmediği; 

“Sadece yağmurlu, çamurlu, karlı havalarda biraz zorluk çekiyorlar.” (Güntekin, 2017: 225) 

cümlesinden yağmurlu, çamurlu, karlı havalar dışında zorluk çekilmediği; “Ama bütün bu 

özgürlük ve isyan havası yalnızca bir hafta sürdü.” (Pamuk, 2014: 230) ve “Vicdan azabı 

dedikleri şey, ancak bir hafta sürer.” (Ali, 2013: 18) cümlelerindeyse sözü edilen durumların 

geçerli olduğu sürenin bir haftayla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.  

“Bilhassa, özellikle, hele” sözcükleri de söylenmeyen bütün içinden parçaya işaret 

etme yoluyla zamanı sınırlandırır. Aşağıdaki örneklerde cümlelerde sözü edilen eylemlerin 

ya da durumların başka zamanlarda da olacağı/olduğu ya da olmayacağı/olmadığı ama 

belirtilen belirteç tümleçleriyle verilen zamanlarda daha yoğun olarak gerçekleştiği, 

gerçekleşeceği/ gerçekleşmediği, gerçekleşmeyeceği anlatılmaktadır: 

“O andaki hislerimi, bilhassa aradan bu kadar seneler geçtikten sonra, anlatmama 

imkân yok.” (Ali, 2010: 55)  

“Mevlut babasıyla akşam masada oturup aceleyle de olsa yemek yemekten, özellikle 

İstanbul’daki ilk yıllarında mutluluk duyardı.” (Pamuk, 2014: 67) 

“Hele mutfakta börek pişirmekteyse, sesi daha güzelleşirdi.” (Akbal, 1981: 35) 

“Hiç olmazsa, bari” ifadelerinin yer aldığı söylemlerde işin, oluşun, hareketin başka 

zamanlarda da gerçekleşmek üzere beklendiği ancak bu beklentinin karşılanmadığı, sadece 

belirteçle bildirilen zamanda gerçekleştiği, gerçekleşeceği ifade edilir ve zaman konusunda 

en alt düzeydeki beklenti vurgulanır: 

“Hiç olmazsa hafta sonları oraya gelebiliyormuş.” (Mungan, 2014: 28-29) 

 “Bari her akşam gelse... dikkat ediyorum, hamur tatlısı veya revani olduğu 

akşamları kaçırmıyor.” (Safa, 2000: 68) 

“Tam, bütün” sözcükleriyse zaman konusunda ek bilgi vermeyip, birlikte kullanıldığı 

zaman belirteç tümlecine dikkat çeker. Örneğin “Tam yedi ay hamallık yaptı.” (Abasıyanık, 

2009: 474) cümlesinde “tam” sözcüğü, hamallık yapılan sürenin uzun olduğunun 

düşünüldüğünü sezdirmek için kullanılmıştır. Sözcüğün cümleden atılması (Yedi ay hamallık 

yaptı.), zaman bilgisini değiştirmemektedir. Ancak bu sözcük, alıcının zaman bilgisine 

odaklanmasını sağlamaktadır. “Bütün bir hafta sonu kendi kendiyle baş başa kalacak, 

ayaklarını uzatıp keyif çatacak, kafa dinleyecekti.” (Mungan, 2014: 50) cümlesinde de 

“bütün” ek bilgi vermeyip hafta sonunun öne çıkmasını sağlamakta, beklenmeyen zamanı 

öne çıkarmaktadır. 

“Hemen, daha” birimleri de zaman belirteç tümlecini niteleyerek belirtilen zaman 

kavramının öne çıkmasını sağlamaktadır. Bu yapılarda işin, oluşun, durumun belirtilen 

zamanda gerçekleşmesinin, olmasının beklenmediği, buna rağmen gerçekleştiği anlatılır. 

“Annesi hemen o gün Seher’i aramış, geleceğimizi haber vermişti.” (Mungan, 2014: 132) 

cümlesinde de “o gün” belirteciyle birlikte kullanılan “hemen”, arama hareketinin hiç vakit 

kaybetmeden, sözü edilen gün içinde gerçekleştiğini anlatmıştır. Yine “Daha daireye 

                                                      
2 Bu birimlerin görevleri ve türleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Ergönenç Akbaba, D. (2015). Vurgulama İşlevli 

Dil Birimlerinin Nogay Türkçesindeki Durumu. Dil Araştırmaları, S. 16, s. 103-119; Kara, F. (2009). Edat ve 

Zarf Üzerine Bazı Düşünceler. Turkish Studies, Volume 4/3, s. 1281-1300; Karahan, L. (2009). Vurgulama İşlevli 

Dil Birimleri Üzerine. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Bildiriler- 

Türkçenin Söz Dizimi, C.1, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, s. 313-321; Uzun, M. (2016). Türkçede “Böyle, 

Şöyle, Öyle” Kelimelerinin İşlevine Dair. Littera Turca, C. 2, S. 4, s. 151-161. 
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baktıkları günün ertesi, kolları sıvayıp tadilat, tamirat, sıva işlerine giriştiler.” (Ümit, 2015: 

80) örneğinde de daireye baktıkları günün ertesi işlere başlanacağının beklenmediği, “daha” 

sözcüğüyle verilmiş; bu konudaki şaşkınlık yansıtılarak zaman bilgisi öne çıkarılmıştır. 

“De, bile, ki” bağlaçları da zamanı vurgulama işlevi üstlenebilir. “Bugün de bizim 

için çalışmış ol dedik ya...” (Pamuk, 2014: 58) cümlesinde “de” bağlacıyla birlikte kullanılan 

“bugün” belirtecine dikkat çekilmiştir. Daha önceki günlerde de çalışan kişinin “bugün” bir 

farklılık olarak vericiler için çalışması beklenmektedir. “Kışın en soğuk günlerinde bile, 

onun çorap giydiğini hatırlamıyorum.” (Karaosmanoğlu, 2002: 27-28) örneğinde zaman 

belirteç tümleci, “kışın en soğuk günlerinde bile”dir. Burada “bile” bağlacı, hareketin 

umulmayan bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çeker. “Yalnız bu yeşil gözlü, beyaz çocuk, 

tombul bacakları üstünde odadan odaya koşmaya başladığı günden beridir ki sabık Evkaf 

Nazırının günde hiç olmazsa birkaç kere kıs kıs güldüğü duyulurdu.” (Karaosmanoğlu, 1974: 

30) örneğinde de zaman belirteç tümleci, yükleme “ki” bağlacıyla bağlanmış; bağlaç, öge 

bağlamayı gerçekleştirmenin yanı sıra zaman bilgisini de öne çıkarmıştır. 

“Hem” sözcüğü de cümlede olayın, durumun beklenenden önce, sonra gerçekleştiği 

konusunda anlam farkı yaratarak zamanı vurgulama işlevi üstlenebilir: “Ben Naciye'nin 

kocasiyle kavga edip Adana'dan İstanbul'a kaçtığını rüyamda görmedim mi? Hem de iki ay 

evvel gördüm. O zaman model karı koca idi onlar.” (Safa, 2000: 340)  

“Değil, ise” bağlaçları da karşılaştırma yaparak zamanı öne çıkarır. “Sen de dörtte üç 

İzmirli olmak için on beş sene değil, on beş gün burada bulunman yeter.” (Gündüz, 1990: 

250) örneğinde zaman belirteç tümleci “değil” bağlacıyla oluşturulmuş bir bağlama öbeğidir: 

“on beş sene değil, on beş gün”. Burada durumun gerçekleşmesi (İzmirli olmak) için umulan 

zaman (on beş sene) reddedilerek beklenmeyen zaman (on beş gün) öne çıkarılmıştır. 

“Mevlut’un boza sattığı kış akşamlarında ise benimle, kızlarla televizyonun karşısına oturur, 

geç saatlere kadar çekirdek yiyip hikâyeler anlatarak kızları eğlendirir, güldürürdü.” 

(Pamuk, 2014: 391-392) örneğinde sözü edilen kişinin “Mevlut’un boza sattığı kış 

akşamlarında”, diğer akşamlardan farklı olarak yaptıkları anlatılmıştır. 

Zeynep Korkmaz, “ya” bağlacının da pekiştirme işlevi üstlenebileceğini, bu işlevin 

aşağıdaki gibi sorulu cevaplı cümlelerde ortaya çıkabileceğini ifade eder (2003: 1118). 

“Türk kadınının yüreği hem gül koncası kadar naziktir, hem de çelik gülle kadar 

dayanıklı… Senin de öyle mi hanımım? Benim öyledir, senin de öyle mi? 

Yıldız güç nefes alarak cevap verdi: 

- Öyleydi. 

- Ya şimdi?... 

Uçuk benzi kıpkırmızı oldu. Eksik şuurlu beynini bir çekiç altında zannetti. Zorlukla: 

- Şimdi mi? dedi. Öyle olmasına çabalıyorum.” (Gündüz, 1990: 164) 

Yukarıdaki örnekte “ya” bağlacı aracılığıyla, konuşma anıyla öncesine ait 

durumların karşılaştırılması yapılmış ancak “şimdi” önemsenerek öne çıkarılmıştır. “Şimdi 

mi?” sözünde tam tekrar yoluyla yinelenen “şimdi” ile de vurgu pekiştirilmiştir. 

Soru eki -{mI} da sorgulanan ögeyi vurgular. “Erguvanlar, haziranda mı açardı?” 

(Mungan, 2014: 34) örneğinde zaman bilgisi sorgulanmakta; -{mI} soru eki, bunu öne 

çıkarmaktadır.  

Sözde soru cümlelerinde sürecin uzunluğuna işaret eden “kaç” soru sözcüğü de 

vurgulama işlevli olarak kullanılabilir: “Kaç yıl oldu ben erguvan görmeyeli Emine abla, 

biliyor musun kaç yıl oldu?” (Mungan, 2014: 35) 

“İşte” sözcüğü, zaman belirteç tümlecini işaret etme yoluyla öne çıkarır: “İşte o 

gece, ilk defa olarak bu çocuk, ona bir şeyin kurbanı gibi göründü; (…)” (Karaosmanoğlu, 

1974: 72) 

“Böyle, öyle, bu, o” dil birimleriyse örtüktür. Bağlamdan anlaşılabilecek konulara 

işaret ederler Zaman belirteç tümleçleriyle birlikte kullanıldıklarında daha önce söylenmiş 

bir zamana gönderme yaparak eski bilgiyi gündeme taşırlar. “Yalnız bazı günler birdenbire 

vahşileşiyor, gözleri bütün ifadesini kaybediyor, küçülüyor ve kendisine hitap edildiği zaman 

yavaş, fakat her türlü yakınlaşmayı meneden bir sesle cevap veriyordu. Böyle zamanlarında 

tercüme yapmayı da ihmal ediyor, çok kere kalemi yanına bırakarak saatlerce önündeki 

kâğıtları seyrediyordu” (Ali, 2010: 34) örneğinde “böyle zamanlarında” belirteci, daha 
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önceki cümlelerde verilen, sözü edilen kişinin birdenbire vahşileştiği, gözlerinin bütün 

ifadesini kaybettiği, küçüldüğü zamanlara işaret etmektedir. “Sabahın bu erken saatinde 

İzmir birdenbire bambaşka görünmüştü gözüne.” (Mungan, 2014: 9) örneğinde de “bu” 

birimi, daha önce belirtilmiş olan erken zamana gönderme yapmakta, önemsenen eski bilgiyi 

tekrar gündeme taşımaktadır. “Evet, orada, dört gece uykusuzluktan, açlıktan sonra, o 

korkunç odada, gecenin o saatinde, o ‘düşman’ bildiğim adamlar arasında, sizin şaşkın 

haliniz, dehşetten açılmış gözleriniz bana gülünç göründü.” (Ali, 2013: 308-309) örneğinde 

de “o saat” söylemi, vaktin uygunsuz oluşuna işaret ederek zamanı öne çıkarmıştır.   

“Tâ” sözcüğüyle de sürecin uzunluğuna dikkat çekilir: “Tâ on dört yaşından beri 

kalbinde bilmediği, kalbinde bilmediği yerlerin, görmediği şeylerin, tanımadığı kimselerin 

hasreti vardı.” (Karaosmanoğlu, 1974: 22) 

4. Devrik cümle kurgusundan yararlanarak zamanı öne çıkarma 

Devrik cümle, öne çıkarılmak istenen bilgi için kullanılan yapılardan biridir. 

Demircan, Türkçenin söz diziminin “odak-bağımlı” olduğunu, sözce ya da cümlede 

birimlerin odak seçilip seçilmemelerine göre yer değiştirdiğini, dolayısıyla devrikliğin söz 

diziminin bu özelliğinin doğal bir işlemi olduğunu dile getirir (2000: 15). Ünsal Özünlü’ye 

göre de “Yazı dilindeki sözdizimsel öncelemeler genellikle devrikleme biçiminde ortaya 

çıkar.” (2001: 98). Devrik cümle kurgusunda önemsenen bilginin yeriyle ilgili çeşitli 

görüşler bildirilmiştir. Örneğin Yeter Torun’a göre odak noktası, iki şekilde 

belirlenmektedir: Yüklemi başta olan cümlelerde vurgulanmak istenen yüklemken yüklemin 

ortaya kaydırıldığı yapılarda vurgulanmak istenen öge yüklemin önünde yer alır, ikinci 

derecedeki yeni ve eski bilgi taşıyan diğer ögeler yüklemin ardına getirilir (2009: 173). 

Demircan, devrik cümlelerde eski bilginin yüklem ardına bırakıldığını, bu yola daha çok 

yüklemi konu yapmak amacıyla başvurulduğunu ifade eder (1981: 160). Üstünova ise 

yüklem ardına bırakılan ögenin de öne çıkarılabileceğini belirtir (2007: 135) Özünlü’ye göre 

“Devrikleşmiş tümcelerde devrikleşmeye neden olan tümce ögesi, öncelenmiş ögedir.” (2001: 

98)  

Örnekler incelendiğinde devrik cümlede zaman bilgisi içeren dil biriminin 

vurgulama amacıyla yüklemin önünde de ardında da yer alabileceği görülmüştür. “‘Ekin 

yok… davar kısır bu yıl’ diye söylendi.” (Sepetçioğlu, 1997: 94) örneğinde “bu yıl” belirteci, 

yüklemin ardındadır. Burada diğer yıllarda davarın kısır olmadığı, bunun söz konusu yıl için 

geçerli olduğu anlatılmak istenmiştir. Özünlü’nün deyişiyle zaman belirteç tümleci, 

devrikleşmeye neden olduğu için öncelenen ögedir.  

“İçinde bir ferahlık olmuştu o savuşup gittikten sonra.” (Mungan, 2014: 262) 

cümlesinde de zaman belirteç tümleci, yüklem ardındadır. Burada zaman bilgisinin âdeta bir 

dönüm noktasını anlattığı, bir duruma geçilen zamanı verdiği görülmektedir. Ayrıca ferahlık 

duyulmasının sebebi de yüklem ardı ögede sunulmuştur. Dolayısıyla bu bilginin 

önemsendiği söylenebilir. 

Ögenin yerinin yanı sıra bağlam içindeki ifadeler de vurgulama konusunda rol 

oynamaktadır. “Bir de günce tutardım daha o yaşta.” (Akbal, 1981: 19-20) cümlesinde 

“daha o yaşta” zaman belirteci, hem yüklemden sonra kullanılarak öne çıkarılmış hem de 

“daha” sözcüğüyle pekiştirilmiştir. “Kim bilir kaç gündür uykusuzdur bu oğlan?” (Ümit, 

2015: 67) devrik cümlesindeyse yüklemin önünde yer alan zaman belirteç tümlecinin (kim 

bilir kaç gündür) vurgulanmasına “kim bilir” ifadesinin katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 

5. Yüklemsiz kesik cümlelerden yararlanarak zamanı öne çıkarma 

Yüklemi eksilti değil eksiklik 3 olarak derin yapıda bırakılan yüklemsiz kesik 

cümlelerin kestirilebilir bir yüklemi olmadığından bu cümleler, her okur tarafından farklı 

yorumlanıp tamamlanabilir. Herkes için ortak olan tek bilgi, yüzey yapıda sunulanlardır. 

Verici, önemsediği bilgiyi yüklemsiz kesik cümle formatını kullanarak verebilmektedir. 

Özünlü, tamamlanmamış cümle kullanımını sözdizimsel önceleme biçimlerinden biri olarak 

görür ve “(…) bu tür sözceler, başka anlam çağrışımları yaparlar.” (2001: 99) der. Yüzey 

                                                      
3 Ayrıntılı bilgi için bk. Üstünova, K. (2010). Metin İncelemelerinde Eksilti-Eksiklik Ayrımı. V. Uluslararası 

Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Bilkent Üniversitesi-Sofya Devlet Üniversitesi, Kırcaali, s. 63-69. 
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yapıda yer alan bilgi, alıcı için odak noktası olurken diğer bilgiler, düşünce dünyasında 

şekillenebilir.  

 “Bir karış karı, keskin ayazı tenha sokaklarile berrak bir kış sabahı. Böyle günlerde 

Ankara, dünyanın en güzel şehri olur; en meşhur şehri olduğu gibi.” (Gündüz, 1990: 5) 

örneğinde Ankara’nın dünyanın en güzel şehri olduğu zaman, kesik cümle kurgusunda 

vurgulanarak verilmiştir. Bu zaman bilgisi, ufak eklemelerle biraz sonra yine tekrarlanır: 

“Bir karış karı, keskin ayazı tenha tenha sokakları ile berrak bir Ankara sabahı.” (Gündüz, 

1990: 6) 

“Yarın gençlik çağına gireceksin. Lakin, o vakit de, o vakit de…” (Karaosmanoğlu, 

2002: 39) örneğindeyse verici, sözünü ettiği çocuğun ileride asker olacağını ve şehit 

düşebileceğini düşünmektedir. Bunu vurgulamak, endişesini okura hissettirebilmek için de 

kesik cümle kullanmıştır. 

6. Genelden özele, özelden genele doğru sıralama yaparak zamanı öne çıkarma 

Kimi zaman söylemde zaman belirteçleri kullanılırken genelden özele ya da özelden 

genele doğru bir sıralamanın yapıldığı görülür. Böylece, genel / bütün ya da özel / parça öne 

çıkarılabilir. “Şu halde isterse yarın gece, isterse her gece oraya gidebilecekti.” (Uşaklıgil, 

2002: 293) söyleminde böyle bir durum vardır:  

1) Şu halde isterse yarın gece oraya gidebilecekti. 

2) Şu halde isterse her gece oraya gidebilecekti. 

Ortak yüklemli bu iki cümlede farklı olan tek bilgi, zaman bilgisidir. Birinci 

cümledeki “yarın gece” özel, ikinci cümledeki “her gece” genel bir ifade olarak dikkat çeker. 

Verici, küçük zaman diliminden büyük zaman dilimine geçiş yaparken alıcının “her gece”ye 

odaklanmasını sağlamıştır.  

Aşağıdaki cümlelerde “haftalarca, aylarca” biçiminde alınabilecek zaman belirteç 

tümlecini oluşturan birimler, anlamsal olarak küçükten büyüğe doğru bir sıralanış içindedir. 

Böylece “Haftalarca değil aylarca gitmiş.” düşüncesi yaratılmış, sürecin uzunluğuna dikkat 

çekilmiştir:  

“Daha yirmi yaşındayken Tarık Boğazı’nı geçmiş, poyraza doğru haftalarca, 

aylarca, kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ücra adalardan cizyeler almış, irili ufaklı 

donanmaları tek başına hafif gemisiyle berbat etmişti.” (Seyfettin, 2007: 217) 

Bazen açıklamalı zaman belirteç tümleçlerinde genelden özele doğru bir sıralama 

tercih edilebilir. Bu durumda tümleçteki asıl unsur geneli ya da bütünü yansıtırken ara söz / 

ara cümle, özeli ya da parçayı anlatır. Bu yapılarda bütün içindeki parçaya dikkat çekildiği 

görülmektedir. “Yalnız bir gün, hatta bir gün bile değil, birkaç saat birbirimizi görmüştük.” 

(Güntekin, 2017: 424) örneğinde bütün niteliğindeki asıl unsurdan (yalnız bir gün) parça 

özelliği gösteren ara söze (hatta bir gün bile değil, birkaç saat) geçilirken alıcının parçaya 

odaklanması sağlanmıştır. 

Bütün-parça ilişkisine dikkat çekmek için kimi zaman yardımcı unsurda “hele, 

özellikle, bilhassa” sözcüklerinden yararlanılabilir: 

“Her ulusal bayram günü, hele hele her 23 Nisan günü geçmişteki o güne dönerim.” 

(Akbal, 1979: 54)     

 “Son zamanlarda, bilhassa İstanbul'da bulunduğum müddet zarfında, bu manasız 

hicapla mücadeleye niyet etmiş, arkadaşlar vasıtasıyla tanıştığım bazı genç kızlara karşı 

serbest olmaya çalışmıştım.” (Ali, 2010: 59) 

“Hava rüzgârlı ve açık olduğu zamanlar, özellikle sabahları Gümüşdere köyünün 

küçük evleri, beyaza boyalı şirin camisi ve ipincecik minaresi Mevlut’un ve Kâmil’in çıktığı 

tepeden gözükürdü.” (Pamuk, 2014: 49) 

Aşağıdaki örnekte de ayrıntılı biçimde bir zaman sunumu gerçekleştirildiği, bu 

sunumun zamanı büyükten küçüğe doğru sıralama şeklinde yapıldığı görülür. Verici, 

bütünden parçaya inerek alıcıyı zamana odaklar: 

 “ Yıl 1273, aylardan Hazirandı, günlerden cuma. 

1273 yılı Haziranının bu cuma günü, camilerden çıkanlar, Selçuk Sultanı Alâaddinin 

sarayının önündeki geniş meydanda; ya kocamış bir söğüdün duldasına ya bir küme kavağın 

serinliğine yahut da şadırvan başındaki taş peykelere gidiyorlardı.” (Sepetçioğlu, 1997: 81) 
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Romanda kahraman, bir yolculuktadır ve amacı, Konya’ya ulaşmaktır. Hedefe 

varıldığı zamanı anlatan ve kahraman için önemli olan bu tarih, ayrıntılı biçimde sunularak 

zaman vurgulanmıştır. Önemsenen tarih, bölüm sonunda aynı biçimde bir kez daha 

tekrarlanır: “Yıl 1273, aylardan hazirandı; günlerden cuma.” (Sepetçioğlu, 1997: 94) 

“Kış olmalı. Cumartesi, pazar değil, herhangi bir gün. Belki perşembe. Saat dörtten 

biraz fazla. Okul öğrencileri tramvay bekliyor çünkü.” (Akbal, 1958: 6) söylemindeyse  

zamanla ilgili olarak önce mevsim (kış), sonra gün (belki perşembe), ardından da saat 

(dörtten biraz fazla) bilgisi verilmiş, zaman sunumunda büyükten küçüğe doğru bir sıra 

izlenmiştir.  Verici, geçmişe ait kendisi için önemli bir tarihi, bütün ayrıntılarıyla 

hatırlamakta ve sunmaktadır.  

7. Benzer işlevdeki dil birimlerini bir arada kullanarak zamanı öne çıkarma 

Bazen aynı işlevdeki dil birimleri, bir arada kullanılarak zaman öne çıkarılabilir.  

“Çoğu tomurcuk halinde, bugün yarın geldik geliyoruz der gibiler.” (Akbal, 1977: 70) 

Yukarıdaki örnekte iç cümlede (bugün yarın geldik geliyoruz) en yakın gelecek, hem 

“…-{DI} ...-{yor}” yapısıyla hem de “bugün yarın” belirteciyle vurgulanmıştır. Her iki yapı 

da aslında en yakın geleceğe işaret etme bakımından işlev olarak örtüşür. “Bugün yarın” 

söylemi, eklerin anlattığı gelecek zamanın en yakına taşınmasına hizmet eder. Ancak bu 

cümlede        “…-{DI} ...-{yor}” yapısı, zaten bu işlevi yerine getirmektedir. Dolayısıyla en 

az çaba ilkesine aykırı bir durum oluşturan bu örnekte aynı işlevli yapıların bir arada 

kullanılmasının amacının, zamanda vurgulama olduğu düşünülmektedir. İsa Sarı, bu tür 

kullanımların dil bilimsel uzatım örnekleri olduğunu ve çeşitli nedenlerle ortaya çıktığını 

ifade eder; söz konusu sebepleri belirtirken iletideki bir ögeyi vurgulama ya da iletinin 

taşıdığı anlamı pekiştirmeyi da sayar (2015: 1018, 1024-1026).     

“Evden nerdeyse koptu kopacak.” (Akbal, 1967: 64) örneğinde de “…-{DI} ...-

{AcAK}” eki, en yakın geleceğe gönderme yapmaya yeterken “nerdeyse” sözcüğüyle, yakın 

gelecek olgusu, pekiştirilmiştir. Ölçünlü dilde “neredeyse” ile birlikte yakın gelecek zamanı 

ifade etmek üzere sadece -{AcAK} eki yeterlidir: “Evden nerdeyse kopacak.” Ancak örnekte 

vurgulama söz konusu olduğu için benzer işlevli birimler bir araya getirilmiştir. 

8. Tek bilgi birimi olarak verilen zamanı ortaklık yoluyla öne çıkarma 

Cümle üstü birimde ortak kullanılan zaman bilgisi, ilk cümlede “tek bilgi birimi” 

olarak verilip diğerlerinde var sayılabilir. 

“Mektebin ilk haftalarında bir pazar günüydü. Sörler bizi Kâğıthane tarafına 

gezmeye götürmüşlerdi. (…)” (Güntekin, 2017: 55)  

Yukarıda altı çizili cümlede sadece zaman bilgisi verilmektedir. En başta verilen bu 

bilgi, diğer cümleler için zaman konusunda kapsayıcıdır. Örnekte roman kahramanı Feride, 

mektebin ilk haftalarında bir Pazar günü gittikleri gezide başından geçen, kendisi için çok önemli 

gördüğü bir olayı anlatmaktadır. Dolayısıyla sözü edilen gün, verici için önemsenen bilgidir. 

9. Karşılaştırma yoluyla zamanı öne çıkarma 

Kimi zaman “değil, ise, ya” gibi herhangi bir karşılaştırma işlevli bağlaç 

kullanılmadan da cümleler arasında zaman bakımından karşılaştırma yapılıp bir cümledeki 

zaman öne çıkarılabilir. “Böyle senin gibi sabah gün doğarken gelmedi derviş ağa, akşamın 

kızıllığı geçmiş esmerliği de keyfini sürmüş karanlık kavuşmasına yakın bir vaktiydi.” 

(Sepetçioğlu, 1997: 49-50) söyleminde iki kişinin (Derviş Ağa ile Rahman), hana geliş 

zamanları karşılaştırılmıştır. “sen” denen Rahman, “sabah gün doğarken” gelmiş, Derviş 

Ağa denen kişi ise “akşamın kızıllığı geçmiş esmerliği de keyfini sürmüş karanlık 

kavuşmasına yakın bir vakti” gelmiştir. Bağlamdan Rahman’ın yanlış bir zamanda geldiği, 

vericinin bu geliş vaktinden memnun olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yanlış zaman ve 

doğru zaman karşılaştırması yapılıp buradan hareketle kişilerin özellikleri gündeme 

getirilmiştir.   
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Sonuç 

Duyguların, düşüncelerin, bilgilerin aktarıcısı olan cümleler, tek bilgi birimi olarak 

kodlanabileceği gibi kimi zaman birden fazla bilgi de içerebilir. Bunların bazıları, verici 

tarafından diğerlerinden daha fazla önemsenip öne çıkarılabilir. Bu çalışmada da söz 

diziminde vurgulanmak istenen zaman bilgisinin hangi yollarla öne çıkarıldığı işlenmiştir. 

İncelemenin sonunda vericinin pek çok yöntemden yararlanabileceği saptanmış; iletişimde 

önemsenen bilginin öne çıkarılması için dilin, kullanıcıya çok çeşitli olanaklar sunduğu 

görülmüştür.  

Sonuç olarak söz diziminde alıcının dikkatini zaman konusuna çekmek için tekrar 

çeşitlerinden yararlanma; zaman belirteç tümleçlerinin sunumunda “yalnız, daha, ancak, 

hele, sadece, dA, bile, mI, ta, böyle” gibi vurgulayıcı dil birimlerine yer verme; açıklamalı, 

yinelenmiş ya da ikileme biçiminde kurgulanmış zaman belirteç tümleçlerinden yararlanma; 

zaman bilgisi içeren ögeyi yükleme yaklaştırma; devrik cümle yapısını kullanma; kesik 

cümlelerden yararlanma; zaman bildiren dil birimlerini genelden özele ya da özelden genele 

doğru sıralama; benzer işlevli birimleri bir arada kullanma; karşılaştırma yapma; zamanı tek 

bilgi birimi olarak sunma gibi yöntemlere başvurulabildiği belirlenmiştir. 
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Dile Giren Yeni Göstergeler Üzerine 

 

Kerime ÜSTÜNOVA* 

Hasene AYDIN* 

 

Öz: Baş döndürücü hızla insan yaşamına giren teknolojik gelişmeler, kimi zaman 

dilin doğasına aykırı, temel işlevine hizmet etmeyen durumların yaşanmasına neden 

olabilmektedir. İletişimde önemli olan toplumun çizip sınırlandırdığı anlam evreninde 

karşılık bulan, anlatma ve anlama araçları olan, toplumsal uzlaşı ürünü göstergelerin doğru 

anlaşılmasıdır. Bir başka deyişle göstergelerin doğru kodlanması yetmez, anlaşmayı asıl 

sağlayacak olan kodların doğru çözülmesidir. Bilimsel dayanaktan nasibini almamış, sadece 

kodlayanın zekâsına, yaşamı algılama biçimine, zevkine, bilgisine, görgüsüne bağlı olarak 

üretilen bu yapıların dille iletişim adına sıkıntı yarattığı yadsınamaz. Moda akımı görünümü 

veren kullanımların çokluğu, yazı, sayı, resim, şekillerle harmanlanmış yeni göstergelerin 

oluşturduğu yeni ama hastalıklı bir iletişim dili doğduğunu düşündürmektedir. Yetkin 

iletişimin gerçekleşmesi için kodlanarak sunulan iletiler alıcı tarafından doğru çözülmeli; 

vericinin bir ifadeyi dile getirme amacı, hedefi iyi anlaşılmalıdır. Oysa örtük biçimde 

kullanıma çıkarılan göstergeler amaca hizmet etmeden uzak kalabildiği gibi, dilin ergonomik 

yapısıyla da örtüşmemektedir çünkü alıcının örtük göstergenin gösterilenine ulaşması, ya 

zaman alacak ya olanaksız olacaktır. Dile zarar vermemesi için yeni oluşturulan 

göstergelerin; söz dizimi, anlam bilimi, edim bilimi düzlemlerinde üç boyutlu ele alınmaları; 

dilin bağdaşıklık-tutarlılık ilkeleriyle örtüşmeleri gerekmektedir. Ayrıca yalnız dilin yapısal 

özelliklerine uygunluğun yetmeyeceği unutulmamalıdır. Dilin iletişim koşullarına, 

özelliklerine, ortamına uygunluğu da hesaba katılarak gösterge oluşturulmalıdır. 

Anahtar sözcükler: İletişim, dil, gösterge, Türkçe 

ON NEW SIGNS ENTERING LANGUAGE 

Abstract: Technological developments that enter into human life at an 

unprecedented pace sometimes lead to situations that are contrary to the language nature and 

that do not serve the basic function of language. What is important in communication is to be 

understood correctly the social consensus product signs, which are telling and understanding 

tools and which find out in the universe of mean that society draws and limits. In other 

words, the correct coding of the signs is not enough, it is the priority of decoding of the 

codes that will actually provide the agreement correctly. It can not be denied that these 

constructions that have not scientific basis and that are produced depending only on the 

intelligence,  the way of perceiving life, the pleasure, the knowledge and the convenances of 

the coder have caused difficulties in the name of communication with language. The 

multiplicity of uses that give a trendy look makes think that a new but diseased 

communication language is formed by the new signs blended with writing, number, picture 

and figure. The coded messages must be resolved correctly by the receiver and the aim of to 

express an expression of the transmitter must be understood well for the realization of 

competent communication. Whereas the signs which are used implicitly neither serve 

purposefully nor overlap with language ergonomic structure. Because reaching to 

significatum of implict sign of receiver will either be time-consuming or impossible. Newly 

created indicators must be considered three-dimensionally in the levels of syntax, semantics 

and pragmatics and they have to coincide with the principles of consistency and coherence 

for not damaging the language. Also, it should not be forgotten that it is not enough to 

convenience for only the structural characteristics of the language. The sign should be 

formed by adding the convenience for communication conditions, properties and 

environment of language.   

