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ÖN SÖZ

Türk Dil Kurumu, Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu olarak dil bilimi ve dil 
bilgisi üzerine yapılacak yeni çalışmalara zemin oluşturmak amacıyla alanla 
ilgili çeşitli sorunları bulunan konuları ele alarak katkı sağlayan temalı toplan-
tılar düzenleme kararı almıştık. Bu karar doğrultusunda ilk olarak 06 Haziran 
2014 tarihinde “Türk Dil Bilgisi Toplantıları-I Birleşik Fiil” adlı toplantıyı 
Ankara’da Türk Dil Kurumunda düzenledik. Toplantıda birleşik fiil konusun-
da iki sunum yapılmış, ardından toplantının konusu çerçevesinde tartışmalar 
yapılmıştı.

İkinci toplantı Selçuk Üniversitesiyle ortaklaşa olarak 31 Ekim-1 Kasım 
2014 tarihlerinde Konya’da “Türk Dil Bilgisi Toplantıları- II Türkiye Türkçe-
si Ses ve Şekil Bilgisi Sempozyumu” adıyla düzenlendi. Bu toplantıda sunul-
muş olan bildiriler elinizdeki kitapta yer almaktadır.

İlgililer için yararlı olması dileğiyle...

Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu Başkanı

Sadettin ÖZÇELİK





AÇIŞ KONUŞMASI





SES BİLGİSİ VE YAZI İLE OLAN İLİŞKİ

Prof. Dr. Zafer ÖNLER

Yazı, dildeki seslerin harf dediğimiz belirli simgelerle ifade edilişidir. Ancak 
dildeki tüm seslerin yazıya yansıtılması söz konusu değildir. Yazıyla en fazla dilin 
fonemleri (anlam ayırt edici sesleri) yansıtılabilir. Oysa her dilde seslerin sayısı 
fonemlerden oldukça fazladır. Örneğin Türkçede yirmi dokuz harfin olması, yirmi 
dokuz sesin bulunduğu anlamına gelmez. Yazının dildeki tüm sesleri yansıtması 
beklenmez ve üstelik bu gerekli de değildir. Yazıdan beklenen dildeki fonemleri 
yansıtabilmesidir. Kaldı ki her zaman tüm fonemler de yansıtılamayabilir. Nite-
kim Türkçedeki fonem sayısı kimi durumlar için yirmi dokuzdan fazladır.

Sekiz ünlü fonemin yanı sıra kapalı e sesi el ve ėl sözcüklerinde anlam ayırt 
edici olarak dokuzuncu fonem değeri taşımaktadır. Benzer örnekler yabancı kö-
kenli sözcüklerde k fonemi için de söz konusu olabilmektedir. Ön damak k sesi 
kâr sözcüğünde, Türkçe kar sözcüğüyle anlam ayırt edici olarak bir fonem değe-
rindedir. Yabancı kökenli sözcüklerde ünlü süreleri açısından da bu tür fonemler 
bulunmaktadır. Örneğin âlem, alem, sözcüklerinde kısa ve uzun a seslerinin fo-
nem değeri taşıması gibi. Ne var ki bu tür örneklerin oldukça az olması dolayısıy-
la bunları karşılayan harflerin olmayışı bir sorun yaratmamaktadır.

Türkçede biri kalın diğeri ince olmak üzere iki l sesi bulunmaktadır. Ünlü 
uyumuna bağlı olarak art ünlülü sözcüklerde kalın, ön ünlülü sözcüklerde ince l 
kullanılmaktadır. Bu iki ses l fonemiyle yazıda gösterilmektedir: kol, olay, koşul; 
gel, kel, el gibi. Ana dili olarak Türkçe sözcüklerde bunların ince ve kalın alofon-
ları kulaktan öğrenilerek telaffuzda sorun yaratmamaktadırlar. Ancak yabancı kö-
kenli kimi sözcüklerde bu seslerin doğru telaffuzu özen gerektirmektedir: lazım, 
reklam, plan, klasik gibi.

Benzer durum k fonemi için de geçerlidir. Ön damak k ile art damak k sesleri 
iki ayrı ses olarak k fonemini oluşturmaktadır. Türkçe sözcüklerde ünlü uyumu 
kuralınca art ünlülerle art damak k, ön ünlülerle ön damak k sesleri kullanılmakta-
dır. Bu iki ses bir fonemin iki ayrı varyantları durumundadır. Aynı durum art ve ön 
damak g sesleri için de söz konusudur: gelmek ve olgun sözcüklerinde bu fonemin 
iki ayrı sesten oluştuğu açıktır.
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Özetle kimi ünsüzlerin ince ve kalın türleri ile ünlülerin uzun ve kısa türleri 
dikkate alındığında ölçünlü Türkçede ses sayısının fonemlerden oldukça fazla ol-
duğu görülmektedir.

Dillerin ortak niteliklerinden biri de zaman içinde meydana gelen değişiklik-
lerdir. Bilindiği gibi dildeki bu değişimler ana hatlarıyla ses bilgisi, biçim bilgisi 
ve anlam açısından olmak üzere başlıca üç alanda görülür

Ses bilgisi alanındaki değişimler, az çaba yasası olarak adlandırılan daha ko-
lay söyleyişe yönelmenin sonucudur. Az çaba yasası zaman içerisinde, seslerin 
birbirlerine yakınlaşmaları yani çeşitli benzeşmeler ve bazı seslerin telaffuz edil-
memesi biçiminde kendini gösterir. Bu alanda yazı, değişimleri yavaşlatıcı bir 
etkiye sahiptir. Yazı dili olmayan dillerde değişim çok daha yaygın ve hızlıdır. 
Yazının geciktirme işlevi ölçünlü dilde konuşmada da değişimleri geciktiricidir. 
Ancak yavaşlatıcı etkiye karşın fonetik değişmeler, yazıya yansımamakla birlikte 
konuşma dilinde devam eder.

 Alfabemizin görece yeni olmasına, seksen küsur yıllık geçmişine karşın 
kimi sözcüklerde yazı ile konuşma dilinde farklılıklar meydana gelmiştir. Örneğin 
geleceğim, iyi sözcükleri konuşma dilinde gelcem, i: biçimlerine girmiştir. Sağ ol 
sözcüğü tümüyle sa:ol biçiminde telaffuz edilir olmuş, ğ sesi konuşmada tüm-
den yiterek kendinden önceki ya da sonraki ünlüyü görece uzun söylenir biçime 
sokmuştur: a:lamak, doa:, u:ramak gibi. Ölçünlü dilde de r sesinin sıkça düşüme 
uğradığı görülür: geliyo, bakıyo örneklerinde olduğu gibi. Konuşma dilinde, özel-
likle Ege bölgesinde r sesinin neredeyse tümden söylenmediğini görmekteyiz: 
varıver yerine va:ıve:, geliver yerine gelive: arkadaş yerine a:kadaş vb.

Bu tür değişikliklerin süreceği ve yüz, iki yüz yıl sonra konuşma ile yazı 
arasında büyük farklılıkların ortaya çıkacağı kesindir. Yazının konuşmaya uydu-
rulması akla bile getirilemez; böyle bir değişiklik bir süre önce yazılmış metinleri 
anlaşılmaz duruma getirmek gibi istenmeyen sonuçlar doğurur.

Dilde meydana gelen bu değişimler yazıya yansımadığından, tarihsel me-
tinlerin yazıldıkları zaman dilimindeki ses özelliklerini doğru bir biçimde belir-
lemeyi olanaksız kılmaktadır. Çünkü yazımın dildeki değişiklilere göre sürekli 
değişmesi beklenemez. Yazım sabit kalırken fonetik değişmelerden dolayı yazı 
ile konuşma arasında zaman içerisinde farklılaşma ortaya çıkar. İçinde bulunulan 
zamandan geriye bakıldığında hangi değişimlerin hangi zaman kesitinde gerçek-
leştiğini kesin olarak belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu konuda ancak çeşitli 
tahminler ileri sürülebilir.

XIII. yüzyılın sonlarından itibaren Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı döne-
mi diye adlandırdığımız metinlerdeki fonetik değişmelerin de yazı, çok azını yan-
sıtmaktadır. XIV-XV. yüzyıllarda belirli bir yazım biçimlenmiş, yazım kuralları 
ortaya çıkmıştır. Daha sonra yazı devrimine kadar olan sürede, doğal olarak fone-
tik değişimlerin çok büyük bölümü yazıya yansımamıştır. Örneğin etmek biçimin-
de yazılan sözcüğün hangi tarihlerden itibaren ekmek biçimini aldığını bilemeyiz.
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Dudak benzeşmesi ya da küçük ünlü uyumu diye adlandırdığımız ses bilgi-
si olayı XIV. yüzyıl Anadolu Türkçesinde henüz gelişmemiştir. kapu, ogrı, satu 
gibi bu uyumun olmadığı çok sayıda sözcüğün yanı sıra eklerin çoğunda da bu 
uyum yoktur. Bilindiği üzere bu dönem ekler uyuma girenler (+lIk), düz ünlü ile 
kullanılanlar (+I, mIş, -Il-) ve yuvarlak ünlüyle kullanılanlar (yağ+lu, al-up, bil-
ür) olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. XX. yüzyılda ise dudak benzeşmesinin) 
tamamıyla gerçekleşmiş olduğunu biliyoruz. Ancak XIV. yüzyılda biçimlenen 
yazım doğal olarak bu değişimleri yansıtmaksızın XX. yüzyıla dek aynı biçimde 
devam etmiş, değişmeler yazıya yansımamıştır. Dolayısıyla bu uyumun hangi ta-
rihlere dek geriye gittiğini bilmiyoruz. Yazı devrimine dek gördi, bakup, görmiş 
biçiminde yazılırken hangi tarihlerden itibaren gördü, bakıp, görmüş biçiminde 
söylendikleri bilinmemektedir. Benzer biçimde tarihsel dönemlerdeki genizsel ŋ 
sesinin hangi tarihlerde normal n sesine dönüşmüş olduğu belirsizdir.

Değişimleri yazımdan belirleyemediğimiz bir diğer sorun da ötümsüzleşme 
sorunudur. Özellikle k, t ünsüzlerinin eklenen ünlülerden önce ötümlüleşme kura-
lının hangi döneme dek gittiği anlaşılamamaktadır: topraktan/toprakdan, bilmişti/
bilmişdi örneklerinde olduğu gibi. Aynı sorun ek başındaki d ünsüzünün ötümsüz-
leşmesi için de geçerlidir: gittikçe/gitdikçe gibi.

XIV. yüzyıldan XX. yüzyıla dek Anadolu’da yazılmış metinler üzerinde ya-
pılan ses bilgisi araştırmalarında başlıca iki sorunla karşılaşılmaktadır. Bunlardan 
ilki, yukarıda örneklendirdiğimiz değişimlerin yazıma yansımamış olmalarından 
doğan güçlüktür. İkincisi ise Arap alfabesinin Türkçenin seslerini karşılamasında-
ki yetersizliktir.

Alfabe ile ilgili başlıca sorun Türkçenin ünlülerinin bu alfabede ayırt edile-
memesidir: o, ö, u, ü ünlüleri tek bir harfle gösterilmektedir. Arap alfabesinde k 
ve g sesleri de ayırt edilememektedir. Eski Türkçe ve Doğu Türkçesinde ön ses 
k- sesleri genel olarak Oğuzcada g- sesine dönüşmüşlerdir. Ancak bu seslerin dö-
nüşmeyenleri için yazıda bir ipucu bulamamaktayız. Bu durumda eski metinler 
için de genel olarak çağdaş ölçünlü dil ölçüt olarak kullanılmaktadır. kişi/gişi, 
keçi/geçi, kendü/gendü sözcükleri bunlara örnek verilebilir. Aynı sorun iç ve son-
sesteki c/ç sesleri için de geçerlidir: ac/aç, ağac/ağaç, uc/uç. Bu üç örnekte de 
sözcüklerde asli uzun ünlü bulunmasından dolayı sözcüklerin ötümlü ses olan c 
ile bitmesi daha akla uygun görünmektedir. Nitekim XIV-XV. yüzyıla ait özenli 
yazmalarda bu örnekler genelde c ile yazılmaktadır. Ancak bu yazımlar her zaman 
tutarlı değildir.

Art ünlülü sözcüklerde ön ses t/d ünsüzleri için de aynı durum geçerlidir: 
doğru/ togrı, tolı/ dolu, doy-/toy- gibi. Bu tür sözcüklerin ù harfi ile yazılmış ol-
ması bu sesin t’den farklı olduğunu elbette göstermektedir ancak gerçek ses değe-
ri ve t sesine dönüşüm dönemi belirsizdir.
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Sonuç olarak şu belirlemelerde bulunabiliriz:
a) Dilde meydana gelen ses değişimleri süreklidir, bu değişimlerin sürekliliği 

zaman içerisinde yazıyla konuşmanın belirli oranlarda birbirlerinden farklılaşma 
sonucunu doğuracaktır ve bu kaçınılmazdır.

b) Arap alfabesinin Türkçenin tüm seslerini yansıtmamasından dolayı, tarih-
sel metinlerin tam bir fonetiğini ortaya koymak mümkün değildir.

c) XIV. yüzyıldan harf devrimine kadar Türkçede meydana gelen fonetik de-
ğişmelerin hangi tarihlerde gerçekleştiğini kesin olarak belirleme imkânı bulun-
mamaktadır.



BİLDİRİLER





DİL BİLGİSİ KAYNAKLARINDAKİ SES VE BİÇİM
BİLGİSİ İÇERİĞİNİN DİL BİLİMSEL BAĞLAMDA

DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa ALTUN

Giriş
Yüzyıllar boyunca genelde dil özelde Türk dili araştırmaları filolojinin (be-

tik bilimi) yöntem ve tekniklerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.1 Ancak 20. 
yüzyılın başlarında Ferdinand de Saussure dil araştırmalarına yeni bir anlayış 
getirmekle filolojik çalışmalardan farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasını 
sağlamıştır.

Türklük bilgisi araştırmacılarının genelinin bu yeni anlayışa mesafeli duru-
şu, dil bilimsel yöntem ve tekniklerin daha çok Batı dilleri ve edebiyatları uz-
manlarınca ele alınması Türk dili araştırmalarında Batı ülkelerinde görülmeyen 
bir ikilik yaratmıştır.2 Son yıllarda Türklük bilgisi araştırmacılarınca dil bilimi 
yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalar göreceli bu ikiliğin ortadan 
kalkmasına yardımcı olmuştur.

1 Mertol Tulum, filolojinin sınırlarını şöyle çizmektedir: “Bilim dalı olarak filolojinin ‘eski 
kitaplar ve eserlere dair bilgi edinme, bunun için de ‘bir dili, o dili bize tanıtan yazılı 
belgelere dayanarak inceleme’ ve –bu kitapta elen alınmış olan konularla ortaya konuldu-
ğu gibi- ‘eski metinleri inceleme (metin tenkidi)’ çalışmalarından ibaret bulunduğunu ve 
asıl sınırlarını bu çalışmaların belirlediğini söyleyebiliriz.” (Tulum, 2000: XIV)

2 Bu konuda Lars Johanson’dan yaptığımız alıntı, Türklük bilimcilerin dil bilimine mesafeli 
duruşunun sebeplerinden biri de Alman ekolü müdür, sorusunu akla getirmektedir:

 “Benzing’in dünyasında bazı doğu bilimcilerin düşünce tarzında belli bir rol oynayan dil 
bilimi ve filoloji ayrımı yoktu. Sürekli haberleştiği Annamarei von Gabain ona 14 Temmuz 
1978’de şunları yazmıştı:

 “Doktorada ikinci ana dalımda ‘Türkoloji’ değil ‘Türk Dili’ yazıyordu. Bu nedenle Bang’ın 
metodunu sadece kısmen devam ettirdiğim için vicdan azabı duyuyorum. Ve üstüne üste-
lik benimkiler filolojiye dil biliminden fazla ağırlık veriyorlar. Benim suçum.” (Johanson, 
2004: 256).
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Dil Bilimsel Bağlamda Değerlendirilmesi

Biz bildirimizde Türk dili üzerine yapılan akademik çalışmaları dil bilim-
sel bağlamda değerlendirecek ve karşılaştırmalar yapacağız. Bu değerlendirmeye 
geçmeden önce temel bazı kavramları aşağıda açıklayacağız:

Filolojik Dil Bilgisi:
Eskiden günümüze kalan yazılı belgeleri dilin farklı alt alanları açısından 

inceleyen bir bilim dalıdır. Betik bilimi olarak da adlandırılır. Dil bilgisi örnekleri 
genellikle edebî değer taşıyan şiir, roman ve öykü gibi eserlerden seçilir.

Dil Bilimsel Dil Bilgisi:
Hem yazılı hem de sözlü dil verilerinin farklı yöntem ve tekniklerle ince-

lendiği ve kurallarının ortaya konulduğu bilim alanıdır. Dil bilgisi örnekleri ede-
bî metinlerle sınırlandırılmaz. Bizzat yazarı tarafından ihtimallere dayalı olarak 
cümle ‘üretilebilir’. Bu örneklendirmenin arka planında Chomskyan dil bilgisi 
anlayışı yatmaktadır. Ses incelemeleri fonetik laboratuvarlarında yapılır. Kimi za-
man MR görüntüleme cihazları da kullanılır.

Akademik Dil Bilgisi:
Doğrudan eğitsel bir amaç taşımadan yazılmış dil bilgisi kaynaklarıdır. Tez, 

makale, kitap vb. kaynaklardır.

Eğitsel Dil Bilgisi:
Öğretme amacı taşıyarak yazılan dil bilgisi kaynaklarıdır. Ders kitabı niteli-

ğindeki kaynaklardır. Sıklıkla bu kaynaklarda ‘üniversiteler, liseler için, öğrenci-
ler için, Türk dili ve edebiyatı bölümleri için’ gibi ifadeler yer alır.