Abstract: Communication, language, sign, Turkish 

                                                      
* Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü BURSA 

ustunovak@uludag.edu.tr 
*Arş. Gör. Dr., Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü BURSA 

hasenek@uludag.edu.tr 

mailto:ustunovak@uludag.edu.tr
mailto:hasenek@uludag.edu.tr


 

 

1031 

 

Dilin temel amacı, vericiyle alıcı arasında iletişim kurmaktır. Kodlama ve kod 

çözmeye dayalı bu sistem, doğuştan taklit yöntemiyle öğrenilir, eğitimle bilinçli öğrenme 

biçimine döner. Vericinin de, alıcının da görevi, dilini sistemin işleyişi doğrultusunda 

bağdaşıklık ve tutarlılık ilkelerine; dilin iletişim koşularına, ortamına uygun biçimde 

kullanmaktır. Gelecek kuşaklara emanet olarak teslim edilecek dilin gelişmesi, serpilmesi ön 

koşuldur. Dolayısıyla dili kullananlar, bu yüce amaca hizmet etmek için çabalamalı; dil 

eğitimi, bu doğrultuda verilmelidir.  

Dilin, gerek en yetkin iletişim aracı oluşu gerek iletişimi en kısa yoldan, kısa sürede, 

etkili biçimde ifade edebilmek, alıcının iletiyi çok fazla çaba sarf etmeden anlamasını 

sağlamak gibi amaçlara hizmet edişi tartışmasız benimsenen, çalışmalarda sıklıkla görülen 

ansiklopedik bilgilerdir. Vericinin dilin ekonomi ilkesine uygun davranarak gereksiz dilsel 

kodlamalardan arındırılmış iletiyi alıcıya amacına uygun biçimde aktarması esastır 

iletişimde. Doğan Aksan, ekonominin eskiden beri dil biliminin üzerinde durduğu temel 

konu olduğunu; dilin ekonomiye yönelen doğasının en az çabaya dayanan bilişsel işlemlerde 

ortaya çıktığını; böylece, insanoğlunun, söyleyeceklerini ses bakımından olduğu gibi yapı 

bakımından da kısaya, kolaya yönelerek dile getirdiğini belirtir (Aksan, 2011: 96). Turgay 

Sebzecioğlu ve diğerleri, iletişime hız kazandıran,  anlatılmak istenileni en az çabayla ifade 

edebilme olanağını “İletişimi kısa yoldan sağlamak için bilişsel işlemlerde dilsel öğelerin 

silinmesi, ekonomi ilkesinin en yaygın görünümlerinden biridir. Görünürde olmayan, elle 

tutulur, yani tözel bir varlığı bulunmayan; ancak sezdirimsel veya gönderimsel olarak 

alıcının zihninde algılanan birtakım öğeler, eşgönderim (coreference) bağıntısına da dayalı 

olarak tümceden düşebilir.” (Sebzecioğlu vd. 2016: 148-149) sözleriyle netleştirir. 

Dilin en doğal ve kaçınılmaz bir diğer özelliği de değişkenliğidir. Buna bağlı olarak 

kullanıcılar, dillerinde ses bilgisel, biçim bilgisel, söz dizimsel ve sözlüksel düzlemlerde 

ufak çaplı değişiklikler yaşatabilirler. Pek çok araştırmada yer alan bu doğallığa Nuh Doğan 

da “Aynı dili konuşan ancak farklı sosyal kategorilerin üyesi olan konuşurların dili kullanma 

biçimi kullanıcılarına bağlı olarak farklılaşacaktır. Ergenlerle yetişkinlerin, kadınla erkeğin, 

farklı etnik unsurların, alt sınıfla üst sınıfın, bir sosyal grupla diğer sosyal grupların dil 

kullanımı değişkenlik gösterecektir.” (Doğan 2016: 269) sözleriyle değişiklikten 

kaynaklanan sosyal gruplara özgü toplumsal dil türlerinin oluşumu bağlamında dikkat çeker. 

Dilin, tarihî, coğrafi, siyasi, ticari koşullardan olumlu ya da olumsuz etkilendiği 

bilinir ancak çağımızda dilleri etkileyen en büyük silah, teknolojidir. Baş döndürücü hızla 

insan yaşamına giren teknolojik gelişmeler, kimi zaman dilin doğasına aykırı, temel işlevine 

hizmet etmeyen durumların yaşanmasına neden olabilmektedir. Özellikle internetin büyülü 

dünyası, sosyal medya kullanıcılarını etkisi altına almada ve yeni bir dilin doğarak hızlı 

biçimde gelişmesinde önayak olmaktadır. Öyle ki yazı, resim, rakamlarla oynanarak 

oluşturulan stilistik kullanımlar, iletişim aracı olarak büyük ilgi görmekte; yanlışlığı ya da 

doğruluğu, amaca hizmet edip etmediği sorgulanmamakta, hatta gündeme girememektedir. 

Yanlışlar, bilmemekten kaynaklandığı gibi değişik kullanıma ulaşmak amacıyla özellikle, 

bile isteye de yapılabilmektedir. Özensizlik olarak algılamaya açık bu kodlama biçimi, 

iletişimin doğasında var olan yetkin biçimde gerçekleşme, hedefe ulaşmak için göstergelerin 

doğru kodlanması, kodların doğru çözülmesi gibi ön koşullarla örtüşmemektedir. Hâlbuki 

iletişimde önemli olan, toplumun çizip sınırlandırdığı anlam evreninde karşılık bulan, 

anlatma ve anlama araçları olan, toplumsal uzlaşı ürünü göstergelerin doğru anlaşılmasıdır. 

Bir başka deyişle göstergelerin doğru kodlanması yetmez, anlaşmayı asıl sağlayacak olan 

kodların doğru çözülmesidir. Üstü kapalı, örtük biçimlendirilen gösterge, anlaşılamadığı 

sürece işlevsizdir.  

Bilimsel dayanaktan nasibini almamış, sadece kodlayanın zekâsına, yaşamı algılama 

biçimine, zevkine, bilgisine, görgüsüne bağlı olarak üretilen bu yapıların dille iletişim adına 

sıkıntı yarattığı yadsınamaz. Örneğin; göstergenin gösteren yanı olarak iletişime sokulan 

“iy2”, “N2O” vb. biçiminde kodlanan bir göstergenin, gösterilenini bulmak bir kenara 

göstereninin açılımının sırasıyla “ikinci yarı”, “Neskar İkinci El Oto” olduğunu kaç alıcı 

çözebilir? Dili kullananlar, “hayvan” göstergesini bugüne kadar “Hİ 1“ biçiminde 

kodlamadığı için çözemeyecektir. Belleğinde  π   @ kodunu taşımayan kullanıcı, bu 
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göstergenin gösteren yanının “pilav üstü et” olduğunu nereden bilecek? Gösterene 

ulaşamayan alıcıdan gösterilene ulaşması beklenebilir mi? 

Hece sonunda e,t seslerini taşıyan Nusret, Emret, Jülyet, Ahmet, Niyet, Ziyafet, vb. 

sözcüklerin et lokantalarına ad oluşunun günümüzde oldukça yaygın kullanım olduğu 

görülür:  

nusr-et  emr-et   jülli-et   Niy-et 

Ahm-et Köfte  Gurm-et   Ziyaf-et  Shiş et  
Yurdun neresine gidilirse gidilsin bu tarz adı olan işletmelerle karşılaşılır. Yazılarla sayıların 

harmanlanmasıyla oluşan çözümü fazla zaman almayan göstergeler, taklit yoluyla hızla 

çoğalmaktadır:  

BARCEL10-A     <   Barcelona            BEY10-C     <   Beyonce 

JAMESB10-D     <    James Bond       REX10-A    <  Reksona 

MARAD10-A     <    Maradona              Fed 10         <  Fedon 

9-E DELEMESİ  <   doku zedelemesi      iy 2          <  ikinci yarı 

Şampion 16     <    Şampiyon Bursa         okuyan us   <   okyanus    

Şanlı 63 Kebap   <    Şanlı Urfa Kebap   Hi  1           <   hayvan 

N2O                   <    Neskar İkinci El Oto 2 9-E KİMDE  <   2 9 

Ekimde 

SAAT 9-A GELDİĞİNDE KEŞKE 5 GEÇMESEYDİ 

saat dokuza geldiğinde keşke beş geçmeseydi 

BU SINIF VERDİĞİN 10-C EMEKLERE MİNNETTAR 

bu sınıf verdiğin onca emeklere minnettar 

BU SINIF 10-A HAYRAN   bu sınıf ona hayran 

NE BAKIY 12-B İNLİK   ne bakıyon binlik 

COME 10-B ABY    come on baby 

BİZ 10-D A ÖZGÜRLÜĞÜ BULDUK             biz onda özgürlüğü bulduk 

10-C A İNSANIN KALBİNDESİN  onca insanın kalbindesin 

ADIMIZ ÇIKMIŞ 9-A İNMEZ 8’E  adımız çıkmış dokuza inmez sekize 

BİZ HER ŞEYİ 10-D AN ÖĞRENDİK              biz her şeyi ondan öğrendik 

S 11-D İLEĞİM VAR MUTLU OL YETER son bir dileğim var mutlu ol yeter 

S 10-B AŞKOMUTAN                      son başkomutan 

SÖYLEYİN 10-A GERİ DÖNMESİN  söyleyin ona geri dönmesin 

Yazıların resimlerle buluşması sonucunda daha örtük, çözümü zaman alan ya da olanaksız 

göstergeler elde edilir. Öyle ki aynı kavramın birden fazla göstergeyle karşılandığı görülür: 

π   <     pilav     >    pilove 

πcı   <      pilavcı      >   piloveci   

π@    <      pilav üstü et     >   pilove@ 

MARA              A      <             Maradona     

 

KIŞ                   LI        <      kış masalı 

 

                     10              <     biberon                   

 

Türkçe-İngilizce karışımı göstergeler de dikkat çeker: Weşehir, 

neslimoon, my moon vb. “Maymun” sözcüğünü İngilizce okuyuşla 

eşleştirip “my moon” biçiminde yazıp yanına maymun resmi koyarak 

göstergenin çözümünü kolaylaştırmak; ayran sözcüğünü “I run” biçiminde yazmak, Pakize 

Suda yerine “Pakize at the water” göstergesini bulmak, dili zenginleştirir mi? Ya da “alkol” 

sözcüğü yerine kimyasal formülünü (C2H5OH) kullanmak yaratıcılık olarak görülmeli mi?  

my moon 🐒 cafe      <      maymun cafe        

I run          <    ayran    

Pakize at the water      <     Pakize Suda 

Moda akımı görünümü veren bu kullanımların çokluğu, yazı, sayı, resim, şekillerle 

harmanlanmış yeni göstergelerin oluşturduğu yeni bir iletişim dili doğduğunu 
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düşündürmektedir. Taklit yoluyla yaygınlaşan, tek amacı dikkat çekmek, farklı olmak olan, 

kesinlikle dilin hedeflerine odaklanmayan bu tarz göstergeler alışkanlık yapmış olmalı ki 

kullanıcıların ilgisine, hoşgörüsüne, beğenisine hitap eder duruma gelmiştir. Ege Bölgesi’nde 

deniz malzemeleri dâhil oyuncak, terlik vb. plastik ürünlerin satıldığı küçük bir kasaba 

dükkânının kapısına asılan kartondaki 

Don ki şort 

terlik merlik alın gari 

yazısı, ilk okumada “Donkişot” biçiminde algılanan “Don ki şort” yapısıyla dikkat çeker. 

İki ya da daha fazla okuma sonunda vitrinlerdeki görselliğin katkısıyla şort, terlik vb. deniz 

malzemelerinin de satıldığı, şorta da buralarda don dendiği, “ki şort”un bağlaçlı ara söz 

olduğu, sonunda bu göstergenin kısaca şu anlama geldiği tebessümle çözülür: sizin şort, 

bizim don dediğimiz ürün burada satılmaktadır, terlik vb. ürünleri de bulabilirsiniz. 

Yaratıcılık denebilecek nitelikteki, dikkat çekmeyi başararak amacına ulaşan, dilin tutarlılık 

ve bağdaşıklık ilkeleriyle örtüşen bu ticari göstergeye, Denizli ağzı aracılığıyla espirililik, 

sevimlilik hâli yüklenir ve bu durum, alıcıyı gülümsetir. Bu söylemin dile zararı yoktur. Bir 

başka ticari gösterge olan, Türkçenin yapısal özelliklerinin yok sayıldığı, konuşma dilinde de 

sıklıkla duyulabilecek “Siz nerede biz orada.” söylemi, alıcı tarafından aynı hoşlukla 

karşılanmayacaktır. Doğrusunun “Siz neredeyseniz biz oradayız.” biçiminde olması 

gereken göstergenin, bağdaşıklıkla örtüşmeyen kusurlu kullanımı, yüklemin içinde bir ekle 

dil bilgisel özneyi barındırma özelliğinin göz ardı edilişi, dile zarar vermektedir. Kıvrak zekâ 

ürünü olmadığı açıkça görülen, esprili anlatım özelliği taşımayan bu söylem, örnekseme 

yoluyla yanlışlara yol açmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. 

Ünlülerin devreden çıkarılışıyla elde edilen;  

GNDlar  <     günaydınlar   SVGler  <     sevgiler 

tşk   <     teşekkür ediyorum  slm   <     selam 

lcvrt  <     lacivert    sv   <    seni seviyorum  

vb. göstergeler dilde tutunmayı başarmışlardır. 

Örneklerde de görüldüğü üzere alıcı; reklam yapmak, bilgi aktarmak, uyarmak, 

duygu ve düşüncelerini ifade etmek, etkilemek, dikkat çekmek vb. çeşitli amaçlar 

doğrultusunda dili çok yönlü kullanmakta; böylece olaylara, durumlara, koşullara etki ederek 

sistemin işleyişini biçimlendirmektedir. Oysa bilim adamlarına göre göstergeler; söz dizimi, 

anlam bilimi, edim bilimi düzlemlerine ait olmak üzere üç boyutlu ele alınmalıdır: 1. Dil 

işaretlerini birbirine bağlayan biçimsel ilişkiler, söz diziminde incelenmeli; 2. dilsel 

işaretlerin gönderimi arasındaki ilişki anlam biliminde değerlendirilmeli; 3. dilsel işaretlerle 

bu işaretleri kullanan ve yorumlayanlar arasındaki ilişkiler de edim bilimi düzleminde 

işlenmelidir. Kısaca oluşturulan yeni göstergenin kabul edilebilirliği; öncelikle ad bilimi, 

kavram bilimi 1 ölçütleriyle sağlanmalı; bir başka deyişle bağdaşıklık-tutarlılıkla 

desteklenmelidir. Ayrıca söylemin içeriği, özellikleri, amacı, iletişimin gerçekleştiği ortamla 

gösterge eş değer olmalıdır. Diğer yandan yetkin iletişimin gerçekleşmesi için kodlanarak 

sunulan iletiler, alıcı tarafından doğru çözülmeli; vericinin bir ifadeyi dile getirme amacı, 

hedefi iyi anlaşılmalıdır. Oysa örtük biçimde kullanıma çıkarılan göstergeler, amaca hizmet 

etmeden uzak kalabildiği gibi, dilin ergonomik yapısıyla da örtüşmemektedir çünkü alıcının 

örtük göstergenin gösterilenine ulaşması, ya zaman alacak ya olanaksız olacaktır. Bu, işin 

uygulamadaki boyutu; bir de gerek göstergelerin biçime dönüştürülmesinde gerek 

adlandırılmasında izlenen yolun keyfîliği söz konusu ki asıl rahatsız eden de bu olmalı: “Ben 

yaptım oldu.” mantığıyla dile yeni göstergeler sokma çabası… Ferhat Karabulut, görsel 

göstergede gösteren-gösterilen ilişkisi kurmanın, zorluğunu “Resim, grafik, portre gibi görsel 

göstergeler, benzerlik yönünden gösterdikleri varlığı doğrudan işaretleseler de tam olarak 

varlığın kendisini karşılamazlar.” sözleriyle ortaya koyar (Karabulut 2007: 70). 

                                                      

1 Onomasiyoloji olarak da anılan ad bilimi kuramında adlandırmanın altı düzeyde gerçekleştiğini 

kabul edilir: 1. Dil dışı gerçeklik düzeyi, 2. Kavramsal düzey, 3. Anlam bilimsel düzey, 4. Ad bilimsel 

düzey, 5. Onomatolojik düzey, 6. Ses bilimsel düzey. Ayrıntılı bilgi için bk. Nuh Doğan, Türkiye 

Türkçesi Söz Varlığının Yeni Renkleri Ad Bilimsel Bir İnceleme, DEDE KORKUT Uluslararası Türk 

Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 7, 2015, s. 12-37. 
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Sonuç 

Gösterge oluşturmada söz dizimi, anlam bilimi, edim bilimi düzlemlerinde üç 

boyutluluk ve dilin bağdaşıklık-tutarlılık ilkelerine uygunluk ön koşuldur. Ancak yalnız 

yapısal özelliklere uygunluğun yetmeyeceği unutulmamalıdır. Dilin iletişim koşullarına, 

özelliklerine, ortamına uygunluğu da hesaba katılarak gösterge oluşturulmalıdır. Yeni 

göstergenin kabul edilebilirliği; söylemin içeriği, özellikleri, amacı, iletişimin gerçekleştiği 

ortama bağlı olarak ad bilimi, kavram bilimi ölçütleriyle eşleştirilerek sağlanmalıdır. 

Bilimsellikten uzak, el yordamıyla oluşturulup sisteme servis edilen bu göstergelerin dile 

zarar verme olasılığının yüksek olduğu göz ardı edilmemelidir.  
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Hekimhanlı Âşık Esirî’de Söz Varlığı ve Arkaik Sözcüklerin Kullanımı 

 
Mehmet YARDIMCI* 

 

Bir ulusun kültür değerleri söz varlığının incelenmesiyle belirlenebilir. Aksan 

"Sözvarlığı, toplumun maddi ve manevi kültürünün bir kesiti olarak düşünülmelidir"1 

demektedir.   

Söz varlığı sadece sözcüklerin, deyimlerin, ikilemelerin sıralanması ile sınırlı 

değildir. Bir ulusun kültür değerleri, kavram dünyası, yaşam biçimleri söz varlığının 

incelenmesiyle belirlenebilir. Her toplum, kendi bakış  açısı ekseninde yorumlayarak 

kültürünü oluşturur.  Çünkü dil, çevre koşullarıyla biçimlenirken, çevre de o dili konuşan 

insanların bakış açıları doğrultusunda biçimlenir. Dil, ulusal kültürün en önemli aktarıcısıdır. 

Fransızca kökenli olan arkaik kelimesine Türkçe Sözlük’te iki anlam verilmiştir: 1. 

Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan. 2. Edebiyatta Arkaizmle ilgili, eskimiş (söz 

veya eser). Edebiyatta arkaik söz ifadesi; bugün artık kullanımdan düşmüş bulunan ya da 

sadece ağızlarda kullanılan Türkçe kelimeler için kullanılmıştır. 

19. yüzyılın önemli âşığı Esirî Baba’nın dilindeki sözcük kadrosunun zenginliği, 

şiirlerin estetik değerini yükseltmektedir. O, şiir dilini halkın kullandığı sözcük, deyim ve 

kavramlarla zenginleştirerek şiirin halk toplulukları tarafından benimsenmesini sağlamıştır.  

O’nun Türkçesi, köylünün, çobanın, şehirdeki halkın Türkçesidir. Ayrıca Alevi-

Bektaşi kültürü içinde yetişmesi, deyişlerinde:  

Esirî der Ehlibeyt’e bendeyiz  

Vahdetteyiz devrandayız demdeyiz 

ve: 

Esirî der kadim ikrar uluya 

Hazreti Pir Hacı Bektaş Veli’ye                     

Ahd u peymanımız Kalu Belâ’ya    

Kavuşturup bulduran Hak bulan Hak 

ile 

Kemaldir seni kâmile yetiren  

Akıl devlet bazın kolda götüren  

Güruh u Nacidir irfan oturan    

Fark et nasip veren eli şaşırma (89) 

gibi tasavvufi ifadeleri kullanması, geniş kültürüne dayalı telmihlere bolca yer vermesi dilinin 

zenginliğinin ana kaynağını oluşturmuştur. 

Her özün bilmezi mihenge vurma  

Hazer kıl cahilin yanında durma  

Manadan bilmeze mesele sorma  

Arif vardır ıssız sanma cihanı (112) 

gibi öğüt yüklü deyişleri bu görüşümüzün kanıtlarındandır. 

Esirî’nin şiirlerinde Allah; "Tanrı, Hüda, Hakk, Rab, Mevla, Hâlık, Bari vb." 

terminolojileriyle karşılanmaktadır. Kimi din ulularının yanı sıra  ‘dört kapıyı kırk makamı 

sır bilen’  gibi dini kavramlar önemli söz varlıkları olarak yer almaktadır.  Ağu, Dehr, bus, 

çarh, sebak,  kırcı, tamu, eğn vb. sözcükleri özenle seçtiği için,  halk dilinin kendisine özgü 

sıcaklığı, kıvraklığı ve yalınlığı ön plana çıkmıştır.  

Eski zamanlara ait olup bugün yazı dilinde kullanımdan düşmüş olan arkaik 

sözcüklerin, Türk dilinin tarihî gelişim sürecinde önemli rol oynadıkları bilinmektedir.   

Cönklerden elde edilen eski dönemlere ait şiirler arkaik sözcüklerin ortaya 

çıkarılmasında önemli bir araç olmuşlardır.  Bu şiirler incelenerek arkaik sözcüklerin Türk 
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi 

zileli.yardimci@gmail.com 
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1 Aksan,  Doğan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000,  s.7  
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dilinin gelişimindeki rolü ortaya konabilir. Arkaik sözü yerine genelde “eski biçim, eski 

kelime, eskimiş söz” gibi ifadeler de kullanılmaktadır. 

“Ancak tanımlarda eskiliğin ölçütü belirtilmemiştir. Bu eskiliğin ölçütünü günümüzü 

esas alarak belirlemek yerinde olacaktır. Ayrıca arkaik sözcüklerin kullanımdan düşme 

durumuna bir sınır getirilmemiştir. Bugün yazı dilinde tamamen kullanımdan düşmüş olan 

bu sözcükler, bazı Anadolu ağızlarında varlığını sürdürebilmektedir.”2  

19. yüzyılın önemli âşıklarıdan Hekimhanlı  Esirî’nin elimizde olan cönklerdeki 

şiirleri incelendiğinde;  dercet, tekavüt, kemha, çec, kücü, bocu, musahip, nikâp, libas gibi 

çok sayıda  arkaik sözcüklerin yer aldığı görülmektedir.  

Örneğin Esirî’nin: 

Kemha çıkar bizim dezgâhımızdan  

Kıl harar dokuyan kücü değiliz      

Biz beli demişiz ervahımızdan  

Tatlı teveğimiz acı değiliz (269) 

deyişinde geçen Kemha  ve kücü arkaik sözlerdendir. Kemha, düz ve desenli dokunan makbul 

eski bir kumaş çeşidi olup bugün Hekimhan’da yapılışı da adıda unutulan arkaik  sözcüklerdendir. 

Kücü de  halı dokurken her bir ip tanesi kalın bir tahta parçasına başka bir ip ile özel bir biçimde 

düğümlenerek tutturulur.  Bu dokuma tezgahındaki ipin gerginliğini sağlar. Usta bir  kişi 

tarafından  yapılır. Sık sık kontrol edilir. Bu işleme kücü almak denir. Bu sözcük de günümüz 

Hekimhan halkı tarafından unutulmuş sözcüklerdendir. 

Nadanın kahrını çekmez  

Hoyrata dadamık dökmez  

Esirî’ye yar gerekmez  

Gözleri humardan başka (49)  

deyişinde,  Nadan  (Cahil, bilmez, bilgisiz kimse);  Hoyrat (Hal ve hareketleri  sert, haşin,  

hırpalayıcı olan, karşısındakinin kırılıp incineceğini hesaba katmadan hareket eden, kaba kimse); 

Dadamık  (Hayvanların daha çok  süt  vermesi için önüne  konan yiyecek, ya da hayvanı 

yakalamak için verilen tuzak yemi) olup, özellikle nadan ve dadamık sözlerinin unutulan eski 

sözler arasında olduğu görülmektedir. 

Dost dostun çevrini çeke gelmiştir  

Aşka düşen nemi döke gelmiştir  

Serviler kaddini büke gelmiştir    

Hıramanı gezişine doyamam (39)  

deyişinde  Kad  (Boy, boyun, uzun boy)  ve  Hıraman  (Naz ile, salına salına yürüyen) sözcükleri 

bugün Hekimhan’da kullanılmayan eski sözcüklerdendir. 

Aşıkım paç elinden 

Sail muhtaç elinden 

Bu Esirî biçare 

Dertli ilaç elinden  

deyişinde paç (bez) ve sail (dilenci) sözleri de bugün Hekimhan halkınca kullanılmayan 

arkaik sözcüklerdendir. 

Gürcistan güzelin dersem cem etmez 

Üç yüz deve yükü cevahir tutsam 

Her teline bin kırmızı sarf etsem 

Korkarım ki borçlu koya kulunu 

deyişinde de cevahir sözünün mücevher olarak kullanıldığı, altın anlamında kullanılmış olan 

kırmızı sözcüğünün de sadece renk anlamıyla kullanıldığı görülmektedir. 

Kulak urma batıl söze    

Kesret de perdedir göze     

Benden nasihattir size  

Pazar olmaz gölde balık (27) 

dörtlüğünde, önemseme anlamındaki  Kulak urma ve   Çokluk,  bolluk anlamındaki  

                                                      
2Serap Ekşioğlu,  Şeyhî Divanı’ndaki Arkaik Sözcükler,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 15, 

Eylül 2015, s. 378 
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Kesret sözü de Hekimhanda unutuşmuş eski sözler arasındadır.  

Pazar olmaz gölde balık  dizesi ile de önemli bir atasözümüz ustaca kullanılmıştır. 

Eya gönül riya yerler  

Kimin sulbü ya kim derler  

Bu hamama giren terler   

Esirî hicretin vardır (77) 

deyişinde de Hekimhan’da gençlerin hiç kullanmadığı, unutulmaya yüz tutmuş  Sulb (Döl, 

nesil, zürriyet)  sözcüğünü ustaca kullanırken dörtlüğe hamama giren terler ata sözümüzü 

de kendine özgü eda ile yerleştirip deyişlerindeki söz varlığını zenginleştirmiştir.  

Bu dünya yüzüne gülmese idi  

Herkes ettiğini bulmasa idi  

Velbağsü bağdel mevt olmasa idi  

Urulmuştur ecel kaydı ne çare (101) 

dörtlüğünde de Herkes ettiğini bulur  atasözü ustaca kullanılmıştır. 

Gel Esirî Pazar eyle bu şardan  

Caht et özünü ayırma didardan  

Sen de yükün bağla lâl-i güherden  

İsrafil çalınca ayık surunu   

Şar (Şehir.), Caht et (Çalış, gayret et.), Didar  (Güzel yüz, çehre.), Lâl (Parlak, 

kırmızı renkli kıymetli taş.), Güher ( mücevher, elmas, inci.) deyişinde geçen Şar, Caht, Didar, 

Lâl-i Güher Bugün Hekimhan halkınca unutulmaya yüz tutmuş eski sözler arasındadır.  Esirî, 

İsrafil çalınca ayık surunu deyişiyle de İsrafil’in çalacağına inanılan sur düdüğüne telmih 

yapılmıştır.  Esirî’nin güzel telmihlerinden biri de: 

Karnında sakladı Yunus’u balık  

Balık bahane oldu emretti Halik  

Dört kapı erkânını verdiler salık  

Gizli sır içinde ayana geldim (151)   

biçiminde görülmektedir. 

Beytullah’tır müminlerin tapusu  

Anlara açıldı uçmak kapusu          

Bir şar gördüm mücevherdir yapusu  

Bahr-ı muhit gibi coşurur seni (126)  

deyişinde geçen  Bahr (Deniz, derya), Beytullah (Kâbe, Allh’ın evi) ve  Uçmak (Cennet)  sözleri 

de bugün için günlük yaşamda kullanılmayan eski sözcükler arasındadır.    

Men ledün ilminin tefsirleriyiz  

Rah-i tarikatın mukbirleriyiz  

Dergâh-ı Hünkârın kıtmirleriyiz  

Her kapıda üren bocu değiliz (269) 

Ledün ilmi (İlahi sırlara ait ilim. Sadece cenabı Hakk’a malum olan, ancak dilediği peygamber ve 

velilerine öğrettiği  gayb ilmi, sözsüz, sessiz öğretilen Tanrı ilmi  

Rah (Yol.), Bocu (Küçük köpek) anlamlarında olup  günlük yaşamda kullanılmayan eski arkaik 

sözcüklerdendir. 

Anasır gömleğin geydim serime  

Uyudum gaflete bu yana geldim  

Meğer üçler agâh imiş sırrıma  

Kün dedi erenler uyana geldim (151)   

Anasır  (Bir bütünü meydana getiren unsurlar. Bir topluluğu meydana getiren 

zümreler. Maddi alemin esasını teşkil ettiğine inanılan dört unsur.  ‘toptak, hava, su, ateş)  

Agâh (Haberdar, vakıf.)     

Üçler (Alemlerin mânen yöneticisi durumunda oldukları kabul edilen üç ermiş kişi.  Kutup ve iki 

eren (Alevi-Bektaşi kültüründe Allah-Muhammd-Ali olarak ifade edilmektedir.) 

Kün (Ol, Cenabıhakk’ın yaratmayı murat ettiği zaman verdiği emir.) olup bu olaya ustaca telmih 

yapılmaktadır. 
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Anasırda bir mey içip mest oldum  

Aliyi candan seven dost oldum  

Dört kapıda talip olup usta oldum  

İkrar verip aşıkana yanaştı (119) 

Anasır  (Bir bütünü meydana getiren unsurlar. Bir topluluğu meydana getiren 

zümreler. Maddi alemin esasını teşkil ettiğine inanılan dört unsur.  ‘toptak, hava, su, ateş)  

İkrar vermek  (İtiraf etmek, bir şeyhe bağlanmak.)  

sözleri, bugün Hekimhan’da unutulan sözlerden olup genç nüfusun hiç bilmediği kavramlar 

arasındadır. 

Anasır, Agâh, Üçler, Kün, İkrar vermek  sözleri tasavvufi terimler olduğu için halkın yabancı 

olduğu unutulan sözlerdendir. 

Gel olma menzilden ırak  

Bu divandan al bir sebak  

Mansur dedi ki enelhak          

Soyunup berdara düştü   (83) 

ve 

Musa kelâm dendi turda  

Çevrinir pervane narda  

Eyyûb’u çok koydun zarda  

Mansur’u dara bağışla (51)  

deyişlerinde Hz. Musa’nın Mısır’dan kaçarak Tûr-ı Sinâ’ya sığındığında karşılaştığı şiddetli 

yağmur ve yele yaptığı telmihin yanı sıra; Hz. Eyyûb’un kendisine musallat olan ve vücudunu 

yiyen kurt illetinden çektiği ıstıraba ve ‘Enel Hak’ dediği için derisi yüzülen Halac-Mansur 

olayına telmih yapan Esirî;  yüzlerce şiirinde Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha 

gibi meşhur hikâyelere yapılan telmihlerin yanı sıra Şem ü Pervane’yi tasavvufi şiirlerinde sık sık 

anmış nefeslerinde özellikle kullanmıştır. Bilindiği gibi Şem ışık yani ilahi aşk, Pervane de bu aşka 

düşen, yanıp kavrulan tarikat ehlidir. 

Şem ü Pervane’yi çok önemseyen Esirî:  

Arifler yoklamış halli halınca  

Yine talip bilir pir kıymetini  

Suçlu suçsuz ulu divan olunca  

Pervaneler bilir nar kıymetini (128) 

deyişinde olduğu gibi   talip-Pervane,  pir-nar  istiâresi ile ilâhi aşkı ve ilâhi aşkın baha biçilmez 

değerini ustaca dile getirmiştir. Dörtlüklerde geçen sebak (ders), enelhak (Ben Hakkım, Tanrının 

parçasıım anlamında söz.), pervane (Geceleri ışık etrafında dönerek uçan küçük kelebek), nar 

(Ateş, ışık) gibi genellikle tasavvufi içerikli sözcük ve kavramlar  

Esirî: 

Cibril ile vurdum deryaya kanat  

Çok kayalar kestim dediler Ferhat (154) 

deyişi ile de  Ferhat ile Şirin hikâyesine telmih yaparak halk kahramanlarını dizelerinde kullanıp 

söz varlığına zenginlik katmıştır. 