1. Ses Bilgisi
Ses bilgisi alanındaki örnekler Kornfilt’in ‘traditional grammarians’ olarak 

adlandırdığı dil bilgicilerin ünlü ve ünsüz sınıflandırmalarıyla Türkçenin sesleri 
üzerine fonetik laboratuvarlarında deneysel incelemeler yapan dil bilimcilerin 
sonuçları birlikte verilmiştir. Bu örneklerde sesler Türk alfabesi ile birlikte kimi 
dil bilimciler tarafından Uluslararası Fonetik Abece ile de gösterilmiştir.

Ünlülerin sınıflandırmasında yaygın olan kalın-ince, düz-yuvarlak, dar-ge-
niş gibi terimlerin yanı sıra ön-arka, açık-yarı açık-yarı kapalı-açık orta-kapalı 
orta-kapalı terimleri de kullanılmıştır. Yarı-açık, yarı kapalı-açık orta-kapalı orta 
gibi terimleştirmeler deneysel araştırmaların bir sonucu olarak seslerin nüans-
larını yansıtması bakımından dikkat çekicidir.

Ünsüzlerin sınıflandırmasında da ünlülerde olduğu gibi sesler deneysel araş-
tırmalarda Uluslararası Fonetik Abece ile gösterilmiştir. ‘Geleneksel dil bilgi-
ciler’ ile dil bilimcilerin terim farklılıkları da göze çarpmaktadır: dudak yerine 
dudaksıl, sedalı yerine ötümlü gibi. Handan Kopkallı-Yavuz’un (2010) makalesi 
İngilizce olduğu için bu dilden terimlerle ünlü ve ünsüzler aktarılmıştır.
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Uluslararası Fonetik Abecesi ile seslerin gösteriminden kaçınılmasını bir öl-
çüde kaynakların ‘eğitsel’ amaçlarına bağlamak mümkündür. ‘Üniversiteler için, 
Türk dili dersleri için’ gibi ifadelerle yayımlanan bu kitaplarda yaygın olan alfa-
beyi kullanmak pedagojik açıdan uygun düşmektedir.

1.1.Ünlüler

Şekil 1: Muharrem Ergin (1985: 40-41)

Şekil 2: Tahsin Banguoğlu (1986:35)

Şekil 3: Mehmet Akif Kılıç (2003: 9)
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Şekil 4: Mustafa Volkan Çoşkun (2008: 136)

Şekil 5: Handan Kopkallı-Yavuz (2010: 47)

Şekil 6: Mustafa Altun (2010: 153)
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1.2. Ünsüzler

Şekil 7: Muharrem Ergin (1985: 45-48)

Şekil 8: Süer Eker (2002: 198)

Şekil 9: Sumru Özsoy (2006: 33)
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Şekil 10: Seyhun Topbaş (2005: 86)

Şekil 11: Handan Kopkallı-Yavuz (2010: 36)

2. Biçim Bilgisi
Biçim bilgisi alanında kelime kök ve gövdeleri ile eklerin gösterimlerinde-

ki farklılıklar göze çarpmaktadır. ‘Geleneksel dil bilgiciler’den farklı olarak dil 
bilimcilerin Chomskyan Evrensel Dil Bilgisi anlayışı ile bağımlı biçim birimi ve 
bağımsız biçim birimi terimlerini yeğledikleri görülmektedir. Burada biçim birim 
en küçük dil bilgisel yapı olarak (Türkçe bağlamında kelime ve ekler) değerlendi-
rilmektedir. Kornfilt, Adalı, Boz ve Altun’dan alınan örneklerde Türkçenin biçim 
birimsel sınıflandırması yer almaktadır.

Burada değerlendirilmesi gereken diğer nokta ‘geleneksel dil bilgicilerin’ 
‘genellikle’ filolojik bir yaklaşımla metin temelli örneklendirmelerde bulunmala-
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rıdır. Korkmaz’dan yapılan alıntıda yönelme durumu için Atilla İlhan’ın eserle-
rinden cümle örneklerinin kullanıldığı görülmektedir. Özellikle Chomskyan Ev-
rensel Dil Bilgisi anlayışını benimseyen dil bilimcilerin çalışmalarında ise kendi 
ürettikleri cümleler yer almaktadır. Kornfilt’in çalışması bunun açık örneklerin-
den biridir.

‘Geleneksel dil bilgiciler’in dil bilgisi konularını edebî metin örnekleriyle 
somutlaştırmalarını filolojik yaklaşımları kadar yayınlarının ‘eğitsel’ olmasıyla 
da açıklamak mümkündür. Ses bilgisi örneklerinde de ifade ettiğimiz gibi yayın 
başlıklarında ‘Üniversiteler için, Türk dili dersleri için’ şeklinde ‘eğitsel’ vurgular 
öne çıkmaktadır.

1. Örnek: Muharrem Ergin (1985)

2.Örnek: Zeynep Korkmaz (2003: 280)
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3. Örnek: Fatma Erkman Akerson (2008: 139)

4. Örnek: Fatma Erkman Akerson (2008: 139)
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5. Örnek: Jaklin Kornfilt (1997: 212)

6. Örnek: Jaklin Kornfilt (1997: 213)

7. Örnek: Oya Adalı (2004: 27, aktaran Yıldız-Günay, 2014: 28).
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8. Örnek: Erdoğan Boz (2012: 234-235).

9. Örnek: Mustafa Altun (2011: 9-11)

Sonuç
a) Ses bilgisi örneklerinde hem akademik hem de eğitsel dil bilgisi kay-

naklarının ‘geleneksel dil bilgisi’ anlayışı ile deneysel çalışmalara dayanan 
‘sesçil abece (phonetic alphabet) kullanan dil bilimsel anlayışla birlikte yol 
aldığı görülmektedir. Ancak bu noktada deneysel çalışmaların daha kesin ve-
riler içerdiğini teslim etmek gerekir.

b) Biçim bilgisi örneklerinde de filolojik temelli ‘geleneksel dil bilgisi’ an-
layışı ile birlikte Chomskyan Evrensel Dil Bilgisi anlayışına dayanan çözümleme 
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yaklaşımları da kaynaklara yansımaktadır. Filolojik metinlerde yalnızca Chom-
skyan anlayışla değil diğer dil bilimsel anlayışlarla da Türkçenin ele alınması 
akademik çalışmalara derinlik kazandıracaktır. Özellikle lisans üstü öğrenciler bu 
yönde teşvik edilmelidir.

c) Bize göre bu bağlamda filolojik temelli ‘geleneksel dil bilgisi’ yaklaşım-
larıyla ortaya çıkan sonuçların tamamıyla ‘eskimiş, güncelliğini yitirmiş’ görüşler 
içerdiğini söylemek uygun değildir. Ancak metin incelemelerinde dil bilimsel 
yöntem ve tekniklerin kullanılması filolojik çalışmalara yeni ufuklar açacağı 
öngörülmelidir. Metin yayınlarında derlem (corpus) programlarının sıklıkla kul-
lanılması bu çerçevede değerlendirilmelidir.

ç) Filolojik temelli dil bilgisi araştırmalarının sonuçları sözlü dil malzemesi 
dikkate alınmaksızın tüm dilin kurallarını içeren sonuçlar olarak değerlendiril-
memelidir. Edebî metinler kadar sözlü dil verileri de dikkate alınmalıdır. Sözlü 
dil verilerine dayanan araştırmalar özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimine 
önemli katkılar sağlayacaktır.
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İNGİLTERE’DEKİ TÜRKÇE KONUŞAN TOPLUMUN 
KONUŞMA DİLİNDE RASTLANILAN İKİLEMELER ÜZERİNE

Ufuk Deniz AŞCI

1. İkileme Nedir?
İkilemeler:
a) Aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle,
b) Anlamları birbirlerine yakın veya aynı anlam dairesindeki iki (veya daha 

fazla) sözcüğün tekrar edilmesiyle,
c) Anlamca birbirlerine zıt iki (veya daha fazla) sözcüğün tekrar edilmesiyle,
d) Bünyelerindeki sesleri birbirlerine benzeyen iki (veya daha fazla) sözcü-

ğün tekrar edilmesiyle,
e) Genellikle sesçe uyum içindeki iki (veya daha fazla) sözcüğün tekrar edil-

mesiyle oluşturulan;
a) Anlamı sağlamlaştırmak,
b) Anlatımın gücün arttırmak,
c) Kavramı/kavramları açıklamak veya zenginleştirmek,
d) Anlama ahenk kazandırmak, söyleyişe özel bir kimlik ve güzellik katmak 

için kullanılan kalıp ifadelerdir.
İkilemeler için Osmanlıcada atf-ı tefsiri, terkib-i ihmâli, mühmelât; Fransız-

cada redoublement, hendiadyoin; İngilizcede reduplication dual, hendiadyoin ve 
Almancada verdoppelung, zwillingsformen, hendiaydoin terimleri kullanılır.