Yine: 

Fehmeyle özünü kân ol mekân ol  

Durup bir katre damarda kan ol   

Gir vücut şehrinde baki sultan ol  

Gel Musa kelamsız Turda bulunma  (88) 

ve: 

Hocam ile bir mektepte ders aldım  

Men-aref sırrını okudum bildim  

Arafat dağında kelimat buldum  

Musa’nın gönlünde Tur ile geldim (154)  

deyişlerinde de  Tur dağına ve Hz. Musa’ya güzel telmihler yaparak söylemine güç katmıştır.   

Sofu har içinde gözetme bizi       

Dört kapı kırk makam erkânımız var  

Okuduk ebcedi kelâmı cüzü  
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Enel Hak söylemiş merdanımız var  (173)  

Har:  Hararet,sıcaklık.   

Dörtlüğündeki telmihin yanı sıra; 

Kirâmen kâtibi defter açınca       

Azm eyleyip kervan konup göçünce  

Bu can kuşu kafesinden uçunca    

Gül gibi sararıp solsam çare ne (100) 

deyişinde,  Kirâmen kâtibi sözü ile insanin iki yanında bulunduğu ve sağdakinin sevapları, 

soldakinin günahları yazdığı kabul edilen iki melek için ustaca yaptığı telmih  ve 

Mansur Enel Hak söyledi dar çekip     

Melâikler Hak üstüne ser çekip  

Tahtı toku lâin İblis ar çekip  

Akibet Süleyman nura bağlandı (109) 

İfadesindeki Enel Hak sözüne yaptığı telmih, hem söz varlığının zenginliğini hem de 

sanatındaki ustalığını sergilemektedir.  

Tecella nurundan göründü didar  

Sırrı men-âref kavlinde inkâr  

Kevni mekân oldu kâşif-i esrar  

Hakikatta küllü kâna yanaştı (119) 

Tecella nuru  (Gayb alemine ait nurun belirmesi.) 

Didar  (Yüz, güzel yüz.  Çehre. Tanrının müminlere bahşettiği güzel yüz.) 

Men âref  (İnsan ve iyi insan olmanın sırları) 

Kevni mekân (Varlık, kâinat, mevcudiyet) 

Kâşif-i esrar (Bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarma, keşfetme.) 

Çoğu tasavvufi kavramlar olan tecella nuru, didar, men-âref, Kevni mekân, 

Kâşif-i esrar gibi sözcüklerin de günümüz Hekimhan halkının fazla bilmediği söz ve 

kavramlar olduğu aşikârdır. 

Sen bilirsin benim halim ahvalim  

Kesmem mürvetinden son nefes dilim  

Elestü demine bağladım belim              

İman arzederim gümandan sakla  (87) 

Deyişinde de Elestü demine bağladım belim sözü ile halk inancına göre Tanrı’nın ‘Ben 

sizin Rabbiniz değil miyim.’ Sorusuna ‘Evet’ diyenler bu dünyada mü’min olmuşlar, ‘Hayır’ 

diyenler ise küfre, şirke düşmüşlerdir. ‘Deyil miyim’ sözünün Arapçası ‘Elestü’ sözüdür. Bu 

tasavvufi terim de arkaik sözcükler arasında gösterilebilir.  

Esirî’nin deyişlerindeki arkaik sözcüklerin kimilerini şu şekilde işaretlemek mümkündür: 

Yeşerdi kuru ağaçlar  

Seher vakti öter kuşlar  

Sularda mevc urur coşlar  

Tenci kuşlar aşiyanda  (270) 

dörtlüğündeki Mevc (Dalga), Tenci (Göçmen, gezgin) Aşiyan (Yuva) sözcükleri; 

Kandık zemheriye güvendik yaza  

Alaf  tükendi kail olduk aza       

Bu yıl ne çok fırsat verdin bu yaza  

Kerem edip ihsan eyle ağ yeli 

dörtlüğünde Zemheri (Yöresel takvimde kışın 40 günlük birinci bölümü.), Alaf (Kaba hayvan 

yemi.) sözcükleri;  

Sen dururken el ayıbın gözetme  

Her gördüğün yere destin uzatma     

deyişinde  Dest (El) sözü; 

Her özün bilmezi mihenge vurma  

Hazer kıl cahilin yanında durma    

Manadan bilmeze mesele sorma  

Arif vardır ıssız sanma cihanı   (27) 

Hazer  kıl  (Çekin, uzak kal) sözü; 
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Gel ey gönül mülk edinme bu dehri     

Eli göçmüş ıssız hana dönersin     

Bal deyi sunarlar âkibet zehri      

Tacı tahtı bî mekâna dönersin (27)  

Dehr (Dünya, cihan alem), Bî mekân (Yersiz yurtsuz) sözleri;  

Deli gönül güsselenme  gam olsa     

Şazılık gösterir nevcivan bize     

Bir mâhi gözlüye âşık olaldan    

Çok kahır geçirdi bu devran bize  (28) 

Güsselenme  (Üzülme), Şazılık (Genel kurallara aykırılık) deyişleri de günümüz 

Hekimhan halkının kullanmadığı eski sözlerdendir. 

Kan ederim kalbi rakip bakarsa  

Acepleme firak beni yakarsa    

Mürg ü hasret sineme el katarsa  

Güç olur sensiz ben olunma dostum (157) 

Rakip  (Aynı şeyi elde etmek isteyen), Firak   (Ayrı düşme, ayrılık),  Mürg  (Kuş) 

deyişindeki Rakip, Firak, Mürg sözcükleri; 

Esirî bus eyle demana eğil    

Yalancıyı yen de gerçeğe yenil (29) 

Bus eyle demana  (Zamana uy) deyişi 

Kimi yahşi gezer kimi yabanda   

Kimi dinden çıkmış kalmış gümanda (36) 

Güman (Zan, şüphe) sözü; 

Mansur berdar olup dedi enel hak  

Ahsenül takvim der çağrır zambak  

Er gerek on yedi erkâna ilhak   

Otuz üç farz ü kıyama eyvallah (104) 

On yedi erkân (Hz. Ali tarafından bellerine kemer ‘kılıç’ kuşatılan onyedi 

oğlu. Bunlardan ikisi imamdır.  

Beş perdeden çalınıyor bağlama  

Esip fırkatınan sinem dağlama (38) 

Firkat  (Ayrılık) sözü;  

Libaslar mı giydim türlü kat ilen   

Saray mı yaptırdım imaret ilen (40) 

Libas (Elbise) sözcüğü ve  

Onsekiz bin âlem methini eyler  

Canana ser veren cihanı neyler  

Tevhitte dudular vesvası söyler  

Tekebbür camesin ettim eyledim (150) 
Tevhit  (Bir olma, birleştirme. Allah’ın birliğini zikretme),  

Tekebbür  (Kibirlenme, büyüklük satma),  

Came (Elbise),  

Dudu (Papağan)   

Tevhit, Tekebbür, Came, Dudu sözcükleri, Hekimhan halkının unuttuğu eski  arkaik 

sözcüklerdendir.  

Örneklerini daha da artıracağımız unutulmuş eski sözcüklere bakınca dilin zaman içinde 

kendini yenilediğini nesillerin bir birini anlamaz hale geldiği görülmektedir.  

“Arkaik sözcükler, ait olduğu dönemin dil özellikleri yanında o dönemin toplum hayatı, 

gelenekler, görenekler, yaşam tarzı, inanç sistemleri hakkında da ipucu verirler. Bunun yanında 

sözcüklerin etimolojisinin araştırılması ve tarihî süreç içerisinde geçirdiği değişikliklerin 

irdelenmesinde de önemli birer yol göstericidirler.”3   

Dildeki Türkçe olmayan sözcüklerin atılarak geleneksel kültürümüze bağlı Türkçe 

sözcüklerinse kullanımdan düşürülmemesi ve korunması gerekmektedir. 

                                                      
3 Serhat KÜÇÜK, “Zâtî Dîvânı’nda Arkaik Unsurlar” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Dergisi,  2013, S. 49, s. 117 
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Anamdan Duyduğum İki Kelime: “Alaḫmaḳ” ve “Zoruḫmaḳ” 

 

Osman Yıldız* 

 

Öz: Hemen belirtmek isterim ki bu bildiride ele alacağımız kelimelerin kaynak kişisi 

olan anam Fatma YILDIZ aslen Malatya ili Yazıhan ilçesi Çivril köyü nüfusuna kayıtlıdır. 

Dolayısıyla söz konusu kelimeler, Malatya ili ağızlarına ait sözlük birimleridir. Asıl 

mevzuya geçmeden önce bu araştırmaya nasıl başladığımı kısaca anlatmak istiyorum. Cemil 

Gülseren tarafından hazırlanan Malatya Sözlüğü’nü incelerken yıllardır aklımda olan anamın 

sürekli kullandığı “alaḫmaḳ” ve “zoruḫmaḳ” kelimelerini aradım. “alaḫmaḳ”ın Sözlük’te 

olmadığını, “zoruḫmaḳ”ın da benim üzerinde durduğum kelimeyle aynı anlamı taşımadığını 

gördüm. Bu sefer, bu kelimeleri Derleme Sözlüğü’nde aradım. Burada da “zoruḫmaḳ”ın 

olmadığını, “alaḫmaḳ”ın ise “alakmak” ses yapısıyla bulunduğunu ve farklı anlamları ifade 

ettiğini gördüm. Böylece, yıllardır merakımı celbeden bu kelimelerin izini sürmeye karar 

verdim. İşte burada araştırmalarım sonucunda söz konusu kelimelerle ilgili edindiğim 

bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağım. 

Anahtar Sözcükler: Türkiye Türkçesi Ağızları, Malatya ili ağızları, Ağız Sözlükleri, 

“alaḫmaḳ” ve “zoruḫmaḳ”. 

The Two Words I Heard From My Mother: "alaḫmaḳ" and "zoruḫmaḳ" 

Abstract: I would like to state that my mother Fatma Yıldız, the soucrce person of 

the words in this presentatiton, is registered in population of thi Village of Çivril in Yazıhan 

County, Malatya. So the related words belong to the Malatya dialect. Before coming to the 

point I would like to explain in short how I started this work.  Studying the Malatya 

Dictionary prepared by Cemil Gülseren, I looked up the words “alaḫmaḳ” and “zoruḫmaḳ” 

that my mother has used. I saw that the word “alaḫmaḳ” doesn’t exist in the dictionary and 

that the word “zoruḫmaḳ” doesn’t have the meaning I was interested in. So I looked them up 

in Derleme Sözlüğü (Dictionary of Compilation). This time, I saw in this dictionary that 

“zoruḫmaḳ” doesn’t exist and “alaḫmaḳ” has different meanings in the form of “alakmak”. 

Thus I decided to trace these words because they have attracted my attention for years. Here, 

I would like to share with you the information I acquired as a result of my research into the 

related words. 

Keywords: Turkish dialects of Turkey, Malatya dialects, Dialect dictionaries, “alaḫmaḳ” 

and “zoruḫmaḳ”. 
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Giriş 

Halk ağzındaki sözler, ummandaki balıklar gibidir. Nasıl ki, balıkçı ne kadar 

mahir olursa olsun, ne kadar iyi alet edevat kullanırsa kullansın, ummandaki bütün 

balıkları avlayamazsa, halk ağzından derleme yapan araştırmacı da halkın ağzındaki 

bütün sözleri derleyemez. Bu yüzdendir ki, Derleme Sözlüğü  binlerce kelimeyi 

ihtiva etmesine rağmen, bu sözlükte yer almayan pek çok kelime Isparta Ağzından 

Derleme Sözlüğüne Katkılar (Yıldız, 2007: 790-800), Aksaray Ağzından Derleme 

Sözlüğüne Katkılar (Doğan, 2012: 9-21), Derleme Sözlüğüne Katkılar 

(Emirdağ/Burunarkaç Köyü) (Çifci ve Sezer, 2017: 211-232) vb. çeşitli makalelerle 

ardı ardına gün ışığına çıkartılmaktadır. Yine ölçünlü dilde bulunmayan veya ölçünlü 

dile göre ses ve anlam bakımından farklılık gösteren pek çok mahallî kelime, gerek 

ağız araştırmalarının sözlük bölümlerinde gerekse çeşitli yöre ağızlarından hareketle 

hazırlanmış Doğu Rodop Türk Ağızlarının Sözlüğü (Mollova, 2003), Denizli İli Ağız 

Sözlüğü (Uygur, 2007), Elazığ Yöresi Söz Varlığı (Buran ve İlhan, 2008) vb. ağız 

sözlüklerinde bir araya getirilerek tanıtılmaktadır.  

Halk ağzından derlenmiş her bir kelime, sadece ölçünlü dil ve diyalektoloji 

sözlüklerinin zenginleşmesine katkı sağlamaz; bağlı olduğu ağzın etnik yapısı ve 

gramer özelliklerinin belirlenmesine de yardım eder.  Bu amaç doğrultusunda, 

burada ele alacağımız kelimeleri; kökenleri, tarihî ve çağdaş Türk lehçelerindeki 

mevcudiyetleri, hangi anlamı/anlamları ifade ettikleri, fonolojik ve morfolojik 

özellikleri bakımlarından inceleyeceğiz.  

Hemen belirtmek isterim ki, bu bildiride ele alacağımız kelimelerin kaynak 

kişisi olan anam Fatma YILDIZ aslen Malatya ili Yazıhan ilçesi Çivril köyü 

nüfusuna kayıtlıdır. Dolayısıyla söz konusu kelimeler, Malatya ili ağızlarına ait 

sözlük birimleridir.  

1. alaḫmaḳ. 

Kelime, “açgözlülük etmek, bir şeye karşı aşırı istek duymak, doyumsuzca 

davranmak, tamahkârlık etmek” anlamlarındadır. Örnekler: 

Sürekli mal mülk alan kişi için:  

-alaḫıyı alaḫıyı; sanki dünyayı yutacak; ölüm var; ölüm! “Açgözlülük 

ediyor açgözlülük ediyor; sanki dünyayı yutacak; ölüm var; ölüm!” 

Yemek sofrasında, her yiyeceğe uzanan çocuğa: 

-alaḫma oğlum! önce önündekileri bitir. “Açgözlülük etme oğlum! Önce 

önündekileri bitir.” vs. 

Kelimede /-ḫ/ < /-ḳ/ süreklileşmesi görülür.  DS’de (I.1991) “alakmak” 

şekliyle kayıtlı olan kelimenin iki anlamı verilmiştir:  

“alakmak 1. Dişi köpek erkek istemek. (Kınık Fethiye –Mğ.) 2. Açlıktan 

mide sancımak, kazınmak: Midem alakıyor. (Civanyayla Mersin –İç.)”. 

DS’deki “alakmak”ın  bu anlamları ile bizim üzerinde durduğumuz 

“alaḫmaḳ”ın anlamı birbirlerinden farklıdır. Kelime, Eski Türkçe dönemi eserlerinde 

yer almamakta;  Orta Türkçe döneminde de sadece Kıpçak Türkçesi ve Çağatay 

Türkçesi eserlerinde görülmektedir.  

Kıpçak Türkçesinde kelime sadece Kitâbü’l-İdrâk Li-Lisâni’l-Etrâk’ta  

“alaḳ-” şekliyle ve “fikirce ayrılmak, ihtilafa düşmek” anlamlarında geçmektedir 

(Caferoğlu, 1931: 3; Özyetgin, 2001: 351). Eserde “alaḳ-” şöyle kullanılmıştır: 

"altağu alaqsa altındaqın altuzur 

dördäwü düzälsä depedekin indirür 

-Altı kişilik bir heyet arasında ihtilafı efkâr baş gösterirse  altındakini 

aldırırlar (kaptırırlar), fakat dört kişi ittifak ederse tepedekini indirirler (elde ederler)" 

(Caferoğlu, 1931: 3). 

Çağatay Türkçesinde de kelime “alaḳ-” şekliyle yer alır. 'Alî Şîr Nevâyî'nin 

eserleri ile sahanın bazı sözlüklerinde kelimeye dair şu bilgiler verilir: 

Courteille, “alaḳmaḳ”ı “alaḳışmaḳ”la birlikte aynı maddede gösterip bu 

kelimeleri “s’agiter; se soulever” şeklinde tanımlamıştır. Ayrıca bahse konu olan 

kelimelerle ilgili şu örneği ve açıklamayı yapmıştır:  
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“dervâzeni açarlar ra’iyyetler alaḳışıp 

les habitans, s’etant soulevés tumultueusement, o uvrent la porte.” (PdC. 30). 

Abuşka Lûgati’nde kelime, “alaktı” maddesinde “Yağma ve tarac olundı ve zir ü 

zeber oldu demekdir” şeklinde açıklanmıştır (AL. 24). 

'Alî Şîr Nevâyî’nin Nevâdirü’n-nihâye ve Nevâdirü’ş-şebâb adlı eserlerinde 

“alaḳmaḳ”,                   “karıştırmak, kalkışmak, isyan etmek” (Nalbant, 2006: 469); “Alt üst 

olmak. Yağma, talan taraç olmak” (Kaçalin, 2011: 896) anlamlarıyla kullanılmıştır. Kelime, 

bu eserlerde şöyle geçmektedir: 

"Nevāyiyā çü sipeh çekti ‘ışḳ köŋlümge  

Ṣalāḥ u zühd ile taḳvini buzdılar alaḳıp  

[=Ey Nevâyî, aşk gönlüme asker sevk edince zühd ü salah ile takva alt üst olup 

bozuldular.] MUHAMMAD MAHDĪ XĀN: Sanglax: 47r24." (Kaçalin, 2011: 138; Nalbant, 

2006: 105). 

Kelimenin yapısına gelince, Özyetgin'e göre “alaḳ-”, *āla köküne getirilen {+XK-} 

isimden fiil yapma ekiyle kurulmuş geçişsiz bir fiildir (2001: 131, 351). 

Kaçalin ise, bu konuda birbirinden farklı iki açıklamada bulunmaktadır. Araştırmacı, 

Niyâzî-Nevâyî’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar adlı çalışmasının bir yerinde kelimenin 

al+a-ḳ- (2011: 138), bir başka yerinde de ala+ḳ- (2011: 896) yapısında olduğunu 

söylemektedir. Yani, Kaçalin’e göre kelimenin kökü al ya da ala’dır ve bu köklerin üzerine 

ya isimden fiil yapma eki [+a-] ile fiilden fiil yapma eki [-k-] ya da isimden fiil yapma eki 

[+k-] getirilmiştir.  

Bizce Özyetgin'in verdiği bilgi, kelimenin Kıpçak Türkçesindeki anlamıyla tutarlıdır; 

ancak Malatya yöresi ağızlarında kullanılan “alaḫ-” fiili, bu lehçedeki anlamından ziyade 

Çağatay Türkçesindeki anlamına daha yakındır, diyebiliriz. Çünkü, açgözlü bir insanın 

elindekiyle yetinmemesi ve sağa sola saldırması kendisinden beklenilen doğal bir davranış 

biçimidir. Bu durumda, Çağatay Türkçesindeki “alak-” ve Malatya ağızlarındaki “alaḫ-” 

fiilinin kök bakımından “hile”  anlamındaki “al”dan da “ihtilaf” anlamındaki “ala”dan da 

gelmemesi gerekir.  

Kelime, belki köken itibarıyla Moğolcadaki “ala-” ile ilişkilendirilebilir. Zira bu fiil, 

Çağatay Türkçesindeki “alaḳ-” fiiliyle anlam bakımından ilgi çekici bir yakınlık 

göstermektedir. Yukarıda da verildiği üzere, Çağatay Türkçesinde “alaḳ-” fiili, “karışmak, 

kalkışmak, isyan etmek”; Moğolcadaki “ala-” fiili ise, “öldürmek, katletmek, kesmek, 

boğazlamak” anlamlarındadır (Lessing 2003: 42). Anlamı göz önünde bulundurarak, 

ihtiyatla, Çağatay Türkçesindeki “alaḳ-” ve Malatya yöresi ağızlarındaki “alaḫ-” fiillerini, 

Moğolcadaki “ala-” köküne dayandırabiliriz; çünkü bu fiillerin ifade ettiği “açgözlülük 

etmek; kalkışmak, isyan etmek; öldürmek” anlamlarını, aynı kavram alanı içerisinde saymak 

mümkündür. Buna göre, “alaḫ- (< alaḳ-)”ın “ala-” kökünden {-(X)K-} fiilden fiil yapma 

ekiyle türetilmiş geçişsiz bir fiil olduğunu, söyleyebiliriz. 

{-(X)K-} eki, başlangıçta Eski Türkçede fiillerden geçişli fiiller türetirken sonradan 

fonksiyonu değişmiş ve fiillerden geçişsiz fiiller türetmeye başlamıştır (bk. Özçelik 2004: 

290-295). Korkmaz, bu ekin tek heceli fiil köklerinden anlamı pekiştirilmiş olma fiilleri 

türeten bir ek olduğunu, bazı türetmelerde, kökle kaynaşmış olan ekte bir de dönüşlülük 

işlevinin görüldüğünü söyler. Ayrıca Korkmaz, ekin -r, -l gibi akıcı ünsüzlerle biten fiil 

köklerine, bağlantı ünlüsü olmadan gelmiş göründüğünü, ancak bu bağlantı ünlüsünün 

erkenden bir orta hece düşmesine uğramış olabileceğini ifade eder ve acık-, ayık-, duruk- 

“duraklamak, tereddüt geçirmek”, görük-, kanık- “kanıksamak”, karık- “kamaşmak”, kırk-, 

kork-, sark-, silk-, tezik- “acele acele koşmak” vb. örnekler (2003: 127). 

Araştırmamıza göre, “alaḳmaḳ”  veya “alaḫmaḳ” kelimesi, çağdaş Türk lehçelerinin 

söz varlıklarında bulunmamaktadır. Özyetgin, bugünkü Kıpçak Türkçesinde “alakmak”  

kelimesine rastlanmasa da “ihtilaf, uyuşmazlık”  karşılığı için kök kelime “ala”dan 

yararlanıldığını ve bu sahada ilgili kökten “alalık, alalı, alala-, alalan- ve alakla-” gibi çeşitli 

türevlerin kullanılmakta olduğunu ifade etmektedir (2001: 351-352). 

2. zoruḫmaḳ. 
Kelime, “zoruna gitmek, alınmak, gücenmek” anlamlarındadır. Örnekler: 

 Ağır sözlere muhatap olmuş birisi için: 
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-Öyle zoruḫtu ki akşam boyunca kafasını hiç kaldırmadı. “Öyle gücüne gitti 

ki, akşam süresince kafasını hiç kaldırmadı.”, 

-Zoruḫma zoruḫma! Baban senin iyiliğin için söylüy. “Gücenme, gücenme! 

Baban senin iyiliğin için söylüyor.” vs. 

Kelimenin kökü “zor”, Farsça  “zūr”dan (bk. Develioğlu, 2005: 1190) 

gelmektedir. “zūr”daki /-ū-/ ünlüsü, zamanla Türk dilinde ünlü yer değiştirmesi 

(substitation vocalique) sonucu /-o-/'ya dönmüştür.  Ayrıca kelimede, /-ḫ/ < /-ḳ/ 

süreklileşmesi vuku bulmuştur. Bu kelime, DS’deki “zorsunmak [zorumsumak] zor 

saymak, zoruna gitmek” (DS IX. 4396-4397) kelimeleriyle aynı anlamdadır. 

“Zorsunmak” kelimesine, Malatya Sözlüğü’nde de yer verilmiştir (Gülseren, 2014: 

221).  

Araştırmamıza göre, “zoruḫmaḳ” veya “zoruḳmaḳ” tarihî Türk lehçelerinin 

söz varlıkları içerisinde bulunmamaktadır. 

Kelime, {+(X)K-} isimden fiil yapma ekiyle türemiş dönüşlü-geçişsiz bir 

fiildir.  Korkmaz, bu ekin Eski Türkçeden uzanagelen ve oluş bildirme özelliği ile 

geçişsiz fiiller türeten bir ek olduğunu, Türkiye Türkçesinde işlek olmadığı için altı 

yedi örnekle sınırlandığını ancak türettiği fiillerin kullanılış alanının canlı ve geniş 

olduğunu söyler ve acık- < aç+ık-, birik-,buruk-, çık- < taşık-, darık-, gecik-, gözük-, 

yelik- “yel gibi koşmak” vb. şeklinde örneklendirir (2003: 121).  

Sev, “usuk-” fiili hakkında yaptığı çalışmada (20013: 1269-1279), {+(X)K-} 

ekinin Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemi ile çağdaş Türk lehçelerinde kullanım 

alanın geniş olduğunu çeşitli örneklerle göstermiştir. Bu örnekler içerisinde “zoruk-” 

fiili de vardır. Kelime, Kırım Türkçesinin söz varlığında bulunmaktadır. Bu lehçede 

kelime “zoruna gelmek, zorlanmak”  anlamlarıyla kullanılmaktadır (Sev, 2013: 

1277). Bu anlam, bizim burada üzerinde durduğumuz “zoruḫmaḳ”  kelimesinin 

anlamıyla aynıdır.  

“zoruḫmaḳ”  kelimesi, farklı ses yapıları ve farklı anlamlarıyla diğer Türk 

lehçelerinde de görülür. Örneğin;  

Yeni Uygur Türkçesi   

Zoruḳ-: Yorulmak, usanmak, bitkin bir hale gelmek. Étik zoruḳup ketti 

Atım yoruldu.” (Necip, 1995: 480).  

Kırgız Türkçesi 

Zoruk-: Fazla koşturmak, neticesinde soluğan hastalığına uğramak (vücudu 

yağ bağlamış at hakkında) (Yudahin, 1998: 809). 

Kazak Türkçesi 

Zorık-: Çok güç sarfetmek, yorulmak (Koç vd., 2003: 203). 

Başkurt Türkçesi 

Źurıḳ-: Yolunda ilerlerken dönmek (at için) (Özşahin, 2017: 759). 
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Sonuç 

“alaḫmaḳ”, muhtemelen Moğolcadan bir ödünçlemedir. Bu kelime, anlamları farklı 

olsa da Çağatay ve Kıpçak Türkçesi metinleriyle Türkiye Türkçesi ağızlarında görülür. 

“zoruḫmaḳ”, Kırım Türkçesinde, Yeni Uygur Türkçesinde, Kırgız Türkçesinde, 

Kazak Türkçesinde, Başkurt Türkçesinde ve Türkiye Türkçesi ağızlarında farklı şekil ve 

farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bunlar içerisinden sadece Kırım Türkçesindeki “zoruk-” 

ile ele aldığımız “zoruḫ-” aynı anlamı taşımaktadır. 

“alaḫ-” ve “zoruḫ-”, {(X)K} ekiyle türetilmiş geçişsiz fiillerdir. Bu ek, hem isme 

hem de fiile gelebilmektedir (Özçelik 2004: 290-295). 

Sev’in (2013: 1277) de işaret ettiği gibi, {+(X)K-} ekiyle türemiş başık- “baş olmak, 

başa geçmek”, pisik- “pis olmak”, içik- “teslim olmak”; duruk- “duraklamak, tereddüt 

geçirmek”, tezik- “acele acele koşmak”  vb. fiiller gibi alaḫ- “açgözlülük etmek” ve zoruḫ- 

“zoruna gitmek” fiilleri de  isim+yardımcı fiil yapısında birleşik fiiller oluşturabilmektedir. 

Malatya ili ağızları Türkiye Türkçesi ağızlarından Batı Grubu ağızları içerisinde yer 

alır. Ancak “alaḫmaḳ” ve “zoruḫmaḳ” kelimelerindeki /-ḫ/ < /-ḳ/ süreklileşmesi 

göstermektedir ki, Doğu Grubu ağızları için karakteristik olan bu ses hadisesinin (bk. 

Karahan 1996: 56), Malatya ili ağızlarında da bolca örneği bulunmaktadır322. 

“alaḳ- ~ alaḫ-” ve “zoruḳ- ~ zoruḫ-” kelimeleri, tarihî ve çağdaş Oğuz Türkçesi yazı 

dillerinde mevcut değildir. Anlamları ve ses yapıları farklı olmakla birlikte “alaḳ-”,  tarihî 

Kıpçak ve Çağatay Türkçesinde; “zoruḳ-”, bunların çağdaş lehçelerinde görülmektedir.  Söz 

konusu kelimelerin Malatya ağızlarında bulunması, şehrin iskân tarihi ve etnik yapısıyla 

ilgili olmalıdır.  Malatya ağızları üzerine yapılan çalışmalar (bk. Gülensoy, 1993: 68; Yıldız, 

1988: 277-280; Başdaş, 1992; Gülseren, 2000: 33-40), bölgede Oğuz-Türkmenlerin yanında 

Kıpçakların da yerleşmiş olduğunu ortaya koymuştur. Zira yöre ağızlarında  ŋ > y, n > g > y, 

-g- > -v-, g- > c-, -ç- > -ş-  gibi pek çok Kıpçak grubunun karakteristik dil özelliği tespit 

edilmiştir (bk. Gülseren, 2000: 37-39). Dolayısıyla, incelenen kelimelerden “zoruḫmaḳ”ı da 

yöre ağızlarında bulunan Kıpçak Türkçesi unsurlarına eklemek yanlış olmasa gerektir. Çünkü 

bu kelime, kullanıldığı lehçeler içerisinden sadece Kırım Türkçesindeki mukabili ile aynı 

anlamdadır.  “alaḫmaḳ” ise, anlamı bakımından Çağatay Türkçesindeki karşılığına daha 

yakın ise de, yine Kıpçak Türkçesi vasıtasıyla bölge ağızlarına taşınmış Moğolca bir 

ödünçleme olmalıdır. 

Nihayet, bu kelimeler unutulmadan bir an önce DS’ye ve özellikle de Malatya ili 

diyalektoloji sözlüğüne/sözlüklerine ilave edilmelidir. 

  

                                                      
322 Malatya ili ağızlarındaki haparlar < kaparlar (4/13), hapanmış <kapanmış (36/15), humarcı < 

kumarcı (34/8); aḫarına (1/8), vaḫtın (1/12), yaḫın (25/15); yoḫ (1/15), oraḫ (5/21), uzaḫ (16/4) 

örnekler bu görüşümüzü destekler niteliktedir (bk. Gülseren, 2000: 80, 83, 106). 
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Bu Cânum Yagmâ Olsun: Yunus Emre’de “Yagmâ” Çağrışımları 

 

Saadet KARAKÖSE* 

 

Öz: Yagmâ Türkçe bir kelime olup, saldırıp kapıp götürmek anlamındadır. Aynı 

anlamda “talan” kelimesi tal- (dalmak) kökünden, çapul, kelimesi çap- fiilinden gelir. 

Edebiyatımızda aynı anlamda Arapça gâret kelimesi de kullanılmıştır. Ancak bu kelime daha 

soyut kavramlar için tercih edilmiştir. 

Moğol geleneğinde yagmâ, bir savaş biçimidir ve ekonomik gelir yagmâya dayanır. 

Türk geleneğinde yagmâ halkı ekonomik olarak destekleme biçimidir; Hân-ı yagmâ gibi.  

Türklerde yagmâ geleneği Moğollardan farklılık arz eder. Dede Korkut hikâyelerinde olduğu 

gibi bir devlet adamının evini yagmâlatması halkı doyurma biçimidir. 

Yunus Emre, yagmâyı Türk geleneklerine uygun biçimde işlemiş ve yagmâya 

tasavvuf kültüründe birçok anlam yüklemiştir. Bezl etmek, saçıp savurmak, elden çıkarmak, 

bağışlamak anlamları Yunus Emre’nin seçtiği yardımcı fiillerle geliştirilmiştir. Yunus 

Emre’de yagmâ iradi olarak bir şeyi terk etmek, feda etmek anlamlarında sözlük 

anlamlarından daha farklı bir boyut kazanmıştır. 

Yunus’un yagmâya verdiği fani varlıklar, bakî değerleri bulma sonucudur. Yagmâ 

olayı da geleneği de, feragatın somut biçimde ifadesidir. 

Anahtar kelimeler: yagmâ, varlık, dükkân, vermek, bulmak. 

Abstract: “Yagmâ” is a Turkish word meaning to attack and take away. In the same 

sense, the word “talan (plunder)” comes from the word "tal-" and the word "çapul (raid)" 

comes from the word "çap-". The Arabic word "gâret" was also used in our literature in the 

same sense. 