İkilemelerde iki, üç hatta dört (Tuna 1986: 187) sözcük kullanılabilir ve fakat 
bu sözcükler tek sözcük gibi bir anlam ifade ederler. İkilemeyi oluşturan söz-
cükler, anlam bakımından aynı kavram dairesindendir. Bu sözcüklerin diğer bir 
özelliği genellikle sesçe uyum içinde olmalarıdır.

İkilemeler ses ve söz benzerliğine veya tekrarına dayandığı için şiirde redif 
ve kafiye gibi bir ahenk ve müzik etki yaratırlar. Şiire deyiş özelliği ve güzelliği 
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katarlar. Bu nedenle özellikle ozanların dilinde, halk edebiyatında ikilemeler çok-
ça kullanılır. Dilin ikilemelerle oluşturduğu bu zenginlik, evvela halk dilinde ve 
halk edebiyatında ortaya çıkar. 

Bir dilin söz varlığını sözcükler, birleşik sözcükler, terimler, kalıplaşmış 
ifadeler, deyimler, atasözleri ve ikilemeler oluşturur. Türkçede ikilemeler anlam, 
yapı ve söz dizimi için de çok önemli ögelerdendir. Ayrıca ikilemeler Türkçede 
yeni sözcüklerin oluşturulmasında kullanılan türetme, birleştirme, kalıplaşma, kı-
saltma gibi yöntemlerinden biridir3.

Düz yazıda ezberi arttıran, dikkati yoğunlaştıran özelliği ile ikilemeler, sık 
sık müracaat edilen yapılardır. Bugünün dünyasında, bir ürün veya kişi işin yapı-
lan propaganda, reklam, tanıtım ve algı operasyonu gibi faaliyetlerde akılda kalı-
cı etki yaratan özelliğinden dolayı ikilemeler sıkça kullanılmaktadır. Psikolojide 
ezber, akılda tutma egzersizleri için tavsiye edilen “tekrarlama” ve “çağrışım” 
yöntemlerinde de ikilemelerin önemi ortaya çıkmaktadır.

Türkçede ikilemelerle ilgili en kapsamlı çalışmayı yapan ve bu çalışması-
nı Türk Dilinde İkileme adıyla kitaplaştıran Vecihe Hatiboğlu, ikilemelerin ünlü 
uyumları, ünsüz benzeşmeleri gibi Türkçenin kurallarından birisi olması gerekti-
ğini belirtmiş; hatta ikileme konusu ele alınmadan Türkçenin yapı bakımından ye-
terince aydınlatılamayacağını iddia etmiştir. İkilemelerin Türkçedeki zenginliğine 
dikkat çeken, buna rağmen araştırıcıların konuya yeterince ilgi göstermediklerin-
den yakınan Hatiboğlu, “İkileme, Türkçenin zenginliğidir, yaratma gücüdür. Türk 
düşüncesindeki anlam bolluğunu, kavram inceliğini karşılamak üzere, sözcük ku-
rar gibi türlü yönlerden birbirleriyle ilgili iki sözcük yan yana getirilir ve yeni 
bir anlatım yolu yaratılır.” (Hatiboğlu 1981: 9) der. Yine onun “İkileme, aslında 
anlam gücü sağlamak için yaratılan bir psikoloji ve müzik olayıdır. Türkçede iki-
leme, şiire, düz yazıya anlam, aydınlık katan; güzellik, ahenk sağlayan ve ancak 
başarılı ozanlarca, yazarlarca sezilmiş bir sırdır.” (Hatiboğlu 1981: 11) sözleri, 
ikilemenin Türkçe için ne kadar önemli yapılar olduğunu göstermektedir.

TDK’nin yayımladığı Türkçe Sözlük de dâhil, ikilemelerle ilgili yapılan ta-
nımlarda doğrudan zikredilmese de özellikle Eski Uygurcadaki ikilemeler üzerine 
yapılan bazı çalışmalarda ikilemelerin açıklayıcı özellikleri olduğu gerçeğine de-
ğinilmiştir. Bu yapıları oluşturan sözcüklerden biri yabancı bir sözcükse veya an-
lamca kullanımdan düşmüş, eskimiş (arkaik) Türkçe bir sözcükse4, diğer Türkçe 
sözcük çağdaş bir sözcükten seçilir ve bu sözcük yabancı veya eskimiş sözcüğün 
anlamını açıklar: ton karaza “elbise, giyim” (karaza < Skr. kaśāya, kāśāya), ög 
ana “anne” (Uyg.), konu komşu, toy düğün, ev bark (TT) gibi.

3 Hatiboğlu ve Akyalçın, ikilemelerin yeni sözcük oluşturmadaki zenginliğine özellikle 
vurgu yapmışlardır (Hatiboğlu 1981: Özsöz; Akyalçın 2007: 23).

4 Konuyla ilgili kapsamlı bir makale yayımlayan Serkan Şen, Standart Türkiye Türkçesindeki 
ikilemelerde varlığını koruyan bu tür sözcükler için “mağlup sözcük” terimini kullanmıştır 
(bk. Şen 2005).
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İkilemeler Türkçenin bütün tarihî dönemlerinde tespit edilmiş kalıp yapılar-
dır. Köktürkçe 33 (Tekin 2003: 15-17), Eski Uygurcada 3217 (Şen 2002: III), 
Kutadgu Bilig’de 197 (Kargı Ölmez 1997; 1998), Dîvânu Lugâti’t-Türk’te 162 
(Sev 2004)5, Dîvân-ı Hikmet’te 80’e yakın (Yıldız 2011), Harezm Türkçesinde ise 
pek çok (Erdem 2005) ikileme örneği vardır. Türkiye Türkçesi başta olmak üzere 
çağdaş Türk lehçelerinde de bu ikileme zenginliği devam etmektedir.

Türkçede, dünyanın diğer bütün dillerinde olmadığı kadar ikileme örnekle-
riyle karşılaşılmaktadır. İngilizcede ikileme sayısı 30-40 iken (Hengirmen 2002: 
403) Standart Türkiye Türkçesinin ikileme sözlüğünü hazırlayan Akyalçın, ese-
rinde 7000’e yakın ikileme örneği toplamıştır (Akyalçın 2007: 23). Akyalçın’ın 
çalışmasından evvel Osman Nedim Tuna’nın makalesinde sayıca eş anlamlı 2022 
ikileme (Tuna 1986),  Hatiboğlu’nun Türk Dilinde İkileme adlı eserinin sonunda 
verdiği sözlükte 1956 ikileme tespit edilmişti (Hatiboğlu 1981). Bu veriler, ikile-
melerin Türkçedeki zenginliğini açıkça ortaya koyan somut delillerdir.

2. Türkçe İkilemelerle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmalar
Türkçe ikilemeler üzerine yapılan bilimsel çalışmaların sayısı oldukça fazla-

dır. Biz burada ikilemelerle ilgili makaleleri, kitapları, sözlükleri yayın tarihlerine 
göre ele alacağız. Çalışmayı yapan bilim insanından ve kısaca konusundan, yayın 
yılından söz edeceğiz. Mümkün mertebe, bu makalemize kadar yapılmış bütün 
yayınlara ulaşmaya çalıştık. Belki gözümüzden kaçan değerli bazı çalışmalardan 
bahsetmemiş olabiliriz. Bizden sonraki araştırıcıların eksiklerimizi tamamlama-
ları en büyük temennimizdir.

Türkçe ile ilgili pek çok konuda olduğu gibi, ikilemelerle ilgili ilk değerlen-
dirme ve örnekleri Dîvânu Lugâti’t-Türk’te buluyoruz. Büyük âlim Kâşgarlı Mah-
mut, eserinde “Türklerin, birisi asıl ve kök öbürü takıntı olmak üzere çift olarak 
kullandıkları her bir ismin ve fiilin Oğuzlar takıntı olanını kullanırlar. Hâlbuki 
öbür Türkler bunu tek olarak söylemezler. Söz gelimi, Türkler bir şeyi bir şeye 
kattıkları zaman “kattı kardı” derler. Burada kök olan “kattı”dır. “Kardı” sözcüğü 
takıntıdır. Oğuzlar, bir şeyi bir şeyle karıştırdıkları zaman “kardı” deyip asıl olanı 
bırakırlar, söylemezler. Yine böyle Türkler edgü, yawlak derler. Bu “iyi, kötü” de-
mektir. Bu ikisini birlikte kullanırlar. Tek olarak birisini kullanmazlar. Oğuzlar ise 
bunları tek olarak kullanırlar.” (Atalay 1998: 462) diyerek ikilemelerin önemine 
11’inci yüzyılda dikkat çekmiş, boy boy kullanım farklılıklarını da belirtmiştir.