However, this word is preferred for more abstract concepts. 

In the Mongolian tradition, “yagmâ” is a form of war and economic income is based 

on these “yagmâ”s. In the Turkish tradition, “yagmâ” is a way of supporting the people 

economically, as in the tradition of “hân-ı yagmâ”. The tradition of “yagmâ” in Turks differs 

from the Mongols.  As seen in Dede Korkut's stories, it is a way of feeding the people to let a 

state man's house be plundered. 

Yunus Emre dealt with the concept of “yagmâ” in accordance with Turkish 

traditions and introduced many meanings into the concept of “yagmâ” within the culture of 

mysticism. 

In the poems of Yunus Emre, the concept of "yagmâ" has been given the meanings 

of spending freely, shattering, throwing away, forgiving etc. In the poems of Yunus Emre, 

the concept of “yagmâ” has gained the meaning of giving up something and sacrificing 

something, unlike the dictionary meaning. 

Ephemeral beings given by Yunus Emre to "yagmâ" are for finding infinite values. 

"Yagmâ" tradition is a concrete statement of waiver. 

Key Words: yagmâ, entity, shop, giving, finding. 

                                                      
* Prof. Dr. Pamukkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı, saadetk@pau.edu.tr 
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GİRİŞ 

Yagmânın Etimolojisi  

Yagmâ, Türkçe yag- fiilinden yapılmış bir isimdir (Doerfer, 1967: 49). Farsça’ya 

Türkçe’ den geçmiştir. Aynı anlamda olmasına rağmen yagmâ ve gâret dilimizde de Farsça 

fail eki olan –ger ekiyle ifade edilir. Gâret-ger, yagmâ-ger gibi. Farsça’da yagmâ, hân-ı 

yagmâ gibi meşhur bir tamlama oluşturduğu için, birçok sözlükte Farsça kökenli diye 

geçmektedir. Yagmânın Farsçası târâc’dır. Buna rağmen Farsça’da yagmâ, târâc’dan daha 

yaygın kullanıma sahiptir.  

Talan, tal-, tala-, kökünden saldırmak, ısırmak, yırtmak, yagmâlamak anlamında 

Türkçe kelimedir (Gülensoy, 2007: 854). “Talan” fail eki almaz; et-, vur-, ol- gibi yardımcı 

fiiller alır.  Çapul, çap-+u-l, etimolojisiyle yagmâlamak (Gülensoy, 2007: 220) anlamındadır. 

Çapul ise fail eki olarak Türkçe +cu ekini alır ve “düzene aykırı davranışlarda bulunan, 

düzeni bozan” anlamında (TDK sözlüğü) yeni bir kelime türetir.  

Yağmâ anlamındaki Arapça “gâret” kelimesi İlâhî cezbe anlamında bir tasavvuf 

terimidir (Uludağ,1999: 200). Ancak Yunus bu kelimeyi sadece bir yerde kullanır. Bunun 

yerine “yagmâ”yı terim edinmiştir.  

Dilimizde yagmâ isminden yapılmış yagmâ+la- fiili vardır. Yagmâ-cı, yagmâ-ger 

fail isimleridir. Duruma göre yardımcı fiil alarak farklı anlamlar türetir. Yagmâ ol-, yagmâya 

ver-, yagmâ et- gibi. Yagmâlanmak, (pasif anlamda)  DLT’te kişiliğini kaybetmek, asimile 

olmak, değişmek anlamlarında kullanılır (Atalay III, 1986: 203). Yine Kaşgarlı Mahmud’un 

ifadesiyle yagmâ, Oğuz boylarından bir kolun adıdır: “Bütün Türk boylarının ülkesini 

gezdiğini ve onların dillerini, kültürlerini çok iyi bildiğini bizzat kendisi ifade etmiş bulunan 

Kaşgarlı Mahmud, Türkistan’da varlıklarını gösterdiği Kırgız, Kıpçak, Oğuz, Tuhsi, Uğrak, 

Çaruk ve Yagmâ boyları ile birlikte Çiğillerin de öz Türkçe olarak yalnız bir dillerinin 

olduğunu bildirmektedir” (Yakupoğlu, 2010: 118). 

Fiilin aldığı nesne de anlam değişikliğine yol açar. Eşyayı yagmâlamak, almak, 

gasbetmek, kaçırmak anlamındadır. Orduyu yagmâlamak, kırma, bozma, dağıtma 

anlamındadır: “Ceng idüp anları kırdı. Girü ancılayın Dâvud peygâmber ‘aleyhi’s-selâm 

Câlûtıla ceng idüp kendüyi depeledi. Ve Benû İsrâ’îl Câlût çerisin yagmâya urdı. Ve 

Süleymân peygâmber ‘ömri âhirine yetince muhâlif kâfirlerile gazâ kıldı” (Sirâc, 160.a.). 

Kazakça bir metinde de aynı anlamda kullanılır: “Eski zamanlarda av avlarken elden 

yapılmış kazıntı, çukurları da kullanırlar, hayvanların fark etmemesi için üzerini bitki, 

kamışlarla örterlermiş. Bu işi de Kazaklar aŋdı arandattık: yabani hayvanın dikkatini 

yagmâladık derler” (Tımbolova, 2014: 61).  

Edebiyatımızda yagmânın bolluk, çokluk, ucuzluk anlamı da vardır. Bilhassa hân-ı 

yagmâ tasvirlerinde yagmâ herkese açık olma yanında bolluk anlamında da kullanılır.  

Keşîde hvân-ı ihsânı küşâde bâb-ı gufrânı  

Serâdan tâ Süreyyâya varınca ni‘meti yagmâ / Süheylî, k.2, s.52 

(İhsan sofrası yayılmış; merhamet kapısı açılmış. Nimeti yerden Süreyya yıldızına kadar çok 

ve herkese açıktır.) 

Yagmânın Psikolojik Boyutu 

Genel olarak yagmâ, kargaşa sunucu ortaya çıkan veya kargaşaya sebebiyet veren bir 

şiddet suçudur. Grup halinde yapılan bir eylemdir. Son derece mâkul kişiler bile psikolojik 

zaaf içinde yagmâya başvurabilirler. Bugün en modern toplumlarda bile yagmâ örneğine 

rastlarız. Deprem, sel, kasırga gibi doğal âfetler sonucu zarar gören topluluklar, zararını 

telafi etmek düşüncesiyle kalabalıktan güç alarak yagmâ başlatabilir. Kalabalıkların 

psikolojisi de bunu tetiklemeye müsaittir: “Yığın içinde fert her türlü telkine kapılacak bir 

durumdadır. Başkalarının düşünceleri, sözleri onun üzerinde derin tesirler yapar, bu tesirler 

başka başka neviden türlü istikametlerden gelir, ferdin ruhunda aksi sedalar husule getirir, 

bunlar birleşir, bir çığ haline gelir. Şuur kontrolünü kaybetmiş olan fertte telkin edilmeğe 

müsait durum uyanmıştır. Yığın harekete geçer, adamlar öldürülür, mallar yagmâ edilir, 

suçlar birbirini takip eder” (Erem, 1943: 523).  

Savaş veya terör gibi korkutucu olaylar sonucu âsâyişin zaafa uğradığı durumlarda, 

kendini emniyette hissetmeme gibi endişelerle ortaya çıkan toplumsal panik yagmâya yol 
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açabilir. Kitleler küçük bir hareketle galeyana gelip kendini güçlendirmek (!) adına yagmâya 

başvurabilir.  

Yagmânın Tarihî Boyutu 

Tarihte yagmâ ekonomik gelir biçimi olarak milletlerarası düzeyde uygulanmıştır.1 

Devletlerin nüfuz oluşturmak ve gelir sağlamak amacıyla ele geçirdikleri ülkeleri 

yagmâlaması hâkimiyetin gereği olarak görülmüştür. Milletlerin kültüründe hükmetme 

amaçları farklı olabilir. Örneğin: “Türkler Kağanlarını dünyaya nizam ve intizam verme 

duygularıyla seçerken Eski Moğollarda ise hanlar, savaş zamanlarında, akınlar, yagmâlar 

ve türlü eşkıyalıklar yapmak için seçilirlerdi. Bu sebeple Türkler, Moğollara “Cete”, yani 

çete ve eşkıya diyorlardı. Tabii olarak böyle amaçlar için seçilen Moğol hanlarının 

hükümdarlık ve devlet gibi hukuk anlayışlarına dayanan kuruluşlarla bir ilgileri olamazdı” 

(Onay, 2012: 2450). 

Bugün yagmâ denilince akla gelen millet Moğollar ve bilhassa Hülâgu Hân’dır. 

Yagmâ geleneğinin en korkunç tarafı yakıp yıkma ve halkı yok etmedir. Moğol tarihinden 

bir örnek verecek olursak: “617-618 (1220-1221) yıllarında Cebe ve Sübütay kumandasında 

gerçekleştirilen askeri harekattan sonra Horasan üzerinden Irak-ı Acem ve Azerbaycan'a 

giren Moğol müfrezeleri, Kafkaslar'dan Karadeniz'in kuzeyine geçtikleri zaman gerilerinde 

virane halinde bir ülke bıraktılar. Bu harekatı 621'de (ı 224 ı yagmâ ve tahrip amaçlı başka 

seferler takip etti. Nihayet Celaleddin'in son önemli direnişini de 625 (1228) yılında İsfahan 

şehri önlerinde kıran Moğollar, kendi hakimiyetlerini tanıyan Fars Atabegleri idaresindeki 

Güney İran dışında bütün Orta ve Batı İran ' ı yagmâladılar. Halkının önemli bir kısmını 

öldürüp harabeye çevirdikleri ülkeyi birkaç yıl kendi kaderine terk ettiler” ( Özgüdenli,2005: 

225-226). 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol hâkimiyetine girmesi Kösedağ Savaşı 

sonucudur. Anadolu’nun Ahlat, Diyarbakır, Malatya, Harput, Silvan, Sivas, Kayseri, 

Erzurum, Erzincan illerinde yapılan savaş, zulüm ve yagmâ çok iyi bildiğimiz bir gerçektir. 

Bunlardan Erzurum’un akıbetine dair bir örnek manidar olacaktır:“Baycu Noyan’ın zaferi, 

Erzurum’a görülmemiş bir vahşet ve zulüm getirdi. Kimseye aman verilmedi; merhamet 

gösterilmedi. Sivil halktan, varını yoğunu derhal teslim etmeyen herkes, çoluk çocuğuyla 

birlikte kılıçtan geçirildi... Tutsak alınmış olanlar, şehrin dışına çıkarılıp bir meydanda 

toplandı. Şehir ve çevresi, adamakıllı yagmâlanıp tahrip edildikten sonra alevlere teslim 

edildi” (Koca, 2015: 50). 

Nev’izâde Atâyi, Hamsesi’nde Kazaklar’ın şayka adı verilen teknelerle gelip 

Osmanlı topraklarını yagmâladıklarını anlatır. 1611(1020) yılında Sarı Saltuk Baba 

Tekkesini yagmâlamışlar ve Saltuk Baba himmetiyle yakalanmışlardır. (Kortantamer, 1997: 

26). 

Yagmâ için bir örnek de yakın tarihimizden verelim:  

“Yunan ordusu Urfa civarındaki Kuşçular, Kızılcaköy ve Devederesi gibi köyleri yakarak 

yagmâ etti… Seferihisar, Çeşme ve Gülbahçe’yi kolaylıkla işgal eden yunan ordusu 

Torbalı’ya yöneldi. Seydiköy ve Buca’nın yerli Rumları Cumaovası’na kadar tüm İslam 

köylerine saldırarak mallarını yagmâ etti” (Çetin, 1993: 177).  

Türkler’de Yagmâ Kültürü 

Bireysel olarak bir şiddet suçu olan yagmâ kültürümüzde bir şölen biçimine 

dönüşmüştür. Nüfuzlu kişilerin halkı beslemek için herkese sunulan eşit bir imkânla ziyafet 

şeklinde yapılan bir yardımlaşmadır.  

Yagmâ, Türkistan’da güzelleriyle ünlü bir şehrin adıdır (Onay, 2000: 457). Bu şehrin 

bir adı da Nevşad’dır. Güzellerinin çokluğu yüzünden bu isimle anılıyor olabilir. Nadir Şah 

Şamahı şehrini överken  “El-hak gümânım budur ki el-ân Şamahı’da olan ehl-i vecâhet 

Hullah u Yagmâ’da belki tamâm dünyâda tapılmasın. Ve onda olan şûh dil-rübâlar Çîn ü 

Tırâz’da mevcûd olmasın” (Şirvani, ts: 46) der. 

                                                      
1 Yagma, aslında bugünkü sömürü kültürünün daha ilkel biçimidir. Sömürü kültüründe kişi iradesi ele 

geçirildiği için yağmadaki gibi şiddet yer almaz. Sonuçta sömürülen kişi şiddeti kendine uygular; 

sorumlular düzeni devam ettirir. Böylece “ahsen-i takvîm” olan insan da tüketim kültürünün “kullan-

at” modeli bir meta haline gelir.  
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Dede Korkut Kitâbı’nda periyodik olarak ve davetle gerçekleşen, yagmâ hikâyesi 

bulunmaktadır. “Üç Ok Boz Ok yığnak olsa Kazan ivin yagmâladur idi. Kazan girü ivin 

yagmâlatdı. Amma Taş Oğuz bile bulınmadı. Hemin İç Oğuz yagmâladı. Kaçan Kazan ivin 

yagmâlatsa halalınuŋ elin alur taşra çıkaridi; andan yagmâ iderleridi…” (Ergin, 1994: 243). 

Bu hikâyeden anlaşıldığına göre evini yagmâlatan nüfuzunu gösteriyor; yagmâlayan da 

bağlılığını. Yagmâya iştirak etmemek düşmanlık alameti ve savaş sebebidir.  

Aynı eserde Salur Kazan’ın evinin düşmanlar tarafından yagmâlanması hikâyesi 

(Ergin, 1994: 95-115) de vardır. Bu durumda karşı saldırıya geçip malları ve esirleri geri 

alma söz konusudur. Yani, Han evi herkese açık yagmâ yeri değildir.  

Osmanlı’da bir “hân-ı yagmâ” geleneği vardır. Düğün, bayram, kutlama gibi özel 

günlerde halka sunulan sofraya hân-ı yağmâ (yagmâ sofrası) denilir. Osmanlı bu sunuma bir 

merasim biçimi vermiş; ikramını âdâb kurallarıyla sunmuştur. Sur-nâmelerde bu sofranın 

ayrıntılı tasvirleri vardır. Kutlama kasidelerinde de buna benzer tasvirler görülür. Hayâlî 

Bey’in İbrâhim Paşa’nın düğününü anlatan kasidesi (Tarlan, 1992: 43,) böyle bir ziyafeti 

konu edinmiştir. Reşad Ekrem Koçu, Lâle Devrinde Okmeydanı’nda onbeş gün onbeş gece 

süren, İbrahim Paşa’nın tertip ettiği, Sultan III. Ahmed’in dört şehzâdesinin sünnet 

düğününü anlatır: “Düğünde Enderunlu, sarayın dış hizmet ocakları efradı ve askerden 

15.000 kişi hizmet etmiştir. Her gün semt semt İstanbul halkına ve taşradan düğün 

eğlenceleri seyrine gelenlere etrafı onar kişi alır büyük tahta sinilerle 10.000 sofra 

kurulmuştur…(Koçu, 1981: 290).  

Sîr-çeşm oldu cihân feyz-i kudûmünden anın  
Hân-ı yagmâ gibi İstânbûl’a nimet geldi / Haşmet, s.51, k.15 

(Onun bereketli gelişi dünyanın gözünü doyurdu. İstanbul’a hân-ı yagmâ gibi nimet 

geldi.)  

Dilimizde, kimsenin korumadığı bir yararlanma kaynağı, her yanından 

sömürülmekte, sahip olan yok, anlamında “yagmâ Hasan’ın böreği” deyimi, (Aksoy, 1988: 

1101) mevcuttur. Bugün bu gelenek cenaze yemeklerinde, kır düğünlerinde ve aşure 

günlerinde devam ettirmektedir.  

Hân-ı yagmâ geleneğine Amerikalı bir toplulukta rastlayan Erol Göka’dan 

dinleyelim: “Bu “potlaç” lafı çok Türkçe gibi duruyor, ama Türkçe değil maalesef. 

İngilizceye de bir Kuzey Amerikalı topluluktan geçmiş “potlaç” diyorlar, İngilizcesi de 

“potlaç” zaten, Türkçede “potlaç” diye çevirmiş bazı hocalar, ben de beğeniyorum bu lafı. 

Potlacı şöyle çevirebiliriz, “hanı yagmâ”, hanı yagmâ, yagmâ, yani bu Kuzey Amerikalı 

topluluklarda şunu görüyor antropologlar: İşte bey toplanıyor, ziyafet veriyor, ondan sonra 

da herkesi çağırıyor, herkes bir şeyler getiriyor ve oraya davete katılmak mecburi, sonra da 

kendi evindeki eşyalar dâhil her şeyi yagmâlatıyor. Yani “potlaç” dediğimiz şey buradaki 

törenden, sonradan çok araştırıldı tabii ve bizim Ziya Gökalp de bunu gördü. Türklerde de 

bir “potlaç” geleneği var. Yani beylerimiz de yagmâlatıyor, o yagmâ geleneği, biraz 

buralara dayanır. O büyük ziyafetler, ondan sonra da “ağanın eli tutulmaz” lafları, yani 

burada bir insanın şanı şerefi ne kadar verdiğine bağlıdır. Şimdi bu buranın âdetidir zaten, 

ne kadar dağıttıysan, o kadar övünürsün” (Göka, 2009: 18). 

Yagmânın Yunus Dîvânı’nda Yüklendiği Anlam 

Yagmâ, akın kelimesiyle kullanılır. Aynı işlevde Türkçe çapul kelimesi, (çap-+u-l) 

atı koşturmak, akın etmek (Gülensoy, 2007: 219-220) anlamındadır. Ancak zamanla 

dilimizde yagmâ-ger, çapul ile geçinen, asalak anlamlarını yüklendiği için bayağılık ifade 

etmektedir. Nitekim çapulcu kelimesi de argo ve hakaret anlamlarında kullanılır. Bu yüzden 

yagmâ anlamındaki bu kelimeye Divan’da yer verilmemiştir. 

1 N'iderüz dirlik suyın biz cânı yagmâya virdük 

 Cevherleri sarrâflara ma‘deni yagmâya virdük 

(Biz canımızdan vaz geçtik; can suyunu ne yapalım? Cevherleri sarraflara bıraktık, 

madeni saçıp savurduk.) Burada sıradan insanlar için önemli olan değerlerden feragat etme 

dile getiriliyor. Bunların başında can gelmektedir. Şair candan daha değerli olan aşkı 

bulduğu için canı ölümsüzleştirmek yerine, onu bir bedel olarak sunmayı tercih etmektedir. 

Cevher ve maden metâ cinsinden değerlerdir. Onları da sahiplenmemekle, bulduğu erdemin 

değerini vurgulamaktadır.  
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Daha basit bir ifadeyle şair, İlâhî aşkın candan, cevher ve madenlerden değerli 

olduğunu beyan etmektedir.  

2 Bizüm il bâzirgânı hîç assı gözetmedi 

 Çün assı bizüm degül ziyânı yagmâya virdük 

 (Bizim ilin tüccârları hiç kâr gözetmedi. Kâr gözetmek bizim işimiz değil ama, zararı 

da dikkate almadık.) Şair bu beyitte mesajını tamamen somut örneklerle vermektedir: İl, 

ticaret, kâr ve zarar. Kâr ve zarar ikiliktir. Alternatiflerden ikisi de reddedilerek vahdet 

(birlik) duygusu vurgulanıyor. 

3 Bu yolun ‘ârifleri geçürmezler meta‘ı 

 Biz hod ‘uryân giderüz dükkânı yagmâya virdük 

 (Bu yolun ârifleri metâı geçer akçe saymazlar. Biz zaten uryan gideceğiz. Bu yüzden 

dükkânı dağıttık.) Tasavvuf terimi olan uryân, çıplak anlamında değil, yalın anlamındadır.  

4 Bizüm bâzârumuzda yokluk alur müşteri 

 Çün iş böyle harîdâr varını yagmâya virdük 

 (Bizim pazarımızın müşterisi yokluk alır. İşte böyle alıcı olunca, varlığı elden 

çıkardık.) Tasavvuf âleminin değerleri, fizik âlemi değerlerine tezat teşkil eden meta-fizik 

değerlerdir. Normalde müşteri meta alırken, Hak yolu pazarında müşteri bedel ödeyerek 

yokluk almaktadır. Yokluk, benlikten geçme, yani fenâfillahtır.  

5 Dîn ü millet bâzârın yagmâladı sen ü ben 

 Çıkduk iki aradan sen-beni yagmâya virdük 

 (“Sen ve ben” ikiliği din ve millet pazarını darmadağın etti. Biz iki arada kalmaktan 

çıkıp “sen ve ben”i yok ettik. Şair, dünya halkı ile Hak yolu yolcuları arasında mukayese 

yapmaktadır. Birinci mısrada yer alan hiciv sen-ben kavgasının insanlara “din ve millet” 

değerini nasıl unutturduğunu dile getirmektedir.2 İkinci mısrada da bu soruna çözüm 

önerilmektedir: Dağılmaya sebep olan sen-ben’i dağıtmak; Yunus’un diğer şiirlerinde de 

sıkça dile getirdiği birlik bilinci.3 Hem kişisel kararlılık, hem sosyal birlik, hem de Hakla 

birlik. İşte barış toplumunun formülü! 

6 Küfrile îmân sözi hicâb oldı bu yolda 

 Safâlaşduk küfrile îmânı yagmâya virdük 

 (Hak yolunda küfr-iman sözünü etmek bize perde oldu. Bu tartışmayı bitirmek için 

küfr ile vedalaşıp ayrıldık; imanı da düşünmekten vazgeçtik.) Küfr ile iman tartışması 

vesveseye sebep olduğu için asıl hedefe ulaşmayı engellemektedir. Bu ikilikten uzaklaşmak, 

ancak teslimiyetle mümkün olabilir. İman benlik sebebiyle tefahür aracı olabilir.  

7 Zühdile çok istedük hîç müyesser olmadı 

 Terk idüben küllîsin gümânı yagmâya virdük 

 (Çok istediğimiz hâlde iyi bir dindar olmak hiç kolay olmadı. Bu çabayı terk ederek 

şüpheyi de ortadan kaldırdık.) Dindar olmak düşüncesi de birçok usul ve şekille meşgul 

ettiğinden insanı şüpheye düşürüyor. Yunus şüpheden kurtulmak için bu düşünceyi terk 

etmeyi öneriyor.  

8 Yüz bin yıllık ‘ömr olsa bir kuşlıkça degüldür 

 Geçdük bitmez sagışdan zamânı yagmâya virdük 

 (İnsanın yüz bin yıl ömrü olsa, bir kuşluk vakti kadar gelmez. Bu bitmez sayılardan 

vazgeçip zamanı hiçe saydık.) Kuşluk vakti, sabahla öğle arası güneşin en aydınlık olduğu 

vakittir. İnsan ömrü güne benzetilirse, kuşluk vakti gençlik çağıdır. Yaş saymak, yıl saymak 

gibi meşgaleyi terk etmekle zaman kaydından kurtulmuştur, şair.  

9 Pâyânlu devr-i zamân çok egledi Yûnus'ı 

 Pâyânsuz devre irdi devrânı yagmâya virdük  s.112, g.143 

                                                      
2 Yunus, bu hicvinde âdetâ bugünün şartlarını dile getirmektedir. İçi boşaltılmış değerlerin kişisel 

kavgalardan kaynaklandığını, din ve millet ölçüsünün kaybolduğunu belirtmektedir. Pazar örneği, 

gönümüzün kültürünü, ekonomisi, psikolojisi, sosyolojisi, inanç ve algısını olduğu gibi 

aksettirmektedir. Bu açıdan eser, bir klasizm örneğidir.  

3 Bizi biz koyalum anlar biz olalum 

Birligi tuyanlar ikilik koyalar  / s.50, g.62 

Bize birlik sarâyın togru beşâret ayın 

Geç ikilik fikrinden kogıl benligi yâ kul  / s.118, g.151 
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 (Sınırlı zamanın geçme endişesi Yunus’u çok oyaladı. Şimdi sınırsız bir devredeyiz; 

zamanı geriye attık.) Şair bu makta beytinde Berzah âleminden sesleniyor gibidir. Bize ölüm 

sonrası hakkında bilgi vermektedir.  

 Dost yüzini göricegez niçe karâr kılsun bu cân 

 Yagmâya virür ol demde yüz bin zâhid dîn ü îmân s.208, g.259-1 

(Bu can dost yüzünü gördüğünde nasıl sakin kalabilir? Yüz bin zahit böyle bir 

zamanda din ve imanı feda eder.)  

1 Cânlar cânını buldum bu cânum yagmâ olsun 

 Assı ziyândan geçdüm dükkânum yagmâ olsun 

(Canlar canını buldum; bu canım feda olsun. Kâr ve zarar endişesinden vazgeçtim. 

Dükkânım yok olsun.) Birinci mısrada bulunan “canlar canı” ebedî olan Allah’tır. Şair 

tasavvuftaki fenafillah mertebesinden bahsetmektedir. Bu durumda geçici olan canın hiçbir 

kıymeti yoktur. Bu amaç için canı feda etmektedir. Burada da bir alış-veriş söz konusudur: 

Canı verip cananı almak. İkinci mısra daha somut bir örnekten oluşmaktadır: Dükkân, maişet 

kazanma yeri. Kâr-zarar, çalışma sonucu yapılan muhasebe. Şair canlar canını bulma 

karşılığı olarak, canı, dükkânı, kâr-zarar hesabını (yani sahip olduğu her şeyi) feda 

etmektedir.  

2 Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum 

 Dost vaslına ulaşdum gümânum yagmâ olsun 

(Ben kendimden vaz geçince, gözümün perdesi açıldı. Dosta (Allah) kavuştum. Şüphem yok 

oldu.) Bu beyitte de bir bedel ödeme mevcut. Gözün perdesini açma karşılığında benlik; 

dosta kavuşma karşılığında şüphe gideriliyor.  

3 Benden benligüm gitdi hep mülkümi dost tutdı 

 Lâ-mekân kavmi oldum mekânum yagmâ olsun 

(Nefsim benden gitti; dost bütün varlığımı kapladı. Mekân tutmayanlardan oldum. Mekânım 

yok olsun.) Mekân kaydından kurtulmak istiyor, şair. Dünyada yaşıyor olmayı anlamsız 

görüyor.  

4 İkilikden usandum ‘ışk tonını tonandum 

 Derdi hânına kandum dermânum yagmâ olsun 

(İkilikten usandım; aşk kisvesine büründüm. Sevgilinin dert sofrasında doydum; dermanım 

hiç olmasın.) İkilik birliğe, kesret vahdete aşk sayesinde dönüşüyor. Aşkın derdi ise dermanı 

reddediyor. Derdin sofraya benzetilmesi, elzem görülmesi ve hoşnut olunması yönüyledir. 

5 Varlık çün sefer kıldı andan dost bize geldi 

 Vîrân gönül nûr toldı cihânum yagmâ olsun 

(Benlik bizden uzaklaştığı için dosta kavuştuk. Yıkık gönül nurla doldu; bütün dünyam 

berbat olsun.)  

6 Geçdüm bitmez sagınçdan usandum yaz u kışdan  

 Bostânlar başın buldum bostânum yagmâ olsun 

(Yazı, kışı ve bitmeyen hesapları bıraktım. En güzel bahçeyi buldum; bostanım kapışılsın.) 

Bir çiftçinin yazı, güzün kaldıracağı hasadın hesabıyla, kışı da yazın ekeceği ürünün 

hesabıyla geçer. Yunus, ebediyen solmayacak cennet bahçesini bulduğu için hesaptan 

kurtulmuş; bahçesini de bezl etmiştir.  

7 Ta‘allukdan üzüşdüm ol dostdan yana uçdum 

 ‘Işk dîvânına düşdüm dîvânum yagmâ olsun 

(Bağlardan kurtulup sevgiliye doğru uçtum. Aşkın bezmine düştüm; divanım dağılsın.) 

Burada iki toplanma yeri mukayese ediliyor. Aşk divanı, kırklar divanı olabilir. Kırklar, 

ricâl-i gayb erenlerinden kırk velidir (Uludağ, 1999: 314). Kırklara karışan âşığın feda ettiği 

de dünya cemiyetidir.  

8 Yûnus ne hoş dimişsin bal u şeker yimişsin 

 Ballar balını buldum kovanum yagmâ olsun  / s.217, g.271 

(Ey Yunus, şeker ve bal yemiş gibi ne güzel söylüyorsun! Hakiki balı buldum; kovanım 

ortadan kalksın.) Buradaki bal, aşktan alınan lezzettir. Feda edilen kovan, beden 

anlamındadır.  
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Yağma ile ifade edilen feragat şekline bütün mutasavvıflarda rastlamak mümkündür. 

Örneğin Niyâzi-i Mısrî’nin  

Sevdüm seni hep varum yagmâdur alan alsın 

Gördüm seni efkârum yagmâdur alan alsın (s.185) matlaıyla başlayan gazeli Yunus’un 

gazeliyle tam bir benzerlik gösterir.  

 Dost gönlümi yagmâladı n'olsa gerek şimden girü 

 Derdi bırakdı cânumı yansa gerek şimden girü  / s. 229, g.286-1 

(Dost gönlümü darmadağın etti. Bundan sonra ne olacak? Canıma derdi bıraktı. Bundan 

sonra canım hep yanmalıdır.) Gönülde bulunan masiva dağıtılıyor; yerine ateş bırakılıyor. 

Ateş kesreti yakarak tek bir cisme, küle dönüştürür. Masiva kesret, ateş vahdettir. 

Yagmâlamak, savaş sonucu yakıp yıkmak, yok etmek anlamında tasavvuf terimi olarak 

kullanılmış.  

 Dostdan yana giden kişi kendözinden geçmek gerek 

 Dost yagmâlar cân şehrini alur gönül kal‘asını  / s.260, g.348-5 

(Dosta doğru giden kişi, benliğinden geçmelidir. Dost can şehrini istila eder; gönül kalesini 

ele geçirir.) Tasavvufta Allah’a ulaşma somut örneklerle tasvir edilmektedir. Beytin anafikri 

birinci mısradır. İkinci mısrada benliğinden geçme savaş, yagmâ gibi şiddetli bir olaydır.  

Kânı buldum n'iderem ben ayrugı 

 Yagmâya virdüm bugün dükkânumı  / s. 316, g. 389-5 

(Ben cevher ocağı buldum; başka şeyi ne yapayım? Bugün dükkânımı dağıttım.) Şairin 

bulduğu cevher Allahtır. Ondan başkası mâsiva olduğu için elden çıkarmıştır. Dükkân, 

maişet yeri olup kesreti ifade eder. Yagmâya vermek ise bezl edip elden çıkarmaktır.  

Cânum üzere turdı Rahmân çerisin dirdi 

 Şeytân ilini urdı key yagmâ tarâş oldı / s.319, g.394-2 

(Allah ordusunu toplayıp canımın üstüne yürüdü. Şeytanın ilini vurdu. Yakıp yıkma sonucu 

acayip bozulma oldu.) Yine savaş tasviriyle nefsi baş eğdirme, eğitme anlatılmış.  

Aşağıdaki manzumede bir yagmâ hikâyesi anlatılmaktadır. Yagmâ olayı birinci 

beyitte geçmekte, diğer beyitler yagmânın bıraktığı izleri anlatmaktadır. Burada yagmâ 

tamamen tasavvuf terimi olarak işlenmiştir:  

1 Nâgâh yagmâ eyledi ‘ışk odı cânumuzı 

 Hîç kimse nitelikden virmez nişânumuzı  / s.337, g.416 

(Aşk ateşi ansızın canımızı istila etti. Hiç kimsenin hali bizim halimize benzemez.) Burada 

yagmâ saldırı biçiminde; ateşin yayılması teşbihiyle ele alınmış. Sonuç olarak kişiyi 

tanınmayacak kadar değiştirmiştir.  

2 Ne îmâna bakdurur ne hod dîne tapdurur 

 ‘Işk odı şöyle dutdı yıkdı dükkânumuzı 

(Aşk ateşi dükkânımızı öyle yıktı ki bizi imana baktırmaz, dine taptırmaz etti.) Yıkılan 

dükkân varlık, benliktir. Aşk ateşi dükkânı yıkmakla aklı da yok etmiştir. İman ve ibadet 

akılla kaimdir.  