Modern dil bilimi çalışmaları esas alındığında Türkçedeki ikilemelerle ilgili 
ilk çalışmanın tarihi 1899 yılına kadar gider. Karl Foy, Berlin’de yayımladığı bir 
makalede, Osmanlıca cümlelerde “ana baba” ikilemesi üzerinde durmuştur (Foy 
1899: 105-136). Türkiye’de konuyla ilgili ilk çalışmayı Saadet Çağatay yapmıştır 
(Çağatay 1940-1941: 97-145). Eski Uygurcadaki ikilemeleri ele alan Çağatay’dan 

5 Başka bir makaleye göre DLT’te 157 ikileme örneği vardır (Aktan 2010: 11).
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sonra, Ahmet Cevat Emre’nin dil bilgisi kitabında, ikilemeler bahsine “Yineleme, 
İkizleme, Katmerleme” başlığıyla yedi sayfalık yer verdiğini görüyoruz (1945: 
541-548). Sonraki yıllarda Osman Nedim Tuna (1948: 429-447; 1950: 35-82), 
Hasan Eren (1949: 283-286), Marchand (1952: 60-69) ikilemelerle ilgili makale-
ler yayımlamıştır.

1953-54 yıllarında M. A. Ağakay’ın Türk Dili Dergisi ve Belleten’de yayım-
ladığı üç makale, ikilemeler üzerine yapılmış ciddi çalışmalardandır. Tietze’nin 
1966’da yayımladığı ikilemeler ve /r/ sesiyle kurulan çift sözleri konu alan maka-
lesi dönemi için olduğu kadar günümüz için de önemli diğer bir çalışmadır.

Türkçede ikilemelerle ilgili en kapsamlı çalışmayı yapan ve bu çalışmasını 
Türk Dilinde İkileme adıyla kitaplaştıran bilim insanı Vecihe Hatiboğlu’dur. Ha-
tiboğlu, 120 sayfalık eserinin 81 sayfasında ikilemeleri her yönüyle incelemiş, 
sınıflandırmış; zengin örneklerle konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Ese-
rinin sonunda verdiği 33 sayfalık İkilemeler Sözlüğü, bu çalışmanın değerini bir 
kat daha artırmıştır (1981).

Fatma Akerson, 1982 yılında yayımladığı makalesinde, çeviri yaparken iki-
lemelerin nasıl anlamlandırılacağını ve diğer bazı problemlerle ilgili konuları ele 
almıştır. Osman Nedim Tuna (1956), ikilemelerde sıralama kuralları ve ünsüz di-
zini hakkında önemli bir çalışma yapmış, bu çalışma özellikle yaptığı sınıflandır-
ma açısından uzun yıllar konuyla ilgili çalışma yapan bilim insanlarına referans 
olmuştur.

Tuna’nın 1986 yılında Belleten’de çıkan bu makalesinden 90’lı yıllara kadar 
yayımlanan dil bilgisi kitaplarında konuya ayrılan bölümler hariç, ikilemeler üze-
rine yapılmış herhangi bir makale yayımlanmamıştır. 1990’lı ve özellikle 2000’li 
yıllarda ikilemeler konusunun âdeta yeniden keşfedildiğini ve konuyla ilgili pek 
çok yayın yapıldığını görüyoruz.

Hamza Zülfikar’ın Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler adını verdiği kitabında 
yansıma seslerden oluşan ikilemelere genişçe değindiği için konuyla ilgili çalış-
malar kategorisinde bu eseri de zikretmek gerekir (1995). Tahsin Aktaş’ın 1996 
yılında yayımladığı makalede yapı ve anlam bakımından Almanca ve Türkçede 
ikilemeler ele alınmıştır. İkilemelerin Orhun Kitabelerindeki durumunu Erhan 
Aydın 1997 yılında değerlendirmiş ve yayımlamıştır (Aydın 1997). Aynı yıl Ay-
nur Öz, Özbek Türkçesindeki ikilemeler üzerine bir çalışma yapmıştır (Öz 1997). 
Hatice Şahin, Ferâh-nâme’deki ikilemeleri çalışmış (Şahin 1997); Zuhal Kargı 
Ölmez, Kutadgu Bilig’deki ikilemeler üzerine yaptığı incelemeleri iki makale hâ-
linde yayımlamıştır (Kargı Ölmez 1997; Kargı Ölmez 1998). Mehmet Ölmez’in 
Eski Uygurcadaki oduk sak ikilemesi üzerine yaptığı çalışma, bu yıllarda yapılan 
ciddi yayınlardandır (Ölmez 1998).

Kerime Üstünova 1997 ve 1998 yıllarında Dede Korkut destanlarındaki iki-
lemelerle ilgili iki makale yayımlamıştır. Deniz Abik (1999) ise isim tabanlarına 



33Ufuk Deniz AŞCI

+lI, +lU ekleri getirilerek oluşturulan ikilemeleri konu alan bir çalışma yayımla-
mıştır.

2000’li yıllarda, Türkçenin tarihî ve çağdaş lehçelerindeki ikilemeler üzerine 
yapılan çalışma sayısı artarak devam etmiştir. 2001 yılında Çoraklı, ikilemelerin 
yaratma gücü üzerinde durmuş (Çoraklı 2001), bu yazının devamı niteliğindeki 
makalesini ise 2005 yılında yayımlamıştır (Çoraklı 2005). Yeşim Aksan, ikileme-
lerdeki zaman anlatımını ele alan çalışmasını 2001 yılında yayımlamıştır (Ak-
san 2001).  2002 yılında Nerin Köse Seyitbek Destanı’ndanki ikilemeleri (Köse 
2002), bir yıl sonra Ülkü Çevik Şavk Kırım Tatarcasındaki ikilemeleri (Şavk 
2003) incelemiş ve yayımlamıştır. 2004 yılında Figen Güner Dilek ise Altay 
Türkçesinde ikilemeler üzerinde durmuştur (Güner Dilek 2004). Aynı yıl Gülsel 
Sev’in Dîvânu Lügati’t-Türk’te geçen ikilemelerle ilgili çalışması yayımlanmıştır 
(Sev 2004). Necmi Akyalçın ve Özlem Öztuncer’in birlikte hazırladığı makalenin 
konusu Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (Y. Kemal) romanındaki ikilemeler üzeri-
nedir (Akyalçın, Öztuncer 2004). Çağıran, Osman N. Tuna’nın ikilemelerle ilgili 
çalışmalarına bazı ekler yaptığı çalışmasını 2004 yılında yayımlamıştır (Çağıran 
2004). Hüseyin Durgut, ikilemelerde kalan arkaik sözcükler üzerine bir makale 
yayımlamış (Durgut 2004); Eva Kincses Nagy, Çağatayca’daki ikilemeler üzerine 
bir çalışma yapmıştır (Nagy 2004). Mustafa Özkan ise deyimleşmiş ikilemele-
ri makalesinde ele almıştır (Özkan 2004). Hanifi Vural, Dede Korkut Hikâyele-
rindeki söz tekrarları üzerine araştırma yapmış ve bu çalışmasını V. Uluslararası 
Türk Dili Kurultayında sunmuştur (Vural 2004).

Kıbrıs Türkçesindeki ikilemeleri ve yansıma sözcükleri derleyip bir sözlük 
oluşturan Mustafa Gökçeoğlu, eserini 2004 yılında yayımlamıştır. Bu eser, doğru-
dan ikilemeler konusuyla ilgili yayımlanmış ikinci kitaptır.

2005 yılında Funda Toprak (Toprak 2005) ve Mehmet Dursun Erdem (Erdem 
2005), Harezm Türkçesindeki ikilemeleri ve yinelemeleri makaleler hâline geti-
rip yayımlamışlardır. Serkan Şen, Standart Türkiye Türkçesindeki ikilemelerde 
varlığını sürdüren arkaik sözcüklere dair bir makale yayımlamıştır (Şen 2005). 
Mehmet Hakkı Suçin, Arapça ve Türkçedeki ikilemeleri karşılaştırmalı olarak de-
ğerlendirmiştir (Suçin 2006).

Mehmet Yastı, Türkçe deyimlerde geçen ikilemeleri ses ve şekil özelliklerine 
göre sınıflandırmış ve geniş bir değerlendirme bölümüyle araştırıcıların takdirine, 
istifadesine sunmuştur (Yastı 2007).

İkilemeler üzerine yapılan çalışmalar için Necmi Akyalçın’ın eserine ayrı bir 
paragraf açma gereği duyduk. Akyalçın, yılların emeğiyle oluşturduğu ve Türkçe 
İkilemeler Sözlüğü adını verdiği eserinde, ikilemeleri kullanıldıkları cümlelerle 
(tanıklı) ve eserlerin künyeleriyle beraber vermiştir. 694 sayfalık eseri, Türkçenin 
ikilemeleri üzerine yapılmış en kapsamlı (Bu eser, yaklaşık 7000 sözcük içermek-
tedir.) sözlük çalışmasıdır (Akyalçın 2007).
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İsmail Ulutaş, Kırgız Türkçesindeki ikilemeleri (Ulutaş 2007), Sevgi Öztürk 
Yeni Uygur Türkçesindeki İkilemeleri (Öztürk 2008), Mehmet Kara (2009) ise 
Hakas Türkçesindeki ikilemeleri çalışmış ve yayımlamıştır. Ercan Alkaya, 2008 
yılında yayımladığı makalesinde Orta ve Doğu Karadeniz ağızlarındaki ikileme-
ler üzerine değerlendirmeler yapmıştır.