3 Virdi birlikden şarâb kılduk dükkânı harâb 

 Cümlesini terk itdük assı-ziyânumuzı 

(Aşk ateşi birlik şarabından sununca, dükkânı harap ettik. Kâr-zararın hepsini terk ettik.) 

Birlik şarabı kâr-zarar hesabı gibi ikilikten uzaklaştırmıştır. Dükkân maişet kazanma yeri 

olduğu için kesrettir. 

4 Niçe nişân vireler kangı yoldan soralar 

 Kamusın elden koduk dîn ü îmânumuzı 

(İnsanlar bizi neye göre tanısınlar? Ne tarafa koysunlar? Biz din ve iman dâhil her şeyi elden 

bıraktık.) Birinci beyitteki vasfını kaybetme hali açıklanmaktadır. Cemiyet içinde bir gruba 

dâhil olamama hali, nişansızlık hali benliğin yok olmasının sonucudur.  

5 Ne assı var ne ziyân gelsün cânuna kıyan 

 Cümlesinden geçüben bulduk Sultânumuzı 

(Ne kâr ve ne zarar düşüncesi var. Can kaygısını da bıraktık. Hepsinden vaz geçerek 

sultanımızı bulduk.) Kar-zarar kesret; can nefistir. Hakka ulaşmak için hepsinden vazgeçmek 

gerekir. Yunus bu hâli paylaşmak için insanlığı kendi yoluna çağırmaktadır. 
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6 Birlikdedür varumuz biz bir olduk kamumuz 

 İkilik söylemege komaz lisânumuzı 

(Var oluşumuz birlik sayesindedir. Hepimiz o bir olan Allah’a ulaştık. O bizim dilimizin 

ikilikten bahsetmesine izin vermez.) Şair sen, ben, o zamirlerini yok edip, hepsini “biz”de 

toplayıp birlik bilinci oluşturmaktadır.  

7 Yüz bin lisân çün geldi yüz bin cân yolda kaldı 

 Yüz bin gözler görmeye bizüm cevlânumuzı 

(Biz yüz binlerce canı yolda terk ettiğimiz için yüzbin dille konuşur olduk. Yüz binlerce göz 

bizim dolaşmamızı göremez.) Yüz bin, sayılamayacak miktar anlamında sonsuzluk ifadesi 

olarak kullanılmış. Sonsuzluğa yolculuk, Mantuku’t-tayr’da olduğu gibi gözle müşahede 

edilemeyen bir âlemde cereyan etmektedir.  

8 Bilelikden cânumuz hîç kalmadı gamumuz 

 Sâfî kendüden açar ma‘den ü kânumuzı 

(Canlarımız birlik olunca hiç gamımız kalmadı. Bizim sahip olduğumuz saf cevher 

madenleri kendiliğinden açılır.)  

9 Gel gör imdi bu kândan ne biter bu ma‘denden 

 Ayrılmazuz birlikden bulduk mekânumuzı 

(Gel şimdi bak. Bu maden ocağında bitki biter mi? Biz mekânımızı bulduk; birlikten 

ayrılmayız.)  

10 Gözler nite göriser kimse nite iriser 

 İki cihândan öte kurduk sayvanumuzı 

(Bulduğumuz mekânı gözler göremez; kimse oraya ulaşamaz. İki dünyanın ötesine 

gölgeliğimizi kurdur.) İki cihan da ikiliktir; birlik çadırı iki cihan fikrinden uzak olmalıdır. 

Mekânsızlık içinde mekân tutmak meta-fizik âlemden seslenmektir.  

11 Yûnus imdi yavu var birlikden durur ikrâr 

 Hîç kimesne bu milkden virmez nişânumuzı / s.337, g.416 

(Ey Yunus, şimdi bu birlikte karar kıl ve içinde kaybol. Bu ülkeden hiç kimse senin 

varlığından haberdar olmasın.)  

Yunus’un bu yokluk âlemindeki yolculuğu, can ülkesinin aşk ateşiyle 

yagmâlanmasıyla başlamıştır. Özne “biz”dir; biz vahdettir. Manzume boyunca bu âlemin 

özellikleri anlatılmıştır. Redd-i matla ile gazel nişansızlıkla başlayıp nişansızlıkla bitmiştir.  

 Ne du‘â kılam ne selâm ne zikr ü tesbîh kılam 

 Bu biş vakt namâzumı ‘ışkun gâret eyledi  / s. 295, g.374-5 

(Aşk beş vakit namazımı bile alıp götürdü. Ne dua, ne selam, ne zikir ve ne tesbih bıraktı.) 

Bu beyitte de aşkın hallerinden bahsediliyor. Tüm eski alışkanlıklara son veren aşk, namaz 

bil kıldırmayacak kadar bitap bırakmıştır şairi. Gâret, ilâhî cezbe (Uludağ, 1999: 200) 

anlamında tasavvuf terimidir. Yunus, diğer manzumelerinde bu terimin Türkçesini, yagmâyı 

kullanmayı tercih etmiştir.  
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Yunus Emre Divânı’nda geçen “Yagmâ” kelimesi tablosu: 

 

Manzume no: İfade şekli Anlamı 

g.143-1a, g.143-

6 

yagmâya virdük vazgeçmek 

g.143-1b yagmâya virdük Saçıp savurmak 

g.143-2 yagmâya virdük Dikkate almamak 

g.143-3 yagmâya virdük dağıtmak 

g.143-4 yagmâya virdük Elden çıkarmak 

g.143-5 yagmâya virdük Yok etmek 

g.143-7 yagmâya virdük Ortadan kaldırmak 

g.143-8 yagmâya virdük Hiçe saymak 

g.143-9 yagmâya virdük Geriye atmak 

g.259-1 yagmâya virür Feda etmek 

g. 271-1 yagmâ olsun   Feda olsun, yok olsun 

g. 271-2 yagmâ olsun   Yok oldu, bitti 

g. 271-3 yagmâ olsun   Yok olsun, yıkılsın 

g. 271-4 yagmâ olsun   Hiç olmasın  

g. 271-5 yagmâ olsun   Berbat olsun 

g. 271-6 yagmâ olsun   Kapışılsın  

g. 271-7 yagmâ olsun   Dağılsın  

g. 271-8 yagmâ olsun   Ortadan kalksın 

g.286-1 Yagmâladı  Darmadağın etti 

g.348-5 Yagmâlar  İstila eder 

g.389-5 Yagmâya verdim Dağıttım, bezl ettim 

g.394-2 Yagmâ oldu Yakıp yıkma 

g.416-1 Yagmâ eyledi İstila etti 

g.374-5 Gâret eyledi Alıp götürdü 

 

Yunus Emre Divanı’nda yagmâ iki anlam çevresinde toplanır: 

1. Olumlu anlam: Gönüllü olarak sunmak ifadesinde yagmâya vermek, yagmâ olsun 

gibi yardımcı fiillerle feda etmek anlamı oluşturulur. 

2. Olumsuz anlam: Cebrî ve gayri iradî olayları ifade etmek için yagmâ oldu, yagmâ 

etti, garet etti gibi 3. Tekil şahıs ekiyle kurulan kiplere yer verilir.  

Çoğunluk olumlu anlamdadır. Olumsuz anlam 3 yerde kullanılır. Her halükârda yagmâya 

maruz kalan kendi varlığıdır. Bizim değerli saydığımız unsurları, daha ulvi bir değer uğruna 

feda etmeyi yagmâ örneğiyle açıklarken, okuyucuya tasavvuf dersi vermektedir.  

Şairin yagmâ örneğini seçmesinin sebebi, gönüldeki ihtilali somut bir örnekle 

anlatmaktır. Yagmâ edilen ülkelerin nasıl yakılıp yıkıldığı, yerle bir olduğu, katliamın 

yaşandığı, can ve mal kaybı gibi dehşetli olaylar, istiare yoluyla gönül ülkesinde 

yaşanmaktadır. Yani Hakk’a ulaşmak işteyen bir salik bu şiddeti kendi içinde yaşamalı, 

kendi kendisiyle savaşıp kıymetli gördüğü her şeyi kendi isteğiyle feda etmelidir.  
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Sonuç 

Yagmâ bir şiddet suçudur. Genel olarak topluluk fiilidir. Tarihte birçok milletin gelir 

kaynağı olmuştur. Milletlerarası savaşın sebebi veya sonucudur. Ülke içinde isyan ve 

eşkıyalıkta da sonuç yagmâdır.  

Türk kültürü yagmâ geleneğini ziyafet biçimine dönüştürmüş; bu vahşet biçimine 

sosyal yardımlaşma, sadaka, zekât verme gibi anlamlar yüklemiştir. Yunus, yagmâya 

gönüllü verme, feda etme anlamları yüklemiş ve bu kelimeyi âdetâ tasavvuf terimi hâline 

getirmiştir. Yunus Emre Divanında “yagmâ” Dede Korkut hikâyelerinde geçtiği anlamıyla 

vermek, ikram etmek, bezl etmek, feda etmek anlamlarında kullanılır. Yagmâ anlamındaki 

çapul kelimesi, menfî anlam taşıdığı için yer almaz. Yagmâ’nın Arapçası ve bir tasavvuf 

terimi olan “gâret” de bir yerde alıp götürmek anlamında kullanılır. Yagmâ kültürüne âşinâ 

olan Yunus, bu kelimeyi “gâret” yerine terim olarak kullanmıştır.  

Yagmâ ismi, aldığı yardımcı fiile göre ve fiilin aldığı nesneye göre yeni anlam 

geliştirir. Talan etmekte cebrî hareket görülür. Yagmâ etmekte ise irâdî yardımcı fiiller 

seçilerek gönüllü birçok hâl tercemesi dile getirilmiştir. Bu tasarrufta şüphesiz geleneğin 

etkisi de hâkimdir.  

Yunus Emre’de yagmâ etkileri: 

Toplumsal: Savaş sahneleri birinci aşamadır. İstila etmek, ele geçirmek, yakıp yıkmak gibi 

sahneler gönüldeki inkılâbın, kişilikteki değişimin şiddetini vurgulamak içindir. İlâhî aşkın 

hücumu, gönülde masivaya dair ne varsa yagmâ örneğiyle yok eder.  

Mahallî: İkinci aşamada muti olan gönlün icra ettiği Hân-ı yagmâ geleneği vardır. 

Yagmâ kültürü içinde yetişmiş olan şair, lutf etme, bezl, etme, ikram etme, varını verme gibi 

hasletlere aşina olduğu için yagmâ kültürüne özel anlamlar vermiştir.  

Ferdî: Üçüncü olarak, saçıp savurma, elden çıkarma, feda etme, ber-hevâ etme, 

talepkâr olmama, değer vermeme hareketi vardır. Mutmain bir gönül tasvirinde, feragat ifade 

etmek için yagmâyı tercih etmiştir. Bir dehşet vukuatı olan “yagmâ” bile, Yunus’un 

dünyasında müsbet değere dönüşmüştür. Yagmânın bu üç aşaması, ferdin de önce toplumdan 

sonra çevreden kopup kendi iç dünyasına dönüş hikâyesini gayet güzel anlatmaktadır. 

“Yagmâ” kelimesinin çağrışımlarıyla, tasavvuf eğitimi verilmektedir. 
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Firdevsü’l-İkbâl’de Geçen Ölçü Adları 

 

Sevda KAMAN* 

 

Öz: Orta Asya Türk tarihinin son döneminin en önemli yerli kaynaklarından birisi 

olan Firdevsü’l-ikbâl, Hîve hanlarından El Tüzer Han’ın (1804-1806) emri üzerine Kongrat 

hanedanının ilk tarihçisi Mûnis ile Mûnis’in ölümünden sonra eserin kalan kısmını (eserin 

beşte birini) kaleme alan Âgehî tarafından yazılmış bir tarih kitabıdır. Bu eseri değerli kılan, 

XVIII. asır ve XIX. asrın birinci çeyreği yani Kongrat sülalesinden olan Muhammed Emin 

İnak (1760-1790), Avaz İnak (1790-1804), El Tüzer Han (1804-1806), I. Muhammed Rahim 

Han’ın (1806-1825) Harezm’de tahtta bulundukları devirlerdeki olayları aydınlatması ve son 

dönem Çağataycasının özelliklerini yansıtmasıdır. Bu çalışmada Firdevsü’l-ikbâl’de geçen 

“ölçü” adları incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak eserin içeriği ve müellifleri hakkında kısa 

bilgiler aktarılmıştır. Eserde geçen ağırlık, mesafe ve uzunluk ölçü adları; yapı, anlam ve 

köken bilgisi açısından analiz edilmiş, dilbilimsel kavram alanları eserden örnek cümleler 

verilerek ortaya konmaya çalışılmıştır. Eserden tespit edilen bu adların ağızlardaki ve 

Türkiye Türkçesi ölçünlü dildeki durumları hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmanın 

sonunda ise ölçü adları alfabetik olarak sıralanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çağatayca, Hive Hanlığı, Firdevsü’l-ikbâl, ölçü adları. 

 

MEASURE NAMES IN FIRDEVSÜ’L-İKBÂL 

Abstract: Firdevsü’l-ikbâl which is one of the most important national resources of 

last period of Middle East Turkish history is a history book that is written by Munis who is 

first historian of Kongrat dynasty and Âgehî who engrosses rest of work (one fifth of) after 

death of Munis at the behest of El Tüzer Han (1804-1806) who is one of the Hive Khans. 

The thing which makes this work valuable is to enlighten first quarter of XVIII. and XIX 

century; namely events in period which Muhammed Emin İnak(1760-1790), Avaz İnak 

(1790-1804), El Tüzer Khan (1804-1806), I. Muhammed Rahim Khan (1806-1825) who are 

from Kongrat family are in throne in Harezm and reflect features of last period Chagatai. In 

this study, “measure” names in Firdevsü’l-ikbâl are examined. In study, firstly short 

information regarding content and author of work is relayed.  Density, distance and length 

measure names in work are analyzed in terms of structure, meaning and etymology, it is tried 

to put forward linguistic concept fields by giving example sentences from work.  Information 

about situations of these names that are determined in work in subdialects and Turkey 

Turkish measured language is given. At the end of research, measure names are listed in 

alphabetic order.  

Key words: Chagatai, Hive Khanate, Firdevsü’l-ikbâl, measure names. 

                                                      
* Yrd. Doç. Dr., Bartın Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, skaman@bartin.edu.tr. 
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1. Giriş 

 “Eğer ölçebiliyorsan, ne hakkında konuştuğunun 

farkındasın, eğer ölçtüklerini bir de rakamsal olarak 

ifade edebiliyorsan, ölçtüğün niteliğin ne olduğu 

hakkında artık bilgi sahibisin, fakat ölçemiyorsan ve 

rakamsal olarak da ifade edemiyorsan, sahip 

olduğun bilgiler yetersiz ve tatmin edici değil; bu 

bilgiler, bilimsel çalışmaların ilerlemesi açısından 

başlangıç olabilir fakat bundan ne kadar emin 

olduğun belli değil.” 

Lord W.T. Kelvin 

İnsanın sahip olduğu ve evrende gördüğü nesnelerin, olguların uzunluklarını, 

miktarlarını, ağırlıklarını, hacimlerini, mesafelerini, derinliklerini ölçmeye ihtiyaç duyması 

evreni idrak etme ve somutlaştırma çabası olarak yorumlanabilir. Başka bir deyişle insanın 

bir niceliğin miktarını kendine mahsus bir ölçü ile tayin etmeye gereksinim duyması 

dünyadaki nesneleri ve olguları anlama, anlatma, modelleme, kalıba sokma arzusu ile de 

açıklanabilir. Ölçü; günlük yaşantımızda,  toplumsallaşma, kentleşme süreçlerinde, ticaret, 

bilim, endüstri, iktisat gibi alanlarda önemi günden güne artan bir kavram haline gelmiştir. 

Joseph Whitworth’un ‘Ölçebiliyorsan üretebilirsin.’’ sözü ölçünün bilimde, teknolojide ne 

denli önemli olduğunu göstermektedir. 

“Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak 

değerlendirme.” (TS 1998: 1723) olarak tanımlanan ölçünün esası karşılaştırmaktır. 

Karşılaştırmaya dayalı oranlama olgusu göreceli olduğundan ölçmede uluslararası standarda 

ulaşmak zaman almıştır. Dünya tarihine bakıldığında tüm ölçü birimlerinde belli bir 

standarda ulaşma çalışmalarının XIX. yüzyılda başladığı görülmektedir. 1874 yılında İngiliz 

Gelişmiş Bilimler Topluluğu uzunluk için santimetre (cm), ağırlık için gram (gr) ve zaman 

içinde saniye (sn) birimlerini önermiştir. Fransız hükümetinin girişimi ile aralarında Osmanlı 

İmparatorluğu’nun da bulunduğu 17 devlet temsilcisinin katılımıyla 20 Mayıs 1875'de 

Paris'te Metre Konvansiyonu imzalanarak evrensel ölçü birimleri kullanılması yönünde 

adımlar 

atılmıştır.(http://www.ume.tubitak.gov.tr/sites/images/ume/ulusal_ve_uluslararasi_metroloji

_sistemi.pdf/ 03.11.2017 ) Daha sonra Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk’ün girişimi ile 

26 Mart 1931’de yapılan değişiklikle metrik sistem yasal metroloji kapsamında yeniden 

kabul edilmiştir. Bugün metroloji adını verdiğimiz ölçme biliminin amacı, bütün ölçme 

sistemlerinin temeli olan birimleri (SI ve türevleri) tanımlayarak, bilim ve teknolojinin 

kullanımına sunmak ve yapılan bütün ölçümlerin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamaktır. 

“Metrolojide Kullanılan Uluslararası Temel ve Genel Terimler Sözlüğü”  ise ölçü terimlerini 

belli bir standarda bağlamak üzere hazırlanmıştır. (http://www.ume.tubitak.gov.tr/sites/ 

images/metroloji_tanimi.pdf)  

Türkçenin tarihi devirlerinden itibaren kullanılan ölçü adları oluşturulurken dilin kendi 

imkânlarına (kelime türetme, gramer öğeleri, metaforlar v.b.) ve alıntılama yoluna başvurulduğu tespit 

edilmiştir. (ORAL SEYHAN 2007: 116) Eski Türkçe metinlerine bakıldığında ticari, dini, 

siyasi faktörlerin de etkisiyle Çin ölçü terminolojisinden birçok ölçü adının alıntılandığı 

görülmektedir. İslamiyet’in kabul edilmesiyle birlikte Arap kültüründen etkilenildiği ve 

Anadolu Selçuklu ile Osmanlı yoluyla coğrafî olarak yakınlaşmasıyla Türk ölçü sistemine 

özellikle Arapça ve Farsçadan birçok ölçü bildiren sözcük girdiği tespit edilmiştir. (SARICA 

2010: 796) Coğrafi, kültürel, ticari, dini vb. faktörlerin dile etkisi ölçü sistemlerinde de 

kendisini göstermiştir. Bu bağlamda Eski Türkçeden günümüze ölçü terminolojisini daha iyi 

anlayabilmek için ölçü bahsinde bugüne kadar yapılmış çalışmaları vermek yerinde 

olacaktır:  

1. Walther HİNZ (1955, 1990): “İslam’da Ölçü Sistemleri”, Marmara Üniversitesi Yayınları 

No 487. (çev. Acar Sevim.) İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. 

2. E.A., DAVIDOVICH (1970): Materialı Po Metrologii Srednevekovoi Srednei Azii, 

Moscow: Nauka. 
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3. Nobuo YAMADA (1971): “Four Notes On Several Names For Weights And Measures In 

Uıghur Documents” Studia Turcica, Budapest, p. 491-498. 

4. Annemaria von GABAİN (1973): “Das Leben im Uigurischen Königreich von Qoço” 

(850-1250) Veröffentlıchungen Der Societas Uralo-Altaica, Band 6, In Kommission bei Otto 

Harrassowıtz -Wıesbaden, s.62-64. 

5. Nancy S. PYLE (1977): Anadolu Halka Ağırlıkları (çev. Eşref Bengi ÖZBİLEN), Journal 

of Turkish Studies, C.2, S. 97-106.  

6. Neşet ÇAĞATAY (1978): “Eski Çağlardan Bu Yana Zaman Ölçümü ve Takvim”, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, s.105-138. 

7. Orhan Şaik GÖKYAY  (1981): “Halk Dilinde Ölçü Birimleri”, Türk Folkloru 

Araştırmaları, 1981 / 1, Ankara: Kültür Bakanlığı Araştırmaları Dairesi Yayınları: 32, s. 41-

48. 

8. Halil İNALCIK (1983): “Introduction to Ottoman Metrology”, Turcica XV: 311-348. Paris 

[(1991): “Osmanlı Metrolojisine Giriş” (çev. Eşref Bengi ÖZBİLEN), Türk Dünyası 

Araştırmaları, İstanbul, s. 21-50.] 

9. Feza GÜNERGUN (1992): “Introduction of the Metric System to the Ottaman State”, 

Transfer of Modern Science and Tecnology to the Muslim World, IRCICA yayınları, 

İstanbul, s. 297-316. 

10. ----------------------- (1998), “Osmanlı Ölçü ve Tartılarının Eski Fransız ve Metre 

Sistemlerindeki Eşdeğerleri: İlk Karşılaştırmalar ve Çevirme Cetvelleri”, Osmanlı Bilimi 

Araştırmaları II, yay., İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayın No. 4111, İstanbul, s.23-68.  

11. Ali YAKICI (1992): “Elazığ’da Derlenen Bilmecelerde Ölçü Birimleri”, Fırat Havzası 

Folklor ve Etnografya Sempozyumu, 24-27 Ekim 1985: 363-382. Elazığ: Fırat Üniversitesi.  

12. Simone-Christiane RASCHMANN (1995): Baumwolle im Türkischen Zentralasien, 

Baumwolle im türkischen Zentralasien, Harrassowitz Verlag, Veröffentlichungen Der 

Societas Uralo-Altaica, Band 44. 

13. Zeki KAYMAZ (1998): “Anadolu Ağızlarında Ölçü Bildiren Kelimeler”, Bir 5-10: 393- 

407. İstanbul. 

14.-----------------------(2000): “Afyonkarahisar Ağzındaki Ölçü Kelimeleri", V. 

Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 13-14 Nisan 2000, Afyonkarahisar, s. 

297-301. 

15. --------------------(2001): “Uşak’ta Ölçü Adları”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, 

C. 1, İstanbul, s. 79-82. 

16. Melek ÖZYETGİN,(2003):   “Eski Türkçede “Ölçü”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları 

Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2003, (Düzenleyen) A.Ü. DTCF, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Ankara; Yayınlandığı yer: Mustafa Canpolat Armağanı, (yay. Aysu Ata, Mehmet 

Ölmez), s. 195-204. 

17.------------------ (2007): “Tarihi Türk Dili Alanında Uzunluk/Mesafe Ölçümünde 

Kullanılan Birimler”, ICANAS 38 (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları 

Kongresi),  s. 1413-1420. 

18. Rıfat ÖZDEMİR (2003): “Çeşitli Kültürlerde Zamanı Ölçme Faaliyetleri ve Bu Konuda 

Osmanlı Mahkemelerinin Uygulamaları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 143, s. 69-104. 

19. Garo, KÜRKMAN (2003): Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri. İstanbul: Mas Matbaacılık. 

20. Dai MATSUİ (2004): “Unification of Weights and Measures by the Mongol Empire as 

Seen in the Uighur and Mongol Documents”, The First Century of Research into the Arts 

and Culture of the Silk Road, Dietlich Reimer Verlag. 

21. Bülent GÜL (2004): Eski Türk Tarım Terimleri, “Ölçüler”, Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, s.344-365, Ankara. 

22. Ünal TAŞKIN (2005):  Osmanlı Devleti’nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, (Yüksek 

lisans Tezi), Fırat Ünv. Sosyal Bilimler Ent., Elazığ. 

23. R. ABLAYEVA (2006): Kazak ve Türkiye Türkçesinde Uzunluk Ölçü Birimleri, Hoca 

Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Türkistan. 

24. Münevver TEKCAN (2006): “Qariš, a Unit of Measurement in Turkic Languages”, Man 

and Nature in the Altaic World, s.399. 
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25. Tanju ORAL SEYHAN (2007): “Çağatayca İki Zafernâme Tercümesinde Kullanılan 

Bazı Uzunluk Ölçüsü Birimleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 

s.116-145. 

26. Emine ATMACA (2009):  "Kazak Türkçesinde Ölçü ve Ölçü Adları", Türk Dil 

Kurumunun Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, s. 21-48. 

27. Mustafa ŞENEL (2009): “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri”, KARADENİZ 

(Black Sea-Черное Море) Yıl: 3, Sayı: 12, s. 80-93. (21-23 Mayıs 2009 tarihleri arasında 

TDK ve Kafkas Üniversitesi ortaklığıyla Kars’ta gerçekleştirilen II. Uluslararası Türkiye 

Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı’nda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş hâlidir.) 

28. Bedri SARICA (2010): “Türkçede Birim ve Ölçü Gösterme”, III. Uluslararası Dünya 

Dili Türkçe Sempozyumu (16-18 Aralık 2010 İzmir), s.793-800. 

29. Gürkan GÜMÜŞATAM (2012): “Eski Türk Tıbbında (XIV-XVI. Yüzyıllar) Ölçüler ve 

Ölçme Usulleri”, Turkish Studies, 7/1 Volume, Winter, p. 1189-1216. 

30.  Kemal ERASLAN (2012): Eski Uygur Türkçesi Grameri, “Ölçü İsimleri”, s.168-171, 

Ankara, 2012. 

31. Sevim YILMAZ ÖNDER (2012): “14. Yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak 

Ölçümü”, Acta Turcica , Yıl: IV, Sayı: 1, s.62-79. 

32. Fikret TÜRKMEN (2012 ): “Türk Kültüründe Tarihi Gelişim İçinde Hayvan ve 

Bitkilerin “Ölçü Birimi” Olarak Kullanılması Hakkında”, Millî Folklor, Yıl: 24, Cilt: 12, 

Sayı: 95, s.96-102. 

33. Sevgi DÖNMEZ (2013): “Hitit Döneminde Değişim Araçları ve Ölçü Birimleri”, The  

journal of Academic Social Science Studies, JASSS, Volume 6, Issue 8, P. 813-832. 

34. Meral OZAN (2013): "Beypazarı Halk Kültüründe Ölçü ve Tartı Birimleri" Kültür 

Evreni, 4 (15), s. 25-40.   

35. Aybüke Betül DOĞAN (2015): Eski Türkçede Ölçü, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara. 

36. Mihray OSMAN  (2017): “Yeni Uygur Türkçesinde Ölçü”, The Journal of Academic 

Social Science, Yıl: 5, Sayı: 40, Şubat 2017, s. 416-428. 

2. Firdevsü’l-ikbâl : 

Çalışmamızda son dönem Çağataycasının önemli eserlerinden biri olan Firdevsü’l-

ikbâl’in İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinin T82 numarada kayıtlı bulunan 

nüshası esas alınarak bu dönemde kullanılan ağırlık, mesafe ve uzunluk ölçü adları tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda eserin İstanbul nüshası üzerine hazırlanan doktora 

tezlerinden yararlanılmıştır.1 Firdevsü’l-ikbâl yazarının devlet adamı olması, hanlığın 

arşivindeki belgelerden yararlanması ve hanla birlikte seferlere katılması münasebetiyle Hive 

Hanlığı hakkındaki verilere ulaşmamızda önem arz eder. Zira bu dönemle ilgili bilimsel 

çalışmaların Çağataycanın Klasik Devri’ne göre daha az olması ve bu döneme ait tarihi 

kaynakların yetersiz olması Firdevsü’l-ikbâl'deki bilgileri daha da değerli kılmaktadır. Bu 

eserde, XVIII. yüzyıl ve XIX. yüzyılın birinci çeyreği yani Kongrat sülalesinden olan 

hanların [Muhammed Emin İnak (1760-1790), Avaz İnak (1790-1804), İltüzer Han (1804-

1806), I. Muhammed Rahim Han (1806-1825)] Harezm’de tahta bulundukları devirlerdeki 

olaylar aktarılmıştır. Mûnis’in Firdevsü’l-ikbâl’de aktardığı olaylar ile ilgili BREGEL 

“Olaylar ve kayıtlarının tutulduğu zaman arasında yedi ve daha çok yıl geçmiş olması 

gerekmektedir. Belli olayların (han tarafından yönetilen askeri seferler gibi) içinde 

bulunabildiği, hatta içinde olduğunu açıkça söylediği zaman bile Firdevsü’l-ikbâl’de 

anlatılanların tamamıyla hafızadan yazılmadığı, kendisi (ve belki de başkaları) tarafından 

tutulan notlara ve günlüklere dayandığını da düşünülebilir. Aksi takdirde bu tür olayları gün 

                                                      
1Eserin İstanbul nüshası üzerine yapılan ve bu çalışmada yararlanılan doktora tezleri şunlardır: 

Hayrullah KAHYA, Mûnis ve Âgehî Firdevsü’l-ikbâl (vr. 1b-156b) (Giriş, İnceleme, Metin, Dizin), 

İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2010; 

Sevda KAMAN, Firdevsü’l-ikbāl Giriş-Transkripsiyonlu Metin-İnceleme (156b-336a)-Dizin, 

İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2012; 

R. Şenay ŞİŞMAN, Firdevsü’l-İkbâl: Giriş, Transkripsiyonlu Metin (vr. 336a-523a), İstanbul: 

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2012. 
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be gün (çoğu zaman yani günün değişik zamanlarını da) ince ayrıntılarıyla meydana 

geldiklerinden yıllar sonra nasıl verebildiğini açıklamak zor olurdu.” der. (BREGEL1999: 

30) Eserde savaşlar, av törenleri, ziyafetler, hanların cülusları ve vefatları, fetihler gibi 

önemli olaylar mesnevi, kaside, gazel, tarih, rübai, kıta, terkib-i bend,beyit, mısra gibi nazım 

biçimleri kullanılarak aktarılmış ve böylelikle anlatım zenginleştirilmiştir.  

Firdevsü’l-ikbâl ve Âgehî üzerine çalışmalar yapan K. Münirov eserin kıymeti 

hakkında naklen şunları aktarmaktadır: 

“a) Ebulgazi Bahadır Han’ın tarihî eserlerini devam ettirmiştir. 

b) Ebulgazi Han kendi eserinde maksadına uygun gelmediği için hayal ürünü olaylara yer 

vermiştir. Mûnis ise Ebulgazi Han’ın hükümranlık kıldığı devirden önceki ve onun han 

olduğu dönemdeki olan olayları ve ayrıca Ebulgazi Han tarafından verilmeyen olayları da 

anlatmıştır. 

c) Harezm’de geniş sülaleye sahip olan kişilerin hayatı hakkında bilgiler verilmiştir. 

ç) Çöller, Aral gölü, Amu Derya’nın önceki yatağı, ve Hacim Han’ın hanlığı döneminde 

Amu Derya’nın yatağının değiştirilmesi hakkında ilgi çekici coğrafi bilgiler ve bunun gibi 

Şahabad ormanı, Bend Sultan hakkında bilgiler de mevcuttur. 

d) Eserdeki materyaller yaşanmış gerçek olaylar olup, kronolojik bir yapıya sahiptir. 

e) Yazar, eserini yazarken sözlü ve yazılı kaynakları dikkatli bir şekilde inceleyip ondan 

sonra onları değerlendirmiştir. 

f) Eser, ilmî bir dille yazılmıştır. 

g) Kitapta anlatılan olaylar birbirleri ile mükemmel bir şekilde ilişkilendirilmiştir.”  

Şir Muhammed Mûnis bu eseri tamamlayamamıştır. O, kadimî zamanlardan 

başlayarak, Muhammed Rahim Han hükümranlığının yedinci yılına (1813’e) kadar olan 

olayları yazmıştır. Eseri onun öğrencisi ve yeğeni olan Muhammed Rıza Âgehî 

tamamlamıştır. Âgehî, 1813’ten 1825’e kadar Harezm’de I. Muhammed Rahim Han ve 

Allahkulu Han hükümranlığı dönemindeki olayları kaleme almıştır. Bunun sebebi, 

Muhammed Rahim Han’ın Mûnis’e, Mirhand’ın meşhur Ravzatu’s-safâ adlı eserini Özbek 

Türkçesine tercüme etme işini buyurmasıdır. O da bu tercüme işini yapabilmek için 

Firdevsü’l-ikbâl’i yazmaktan vazgeçmiş ve bu işi Âgehî devam ettirmiştir. (KAMAN 2012: 

1, 3) 

Eserde savaş ve seferlerden, fetihlerden, Hive Hanlığı coğrafyasından bahsedildiği 

için ölçü adlarından istifade edilmiştir. Yanı sıra Hive Hanlığı döneminde inşa edilen köprü 

ve hisarlara dair bilgileri, açılan kanalların derinliklerini ve genişliklerini, sefere çıkılacak 

bölgelerin mesafelerini ifade ederken de yazar ölçü adlarına başvurmuştur.  Çalışmamızda 

Firdevsü’l-ikbâl’de geçen ağırlık, mesafe ve uzunluk ölçüleri Tanju ORAL SEYHAN’ın 

Çağatayca İki Zafernâme Tercümesinde Kullanılan Bazı Uzunluk Ölçüsü Birimleri 

makalesindeki tasniften ilham alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır: 

3. Firdevsü’l-ikbâl’de Geçen Ölçü Adları: 

3.1. Yabancı Kökenliler 

3.1.1. andāza  
(Far. endāze) Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te kelimeye “Bez, kumaş gibi şeyleri 

ölçmekte kullanılan ve çarşı arşını da denen 65 santimlik uzunluk ölçüsü. [Kelime 

Türkçeden Balkan dillerine de geçmiştir]” karşılığı verilmiştir. Kelime, endâzeye gelmemek 

(ölçülememek, hesaplanamamak, ölçüye ve akla uygun olmamak) ve endâzeye vurmak 

(ölçmek, tartıp biçmek) ifadelerinde de halen kullanılmaktadır. (AYVERDİ, TOPALOĞLU 

2010:343)  

Endaze kelimesi günümüzde deyimler dışında birçok türküde karşımıza çıkmaktadır: 

Tokat “Hey On Beşli” türküsünde  “Fistan aldım endazesi on yediye” şeklinde; bir 

Manisa/Gördes türküsünde ise “Gadife'nin Endazesi Mecide”  şeklinde; Hendek 

türküsünde “Ölçelim de o güzelin ince belin/Bir gümüş endaze ilen” Denizli türküsünde 

“Beş endaze Fatma gızın şalvarı” şeklinde geçmektedir. 

Mehmet ERKAL’ın Arşın adlı makalesinde “Özellikle ipekli kumaşların ölçümünde 

kullanılmak üzere çarşı arşınından daha kısa olan ve endaze adı verilen bir ölçü birimi daha 

geliştirilmiştir ki bunun amaç, nispeten pahalı olan bu mamullerin fiyatını düşük göstermek 

olsa gerektir: Kelimenin aslının hendese veya hindaze olduğu zannedilmekteyse de endahten 
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(ölçmek) masdarından türemiş olması daha akla yakındır. Her biri dört parmak genişliğinde 

dört kabzadan veya her biri ikişer kerahlık sekiz rubudan ibaret olup metrik sistemde 65 

santimetreye eşittir.” ifadeleri mevcuttur.(ERKAL 1991:412)  

Kutadgu Bilig’de “sınır, ölçü” (ÜŞENMEZ 2006: 200) anlamlarında kullanılan 

kelime, Firdevsü’l-ikbâl’de bi-andāza şeklinde “ölçüsüz, sayısız” anlamıyla on dört kez sıfat 

olarak (13a/3, 221b/07,253b/06, 228b/01, 394a/07, 402a/15, 406a/17, 413b/09, 438a/01, 

440a/06, 448a/14, 457a/06, 464a/07, 481b/04) kullanılmıştır:  

(221b/07): Ġayrat-ı calādat ve ĥamıyyat-ı şacāǾatdın (6) anıñ sar-vaķtıġa Masīĥā dék 

ķadam yétkürüp ölük cısmıġa ĥayāt-ı tāza ve na-umīd cānıġa (7) masarrat-ı bī-andāza 

baġışladı. 

Yine andazāsız kelimesi de eserde bir kere kullanılmıştır: (248b/13) “Köller aña 

ġāyat [u] andāzasız/Körünüben (14) öyle ki aħżar téñiz” 

Eserde kelimenin “liyakat, mertebe, sınır” anlamlarında da kullanıldığı 

görülmektedir. Yanı sıra eserde ŧanāb-andāza ifadesi kullanılmıştır. Ŧanāb (ölçü ipi) ŧanāb-

andāza ise endaze ölçümü için kullanılan ip anlamında kullanılmaktadır. Ŧanāb aynı 

zamanda Harezm’de 4037- 4097 metre kare arasında bir ölçüdür. (BREGEL 1999: 637) 

Metinde bir kez kullanılmıştır: (325a/11):  Nā-gāh ħabar-dār bolduķ kim atımız ayaķınıñ 

astıdaġı (11) muz taħmīnan bir ŧanāb-andāzası bola alġay muźabźab bolup oyulup bara 

durur. 

3.1.2. fersaḫ /farsang 

(Ar. fersaḫ < Fars. ferseng) 3 millik uzaklık ölçüsüdür. [Yaklaşık 5 kilometre olup 

kullanıldığı yere ve zamana göre uzunluğu değişmiştir. Günümüzde fersah fersah “çok, pek” 

anlamında kullanılmaktadır.  (AYVERDİ, TOPALOĞLU 2010: 378) BREGEL, Orta 

Asya’da XIX. yüzyılda 9-10 km’ye karşılık geldiğini DAVIDOVICH’in makalesini referans 

göstererek ifade etmiştir. (BREGEL 1999:570) 

Yusuf HALAÇOĞLU’nun fersah başlıklı yazısında kelimeye dair ayrıntılı bilgilere 

ulaşmak mümkündür (HALAÇOĞLU 1995: 412): “Süryânîce’de prasahā, Pers dilinde 

frasang, Heredot ve Xenophon’da “παρασαγγης” şeklinde geçmektedir.Kāmûs-ı Osmânî’de 

3 mil uzunluğunda mesafeye 1 fersah denildiği kayıtlıdır. 1 fersah İran’da, atın normal 

yürüyüşüyle 1 saatte gittiği mesafe karşılığı kullanılmakta olup bu da 6000 zirâ (6, 23 km.) 

yapmaktadır. Arap fersahı ise “fersah-ı tûlî, fersah-ı sathî, fersah-ı cismî” olmak üzere üçe 

ayrılıyordu. Bunlardan fersah-ı tülî 3 mile eşit olup (12.000 tûlî zirâ) her mil 40 Mısır el 

arşını kadardı. Mısırlılar’ın el arşını ise 49, 875 cm uzunluğunda olup bu da 4 şer’î arşına 

yani bir kulaca (bâ‘) karşılıktı. Dolayısıyla 3 mil 5, 985 km. etmekteydi. Fersah-ı sathî ve 

fersah-ı cismî alan ölçüleri olarak kullanılmakta olup sathî m2, cismî ise m3 cinsinden 

değerlendirilmektedir. 1 fersah denizcilikte 3 deniz mili yani 5, 570 km. karşılığı kabul 

edilmektedir. İngiliz fersahı 5, 569 km., İspanyol âdi fersahı 5, 607 km., kraliyet fersahı 7, 

066 km., İsviçre fersahı 4, 480 km., posta fersahı 3, 898 km., âdi kara fersahı 4, 445 

kilometredir. Amerika Birleşik Devletleri’nin güneybatı bölgelerinde İspanyolların yaptıkları 

ilk topografya çalışmalarında kullandıkları kara fersahı ise yaklaşık 2, 63 mile karşılıktır.” 

Bu bilgilerden fersah’ın bölgeye ve zamana göre farklı ölçülere karşılık geldiği 

anlaşılmaktadır. 

Divân-ı Hikmet’te geçen ferseng kelimesine “fersah, üç millik bir mesafe ölçüsü” 

karşılığı verilmiştir. (ÜŞENMEZ 2006: 210) Kıpçak Türkçesi Sözlüğü’nde fersaħ 

kelimesinin bir uzunluk ölçüsü birimi olduğu Kitâb fi'l-Fıkh bi-Lisâni't-Türkî’de ve İrşâdü'l-

Mülûk ve's-Selâtin’de geçtiği belirtilmiştir. (TOPARLI 2007: 82) 

Metinde farsaħ  iki kere kullanılmıştır. (bir farsaħ) 113a/5,  (bir farsaħ) 383a/03): 

Ķuran Bahādur -kim Çıldır uruġınıñ uluġı durur- ol él bile Ĥasan ĶalǾasınıñ kün toġar (3) 

ķıblasıda bir farsaħ yıraķ ķışlaķ ķılıp olturup érdi. 

farsaħlıķ kelimesi ise eserde 3 kere (193a/08, 32b/13, 73a/8)  farsaħlıġ 9 kere 

kullanılmıştır:  ( iki farsaħlıġ) 329a/12, (bir farsaħlıġ) 33a/8, 63a/9, 72a/10, 180b/13, 

285b/01, 318a/16, (üç farsaħlıġ) 173a/10, (ikki farsaħlıġ) 320b/12): “Muĥammad Amīn Inaķ 

hem (8) yurtdın āvvāra ķılıp Baba Bégniñ vaķıǾasıda yana kéltürüp (9) Ak Sarāy ve Muz 

Kömgen ĥudūdıda -kim dārus’s-salŧana-ı Ħīvaķġa taħmīnan üç (10) farsaħlıġ yol durur- 

süknā taǾyīn ķılıp durur érdi. Bu ŧabaķa tört (11) uruķġa munķasım bolġusı durur.”  
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Eserde farsang kelimesi de üç kere kullanılmıştır. (otuz farsang) 318b/1,  (yüz 

farsang) 321b/14,  (ikki yüz farsang):  

(321b/15):  Davrasınıñ mısāĥatı taħmīnan otuz (16) farsang bola alġay, Kök Özekniñ köprek 

suyı aña aķar érdi. 

3.1.3. manzıl/menzil 
(Ar. nuzūl “inmek, konmak, konaklamak”tan menzil)   İki konak arasındaki uzaklık, 

bir konaklık mesafe, normal yürüyüşle bir günlük yol anlamına gelmektedir. HALAÇOĞLU 

menzil’in “Konaklama noktaları birbirine eşit uzaklıklarda olmayıp her bir menzil coğrafi 

şartlara, emniyetin ve menzil ihtiyaçlarının sağlanabileceği yerlere göre değişik mesafelerde 

kurulmuştu. Menziller, ana ve tali yollar üzerinde haberin çabucak yerine ulaştırılabilmesi 

için üç saatten yirmi sekiz saate kadar olan mesafelerde tesis edilmiştir. Osmanlı Devleti’nde 

resmî haberleşmeyi sağlayan posta teşkilâtı ve ordunun konaklama noktaları için kullanılan 

bir terim.” olduğunu ifade etmiştir.(HALAÇOĞLU 2004: 159) BREGEL, menzil’in Orta 

Asya’da bir günlük yürüyüş yolu anlamına geldiğini ancak saatte kaç kilometreye denk 

geldiğinin farklı koşullara göre değişebildiğini dile getirmiştir. (BREGEL 1999: 614)  

Ora Türkçeden beri dilimizde olan kelime Firdevsü’l-ikbāl’de 1 kere,  manzıl 

kelimesi ise 9 kere kullanılmıştır. (bir manzıl ve bir yarım manzıl) 384b/01, (bir yarım 

manzıl) 450b/05,  (üç manzıl) 430a/03, (béş manzıl) 481b/16,  (bir manzıl) 450b/07, (ikki 

manzıl) 450b/06, 514b/02, (yarım manzıl) 434b/11,  (iki manzıl) 420b/13, (ikki üç manzıl) 

487a/14, (bir manzıl) 436a/09, (bir menzil) 461a/15) İki konak arasındaki uzaklık anlamına 

gelen  manzıllıġ  ifadesi ve (512b/16) manzıllıķ ifadesi birer kere (448b/04) kullanılmıştır: 

“Yek-şanba küni nahżat lıvāsın ĥarekatġa (4) kirgüzüp yarım manzıllıķ yol yürüp bir sunıñ 

kenārın mażrab-ı bār-gāh-ı gerdūn-sā ve maķarr-ı kevkebe-i (5) vālā ķılıp dururlar.” 

menzillik kelimesi ise eserde 11 kere geçmektedir. ( 281b/11, 308a/10, 323a/17, 310b/01, 

381a/12, 498a/15, 359b/03, 450a/01, 461a/14, 462a/02):  

(310b/1): Ve üç menzillikde kéynidin yétüşüp ķatıġ uruş vuķūǾ taptı. 

3.1.4. mīl 

(Ar. mіl < Lat.) [Kelime Latince’den İngilizce ve Fransızca gibi batı dillerine de 

geçmiştir; eskiden kullanılan mil kelimesiyle son dönemlerde Fransızcadan Türkçeye 

geçen mil (mille) birbirine karışmıştır] Uzunluğu ülkeden ülkeye değişen bir uzaklık ölçüsü 

birimidir. Mîl-i a’şârî: Kilometre. Mîl-i bahrî: Deniz mili, 1852 metre, ekvator yayı 

uzunluğunun 3600’de biri. Mîl-i berrî: Kara mili, 1609,3 metre. Mîl-i coğrâfî: Coğrafyada 

kullanılan mil, coğrafî mil, 1852 metre. Mîl-i şer’î:4000 adıma eşit uzunluk. (AYVERDİ, 

TOPALOĞLU 2010: 823)  

STEINGASS kelimeyi  mīl,  “A mile of four thousand cubits or camel-paces, = third 

part of a parasang; a mile (generally = English or Italian, sometimes = German meile or 

French lieue)” şeklinde  açıklamış, mīll’in  4000 arşına  denk geldiğini 

belirtmiştir.(STEINGASS 1892: 1363) Kıpçak Türkçesi Sözlüğü’nde mīl kelimesinin 4000 

adımlık mesafe anlamında  İrşâdü'l-Mülûk ve's-Selâtin’de geçtiği belirtilmiştir. (TOPARLI 

2007: 1184) Tanju ORAL SEYHAN ise mīl’in 4000 ķadem’e 12000 yıġaç’a denk geldiği 

ifade etmiştir. (ORAL SEYHAN 2007: 132) KALLEK ise mīl  başlıklı yazısında “Kelimenin 

aslı Latince “bin” anlamındaki mille olup (Grekçe milion) Roma ordusunun -her iki ayakla 

birer tane olmak üzere- 1000 çift adımda yürüdüğü mesafeyi ifade etmek için kullanılmış, 

Roma İmparatorluğu’nun nüfuzu altındaki bölgelere de geçmiştir. Latin alfabesindeki “M” 

harfinin değeri de 1000’dir. Arap dilcilerinin, gözün erişebildiği mesafeyi gördükten sonra 

başka tarafa “meyl” etmesi sebebiyle bu uzaklığa aynı kökten “göz erimi kadar uzunluk” 

anlamında mîl adı verildiği şeklindeki açıklamaları bir yakıştırmadan ibaret olmalıdır. 

Kelime, “açık alandaki bir kimsenin cinsiyetinin veya gidiş istikametinin anlaşılamayacağı 

mesafe” şeklinde de tanımlanmıştır. Mesafe belirtmek için birer mil aralıklarla dikilmiş yol 

işaretlerine de Arapça’da mîl adı verilir. Kelime Farsça’ya ve Türkçe’ye mîl şeklinde 

geçmiştir. Bu ölçü deniz mili ve kara mili olmak üzere iki çeşittir. Milin üskatları fersah ve 

berîd, askatları kasaba, kulaç, adım, arşın, ayak, kabza, parmak, arpa ve katır kuyruğu kılıdır. 

Mil yerine İran’da kürûh, Hindistan’da kos adı verilen daha uzun ölçü birimleri kullanılırdı.”  

(KALLEK 2005: 53) ifadelerine yer vermiştir. Açıklamalardan anlaşıldığı üzere mil de her 

bölgede uzunluğu muhtelif olan bir mesafe ölçüsüdür. 
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Mīl kelimesi metinde iki kere (353a/04, 340b/15) kullanılmıştır: 

(353a/04): Tañlası, kim (3) panç-şanba küni durur érdi, çāşt-gāhda Kuncud 

Yarmanıñ sengeridin köçüp (4) Yengiçke saķķāsıda daryānıñ ķıraġın, kim masāfatı ķorġanġa 

bir mīl durur.” 

3.1.5. mıŝķāl  
(Ar. ѕeķālet “ağır olmak”tan miѕķāl) Son zamanlarda sâdece altın, gümüş, inci gibi 

kıymetli mâden ve mücevherleri tartmakta kullanılan ve kullanıldığı yere, zamana göre 

değişiklik gösteren, yaklaşık 1,3 veya 1,5 dirhem yahut 20 veya 24 kırat ya da 4,009 veya 

4,80 gr. karşılığı olarak kabul edilen ağırlık ölçüsü birimi. Miskal ile “pek az miktarda, çok 

az ölçüde” miskal miskal “az miktarda, az sayıda” ifadelerinde yer bulan kelime  “Dostluk 

kantarla, alış veriş miskal ile.” atasözünde de kullanılmaktadır. (AYVERDİ, TOPALOĞLU 

2010: 828) 

 “Sözlükte "ağır olmak" manasındaki sikal kökünden türeyen miŝķāl kelimesi 

"ağırlık" demektir. Terim olarak altın, gümüş, ilaç ve gülyağı gibi değerli şeylerin 

tartılmasında kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimini ifade eder. Ayrıca örfte 1 miskal 

ağırlığındaki dinarlara da (altın sikke) bu isim verilmiştir. Akkadca'sı meşkalu 1 meşkaltum 

1 şiklu, Asurca'sı şiklu, Ugaritçe'si şekal, Fenikece'si mişkal, İbranice'si şek el 1 mişekal 1 

mişekôl, Aramke'- si şikla, Ermenice'si mitpal 1 mispal, Süryanlce'si siklôs 1 metkala olan 

kelime Grekçe'ye siklos, Latince'ye siclus şeklinde geçmiştir.” Eski bir ağırlık ölçüsü ve para 

birimi. Walter Hinz, çeşitli bölgelere has miskallerin metrik karşılıklarının tespitine 

çalışmışsa da bunu kendi bulgularına dayanan 3,1 25 gramlık standart bir ölçek dirheminden 

hareketle yapma hatasına düşmüştür. Çünkü tam aksine, klasik kaynaklarda dirhem 

ağırlıklarının hesabında Cahiliye döneminden beri değişmezliği sabit olan, nümismatik 

verilerin de desteklediği genel kanaate göre metrik de- ğeri 4,25 grama karşılık gelen 

miskaller esas alınmıştır.” (KALLEK 2005: 182)  ATMACA, Derleme Sözlüğü’nde bu ölçü 

adının Erzurum yöresinde kuyumcuların kullandığı 5 g'lık ağırlık ölçüsü birimi olarak 

verildiğini ifade etmiştir. (ATMACA 2009: 29) Metinde bu kelime iki kere kullanılmıştır. 

(165b/12, 516a/05):  

(165b/12): Ol ĥażrat alardın tanbīh-ı (10) balīġ bile ıstırdād u muŧālaba ķılıp alarnı 

Ǿuķūbat zındānıġa maĥbūs ķıldı ve ıstıǾlā-yı (11) aǾlām-ı şevket ve istiksār-ı āǾdā-yı 

davlat üçün öz hażratıġa maħśūś bir ŧuġ-ı ħūrşīd-(12) furūġ yasattı kim anıñ māhīça-ı 

duruħşandasıġa miñ mıŝķāl altun śarf (13) bolup cavāhır-ı girān-māya bile zıynat u pīrāya 

taptı.” 

Ayrıca eserde “tartı, ölçü âleti, terâzi” anlamına gelen Arapça kökenli mīzān  

(Ar. vezn “tartmak, ölçmek”ten mіzān) kelimesine de rastlamaktayız. Bu kelime iki kere 

kullanılmıştır. (242b/17, 345a/09): Bā-vucūd ol durur kim munśıf-ı mīzān ve avāyıl-ı (10) 

ħazān durur érdi, arāżī-ı razm-gāhnı şamşīr-ı śāǾıķa-bār damıdın abr-ı nīsānnıñ (11) 

yamġurı dék ħūn-rīzlik körgüzüp mufsıdlar ķanıdın gülistān ķılıp dururlar. 

3.2. Türkçe Kökenliler 

3.2.1 İnsan Uzuvlarından Yararlanma (Antropometrik sistem) 
İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalına antropometri denmektedir. İnsana en 

yakın kavramlar olan organ adlarının ölçü adı olarak kullanılması şaşırtıcı değildir çünkü bu 

kavramların her dilde kullanım sıklığı fazladır.  

3.2.1.1. avuç 

(Eski Türk. aḏut > *ayut > avut > avuç) sıf. (Sayı sıfatlarıyla) Elin hafifçe 

kapatılmasıyla meydana gelen çukurluğun alabileceği (miktar.  Günümüzde kullanılan avuç 

avuç “bol bol, avuç dolusu”; avuç dolusu “(para için) pek çok”; avuç içi kadar  “(yer için) 

pek küçük” ifadelerinde miktar bildirmektedir. (AYVERDİ, TOPALOĞLU 2010: 88) 

CLAUSON bu kelimenin anlam alanı için “Temel olarak ‘avuç dolusu’ fakat bazen 

de ‘avuç içi’; kelimenin yapısının oldukça olağandışı fonetik bir olaya sahip olduğunu, -u- ve 

-đ-‘nin etkisi altında –y- yerine –v-/-w- olmuştur, belki de buna karşılık, -t XI. yy’da –ç 

olmuştur. Bütün modern şivelerde yaşayan bir kelime olan avuç; tarihi metinlerden Uyg. 

VIII, Hak. XI., Çağ. XV., Harz. XIV., Osm. XIV. avuç ‘avuç’ pek çok metinde geçmektedir.  

XVIII. Rumi’de’ avuc oyunu’ bir çeşit kumar, tahmin oyunudur. Herhangi bir şeyi elinde 
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tutmak ve tek mi çift diye soru sorarak oynanan oyunun adı, yanlış bilen oyunu kaybediyor.” 

(CLAUSON 1972: 44) biçiminde bilgiler aktarmıştır.  

RÄSÄNEN’e göre avuç kelimesi, adut~ *abuç bulaşma ses hadisesiyle, 

DOERFER’e göre adut>avut> analoji ses hadisesiyle, Eren’e göre adut>*ayurt>avut 

biçiminde fonetik bir değişimin sonucunda > avuç olmuştur. (EREN 1999: 25) 

Derleme Sözlüğü’nde koşamlamak  «İki elin yan yana gelmesiyle oluşan avuçla 

ölçmek» anlamına gelmektedir: Buğdayı koşamladım, on koşam geldi. (-Çr.) [XII. cilt] 

  Avuç kelimesi metinde (bir avuç) şeklinde dört kere geçmektedir. (14a/15, 20b/9, 

62b/5, 111b/4, 112a/11, 515b/02): 

(20b/9): Cārūd-ı mardūd bir avuç tofraķ alıp Nūĥ Ǿalayhi’s-salāmnıñ mubārek (10) yüzıġa 

urdı. 

3.2.1.2. barmaķ  

[XIII. yüzyıldan itibâren kullanılmaya başlanmıştır; Eski Türkçede 

parmağa erñek deniyordu.] Eski ölçü sisteminde 1586 yılına kadar arşının altmışta birine, bu 

tarihten sonra yirmi dörtte birine eşit olan uzunluk ölçüsü birimi, bir parmak kalınlığında 

uzunluk ölçüsü.: Altı karış bir parmak kuşak yüksekliğidir (Kâtip Çelebi’den Seç.). İngiliz 

uzunluk ölçüsü olan ayak’ın on ikide biri, 25,4 mm., inç, pus. Sayı ile kullanıldığı zaman) El 

parmağının eni kadar olan:  parmak kadar: Çok küçük, küçücük. (AYVERDİ, 

TOPALOĞLU 2010: 978) Parmak kelimesinin tarihi ve çağdaş lehçelerde kullanımı ve 

kökeni ile ilgili pek çok yayın mevcuttur.2 

Derleme Sözlüğü’nde parmak kelimesini karşılayan ve parmakla ölçmek anlamını 

veren kelimeler şunlardır: 

barmak, barmak (I) [barmah, barnak (I)] 1. Parmak. (-Ba.; iğneciler *Mudurnu -Bo.; Anaraş 

*Sürmene -Tr.; Çilehane *Reşadiye -To.; Danışman *Fatsa, Kuzköy *Akkuş -Or.; 

Nefsiköseli *Görele -Gr.; -Gm.; *Kilis -Gaz.; *Antakya -Hat.; Karaçay, Başhöyük aşireti 

*Kadınhanı -Kn.) [barmah]: (*İğdır ve köyleri -Kr.; *Erciş -Vn.) bannah Parmak. (-Yz.; 

Kızılcın *Sarıoğlan -Ky.) (DS, I. cilt 2009: 534)  

[barnak (I)]: (Örkenez *Yalvaç, Senir *Keçiborlu, Uluğbey *Senir-kent, Gönen -Isp.; -Brs.; 

*Sivrihisar -Es.; Tepe, *Seben, Hacıahmet *Düzce -Bo.; Taşoluk *Göksün, -Mr.; 

*Yayladağı, *Antakya köyleri -Hat.; -Yz.; Hasanoğlan, Kıbrıs -Ank.; Yahyalı *Develi -Ky.; 

-Kn.; -Ada.; Sökün, Kocabük *Silifke, Hacıhamzalı *Tarsus, Burhan -İç.) barnak Parmak. 

(Dereçine *Sultandağı -Af.) (DS, I. cilt 2009: 534) hamak, hamak [bamrak, baımak (I), 

barbah] Parmak. (Hisarardı *Yalvaç -Isp.; Kayadibi, Çeltek *Yeşilova, *Tefenni -Brd.; 

Oğuz *Acıpayam, Karahisar *Tavas, Homa *Çivril -Dz.)[bamrak]: (Hasanoğlan -Ank.) 

[bannak (I)]: (Sarıköy *Merzifon -Ama.; *Bor -Nğ.; Tozkovan, Sey-men *Gülnar -İç.) 

[barbah]: (Koyundere *Ahıska -Kr.) ’ (DS, I. cilt 2009: 534)  

başak tutmak. (-Kr.) boğumlamak (I) Her hangi yuvarlak bir şeyin çevresini, başka bir şeyle 

karşılaştırmak amacıyla, sağ elin baş ve orta parmaklarıyla kavrayarak ölçmek. (*Mesudiye -

Or.) (DS, I. cilt 2009: 534)  

bir cimdik [bir çimdik] İki parmak tutamı kadar. (*Tarsus -İç.) [bir çimdik]: (-Kr.; -Yz.) DS, 

II. cilt 2009: 1222) 

                                                      
2 Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için bk. Tuncer GÜLENSOY, Türkçe ve Altay Dillerinde "Parmak" Adları 

(Parmakların Vücut Diline Katkıları), (http://www.kulturevreni.com/22-7.pdf/3.11.2017); Emine 

GÜRSOY-NASKALİ, “Türkçede Parmak ve Beş Parmağın İsimleri”, Türklük Araştırmaları Dergisi, 

S. 8, 1997, s. 233-240.; Levent DOĞAN, “Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme – ana ve 

ara temel kelimeler-”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, s. 141-163, Edirne 

2005; Mine NAKİPOĞLU, “Türkçede Kullanılan Vücut Sözcükleri [Words For Body Parts İn 

Turkish]”, In Proceedings of 22nd National Conference on Turkish Linguistics, Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Yayınları. (pp. 319-330), 2009; Engin ÇETİN, “Uygurca Kiçig Erngek, Karahanlı 

Türkçesi Çıçalak Ve Türkiye Türkçesi Serçe Parmak Sözleri Üzerine”, (Turkish Studies, International 

Periodical For The Languages, Literatures and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Mehmet Aydın 

Armağanı, Volume/Sayı 7/4, Fall/Sonbahar 2012, s. 1217-1227, 2012; Yaşar TOKAY, “Dīvānü 

Luġāti’t-Türk’te Geçen Çıçalak ‘Serçe Parmak’ Ve Çıçamuk ‘Yüzük Parmağı’ Kelimeleri Üzerine 

Bazı Düşünceler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi C. 5, S. 22, 2012. 

http://www.kulturevreni.com/22-7.pdf/3.11.2017
https://linguistics.boun.edu.tr/sites/linguistics.boun.edu.tr/files/uploads/Nakipoglu.2009.pdf
https://linguistics.boun.edu.tr/sites/linguistics.boun.edu.tr/files/uploads/Nakipoglu.2009.pdf
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cerek (III) Baş parmakla işaret parmak arasındaki uzunluk. (*Arpaçay -Kr.) (DS, II. cilt 

2009: 885) 

parmaklamak Parmakla ölçmek: Çapıtı parmakladı. (Ülkü -Brs.) parnak Parmak. (-Nğ.) 

cenge Parmaklar aşağı doğru olarak elin alabileceği ölçüde, avuç dolusu. (Kerkük) [XII. cilt] 

 çiplik (III) Baş ve işaret parmaklarının arasındaki açıklıktan ibaret olan bir ölçü. (Ayşepınar 

-Ky.) DS, II. cilt 2009: 1234): 

çippek [-> çipik] 

çippen [-> çipik] 

çipre [-> cibre (I)] 

çipri [->çirpi (I) -1] 

BREGEL,  Harezm’de bir parmak ölçüsünün 2.2 cm’ye denk geldiğini ifade etmiştir. 

(BREGEL 1999: 634) Metninde barmaķ kelimesi ölçü anlamında bir kere kullanılmıştır: 

  Çūn āftāb-ı İskenderī sıpıhr-ı nil-gūnnıñ [322b] (1) daryā-yı aħżarıġa keştī-ı nūr sürüp 

durur. Bā-vucūd kim téñizniñ muzı tört (2) barmaķ ve yarım ķarışdın zıyāda ķalın toñmay 

durur érdi. 

3.2.1.3. ķarı  

CLAUSON “Temel anlamının dirsek olduğu, ancak bu kullanımının haricinde 

sıklıkla bir ölçü terimi olarak kullanıldığına dikkati çekmiş, dirsekten parmak uçlarına 

kadarki uzaklığı belirten ölçü terimi olan kübitle eş değerde kullanılmıştır.(CLAUSON 1972: 

644)  Eski Türkçeden beri kullanılan bu kelimeye ilişkin YAMADA ‘Elle (ein Längenmass, 

etwa 30 cm)’ 30 cm’lik bir uzunluk olduğu bilgisini vermiştir. (YAMADA, 1993: 274).   

Babür’ün Mübeyyen adlı eserinde bir tutamın yarım karı’ya, bir karı’nın altı tutama 

geldiği bilgisi mevcuttur. (ORAL SEYHAN 2007: 130) BREGEL, ķarı’nın Harezm’de 149 

cm’ye denk gelen bir ölçü olduğunu ifade etmiştir. (BREGEL 1999: 631) Şeyh Süleyman 

Efendi kelimeye karşılık « bir kulaç, iki zira (dirsekten orta parmak ucuna kadar olan 

uzunluk ölçüsü)» açıklamasını yapmıştır. (ŞEYH SÜLEYMAN 1298: 218) 

Metinde kelime beş kez kullanılmıştır:  20b/15, 21a/4, 274a/09, 273a/07, 274a/10): 

(274a/09) “Bu nahrnıñ baġlanġan yériniñ (9) Ǿarżı yüz seksen ķarıdın köp érdi ve Ǿumķı 

altmış.” 

3.2.1.4. ķarış  

Karış, başparmak ile serçe parmak arasındaki açıklık kadar olan uzunluk birimidir. 

BREGEL,  Harezm’de bir karışın yaklaşık 22-23 cm’ye denk geldiğini ifade etmiştir. 

(BREGEL 1999: 634) 

CLAUSON, ķarı ve ķarış kelimelerinin önce silah anlamında sonradan ölçü birimi 

olarak küçük ses değişiklikleriyle bütün Türk lehçelerinde kullanıldığını ifade etmiştir. Ķarış 

kelimesinin yapısı hakkında <*kar- ‘dan türemiş isim şeklinde vermiş, anlamı için “karış, 

açılmış başparmakla küçük parmağın ucu arasındaki mesafe” demektedir. (CLAUSON 1972: 

644-645 ) GÜLENSOY kelimenin “karı-” fiiline “-ş” fiilden isim yapma eki gelerek 

oluşmuş bir isim olduğunu ifade etmiştir. (GÜLENSOY 2007: 470). 