2010 yılında Bilal Aktan’ın Dîvânu Lugâti’t-Türk’te yer alan ikileme-
ler üzerine yaptığı çalışmadan sonra (Aktan 2010) Hüseyin Yıldız, Süheyl ü 
Nev-bahâr’daki ikilemeler (Yıldız 2010) ve Dîvân-ı Hikmet’teki ikilemeler (Yıl-
dız 2011) üzerine yaptığı çalışmaları yayımlanmıştır. Necmi Akyalçın, ikileme-
lerle ilgili hazırladığı sözlüğünden sonra, bu eserin giriş bölümündeki bilgilere 
çeşitli ekler yaparak İngilizce bir makale daha yayımlamıştır (Akyalçın 2014).

Yukarıda yayımlandıkları yıllara göre sıraladığımız ikilemeler konusuna 
özgü makaleler ve kitaplar/ sözlükler dışında, Türkçenin çağdaş veya tarihî dö-
nemlerindeki ikilemeleri konu alan on yedi tane yüksek lisans çalışması yapılmış-
tır. İki yüksek lisans tezinde ise ikilemeler Türkçe-İngilizce ve Türkçe-Almanca 
karşılaştırmalı dil bilimi metoduyla ele alınmıştır6.

3. Türkçede İkilemeler, Türleri ve Eski Uygur Türkçesindeki İkilemeler
İkilemeler, birden fazla sözcüğün kendi içerisinde bazı özellikler çerçeve-

sinde kalıplaşmış yapılarıdır. Sözcüklerden biri bu kalıptan çıkarılır veya yeri 
değiştirilirse ikileme bozulur ve anlamsız bir şekil ortaya çıkar. Sözcükler ara-
sındaki bu sıkı bağ, ikilemeler için bir zorunluluktur. Bu bağdan koparılan her bir 
parça, diğerini/diğerlerini gereksiz kılar: allak bullak ikilemesinde herhangi bir 
sözcüğün yerinin değiştirildiğini veya birinin kullanılmadığını düşündüğümüzde 
bu sihirli yapının çok ince işlenmiş, sıkı bir bağla bağlanmış olduğunu görüyoruz.

İkilemeleri oluşturan bu bağ bize, bazen dilin tarihî sürecindeki bir mücade-
lenin izlerini gösterir. Bu mücadele, birbirlerine anlamca çok yakın veya aynı söz-
cüklerin ölüm kalım savaşıdır. Genelde bu savaştan bir galip çıkar. Diğer sözcük 
mağluptur ve zaman içerisinde unutulup gider, ölür. Bu amansız kavgada Türkçe-
nin “orta yol” diyebileceğimiz bir tavrı daha vardır: ikilemeler.

Kimi örneklerinde “mağlup (arkaik) sözcükler”, galip sözcüklerin gücüne 
sığınıp bir ikileme oluştururlar. Bu sözcükler söz konusu dilde kullanımdan düş-
müş, anlamları unutulmuş olsalar da galip sözcüklerle oluşturdukları ikilemelerde 
varlıklarını muhafaza ederler. Bu sayede o dilin hem eskiliğini hem de söz varlı-
ğının zenginliğini ifade ederler (Aksan 1999).

Bu tür ikilemelerde galip (çağdaş) sözcük mağlup (arkaik) sözcüğün anlamı-
nı açıklar. Standart Türkiye Türkçesindeki yorgun argın (<ar- “yorulmak, tüken-
mek, zayıflamak”), ev bark (<bark “türbe”), uyku tünek (<tüne- “gecelemek”),  

6 Sözü edilen tezler hakkında bilgi ve pdf için https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
tezSorguSonucYeni.jsp adresine müracaat ediniz.
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çoluk çocuk “Çocuklarla birlikte aile topluluğu; bir işte tecrübe kazanmış yaşça 
küçük kişiler, gençler.” (<DKH çoluk “torun, torunun çocuğu, çobanın yamağı”), 
darma dağınık “dağınık, karışık, tarumar” (<Clauson. dar- “dağıtmak, bir şeyi 
ikiye bölmek”), kap kacak “Tencere, tava, sahan gibi mutfak eşyası” (<DLT kaça 
“kap, kase”), kur kuşak “ kemer, kuşak” (<Uyg. kur “kuşak, kemer” krş. iç+-
kur > uçkur), yırtık pırtık “parça parça olmuş, eskiyip parçalanmış” (<Uyg. bırt- 
“kırmak, incitmek”+(I)k> pırtık), alık salık “aptal, aptalca” (<Uyg. salık “düşük, 
perişan, kendini salıvermiş”) gibi ikilemeler (Şen 2005: 687-701), ikilemelerin 
“açıklayıcı” özelliğinin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Saadet Çağatay, Eski Uygurcadaki ikilemeleri (hendiadyoinler) ele aldığı 
makalesinde, onların açıklayıcı özelliklerini “Aynı zamanda sinonimlerin yerle-
rini değiştirerek başka kelimelerle hendiadyoin yapması, birçok anlaşılmaz mef-
humları anlamaya imkân veriyor.” (Çağatay 2008: 235) cümlesiyle vurgulamıştır.

Çağdaş ve arkaik sözcüklerle oluşturulan ikilemelerdeki arkaik sözcükleri 
Nuri Yüce “problemli sözcükler” (Yüce 1998: 420), Hatiboğlu ise “anlamsız veya 
yarı anlamlı sözcükler” (Hatiboğlu 1981: 59) şeklinde ifade etmiştir. Aslında bu 
ikilemelerdeki arkaik sözcüklerin anlamını çağdaş olan diğer sözcük açıklamakta 
ve sözcükler problemli olmaktan çıkmaktadır.

Türkçede ikilemeler üzerine yapılan çalışmalarda bu kalıp yapılar çeşitli 
özellikleri bakımından sınıflandırılmıştır. Araştırıcının bakış açısına, ele aldığı 
malzemenin özelliğine göre değişebilen bu sınıflandırmalar genel itibarıyla şöy-
ledir:

1. Sözcük yapısı bakımından ikilemeler (Türkçe sözcüklerle, Türkçe ve ya-
bancı sözcüklerle, yabancı sözcüklerle, sayılarla, tamlamalarla ve m-‘li ikileme-
lerle yapılanlar).

2. Sözcük türleri bakımından ikilemeler (özel ve cins isimlerle, zamirlerle, 
sıfatlarla, zarflarla, ünlemlerle, bağlaçlarla ve eylemlerle yapılanlar).

3. Aralıklı ikilemeler (Bağlaçlı ikileme, sorulu ikileme, ikileme etkisiyle ku-
rulan üçleme, ayrı ikileme, sayı adlarıyla yapılan aralıklı ikileme, ikileme ve yi-
neleme, ikileme ve bağlaçlı tamlama).

4. Yapı ve kuruluş bakımından ikilemeler (isim kök ve gövdelerinden kurulan 
ikilemeler, eylem kök ve gövdelerinden kurulan ikilemeler).

5. Görev bakımından ikilemeler (özne görevinde, nesne görevinde, tümleç 
görevinde ve yüklem görevinde olanlar).

6. Anlam bakımından ikilemeler (Anlamı pekiştirenler, anlamı güçlendiren-
ler, anlamı açıklayanlar, anlamı mübalağa edenler/abartanlar, anlama çokluk ka-
tanlar, anlamı kolaylaştıranlar, anlam bakımından ikilemeyi kuran sözcükler: aynı 
anlama sahip sözcüklerle kurulanlar, anlamları yakın sözcüklerle kurulanlar, zıt 
anlamlı sözcüklerle kurulanlar).
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Bizim çalışmamıza konu olan ikilemeler; sözcük yapısı bakımından Türkçe 
ve yabancı sözcüklerden oluşan, sözcük türleri bakımından isimlerle ve kalıplaş-
mış ifadelerle, yapı ve kuruluş bakımından yalın ve bazı ekler almış farklı isim-
lerle kurulu, aynı veya yakın anlama sahip olan ve yabancı sözcüğü açıklayan 
Türkçe sözcüklerle oluşturulmuş ikilemelerdir. Konumuz gereği biz, ikilemelerin 
özellikle açıklayıcı yönlerini ön plana çıkaran örnekleri üzerinde duracağız.

Dil biliminde, iki ayrı göstergenin anlamca hiçbir zaman tamamen birbirle-
rinin yerini tutmayacağı kabul edilir. Bu nedenle ikilemeler, aslında, aynı anlama 
sahip sözcüklerle kurulmazlar. Belki anlamları birbirlerine yakın sözcüklerle -is-
ter Türkçe-Türkçe, ister Türkçe-yabancı sözcüklerle kurulsun- kurulan ikileme 
örneklerinden bahsedebiliriz. Ele alacağımız ikileme türlerinde de Türkçe söz-
cükler, yabancı sözcüklere anlamca en yakın olanlarından seçilmiştir ve yabancı 
sözcüklerin anlamını açıklamak, o sözcükleri Türkçe konuşan topluma kazandır-
mak için kullanılırlar.

Türkçenin tarihî boyunca, yukarıda yaptığımız tanıma uyan ikileme örnekle-
ri çoğunlukla Eski Uygur Türkçesi eserlerinde mevcuttur. Türklerin göçebe kül-
türden yerleşik düzene geçtikleri Uygurlar döneminde yeni bir din ve kültürle be-
raber, bu din ve kültüre ait yeni sözcükler de toplumun dilinin bir parçası olmaya 
başlamıştır.

Elbette ilk merhalede yeni din/dinler ve beraberinde getirdikleri yeni kül-
türlere ait kavramlar, bu kavramlara ait sözcükler ilkin aydınların dilinde yer et-
miştir. Başka dilden alınan bu sözcükleri halka öğretmek, ezberletmek için; söz 
konusu sözcüklere benzer veya yakın anlamlı Türkçe kelime/kelimelerle ikile-
meler oluşturulmuştur. Bu şekilde Türkçe sözcükle beraber kullanılan yabancı 
sözcüğün hem tam anlamı öğretilmiş hem de halkın hafızasında daha kolay yer 
etmesi sağlanmıştır. Bugün eğitim bilimcilerin ezberleme ve hafızada yer etme 
için kullandıkları ikileme oluşturma tekniğini, Uygurlar 9’uncu yüzyılda eserle-
rinde uygulamışlardır.

Çağatay, Türkçede en eski metinlerde bile varlığı tespit edilen ikilemelerin, 
Eski Uygurcadan itibaren diğer tarihî lehçelerde azalmasının, unutulmasının ne-
denini, yabancı sözcüklerin dilimize girmesi ve bu ikilemelerin yerini alması ola-
rak göstermektedir (Çağatay 2008: 236).

Üzerinde incelemeler yapılan ve yayımlanan Uygur metinlerinde, Türkçe ve 
yabancı sözcüklerden oluşan ikileme sayısı 101’dir. Bu ikilemelerden 73 tanesi 
iki, 18 tanesi üç, 10 tanesi dört sözcükten mürekkep ikilemelerdir (Can 2010: 99).

Bu tür ikileme sayılarının adedine oranla, ikilemelerde kullanılan yabancı 
sözcük sayısı sadece 48’dir. Bu da bize, ikilemelerin benzer yabancı sözcüklerle 
kurulduğunu gösterir. Bu yabancı sözcüklerden 22 tanesi Çince, 17 tanesi Sans-
kritçe, 4’ü Soğdca, 3 adedi Farsça ve 2’si Moğolcadır (Can 2010: 100).
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Eski Uygur Türkçesi eserlerinde ikilemeler sadece yabancı sözcükleri açık-
lama amacıyla kullanılmamıştır. Bu döneme ait metinlerin genellikle çeviri eser-
ler olmasına rağmen bütün sözcükleri Türkçe olan ikileme örnekleri, yabancı ve 
Türkçe sözcüklerle oluşturulan ikileme örneklerinden çok daha fazladır.

Uygur metinlerinde iki sözcükle yapılan 1195, üç sözcükle oluşturulan 100, 
dört sözcükle kurulmuş 51, altı sözcükten mürekkep 5 ikilemenin bütün ögeleri 
Türkçedir (Can 2010: 99). Bu durum bize, Eski Uygurcada Türkçenin ikileme 
yapma gücünden oldukça istifade edildiğini göstermektedir.

Öte yandan, Türkçe sözcüklerle kurulan ikilemelerin bir kısmında ikilemenin 
açıklayıcı özelliği ön plana çıkmaktadır. Bu tür ikilemelerdeki sözcüklerden biri 
kullanımdan düşmüş ve anlamı unutulmuş (arkaik), diğeri ise kendi döneminde 
sıkça kullanılan ve anlamı çok iyi bilinen sözcüktür.

Türkçenin tarihî ve çağdaş dönemlerinde benzer kaygıyla kurulmuş ikileme 
örnekleri çoktur. Clauson, Uygur metinlerinde kullanılan irt birt “vergi” ve ög 
ana “anne” ikilemelerinde, birt sözünün irt’i, daha yaygın kullanılan ög sözünün 
Eski Uygur Türkçesinde yeni kullanılmaya başlanılan ana sözcüğünü açıklamak, 
öğretmek gibi bir amaçla oluşturulduğunu belirtmiştir (1972: 99, 169, 201, 358). 
Türkiye Türkçesinde konu komşu, ev bark, soy sop, çoluk çocuk gibi ikilemelerin 
asıl amacı arkaik sözcüklerin anlamını, o dönemde yaygın kullanılan aynı veya 
yakın anlamda bir sözcükle açıklamaktır.

Türkçe ve yabancı sözcüklerden kurulan ikilemelerde Türkçe sözcüklerin 
önce kullanılması, Türkiye Türkçesindeki ikilemelerin kalıplaşması için bir etken 
olsa da (Hatiboğlu 1981: 19, Akyalçın 2004: 142), Uygur metinlerinde yabancı 
sözcüklerin Türkçe sözcüklerden önce kullanıldığı örnekler daha fazladır (Can 
2010: 100). Şinasi Tekin, Uygur metinlerindeki bu tür ikileme örneklerinde ilk 
sırada bulunan sözcüğün, özellikle anlamı az bilinen, toplum tarafından öğrenil-
mesi gereken, anlamı pekiştirilmek istenilen sözcük olduğunu belirtmektedir. Bu 
nedenle ilk sırada bilinmeyen ikinci sırada bilinen sözcüklerle ikilemeler oluştu-
rulmakta, yeni kavram ve sözcükler açıklanmaktadır. İkilemelerde ilk sırada kul-
lanılan bu sözcükler sadece yabancı sözcükler değildir. Anlamı az bilinen, toplu-
ma öğretilmesi gereken Türkçe sözcükler de ikilemelerde ilk sırada yer alır (2001: 
106). Osman F. Sertkaya da Uygur dönemi eserlerindeki bu ikilemelerde görülen 
sıralama için Tekin’in tezini doğrular şekilde açıklamalar yapmıştır (1986: 266).

Bu mantıkla yapılan bir sıralamada, ikilemelerin başına çoğunlukla yabancı 
veya anlamı bilinmeyen/az bilinen Türkçe sözcüklerin gelmiş olması çok tabiidir. 
Çalışmamızın asıl konusunu oluşturan, İngiltere’deki Türkçe konuşan toplumun 
dilindeki ikilemelerde de benzer bir sıralama tespit edilmiştir.
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Eski Uygur Türkçesi metinlerindeki Türkçe ve yabancı sözcüklerden oluşan 
ikileme örneklerinden bazıları şunlardır:

1. Türkçe + Yabancı sözcüklerle oluşturulan ikileme örnekleri:  Tengriçi 
nomçı ‘allah adamı, vaiz’ n. < Soğ. Nom; ordu karşı ‘saray, han’ k. < Tohorca 
kerciye; karıç çik  ‘ölçek, ölçü’ ç. < Çin. ç’i; tül yilvi  ‘sihir, hayal’ y. < Moğ. cilbi 
/ cilvi; okı- nomla- ‘tebliğ etmek, bildirmek’ n. < Soğ. nom; ton karaza ‘elbise, 
giyim’ k. < Skr. kaśāya, kāśāya; inçkü esen ‘rahat, sıhhat’ e. < Far. Āsān.

2. Yabancı + Türkçe sözcüklerle oluşturulan ikileme örnekleri: Buyan bö-
gteg  ‘iyi amel’ b. < Skr. Punya; süng tayak ‘dayanak’ s. < Çin. Sung; sadu edgü 
‘iyi’ s. < Skr. Sādhu; nom belgü ‘kanun, belge’ n. < Soğ. Nom; taluy ögüz ‘okya-
nus’ t. < Moğ. Dalay; nomla- okıt - ‘öğretmek, okutmak’ n. < Soğ. Nom; avant 
tıltag ‘sebep’ a. < Skr. Anbant.

3. Türkçe + Yabancı + Türkçe sözcüklerle oluşturulan ikileme örnekleri: 
Agar tsuy ayag ‘kötü, fena’ t. < Çin. Tsui; sogançıg noş tatıglıg ‘hoş, tatlı’ n. < 
Soğ. Noş; agu yilvi kömen ‘zehir, sihir, büyü’ y. < Moğ. cilbi / cilvi; agır tsuy 
irinçü ‘kötü, fena’ t. < Çin. Tsui;  inçkü esengü mengi ‘rahat, sıhhat, huzur’  e. < 
Far. āsān .

4. Yabancı + Türkçe + Türkçe sözcüklerle oluşturulan ikileme örnekleri: 
Mançak tült töşek ‘yatak, yastık, döşek’ m. < Skr. Mancaka; hualıg çeçeklig ölen-
lig ‘çiçeklik, otlaklık’ h. < Çin. Hua; tsuy agır ayıg  ‘fena, kötü’ t. < Çin. Tsui; çın 
kirtü tüz ‘doğru, düz’ ç. < Çin. Chen; noş tatıglıg sogançıg ‘hoş, tatlı’ n. < Soğ. 
noş.

5. Yabancı + Türkçe + Yabancı sözcüklerle oluşturulan ikileme örnekleri: 
Sengrem sanlıg sengik ‘manastıra ait’ s. < Skr. sarighârâma, s. < Skr. Sanghika.