 Kaşgarlı’nın eserinde geçen kelimenin (DLT I, 248) “Ol barçın ķarışladı “o ipekli 

kumaşı karışladı [karış miktarına göre ölçtü] (DLT III, 335).”  örneğinden hareketle 

kumaşların ölçümünde kullanıldığını anlamak mümkündür. (ATALAY 1991-1992 ) 

Çağataycada sıkça kullanılan bu kelime için Arat, karış <kar-ı+ş’ı ‘gerilmiş hâlde 

başparmak ucundan ‘serçe’ parmağın ucuna kadar uzanan bir mesafe ölçüsü olarak vermiştir. 

(ARAT 1987: 616) 

Firdevsü’l-ikbâl‘de ķarış kelimesi metinde beş kez geçmiştir (322b/02 , 325a/04, 

325a/05 , 497b/10 (2): 

(322b/02 )«Bā-vucūd kim téñizniñ muzı tört (2) barmaķ ve yarım ķarışdın zıyāda ķalın 

toñmay durur érdi.»  

(497b/10 )«Daryā taşlap yüzide bir ķarış yā iki ķarış (11) çaġlıġ su ve astı oymalay durur 

érdi.» 

3.2.2. Doğa Unsurlarından Benzetmeler (Metaforik Kullanımlar) 
Nesnelerin nicelik bakımından ölçülendirilmesinde, doğaya ait herhangi bir unsurdan 

yararlanılarak benzetmeye dayalı unsurların kullanımıyla ilgili anlatım biçimleri meydana 

getirilmiştir. Bu anlatım biçimine dil biliminde, deyim aktarması~ metafor denilir. Ünlü dil 
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ruhbilimcisi KAİNZ, deyim aktarmalarının dil yaşamının ilk belirtisi olduğuna değindikten 

sonra "Dil, metaforik bir temele dayanır. Her dil az ya da çok, bir deyim aktarmaları 

sözlüğüdür." görüşüne yer vermiştir. (AKSAN 2006:  63) 

3.2.2.1. oķ atım 

Dört yüz zira ölçü yerine kullanılan bir tabirdir. Bir okun en çok gittiği adım esas 

alınarak bu ad verilmiştir. ( PAKALIN 1993: 721 ) Bu ifadeye sözlüğünde yer veren 

Kaşgarlı oķtam kelimesine “ok atımı (DLT I)” karşılığını vermiştir. (ÜŞENMEZ 2006:  324) 

Melek Özyetkin, ok ile  “menzil, mesafe” anlamında kullanılan atım kelimelerinin 

birlikte kullanılması ile ifade edilen metaforik kullanımı şöyle açıklamıştır:“Buradaki 

metafor modeli, kaynak alan olan ok ile hedef alanı olan mesafe arasındaki mantıksal 

ilişkilendirmeyle ortaya çıkar. Burada metafor şemasında birim olarak kullanılan ok (~ tir), 

teğet ve çizgisel hareket eden bir nesnedir. Ve hızlı bir nesne olarak varılacak uzak ve aşağı 

yukarı belirli bir mesafeyi gösterir. Çünkü okların da metrik açıdan bilinen bir menzili 

vardır. Burada hedef olarak belirli bir uzaklığı gösteren bu ölçü metaforunda maddenin 

fonksiyonel özelliğinin kaynak olarak alındığını görüyoruz.” (ÖZYETKİN 2007:1415-1416)  

“Menzil, mesafe, ok veya merminin gidebileceği mesafe” anlamına gelen bu ifade 

metinde bir kere kullanılmıştır: 

(289b/10): Andaķ durur kim Töre Murād Śūfīnıñ ĥavlısı bile Seyyid Nažar Biyniñ (9) 

rıbāŧınıñ aralıġıġa barıp durduķ. MaǾlūm bolsun kim Töre Śūfī-(10) nıñ ĥavlısı ķalǾaġa 

dāħıl durur- ve Seyyid Nažar Biyniñ rıbāŧı bir oķ atım (11) uzaķ durur érdi 

3.2.3. Nesnelerden yararlanmaya dayalı adlar (Metonomik kullanımlar) 

3.2.3.1. batman  
Orta Türkçeden itibaren kullanılan batman kelimesi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te 

“(Kökü kesin olarak belli olmayan kelimenin Orta Farsça [Soğd.] patmān “ölçü”den geldiği 

ileri sürülmektedir.) Yerine veya ölçülen mala göre birimi değişen (ülkemizde 2 ile 8 okka 

arasında) eski bir ağırlık ölçüsü.” olarak tanımlanır. (AYVERDİ, TOPALOĞLU 2010: 123) 

Gülensoy batman kelimesinin bat ismine (bir tür takoz) +mAn ekinin eklenmesiyle oluşmuş 

‘eski bir ağırlık ölçüsü’ olduğundan söz eder. (GÜLENSOY 2007: 21) Kaşgarlı, sözlüğünde 

batman’ı bir ağırlık ölçü terimi olarak açıklamıştır. (ÜŞENMEZ 2006: 50)  

 “Vladimir Dal, kelimenin kökeninin Türkçe olduğunu ve “Kırım ve Kafkas batmanı 

= 26 pud Kırım elma batmanı = 26 pud vs...” olarak (Dal 1863: 66) ölçü değerlerini 

vermiştir. Tietze, batman için bir ağırlık ölçüsü birimi olduğunu, < M. Räsänen 1969 s. 65. 

73 göre Fa. vaznân ‘tartılar’ < Ar. wazn ’tartı’ anlamına geldiğini, fakat bu kelime 

üzerindeki meselenin tam olarak halledilmediğini ifade etmiştir.” (ATMACA 2009: 27)  

CLAUSON, batman’ın etimolojisi hususunda “bat-” fiilini esas almıştır. 

(CLAUSON 305b). ‘something which sinks’ (i.e. in the scales) şeklinde açıklanan bu 

kelime; belli bir ölçüde bir şeyin içine battığı gibi bir anlamı kastetmektedir. Özyetgin ise bu 

terimle ilgili olarak şunları belirtir: “…ağırlık birimi olarak geniş Türk coğrafyasında yaygın 

bir kullanım alanı olan Soğd kökenli batman terimi de Uygur metinlerinde et, pamuk, darı, 

buğday, un için ağırlık ölçü birimi olarak kullanılmıştır” (Özyetgin, 2003: 198). BREGEL,  

Hive batmanının 3,5 Tebriz batmanına denk geldiğini, Hive batmanının ise 10,5 kg’a denk 

geldiğini belirtmiştir. (BREGEL 1999: 579) REDHOUSE  “A weight that varies from two to 

eight oqas; ,i. e., from 5V2 to '22 lbs. avoirdupois.”  (REDHOUSE 1987: 370) net ve kesin 

bir batman ölçüsünün olmadığını, sahaya göre değişebilen, belli bir aralığı içine alan bir 

ağırlık ölçüsü olduğunu ifade etmiştir.  

Cengiz KALLEK “batman” adlı makalesinde “Batman isminin hangi dilden geldiği 

ve kelime anlamı kesin olarak bilinmemektedir. İleri sürülen çeşitli görüşler arasında en çok 

kabul göreni F. W. K. Müller'in, Orta Farsça (Soğdca) patman (Eski Farsça patimana, 

Pehlevice patman, patmanek, Farsça peyman, peymane) "ölçü" kelimesinden geldiği 

yolundaki görüşüdür.”  İfadelerine yer vermiştir. Kallek ayrıca batmanın değerlerini Harizm 

XVIII. yüzyıl 3,788 kg ve 7,371 kg Hive’de  XIX. yüzyıl 20,475 kg, Hezaresp’te  XIX. 

yüzyılda20,475 kg  şeklinde vermiştir. (KALLEK 1992:)  

Firdevsü’l-ikbâl‘de batman kelimesi sekiz kez kullanılmıştır. (b. 73a/11, 73a/13, 

113b/11(2), 113b/12, 508a/16, 508a/16(2): (Ħīvaķ batmanı) 113b/12 Her kişi, kim dostlıġda 

(8) cān-bāzlıġ ķılıp érdi, manśab u soyurġalāt bile sar-afrāz ķıldı ve iki ay- (9) dın soñ 
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Cahān-gīr Ħannı ħalǾ ķılıp Aķım Ħan ibn ǾĀdıl Sulŧānnı daşt-ı Ķıpçaķdın (10) kéltürüp 

pād-şāh ķıldı ve az çaġda ķaĥŧ balāsı murtafıǾ bolup andaġ arzānlıġ boldı, kim iki (11) 

yarmaķġa bir uluġ ķoy, bir dīnārġa Ħīvaķ taşı bile ķırķ batman buġday ve altmış batman 

(12) cüveri bérdiler. Ol uçurda Ħīvaķ batmanı Tabrīzġa üç yarım batman érdi.( Ħīvaķ Ħīvaķ 

y.a. Hive’nin eski adı. Metinde Hive şekli hiç geçmemektedir. Hiva’da kullanılan bir ağırlık 

birimi) 

Derleme Sözlüğü’nde batman ağırlık ölçüsü, Erzurum’da aşağı yukarı 11,5 kg'a eşit 

(9 okka) ağırlık ölçüsü, Malatya’da sekiz kiloluk eski bir ağırlık ölçüsü, Artvin Yusufeli 

Uşhum köyünde sekiz okkalık bir ağırlık ölçüsü ve Iğdır köyleri – Kars’ta 200 m2’lik arazi 

ölçüsü olarak verilmiştir. (ATMACA 2009: 27)  

Bunun yanı sıra kelime Derleme Sözlüğü’nde şu şekillerde karşımıza çıkmaktadır.(DS, I. cilt 

2009: 572): 

batam [batmon] : Miktarı yer yer değişen eski bir ağırlık ölçüsü, batman. (Çepni *Gemerek -

Sv.) batman (III):  200 m2 lik arazi ölçüsü. (*İğdır köyleri -Kr.) (DS, I. cilt, 2009: 

572)batmanhk (I): Bir batman ağırlığında: Alın gaçannı batmanhk cizmeninen ? (*Bor -

Nğ.)batmanhk (II) [batman (I)] 

batman taşı:  Bezirhanede helezonî iğin alt ucunda bulunan kantardaki top vazifesini gören 

taş. (-Kr.; -Nğ.)batman terazi: Bir batmandan büyük ağırlıkları tartmak için kullanılan büyük 

terazi. (*Bor -Nğ.)batman terezi: Büyük terazi. (Dereçine *Sultandağı -Af.) [XII. ciltten] 

bir çelik, bir çerik Dört batman. (*Boyabat -Sn.) 

buçuk: Yarım batman (7.697 kg.lık eski bir ölçü) sıvı alan bakır kova, kap. (*Ermenek -Kn.) 

seklem (II): 

 10 batman (un vb. şeyler): Altı nüfuslu eve bir seklem un bi ay gider. (*Ereğli -Kn.) (DS, V. 

cilt 2009: 3573) 

3.2.3.2.  gez 
BREGEL, gez’i “Harezm’de 106-107 cm’ye denk gelen kara ölçüsü.” olarak 

tanımlamıştır. (BREGEL 1999: 621) Bu kelime STEİNGASS’da ‘bir metre kumaş ölçmek 

için; 24 parmak veya altı el uzunluğu ölçmek; ölçüsü normal boylu bir adamın yarısı 

yüksekliğine eşit’ anlamında geçer. (STEİNGASS 1892: 1087)  

Bâbür’ün Mübeyyen adlı eserinde, gez teriminin uzunluk terimi olarak 

kullanıldığından bahsedilir, ancak bu terimin kullanıldığı dönemde tam olarak kaç cm'ye 

denk geldiği belli değildir. “Çağatayca Zâfernâme Tercümeleri”nde gez terimi, ‘karı’ terimi 

ile karşılanmıştır. (ORAL SEYHAN 2007: 124–125) REDHOUSE’da “ A cubit, of about 26 

inches; also an ell of 42 inches.” anlamı verilmiştir. (REDHOUSE 1987: 1543 ) Kazak 

Türkçesinde, kezdey: Arşın kadar, bir arşın boyu, kezdik: Bir arşınlık terimleri de 

kullanılmaktadır. A. V. Dibo, antropometrik sistemde ‘gez~kez’i göreceli sistemde 

değerlendirmektedir. (ATMACA 2009: 39) Mükemmel Osmanlı Lugatı’nda gez için “endaze, 

ölçü ipi (lisanımızda bir kere, bir defa manasına olarak istimal olunan gez bundan 

mehuzdur.) ifadelerine yer verilmiştir.( REŞAD, NAZİMA: 2009: 107) 

GÜLENSOY da, Eski Türkçeden bu yana kullanılagelen bir kelime olduğuna işaret 

etmiş ve Anadolu ağızlarında sıra, nöbet anlamında kullanımına dikkat çekmiştir 

(GÜLENSOY 2007: 505). “TS’de kez kelimesine gez maddesi içerisinde değinilmiştir. 

Burada da kez ve defa anlamıyla açıklanmıştır (TS 1685). DS’de de sıra, nöbet; araba 

tekerleği yapmaya yarayan çatal ağaç; tepe, kenar, iki tepe arasındaki alçak geçit anlamlarına 

değinilmiştir (DS 2780). Dolayısıyla sıra ve nöbet anlamı Eski Türkçedeki kullanımla daha 

çok uygunluk göstermektedir.” (DOĞAN 2015:161) Bu kelime metinde 8 kez kullanılmıştır. 

(211a/08, 224a/12, 272b/07(2), 273a/08, 274a/09, 274a/10, 325a/06): 

 (273a/08): Baġlanġan mavżıǾnıñ Ǿarżı ķarīb ikki yüz ķarı durur érdi ve Ǿumķı éllik (8) gez 

durur. (274a/10): Ters Aķar atlıġ yana bir nahrça bar érdi. ǾArżı otuz gez ve Ǿumķı altı ķarı 

(11) durur érdi. 

3.2.3.3. yıġaç  

 (Eski Türk. yıġaç – ıġaç)  Uzunluk ölçüsü, fersah. (Yaklaşık olarak 9-10 km.’lik 

yol). BREGEL de yıġaç ‘ın fersah ile aynı uzunluğu karşıladığını belirtmiştir. (BREGEL 

1999:609) Dolayısıyla Harezm’de 9-10 km’ye karşılık gelen bir ölçü olduğunu söylemek 
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mümkündür. Şeyh Süleyman, «ağaç ‘menzil, mesafe-i fersah’, yığaç  ‘fersah, ferseng ve bâzı 

yerde bir kulaç itibar olunur.» ifadelerine yer vermiştir. (ŞEYH SÜLEYMAN 1298: 15-312) 

Eski Türkçeden beri kullanılan kelime için ARAT, “Devir ve mıntakaya göre 

değişen bir uzunluk ölçüsüdür. Babür’ün zamanında mesafe tespitinin hangi esas ve usullere 

göre yapıldığını katiyetle söylemek güçtür. Babür’ün yıġaç ile gösterdiği mesafe bugünkü 

ölçülere göre, 4-8 İngiliz mili arasında değişmektedir (Beveridge). yıġaç tâbiri Farsça 

nushada ferseng ile tercüme edilmiştir. Radloff, ağaç (Osm. âzer.) ‘6,4 – 7,4 km.’, (Krm.) 

‘aş.-yk. 70 cm.’, yıġaç (Çağ.) ‘aralarında bir üçüncü şahsın sesin işitebilecekleri derecede 

birbirinden ayrı bulunan iki şahıs arasındaki mesafenin üç misli’ ve yığaç (Osm. Z.) 

‘ferseng’; krş. İslâm ansiklopedisi, mad. ağaç ‘bir ispanyol fersahı (= 4 italyan mili = 6 klm. 

= 4 ingiliz milinden bir az eksik)’; bk. bir de Beveridge, s. 4, not 5: yığaç = ferseng = aş.-yk. 

6 klm. Babür, kürûh tâbirinin mîl mukabili Hintce bir isim olduğunu tasrih ettiği hâlde, aynı 

tabiri eserinin Türkistan’a ait kısmında da kullanırken, bunu yığaç karşılığı almış gibi 

görünmektedir.” bilgilerini aktarmıştır. (ARAT 1987: 667- 668)  

Derleme Sözlüğü’nde “iğaç Aşağı yukarı beş kilometrelik uzaklık ölçüsü, fersah, (-

İz. ve çevresi; -Sv.) (DS 2009, IV. cilt: 2457); ığaç Eskiden kullanılan bir çeşit uzunluk 

ölçüsü, fersah. (Haşhaşı, -Eze.)” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. (DS 2009, IV. cilt: 2510) 

Metinde ise iki kez geçmektedir. (47a/6, 247a/07): 

(247a/07): Ammā ol dar-band Ķınaķnıñ şarķī (5) dahanasıdur -kim andın duşvārlıķ bile 

murūr éterler- ve Ķınaķ bir yoldur -kim (6) arķası sar-tā-sar Biyik Taġ ve ķıblası payvasta 

Amu daryāsıdur- baǾżı yérleridin (7) ħavāŧır bile ötülür ve ŧūlı bir yıġaç yol durur. 

3.2.3.4. nīza boyı 

Kökeni Farsça olan ve mızrak anlamına gelen nīza Eski Türkçede bōḏ şeklinde olan  

“boy” kelimesi ile birleştiğinde  nīza boyı  ölçü ifade etmektedir. Nīza boyı “mızrak 

uzunluğuna denk (yaklaşık) gelen bir ölçü” adıdır.  

Metinde bir kez kullanılmıştır:  

(284b/15):  Ammā bu ħabar kün nīza boyı köterilmesdin (16) burun sudda-ı ħılāfat 

mulāzımlarınıñ samǾıġa yétip amīr-ı roşan-żamīr Ķılıç (17) ǾInaķ ve Ħ(v)āca Cān Ħ(v)āca 

ve Muĥammad Çān Bég ve Ħudāy Nažar Bég ibn Küçek ǾInaķ ve Muĥammad Ķulı Bég 

[285a] (1) ve Dosım Bahādur ve Salaķ Sar-dār ve ġayru-hum baǾżı mutacannıda bile -kim 

(2) her biri sıpāhnıñ ħulāśası érdi- buyuruldı. 

3.2.4. Bazı gramatikal öğelerin ölçü fonksiyonunda kullanılması : 

3.2.4.1. Sayı İsmi + Künlik/Künlük 
Metinde sayı isminden sonra künlük  beş kere (320a/17, 320b/11, 384a/17, 425b/08, 

462b/06)  ve künlik (130b/12) iki kere sayı ismi ile kullanılmıştır.  

(üç künlük masāfat):  

(320b/11):  MaǾlūm-ı ħāŧır-ı aşraf bolsun kim (11) bu ķırnıñ üsti ve ĥadd-ı şımālı sar-tā-sar 

ķum durur ve Ǿarżı ekŝer mavāżıǾda üç künlük ve köprek (12) masāfat durur 

(bir künlik/iki künlik yol): 

(130b/12): Manķūldur kim (12) ol bir künlik yoldın ve baǾżı dép dururlar kim iki künlik 

yoldın kişini körüp ton ve atı- (13) nıñ ķaysı rengde érkenin añlar érdi. 

3.2.5 Namaz Vakitleri veya tan/ seher / kéçe vakit isimleriyle gramer birlikleri 

kullanarak bunlar arası mesafelerin belirtilmesi 

3.2.5.1. Sıfat + Zaman İsmi:  
k.+geçe (iki küngeçe) (113a/8),  

k.+geçe (on kün): 

(396b/08) Ħīvaķnı nuzūl-ı masarrat-vuśūlı bile fırdavs-nışān ķıldı (8) ve bahādurlar iki 

küngeçe izidin ķavup köp kişini maķtūl u maǿsūr ķılıp ķayttılar (9) ve bad-ħ(v)āhlar aŧrāf-ı 

Ǿālamġa āvāra boldılar 

k.+ġaça (67a/7, 99a/1, 126b/3, 155b/11, 177b/07, 193b/16, 249a/09, 251b/07, 252b/08, 

256b/15, 281b/12, 283a/09, 508a/17, 396a/10, 407a/17, 342a/16, 506b/07, 518b/15, 385a/07, 

398a/13, 420b/16) 

yarım  aķşam:  
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(234a/10) Süyün Biy ve Oraż ǾAlī Biy başlıġ Aral sıpāhıdın tört yüz atlıġ bile kélip Źu’l-

ĥıcca (10) ayınıñ törtlençi kéçesi -kim çahār-şanba aķşamı durur érdi- yarım aķşamda (11) 

ķalǾaġa kirdi. 

yılġaça : (28a/12, 28b/14, 33a/8, 46a/12, 100a/9, 145b/10, 267b/06, 270a/17, 374a/13):  

ikki yarım yılġaça:  

(100a/9): Ķoñratdın ķaçıp Manķıtġa kirip (9) ikki yarım yılġaça arada muĥārabāt u 

muķātalāt vāķıǾ bolup Ǿāķıbatu’l-amr Muĥammad Nażar Biy žafar tapıp Ħan Keldini (10) 

tutup öltürüp camīǾ Aral memālikıġa ĥākim-i bi’l-ıstıķlāl bolup durur 

birer sāǾat muddatıġaça:  

(406b/4): Şanba küni andın köçüp Ħıtāyġa yek-şanba küni atlanup Kerkiniñ ĥavlīsıda (4) 

birer sāǾat muddatıġaça ıstırāĥat körgüzüp namāz-ı dīgerde şeherge nuzūl-ı ıclāl körgüzüp 

dururlar 

ikki aķşām muddatıġaça:  

(425b/5): Çūn ol ĥażrat (5) Taş Ĥavżda ikki aķşām muddatıġaça tavaķķuf körgüzüp Ķılıç 

Nıyāz Baynıñ ĥavlīsıġa ve andın (6) Ķaraça Kölıġa nuzūl étip dururlar. 

3.2.5.2. İsim + DIn + İsim+ ġaça / geçe  

çāştgāhdın tüşġaça:  

(126b/12) Bahādurlar calādat ķılıçın nıyām-ı ıntıķāmdın çıķarıp çāştgāhdın tüşġaça (13) 

ķatl u küşiş ķılıp maǾreke-i kār-zārda mubārazat dādın bérip dururlar  

śubĥdın tā şāmġaça:   

(490a/04) Umarā-yı meźkūr (3) farmān-ı vācıbu’l-ıźǾān mūcıbı bile Ǿamal ķılıp barça 

ıttıfāķ bile atlanıp śavlat-ı tamām (4) ve şevket-i lā-kelām bile ol ķalǾanıñ aŧrāf u cavānıbın 

aylanıp śubĥdın tā şāmġaça (5) muĥāśara amrıġa ıştıġāl körgüzüp dururlar. 

śubhdın tā kéçeġaça  

(249b/05) Soñġı kün (3) Ķarıķ Kölin avlap kéçesi ĥātamlıķ masnadıġa olturup umarā ve 

béglarġa (4) her kimniñ öz martabasıġa köre pança-ı ıĥsānīdın andaķ zar-pāşlıķ ķılıp 

dururlar kim (5) Ǿakl muĥāsıbı andın Ǿācız kélip durur ve ér tañdaġı śubhdın tā kéçeġaça 

ınǾāmāt-ı fırāvān ve (6) soyurġalāt-ı bī-pāyān bile nudamā u ħudamā ve ahl-ı mevkibġa 

maĥžūž u bahramandlıķ (7) yétkürüp dururlar  

śubĥdın  pīşīnġaça:  

(418a/10) Bu cıhatdın śubĥdın pīşīnġaça sıpāh-ı nuśrat-panāh muĥāraba ve  

muķātala amrıġa (11) ķıyām körgüzdiler. 

3.2.5.3. Tekrar Grubu 

 Kéçe ü kündüz tekrar grubu metinde üç kez kullanılmıştır (21a/3, 25b/17, 103b/6):  

(21a/3):Al-ķıśśa ķırķ kéçe ü kündüz ŧūfān (4) tazāyud u taraķķī tapıp ol martabaġa yétti kim 

taġlardın ķırķ ķarı ötdi. 

(25b/17): Üç kéçe ü kündüz anasınıñ sütin émmedi. 
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Sonuç 
Son dönem Çağatay Türkçesinin önemli eserlerinden biri olan Firdevsü’l-İkbal; 

çöller, Aral gölü, Amu Derya’nın önceki yatağı ve Hacim Han’ın hanlığı döneminde Amu 

Derya’nın yatağının değiştirilmesi, kanallar, ırmaklar, denizler, köprüler, hisarlar vb. 

hakkında ilgi çekici coğrafi bilgileri içerdiğinden uzunluk ve mesafe ölçü adları eserde 

önemli yer tutmaktadır. Bir vakanüvis gibi olayları günbegün anlatan yazar sefere çıkılan 

yerleri, savaş neticesinde kazanılan ganimetleri, Hive Hanlığı’nın tarihi bilgilerini aktarırken 

de ölçü adlarından yararlanmıştır.  

Hive Hanlığı devlet teşkilatında tüccarlar ve zanaatkârlarca kullanılan ölçü ve 

tartılarının doğru olup olmadığı ile ilgilenen kişiye reis adı verilmiştir. Eserde Muhammed 

Rahim Han’ın atadığı reislerin adlarını (Muhammad Işan’ın torunu Baba Mahzum Hezaresp 

riyasetine, Damulla Muhammed Nazar Kongrat Koş Köprükî’nin Kongrat reisliğine ve 

Damulla Muhammed Şerif Hezaresbî de Şahabad reisliğine atanmıştır.) ve bu reislerin 

sergiledikleri tutumları da tespit etmek mümkündür. 

Eserde geçen ölçü adları antropometrik sistemden (insan ve hayvan uzuvlarından 

yararlanma), metonomik uygulamalardan (nesnelerden yararlanma), metafor kullanımından 

(doğa unsurlarından benzetmeler), çeşitli gramer unsurlarından ve yabancı dillerden 

alıntılama yoluyla türetilmiştir. İnsana en yakın kavramlar olan organ adlarının adlandırma 

sırasında en başta gelen kavramlar olması şaşırtıcı değildir çünkü bu kavramların her dilde 

kullanım sıklığı fazladır.  Eserde ağırlık ölçüsünden çok mesafe ve uzunluk ölçüleri daha sık 

kullanılmıştır. Yine eserde geçen ölçü adlarının kullanıldığı bölgeye ve zamana göre 

değişiklik gösterdiği, ölçüde belli bir standardın yakalanamadığı tespit edilmiştir. Örneğin 

batman’ın değeri Hive’de XIX. yüzyıl 20,475 kg’a, Fergana’da yine XIX. yüzyılda 262,088 

kg’a, Ürgenç’te 40 kg’a karşılık gelmektedir.  Dolayısıyla ölçü adları üzerine yapılan 

çalışmalarda hem eş ve hem de art zamanlı yöntemle çalışmakta fayda vardır. Eserde geçen 

ölçü adlarının XIX. Yüzyılda Harezm’deki karşılığına dair bilgiyi dönem ve eser üzerine 

çalışmaları olan BREGEL’den öğrenmek mümkündür ancak BREGEL’in de sık sık 

DAVIDOVICH’in Orta Asya metrolojisi üzerine yazdığı makalesini referans gösterdiği 

görülmektedir. 
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Ağızlarla İlgili Deyimler Etnik Düşüncenin Tezahürü Gibi 

 

Gülhanım VELİYEVA* 

 

Öz: Halk bilgeliğinin, onun yaratıcı hayal gücünün mahsulü olan ağızlarla ilgili 

deyimler dilde ayrca bir özellik taşıyor. Bunlar bir yandan konuşma dilinin canlılığını, 

geliştiriyor, onu güzelleştiriyor, çokanlamlı ediyor. Diğer yandan dilin esnekliğini gösteriyor, 

halkın eski yaşam tarzını, geleneklerini, tarihi kökenini, etnik tefekkürünü yansıtıyor. 

Sözdizimi yapısına, sözcük kapasitesine göre böyle deyimler edebi dilde olanlardan farklıdır. 

Azerbaycan Türkçesinde ağızlarla ilgili halk deyimleri daha fazla çeşitliliği ile dikkat 

çekiyor. Hem çeşitli anlamlar temelinde oluşması açısından, hem de zengin semantik ve 

gramer özelliklerine göre onları şöyle ayırabiliriz: 

1. Çeşitli anlamlar üzerine oluşan deyimler. 1. Meişetle ilgili: Sütü taşmak; 2. Meslek-

sanatla ilgili: Kuş bişirmek; Çayı sermek; 3. Gelenekle ilgili: Gabag gaytarmak; Kendini 

honçaya koymak; 4. Vücut parçaları ile ilgili: Kulak kesmek; Başı kesik olmak. 

2. Gramer özelliklerine göre oluşan ağız deyimleri. Yalın halde bulunan isimle fiilin 

birleşmesi temelinde: Gün oğurlamak; Gığ salmağ. 

2. Belirtme halinde bulunan ismin fiile birleşmesi temelinde: Yolunu boş koymak; 

Söküğünü dikmek. 

3. Takısız isim tamlaması temelinde: Garadavan, damğadil. 

4. Belirtisiz isim tamlaması temelinde: Toy toğlusu, peygamber kuzusu. 

5. Cümleler bazında: Ay ışığına hürmek; darayı dokumak. 

6. Atasözleri bazında: Aç dolaşıp, tok sallanmak; Günüm yoktur, günüm var.  

Halkımızın etnik-mitolojik ve manevi-psikolojik ruhunu yaşatan böyle deyimlerin 

toplanması ve araştırılması çok güncel meselelerden biridir.  

Anahtar kelimeler: Azerbaycan ağızları, deyimler, etnik düşünce, kelimeler  

 

DIALECT PHRASEOLOGICAL UNITS AS MANIFESTATION OF ETHNIC 

THINKING 

Abstract: The dialect phraseological units which are an example of popular wisdom 

and his creative thinking make special layer of language. They on the one hand increase 

rhetoric of language, recover and enrich it, do it multiple-valued, on the other hand reveal 

playfulness of the language which has gone a long way of historical development, reflect his 

last way of life, life, traditions, historical roots and ethnic thinking. These phraseological 

units differ from phraseological units of the literary language with its syntactic system and 

lexical contents. 

Dialect phraseological units most of all differ in the multifigurativeness. They can 

be grouped in the principle of polysemy, and in richness of semantic and grammatical 

features. 

1. The phraseological units formed by the principle of polysemy, 1) Household, 

for example, sudu dashmakh (strong attachment); 2) Traditions, for example, Gavakh 

gaytarmakh (mutual gifts of relatives); 3) Parts of a body, for example,  qulaq kesmek 

(to deceive); Bashi  kesik olmaq (single mother), etc. 

2. The phraseological units formed from personalized and verbal phrases in an 

accusative case. For example, Yolunu bosch qoymach (to return with anything);  

3. The phraseological units formed from personalized phrases of the first type. 

phrases. For example, Garadavan  (slightly burned);  damqadil ( to be thirsty) 

4. The phraseological units formed from personalized phrases of the second type. 

For example, Toy  toqlusu ( a lazy child) 

5. The phraseological units formed from offers. For example, Ay ishiqina hurmek 

(to gossip); 

                                                      
* Azerbaycan/Bakü/Bakü Devlet Üniversitesi/Türkoloji Bölümü/öğretim üyesi/e-mail: bgu-ul@bk.ru/ 
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6. The phraseological units formed from proverbs. For example,  Qunum yokhdu, 

qunum var  (the person with difficult destiny), etc. 

Collecting such phraseological units keeping ethnic-mythological and moral 

psychological spirit of our people and attraction them to a linguistic research is one of 

very current problems. 

Keywords:  Azerbaijan dialects, idioms, ethnic thoughts, words.  

*** 

Halk bilgeliğinin, onun yaratıcı hayal gücünün mahsulü olan ağızlarla ilgili deyimler 

dilde ayrca bir özellik taşıyor. Bunlar bir yandan konuşma dilinin canlılığını, geliştiriyor, onu 

güzelleştiriyor, çokanlamlı ediyor. Diğer yandan dilin esnekliğini gösteriyor, halkın eski 

yaşam tarzını, geleneklerini, tarihi kökenini, etnik tefekkürünü yansıtıyor. Sözdizimi 

yapısına, sözcük kapasitesine göre böyle deyimler edebi dilde olanlardan farklıdır. 

Ağızlarda, birleşenleri arkaikleşen, canlı iletişimden çıkan, bazı durumlarda izi ile dilin eski 

katlarını özünde yaşatan deyimler daha çok yaygınlaşmıştır. Böyle deyimler halk 

hazinesinden yaratıcı şekilde beslendiği için dili çok tatlı, melodik, merhem, mizanlı çalarlığı 

içeriyor.   

Araştırmamız Azerbaycan Türkçesi materyalleri esasında yapılmıştır. Makalede 

incelediğimiz deyimler kendi gözlemlerimiz sonucunda toplanmış və araştırılmıştır.  

Ünlü Türkolog N.A.Baskakov haklı olarak yazıyor: “... Türk dilleri birbirine o kadar 

yakındır ki, Çuvaşlar ve Yakutlar hariç tüm Türkçe konuşan halklar zorlanmadan 

birbirleriyle konuşuyor ve birbirlerini anlıyorlar. Tüm Türk dilleri kendi söz varlığı, fonetik 

ve gramer yapısı itibariyle bir akraba dil grubunda birleşiyor” (Baskakov, 1958: 64). 

Halk, toplum sözün mecazi anlamından, onun anlam zenginliğinden ve anlam 

çalarlarından, çok anlamlılıktan, mecazi deyimlerden hep kendine özgü biçimde, ustalıkla, 

çevik biçimde kullanmış, böylece canlı halk dilinin - mahalli dilin ifadeliliğine, 

duygusallığına hizmet etmiştir. 

Ağızlarla ilgili deyimler halk dilinin kelime hazinesi ve gramer yapısı zemininde 

gelişen canlı bir kaynaktır, ifadelilik kaynağıdır. Azerbaycan Türkçesinin ağızları ile ilgili 

deyimler sistemi deyimlerin uzun tarihi gelişimi sonucunda oluşmuştur. Bunlar halkın, ağız 

taşıyıcılarının dil ve düşünme tarzının ifade aracı olarak ortaya çıkmıştır. Ağız temsilcileri 

sıradan sözleri ustalıkla kullanarak mecazi ifadeler oluşturuyorlar. 

Bu veya diğer bir deyimin kullanılma tezliği, dildeki anlamsal kapasitesi, şekil ve 

yapısal özelliklerinin yorumlanması ağız konuşmasının kendine mahsusluğunu ve dilin 

ekspresiv-üslubi gücünün geniş imkanlara sahip olduğunu gösteriyor. 

Ağızlarla ilgili deyimler daha çok rengȃrenkliği ile seçilmektedir. Onları hem çeşitli 

anlamlar temelinde oluşması açısından, hem de zengin anlamsal ve gramer özelliklerine göre 

şöyle sınıflandırabiliriz: 

I. Muhtelif anlamlar temelinde oluşan deyimler. Bu grubu etnografik seciyeli 

deyimler gibi de karakterize etmek olur.  

a) Gelenekle, törenle ilgili olanlar. Buraya halkın sevinçi ve kederinin, hayır ve 

şerrin, iyi ve kötü günün, unutulmuş eski âdetlerin temelinde oluşan deyimler aittir. Örn.:  

Qavax  qaytarmax (gavah gaytarmak) deyimi Azerbaycan Türkçesinin Batı grubu 

ağızlarında nişan töreni ile ilgili oluşmuştur. Şöyle ki, oğlan evinden kız evine getirilen nişan 

töreninden (belge koymak) sonra kız evi bu tabaklara tatlılar dizerek onları geri veriyor. Bu 

tören akraba olan iki ailenin ilişkilerinin tatlılığına, sıcaklığına, iletişimine delalet 

etmektedir. Qavax//qabaq sözü “yüz, surat, beniz” anlamında çağdaş Türkçemiz için 

arkaikleşen bazı kelimelerin içeriğinde (örn .: qaşqabaq) kendi anlamsal yapısını 

barındırıyor. Qavax sözü bu biçimde “ortaya çıkmak” anlamını yaşatmaktadır. Edebi dilde 

ise qabaq (önce) sözü yeni gramer içerikte hem son çekim edatı, zarf, bazen de sıfat 

anlamında kullanılıyor. 

Özünü xonçaya qoymağ (özünü honçaya goymak) Azerbaycan Türkçesinin Apşeron 

ağzında “nazlanmak”  anlamında kullanılıyor. Örn.: Ay qız, özvü ne xonçaya qoymısan? 

Malumdur ki, honçaya (tepsiye) sıradan değil, göz alıcı, göze çarpan nesneler koyulur. Bu 

birleşmede kendini başkalarından ayrımak, seçilmek anlamı ifade edilmektedir.  
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Oymağ oynatmax - zor bir işin üstesinden gelmek, bu işi başarmak, halletmek. Örn.:  

Rəhim gedib oymağ oynatdı, işdər  düzəldi. Oymağ eş sesli sözcüktür, hem büyük alan, 

genişlik, hem de dikiş diken parmağa geçirilen bir ucu bağlı metalden hazırlanmış kapaktır. 

Azerbaycan Edebi Türkçesinde buna üskük de denilir. Ta eski zamanlarda halk oyunları 

zamanı halkı eğlendiren oyuncular başkalarına mümkün olmayan hareketleri “oymaq”la 

yapıb, onları eğlendirer, “oymaq oynadardılar”. Hiç şüphesiz, sözcük bu törenle ilgili 

oluşmuştur.  

II. Meslek-sanatla ilgili deyimler.  
Pinə eləmək (pine etmek) deyimi ağızların çoğunda “alay elemek, dalga geçmek” 

anlamında kullanılıyor. Yama  anlamında işlenen Fars kökenli pine kelimesinin etmek fiili 

ile birleşimi sonucunda oluşmuştur. Azerbaycan Edebi Türkçesinde “ayakkabıya yamak 

vurmak” anlamında “pine vurmak, pine elemek” kelimesi vardır. Ağızlarda belirttiğimiz 

farklı anlamlarda kullanılıyor 

Uzana-uzana gəzmək (uzaya uzaya gezmek). İşsiz, bekar, serseri anlamında 

Azerbaycan Türkçesinin Guba ağzında ilkin semantikasını korumakla kullanılmaktadır. Bu 

şive için karakterik olan o<u ses değişmesi sonucunda ozan sözü uzan telaffuz şeklini 

almıştır. “Ozan” arkaik sözlerden olup, “el aşığı, el şairi” anlamında folklor örneklerinde 

geniş kullanılmıştır. Aslında ozanlar halk arasında şarkı çalıp okumakla, şairlik etmekle 

günlük kazançlarını elde ediyorlardı. Bu sözcük esasında canlı halk dilinde “uzunçu, çok 

konuşan” anlamında “ozanlamak” kelimesine de rastlanır. 

III. Günlük hayatla (meişetle) ilgili deyimler. Bu gruba günlük hayatın farklı 

alanları ait ediliyor.  

Yemek içmek üzerine:  

Qazan qaynatmaq (kazan kaynatmak) - aranı karıştırmak; Yumurtasını soyanda tuz 

dökmek - aşırı yakın olmak. Örn.: A bala, qonşuyux da, yumurtasını soyanda duz tökürəm. 

Südü daşmaq (sütü taşmak). Nahçivan ağzında “mehrlenmek, sevgisi artmak” 

anlamında kullanılmaktadır. Sütün kaynayıp taşma işlemi ani olduğundan, onu önlemenin 

yetersizliği insanın sınırsız sevgisi ile karşılaştırılıyor. 

Cızdağı çıxmaq (cızdağı çıkmak) - sıcaktan yanmak, bir olaydan çok sinirlenmek. 

Cızdağ eritilip kavrulandan sonra geriye kalan koyun kuyruğunun kızartılmış kitlesine 

denilir. İnsanın acı çekmesi, içten içe yanması sürecini bildiriyor. 

Ələkdən saca getmək (elekten saca gitmek) deyimi Şeki ağzında “haksızlıktan 

bıkmak, usanmak” anlamında kullanılıyor. Bilindiği gibi, ekmek pişiren şahıs unu elekten 

geçirip yoğuruyor, sonra pişmesi için saca koyuyor. Elekten direk saca koyarsa, bunun hiçbir 

sonucu olamaz. İnsan da öyle haksızlıkla karşılaşmaktadır ki, içten içe yanarak küle 

dönüşüyor.  

Ağ iti eyran deyib qovmaq (ak iti eyran deyip kovmak) – ağartıya hasret kalmak. 

Örn.: Bacı, ağartı nə gəzir, ağ iti eyran deyib qovuram. 

Cirəsi kəsilmək (ciresi kesilmek) - çaresi kesilmek, umudunu kaybetmek. Cire Arap 

kökenli cüre sözünden olup, küçük tanelerden oluşan kokulu baharat türüdür. Bu söze ölçü 

birimi olarak da rastlanır. “Ciresi kesilmek” daha fazla boyut anlamına düşüyor. Yani sona 

kalan son, ufacık umudunu da kaybediyor. Örn.: Kişi o sözü eşidən kimi ciresi kəsildi. 

Yenə bilməmək (yene bilmemek) Azerbaycan Türkçesinin Batı grubu ağızlarında 

“ikna ede bilmemek” anlamında kullanılıyor. Eski yenmek – mağlup etmek sözü ile ilgilidir. 

Örn.: Nişan taxmaxdan yana qızı yenə bilməmişəm  

Çörəyi vay olmaq (çöreği vay olmak) – iflas etmek, işi alınmamak. Örn .: O boyda 

hörmətli kişinin çörəyi vay oldu.  

IV. Vücut parçaları temelinde oluşan deyimler.  
Burnuna qəzil keçirmək (burnuna gezil geçirmek) - incitmek, rahatsız etmek. Gezil - 

keçi kılı buruna dokunursa o kişi sürekli hapşırır, o da aşırı rahatsızlığa neden oluyor. Örn.: 

A bala, bəsdi onun burnuna qəzil keçirdin, yazığdı. 

Başı kəsik olmaq (başı kesik olmak) - kocası öldükten sonra öksüz çoçuğu ile 

tekbaşına yaşayan kadın; qulaq kəsmək (kulak kesmek) – aldatmak; boyun əti olmaq 

(boyun eti olmak) - gereksiz olmak (ihtiyarlıkta). Örn .: Oğul, boyun əti olmaqdan bezif 

yorulmuşam. 
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Gramer özelliklerine göre oluşan deyimler.  
“Azerbaycan Türkçesinin deyimleri iki veya daha fazla tam anlamlı kelimenin 

birleşmesi sonucunda teşekkül etmiştir. Kelime içeriğinin sentaktik ilişkinin xarakterine göre 

bunların çeşitli tipleri olsa da, bir kısmı kelime grubları şeklinde, bir kısmı ise gramer 

açısından gelişerek cümle yapısında kullanılır” (Bayramov, 1978: 70). 

Bazı deyimler yoğunluğu dikkate iletmek için birleşenlerinden birinin çeşitli 

durumlarda kullanılması yoluyla ortaya çıkıyor. 

Yalın halde olan isimle fiilin birleşmesi esasında. Örn.: cift olmaq - zorla 

yerleşmek; dalğa vurmaq – düşünceye dalmak; qıy düşmək - yaygara koparmak; idəm 

etmək – tasarruf etmek, gün oğurlamaq – vakit bulmak; qığ salmaq – mesken salmak vb.    

Yükleme (akuzatif) halinde olan isimle fiilin birleşmesi esasında. Örn.: yolunu boş 

qoymaq - eliboş dönmek; söküyünü tikmək – umrunda olmamak; çırağı çırtdamaq – 

sevinmek, əli boş olmaq – ziyankȃr olmak və s. 

Takısız isim tamlaması temelinde oluşan deyimler. Örn.: telbasan – saçyığan; 

nazpəri – tez küsen; qaradavan – azca yanan; kəltətəpə - alt üst;  damğadil – susuzluk; 

darqursaq –sabırsız; cələqırmış – yaramaz (çocuk), dərəçay – duru. Örn.: Dərəçay 

şorbadan ye, üşüyübsən; əmzix quzu – yaramaz; qızdırbaş – acele; cehizi getmiş qız – 

acele eden, sabırsız kişi vb.  

Belirtisiz isim tamlaması temelinde oluşan deyimler. Örn.: toy toğlusu – tenbel 

çocuk; peyğəmbər quzusu - gariban adam;  qarğaburnu – cefte; qavaxaltı – şakak; 

baldırbayı – evlat. Örn.: Ənvərin baldırbayı çoxdu, ona kömək eləyin vb. 

Gramer bazında oluşan, bitkin fikir ifade eden deyimler. Örn.: xonunun başını 

dağıtmaq – karşısındakinden zarar beklememek. Xonu sofra demektir (Veliyeva, 2014: 91). 

Örn.: Xonunuzun başını dağıtmayajam, nə fikirləşirsiz; ay işığına hürmək – birine gücü 

yetmeyip arkasından konuşmak; kor atı minib köndələn qaçmaq –kaba olmak, yersiz 

konuşmak; keçəl başa saqqız  vurmaq – herhangi bir kusuru örtbas etmek; dəvə dəllalı 

kimi gəzmək – serseri gibi boş boş dolaşmak; Allah başından töksün, ayağında bağlasın  

- servetini kaybetmeyesin; vərəm yükü bağlamaq – bıkmak, usanmak vb.   

Atasözleri bazında oluşan deyimler. Birçok folklor kökenli, yani halk edebiyatına 

dayanan deyimler atasözlerinin esas fragmanı gibi görünüyor. Örn.: ac gəzib, tox sallanmax 

– çalım (kendini önemseyen) adam;  günüm yoxdu, günüm var – hayatı ıztırap içerisinde 

geçen adam; dəli bazar, zor bazar – deliyle başarmak olmaz; azarla mənimçün, ölüm 

səninçün – saygı göster, saygı gör; tabuta zınqırov – zamansız, anne babasının yaşlı 

çağında doğan çocuklar; bulamacı bulandan, can dədəm öyi//Buladıqca bulardım, can 

dədəm öyi – kocasının evinde günü hoş geçmeyen, baba evinin özlemi ile yaşayan kız; 

döydüm ölməz – yazık, gariban adam  və s.  

Halkımızın etnik-mitolojik ve manevi-psikolojik ruhunu yaşatan böyle deyimlerin 

toplanması ve lengüistik açıdan incelemesi çok güncel meselelerden biridir. Ağızlarla ilgili 

deyimler halkın maneviyat tarihinin çok güçlü özelliklerinin, milli-manevi niteliklerinin eski 

ifade şekilleridir. Halkın güveni, günlük yaşam tarzı, dini tasavvurları, gelenekleri bu 

faktörlerle korunuyor. O yüzden, bunlar halkın tarihini, özellikle dilin tarihini öğrenmek 

açısından önem taşımaktadır.  
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-GAn + iyelik yok/bar Yapısı Üzerine Bazı Tespitler 

 

Zeki KAYMAZ* 

 

Öz: -GAn + iyelik yok/bar yapısı, ilk olarak Kıpçak Türkçesi metinlerinde karşımıza 

çıkmaktadır. Ek, -GAn sıfat-fiili ile ilgilidir. Yazıda bu yapının işlevi ile çağdaş Türk 

lehçelerindeki görünümü üzerinde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: -Gan sıfat-fiili,  -GAn + iyelik yok/bar yapısı, Kıpçak Türkçesi, Çağdaş 

Türk Lehçeleri. 

 

SOME DETERMINATIONS ON -GAn + possessive yok/bar STRUCTURE 

Abstract:-GAn + iyelik yok/bar structure, firstly introduced in the Kipchak Turkish. 

The affix is related with the –Gan participle. In this study, the function of this structure and 

the view of this structure from the Modern Turkish language is going to be discussed.  

Key Words: -GAn participle, -GAn + possessive yok/bar structure, Kipchak Turkish, 

Modern Turkish dialects. 

 

Bu bildiride, Eski Türkçe metinlerden itibaren yapı ve işlev özelliklerini takip 

edebildiğimiz -Gan sıfat-fiil ekiyle bağlantılı olup ilk olarak Kıpçak Türkçesi metinlerinde 

görülen ve dikkatlerden kaçtığını düşündüğümüz -Gan+ iyelik yok/bar’ın yapı ve işlev 

özelliği üzerinde durulacaktır. 

-GAn sıfat-fiil ekinin gelişimi ve işlevleri Sayın Ali Akar tarafından Türklük Bilimi 

Araştırmaları’nda yayınlanan “-GAN Sıfat-Fiil Eki” adlı makalede, detaylı bir şekilde ele 

alınmıştır. (Akar: 2003) Bu yüzden biz burada önce -GAn’ın zaman ifâdesi üzerinde kısaca 

duracak, daha sonra da -GAn’dan gelişen-GAn+iyelik yok/bar yapısının özellikleri 

üzerindeki tespitlerimizi ortaya koymaya çalışacağız. 

I. -Gan sıfat-fiil ekindeki zaman ifâdesi 

Ekin yapısı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün olmadığından, -GAn’ı basit bir 

ek olarak kabul ettiğini söyleyen Kemal Eraslan, -ġan, -gen, -kan, -ken ekli isim-fiillerin 1. 

Cuvānmerdlıḳnı hū ḳılġan iki ajunnı buldaçı “Cömertliği kendisine âdet edinen her iki dünya 

nimetini bulur.” örneğindeki gibi isim olarak, 2.Taḳı ançol-ayu ḳ(a)ltı urd’un b(a)zgan 

xısgaç kim k(e)ntü ul-ug temiren itilmis ol y(a)na ḳamuġ temireg kentü yançar. “Ve yine 

yüksek vasıflı demirden yapılan kıskaç (kerpeten) örsü tazyik altında tuttuğu gibi, yine bütün 

demirleri parçalar.” örneğinde olduğu gibi sıfat olarak kullanıldığını; 3. Bularnı mat bölser 

bolur sansarta turġan “Bunları öylesine ayırt eden samsara’da duran odur.” örneğinde 

olduğu gibi de bol- yardımcı fiilinin isim unsuru olarak kullanılıp birleşik fiil teşkil ettiğini 

belirtir. Eraslan, bu teşkillerin geniş ve şimdiki zaman ifâdesi taşıdığını söyler. (Eraslan 

2012:375-376) Necmettin Hacıeminoğlu –gan/-gen’in çok kullanılan bir sıfat-fiil eki 

olduğunu belirtir ve metinlerimizde yalın halde kullanıldığı gibi, isim işletme eklerini de 

üzerine alarak kullanıldığı örneklerin de olduğunu söyler. Ekin gösterdiği zamanla ilgili 

olarak bir şey söylemese de abıtgan “acıtan”, ol er ol özin kişiden abıtgan (DLT-I,154-15); 

açıtgan “acıtan, acılaştıran”, ol küp ol süçikni açıtgan (DLT-154-18); azıtgan “azıtan, doğru 

yoldan ayrılmış”, ol kişi ol yoldan azıtgan (DLT-I,153-3) gibi -GAn’lı  22 örnek verir. Bu 

örneklerden  ve özellikle azıtgan için verdiği açıklamadan Hacıeminoğlu’nun -GAn’ı geniş 

ve geçmiş zaman partisipi olarak gördüğünü söyleyebiliriz. (Hacıeminoğlu 1996:167-168) 

Ali Akar, -GAN Sıfat-Fiil Eki adlı makalesinde -GAN sıfat-fiil eki Karahanlı Türkçesi 

metinlerinden itibaren geçmiş zaman eki göreviyle kullanılmaktadır. Bu konuda Divanu 

Lügati’t-Türk’te bir çok örnek vardır dedikten sonra şu örnekleri vermiştir: bu er ol kuşug 

uçurġan “Bu kişi o kuşu sürekli uçurdu” (DLT I,156); ol küp ol süçükni açıtkan “O küp, o 

tatlıyı sürekli açıttı” (DLT I, 154); bu er ol ışıg anutġan “Bu kişi o işi sürekli hazırladı” 

(DLT, 156); bu ıt ol kişige çapıtġan “Bu köpek o kişiye sürekli saldırdı” (DLT I, 513). Ali 

Akar bu örneklerle ilgili dipnotunda ise-Gan ekinin cümlenin sonunda yüklem görevini 

üstlenmiş olan fiilde yer almasına dayanarak, Kaşgarlı tarafından ‘zaman’ bildirimi ile ilgili 
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herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da biz, bu cümlelerdeki -Gan ekinin açıkça, geçmiş 

zaman ifadesi taşıdığına inanıyoruz demektedir. (Akar 2003:109) Yazıdaki bu tespite 

katılamıyoruz, çünkü Kâşgarlı Mahmud -Gan sıfat-fiil ekinin Arapçadaki mif’al kalıbına 

benzediğini ve sıklık bildirdiğini belirtir. Buna göre ol küp ol süçigni açıtgan “o, içine konan 

tatlı şeyi daima ekşiten küptür”; bu er ol kuşıg uçurgan “Bu, devamlı kuşu uçuran adamdır” 

anlamına gelir. (Ercilasun-Akkoyunlu 2014: 79-80). Ali Fehmi Karamanlıoğlu, Gülistan 

Tercümesi’nde -àan, -gen; -ḳan, -ken’i geçmiş zaman partisipi olarak değerlendirirken, 

metinde açıkça geçmiş zaman ifâde eden çekimli fiil kullanılışına benzer, mesela işitkening 

bar mı «işittin mi?» (175/2), körmegen idi «görmemişti » (33/13) gibi örnekler varsa da, 

aşıkkan (atlı ir 333/1/2), başlagan (293/7), yigenler (300/9) örneklerinde olduğu gibi 

genellikle isim veya sıfat durumunda partisip olarak kullanıldığını belirtir. (Karamanlıoğlu 

1989: LXXV). El-Kavânînü’l-Külliyye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye adlı Kıpçak Türkçesine 

hasredilmiş eserde -GAn ekindeki zaman ifâdesiyle ilgili şu dikkat çekici bilgi verilir: “Sıla, 

yüklemi geçmiş zamanlı olan fiil cümlesi olduğunda mevsul, yerine göre -ġan veya -gen olur 

ve fiilin sonuna bitişir. birgendir (vermiş olan kimse), barġandur (gitmiş olan kimse), 

yaratġandur (yaratmış olan Allah), alġandır (almış olan), sövlegendir (söylemiş olan), 

kelgendür (gelmiş olan), mingendür (binmiş olan), urġandur (dövmüş olan), yatġandur 

(yatmış olan), bolġandur (olmuş olan), tapġandur (bulmuş olan, karşılaşmış olan). (…) Sıla 

ism-i mef’l olursa, mevsul yine aynı olur. Ancak mutlaka bir naib-i fâil eki gerekir ki o da 

sıla ile mevsul arasına sokulan -l veya -n’dir: alınġan (alınmış), urulġan (dövülmüş)” 

(Toparlı 1999: 59b,60a) 

II. Kıpçak Türkçesinde -GAn+iyelik yok/bar 

-GAn+iyelik yok/bar yapısına tarihi Kıpçak Türkçesi metinlerinden Gülistan 

Tercümesi’nde ve Kitâbu Fi’l-Fıkh Bi-Lisâni’t-Türkî’de rastlamaktayız: 

Gülistan  Tercümesi: 

hâtem-i tâyi-ġa ayttılar cehânda sen-den ulu himmet-li körgening yā işitkeningbar mı  

(Karamanlıoğlu 1989:87) 

işitkening munı yoḳ mı ḳaçan bolsa çetük ‘āciz 

urup pençe peleng közin çıḳarur ḳorḳmayın ol dem (Karamanlıoğlu 1989:17) 

Kitâbu Fi’l-Fıkh Bi-Lisâni’t-Türkî: 

Dahı ol er eyiddi men seni hîç evlengenüm yoḳdur didi  (Ağar 1989:141) 

III. -GAn+iyelik yok/bar ile -mIş + iyelik yok yapısı arasındaki paralellik 

-mIş + iyelik yok, yapı ve işleyiş açısından -GAn + iyelik yok/bar ile paralellik 

gösterir. A. Bican Ercilasun, Kutadgu Bilig Grameri’nde “Görülen Geçmiş Zaman” bahsinde 

bu yapıyı göstermiştir: “Bazan -miş ile yapılan sıfat-fiillerin iyelik ekli şekilleri “yok” 

kelimesiyle birlikte görülen geçmiş zamanın olumsuzu gibi kullanılır: körmişim yok 

«görmedim» (Ercilasun 1984:95). Kutadgu Bilig’den alınan bu örneğin tam şekli şöyledir: 

ayur körmişim yoḳ bu yanglıġ kişi 

biliglig uḳuşluġ budunda başı         (Kutadgu Bilig 563) 

Gülistan  Tercümesi’nde ayrıca, yukarıda gösterdiğimiz -GAn+iyelik yok/bar’lı 

örneklerin yanı sıra -mIş + iyelik yok’lu örnekler de vardır: 

düşmen-ge esîr bolmışı yoḳ 

körmedi çerigde yaààanın oḳ       (Karamanlıoğlu 1989:148) 

kiçer yıllar atang türbesine  

bir kiliben oḳmışıng yoḳ tekbîr     (Karamanlıoğlu 1989:134) 

bolmışı yoḳ ḳaza taġayyür hîç 

küfr ayıtmaḳ  bilen kişi tün ü kün   (Karamanlıoğlu 1989:171) 

meşayih hırka-sını anıng bigin mutrib-ga birding kim ‘ömri içinde iki aḳça keffinde 

daàı bir habbe deffinde körmişi yoḳ (Karamanlıoğlu 1989:60) 

bu oàlan ‘ömri bâàından yimiş yimişi yoḳturur (Karamanlıoğlu 1989:12) 

Ali Fehmi Karamanlıoğlu bu örnekleri de farketmiş ve bunları “öğrenilen geçmiş 

zaman” olarak değerlendirmiştir: “-mış, -miş. Geçmiş zaman (nakli mazi) partisipidir. -gan, -

gen partisipinde olduğu gibi, bazı durumlarda çekimli fiil anlamı verir: okımışıng yok 

«okumamışsın»(270/29), bolmışı yok «olmamış» (289/13, 297/1, 344/10), körmişi yok 
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(121/3), aytmış bolgaylar (312/1), kılmış bolsa (205/9)” (Karamanlıoğlu 1989: LXXXV-

LXXVI) 

IV. Çağdaş Türk lehçelerinde -GAn+iyelik yok/bar’ın görünümü 

-GAn+iyelik yok/bar yapısının ağırlıklı olarak Kıpçak grubu Türk lehçelerinde olmak 

üzere Çağdaş Türk lehçelerinde de varlığını devam ettirdiğini görüyoruz.  

Özbek Türkçesinde: 

b) İkinci tip: Görülen geçmiş zaman kipinin bu çekiminin olumsuz şekilleri vardır. “-

gän+iyelik eki+yoq” şeklinde kurulur. Soru şekli “yoq” kelimesinden sonra getirilir: tilä-

gän-im yoqmi? “dilemedim mi?”, “yoq” yerine “bår” getirilerek kipin olumlu şeklinin 

yapılması mümkünse de, bu şekil yok denecek kadar azdır: Mening körgänim bår. “Benim 

görmüşlüğüm var, ben gördüm.” Mening hem båş egip yıġlägänim bår. “Benim de baş eğip 

ağlamışlığım var.” 

tilä-gän-im yoq            küt-gän-im yoq  “beklemedim” 

tilä-gän-ing yoq          küt-gän-ing yoq   

tilä-gän-i yoq              küt-gän-i yoq 

(…) 

Üy-ruzgår qılib birån kün yäyrägänim yoq. “Ev işlerinden bir gün eğlenmedim” Men 

undåq degänim yoq “Ben öyle demedim.” (Öztürk 2007:323) 

Yeni Uygur Türkçesinde: 

3. Belirsiz geçmiş zamanın üçüncü tipinde, {-GAn} fiil çekim ekinden sonra iyelik 

ekleri ve ardından bar veya yoq kelimeleri kullanılır. bar kelimesi ile yapılan çekim olumlu, 

yoq ile yapılan ise olumsuz çekimdir. 

olumlu                                             olumsuz 

yazġinim bar “yazdım, yazmışlığım var”            yazġinim yoq 

yazġiniŋ bar                                                           yazġiniŋ yoq 

yazġini bar                                                             yazġini yoq 

(…) 

Bu yapı da belirsiz, uzak bir geçmişte olup bitmiş olay ve durumları ifade etmek için 

kullanılır. (Yazıcı Ersoy 2007:388) 

Kırım Türkçesinde: 

b) Yoq: bu kelime, -GAn ekinin iyelik ekli şekilleri ile kullanılır 

alğanım yoq, bilgeniŋ yoq 

alğanı yoq, bilgeni yoq          (Karşılaştırmalı T. Leh. 2006:49) 

Kırgız Türkçesinde: 

Görülen uzak geçmiş zaman 

3. –GAn/-GOn ekine iyelik eklerinin ve daha sonra cok kelimesinin getirilmesiyle de 

yapılır: 

al-gan-ı-m cok ‘almadım’    

al-gan-ı-ŋ cok 

al-gan-ı-ŋız cok 

al-gan-ı cok(…)                    (Çengel 2007:516) 

Kazak Türkçesinde 

Kazak Türkçesinde –gan,-gen-;qan,-ken ile görülen geçmiş zamanın 2. olumsuz 

çekiminin  barğan joqpın, barğan joqsıñ, barğan joqsız,barğan joq; barğan joqpız, barğan 

joqsıñdar, barğan joqsızdar, barğan joq şeklinde -Gan ekiyle kişi eki arasına giren joq 

edatı/kelimesi ile yapıldığı açıklanır. (Koç-Doğan 2004:254); (Karşılaştırmalı T. Leh. 

2006:52). Ancak Kazak Türkçesinde daha az kullanılmakla birlikte -GAn ekinin iyelikli 

şekilleri ile de kullanım vardır. Ör.: Şın aydamın körgenim jok.“Yemin ederim görmedim.” 

Karakalpak Türkçesinde: 

Duyulan geçmiş zaman/olumsuz şekil 

“emes” ve “joq” kelimeleriyle: 

İşkenim joq “içmemişim”, işkeniŋ joq (işkeniŋiz joq), işkeni joq; işkenimiz joq, 

işkeniŋiz joq, işkeni joq (Uygur 2010:165) 

Altay Türkçesinde: 

Bilinen uzak geçmiş zaman/olumsuzluk şekli 
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Üçüncü tip: fiil+kip eki+şahıs eki+cok kalıbıyla yapılır. Çoğunlukla 3. teklik 

şahıslarda kullanılır: alganım/algam cok “almadım”, alganıñ cok, alganıgar cok/algaanar 

cok (nez.), alganı cok, alganıbıs cok/alganıs cok, alganıgar cok/algaanar cok (Güner Dilek 

2007: 1046) Yine, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri’nde aynı bilgi verildikten sonra 

“emes ve ćok kelimeleriyle yapılan olumsuzluk şekli fazla işlek değildir” notu düşülmüştür. 

(Karşılaştırmalı T. Leh 2006:52) 

Nogay Türkçesinde: 

2. Tip Geçmiş Zaman Kipi/Olumsuz şekli: 

Bu kipin başka bir olumsuz şekli, fiil+ -GAn sıfat-fiil eki+iyelik ekleri+ “yok” 

olumsuzluk kelimesi ile yapılmaktadır. Bu şekil Nogay Türkçesinin gramer kitaplarında 

görülmemektedir. 

bar-gan-ı-m yok “gitmemişim, gitmedim”          bar-gan-ı-mız yok 

bar-gan-ı- yok           bar-gan-ı-ŋız yok 

bar-gan-ı-ŋız yok (nez.)                                        bar-gan-ları yok 

bar-gan-ı yok                         (Ergönenç Akbaba 2007:641) 

Tatar Türkçesinde: 

II. tip geçmiş zaman kipinde olumsuzluk –Ma- ekiyle veya olumsuzluk bildiren 

kelimelerle yapılır. 

b) Yuq: Bu kelime, -GAn ekinin iyelik ekli şekilleri ile kullanılır. 

alganım yuk, bilgäniŋ yuk 

alganı yuk, bilgäni yuk             (Karşılaştırmalı T. Leh. 2006:49) 

Başkır Türkçesinde 

II. tip geçmiş zaman kipinde olumsuzluk –Ma- ekiyle veya olumsuzluk bildiren 

kelimelerle yapılır. 

b) Yuq: Bu kelime, -GAn ekinin iyelik ekli şekilleri ile kullanılır. 

alğanım yuq, bilgäniŋ yuq 

alğanı yuq, bilgäni yuq              (Karşılaştırmalı T. Leh. 2006:49) 
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Sonuç 

-GAn + iyelik yok/bar yapısının -şimdilik kaydıyla- ilk olarak tarihi Kıpçak Türkçesi 

metinlerinde geçtiğini görmekteyiz. Bu durumda, bu yapıdaki “görülen geçmiş zaman” 

işlevinin tarihi Kıpçak Türkçesi gramerlerinde gösterilmesi gerekmektedir. -GAn + iyelik 

yok/bar, yapı ve işlev özelliğini günümüze taşımış; ağırlıklı olarak Kıpçak grubu Türk 

lehçelerinde hayatiyetini devam ettire gelmiştir. 
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