6. Yabancı + Yabancı + Türkçe sözcüklerle oluşturulan ikileme örnekleri: 
sengik vıhar sanlıg ‘manastıra ait’ s.< Skr. sanghika, v.< Skr. Vihâra; sengik seng-
rem sanlık ‘manastıra ait’ s.< Skr. sarighârâma, s.< Skr. sanghika.

7. Türkçe + Türkçe + Yabancı sözcüklerle oluşturulan ikileme örnekleri: 
Sansız tümen kolti ‘sayısız, on binlerce’ k.< Skr. Koti; ülgüsüz üküş koltı ‘sayısız, 
çok’ k.< Skr. Koti; ülgüsüz sansız koltı ‘sayısız, çok’ k.< Skr. Koti; ed tavar buşı 
‘mal, mülk, sadaka’ b.< Çin. pu shih; köni kirtü çın ‘doğru, düzgün, gerçek’ ç. < 
Çin. chen.

8. Türkçe + Yabancı + Türkçe + Türkçe sözcüklerle oluşturulan ikileme 
örnekleri: Agır tsuy irinçü ayıg ‘kötü, fena’ t.< Çin. Tsui; ülgüsüz koltı erüş üküş 
‘sayısız, çok’ k.< Skr koti.

9. Türkçe + Türkçe + Yabancı + Türkçe sözcüklerle oluşturulan ikileme 
örnekleri: Altun kümüş erdini yinçü ‘altın, gümüş, mücevher, inci’ e. < Skr. Ratna; 
tev kür yilvi arvış ‘hile, büyü, sihir’ y. < Moğ. cilbi / cilvi; kirtü katıg çın kirtü 
‘gerçek, sağlam, doğru’ ç. < Çin. Chen; balık uluş kent suzak ‘memleket, şehir, 
köy’ k.<Soğ. knδ.
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10. Yabancı + Türkçe + Türkçe + Türkçe sözcüklerle oluşturulan ikileme 
örnekleri: Tsuy irinç agır ayıg ‘felaket, suç, kötü’ t.  < Çin. Tsui; kent suzak balık 
uluş ‘şehir, köy, memleket’ k. < Soğ. Knδ; erdini yinçü çeç kaş ‘mücevher, inci, 
değerli taş’ e. < Skr. Ratna.

11. Yabancı + Yabancı + Türkçe + Yabancı sözcüklerle oluşturulan ikileme 
örnekleri: vıhar sengrem sanlıg sengik ‘manastıra ait’ v. < Skr. vihâra s. < Skr. 
sarighârâma, s. < Skr. sanghika. (Can 2010: 66-70; Şen 2002: 5-366).

4. İngiltere’deki Türkçe Konuşan Toplum
İngiltere’deki Türkçe konuşan toplum ifadesi, İngiltere’ye göç etmiş Kıbrıslı 

Türkleri, Türkiyeli Türkleri, Kürtleri ve diğer ülkelerden göç eden Türkleri kap-
samaktadır.

1878 Berlin Anlaşmasıyla Kıbrıs’ın sahibi olan İngilizler, Kıbrıslılara 1917 
yılında İngiliz vatandaşlığı hakkı tanımıştır. Bu hakkı elde eden Türklerin Büyük 
Britanya’ya göçü başlamış, 1930’lu yıllara kadar çeşitli yollardan düşük seviyede 
de olsa bu göç sürmüştür.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Büyük Britanya’ya göçen Kıbrıslıların (Rum-
lar ve Türkler) sayısı 7-8 bin kadardır. 1962 yılındaki büyük göçmen hareketli-
liğinde en az Rumlar kadar Türkler de İngiltere’ye göçmüşlerdir. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan 1966 yılına kadar 75.000 Kıbrıslı Rum ve Türk Büyük Britanya’ya 
göç etmiştir. 1971 yılına gelindiğinde, Kıbrıslı göçmenlerin sayısı 100.000 kişiye 
ulaşmıştır.

1980 yılında Türkiye’de gerçekleşen askerî darbe sonrasında Kuzey Kıbrıs 
üzerinden Büyük Britanya’ya büyük bir siyasi sığınmacı akımı oluştur. Yaklaşık 
10.000 kişi sığınma talebiyle İngiltere’ye gelmiş, Türkiye’deki durum normal-
leşince bunlardan 7000 kadarı ülkelerine geri dönmüş, 3000 kişi ise İngiltere’de 
kalmıştır.

Kıbrıs’tan göç eden Rumlar ve Türkler genellikle Londra’ya yerleşmişler. Şu 
an için Büyük Britanya’daki Kıbrıslıların %73’ü Londra’da yaşamaktadır (Aşcı 
2013: 99-101). Kuzey Londra’da yoğunlaşan Kıbrıslı nüfus, yoğunluk sırasına 
göre Haringey, Islington, Hackney, Enfield, Southwark (Güney Londra), Camden 
ve Barnet bölgelerine yerleşmişler.

1990’larda İskandinavya ülkeleri gibi İngiltere de bir iltica liberalizmi uygu-
lamaya başlamıştır. Ekonomi ve özellikle terör yüzünden yaşadıkları bölgelerde 
sıkıntılı günler geçiren Doğu ve Güneydoğu Anadolulu Kürtler ve Aleviler, Tür-
kiye’nin Batı bölgelerine yaptıkları göçün bir benzerini İngiltere’ye de gerçekleş-
tirmişlerdir.

Bugün Büyük Britanya (İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda)’da kayıtlı 
170.000 civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşamaktadır. Kayıtlı kişiler 
haricinde Türkiye’den çeşitli yollarla (iltica, kaçak vb.) buralara gelenlerle be-
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raber yaklaşık 200.000 civarında Türkiyelinin olduğu tahmin edilmektedir. Kıb-
rıs’tan göçen Türklerin nüfusu yaklaşık olarak 300.000’dir. Büyük Britanya’da 
toplam 500.000’e yakın Türkçe konuşan kişi vardır.

İngiltere’ye göç eden Türkiye ve Kıbrıs kökenli göçmenlerin %75’i Lond-
ra’da, % 23’ü Birmingham, Manchester, Liverpool, Luton, New Castle ve Leeds 
gibi Orta İngiltere şehirlerinde, %2’lik bölümü ise İskoçya’da, özellikle Endin-
burgh’da, daha azı Kuzey İrlanda’da yaşamaktadır. Türkiyeli göçmenler, Lond-
ra’da, özellikle Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları bölgelere yerleşmişlerdir.

Türkçe konuşan göçmenlerin büyük bir bölümü (yaklaşık %80) Kuzey 
Londra’da yaşamaktadır. Yerleşim yoğunluğu olarak Dalston, Wood Green, Ha-
ringey, Enfield başta olmak üzere Barnet, Edmonton, Hackney, Islington, Palmers 
Green, Southgate, Stoke Newington, Tottenham bölgelerini zikredebiliriz. Güney 
Londra’da Elephant Castle, Lewisham, Peckham ve Waltham Forest göçmenlerin 
ikamet ettikleri başlıca bölgelerdir (Aşcı 2013: 103).

5. İngiltere’deki Türkçe Konuşan Toplumun Konuşma Dilindeki 
İkilemeler (Hendiadyoin, Reduplication Dual)

Bu makale, İngiltere’deki Türkçe konuşan toplumun (Tekrardan kaçınmak 
ve cümlede kolaylık için bu ifade yerine bazen İTKT kısaltmasını kullanacağız.) 
diliyle ilgili yaptığımız ikinci çalışmadır. İlk çalışmamız, söz konusu toplumun 
dilindeki iki dillilik (biligualism) ve dil karışması (interference) üzerineydi (Aşcı 
2013). Bu çalışmamız ise söz konusu toplumun dilinde tespit ettiğimiz, bir söz-
cüğü İngilizce diğer sözcüğü Türkçe (veya Türkçeleşmiş) olan ikilemeler (hen-
diadyoin, reduplication dual) üzerinedir. Standart Türkiye Türkçesinde var olan 
ve bugün İngiltere’deki Türkçe konuşan toplum tarafından da kullanılan diğer 
ikileme örnekleri, bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.

Her iki inceleme de 29 Haziran 2012 ile 16 Eylül 2012 tarihleri arasında yap-
tığımız tespitlerin, gözlemlerin, incelemelerin, alınan notların ürünüdür.

2013 yılında yayımladığımız ilk makalemizde, İngiltere’deki Türkçe konu-
şan toplumun dilinde bireysel iki dilliliğin yanı sıra, kendilerini gettolara hap-
setmeyen kuşaklarda toplumsal iki dillilik örneklerine; hatta iki dilli bireylerin 
konuşmalarında, dillerden birinde diğer dilin etkisiyle değişmeler olması durumu 
diye tanımlanan dil karışmasına (interference) şahit olduğumuzu belirtmiş, verdi-
ğimiz örneklerle bu durumu açıklamıştık (bk. Aşcı 2014).

Bireylerdeki dil karışması, iki dillilikte olduğu gibi bir ayrıcalık değil, aksine 
bireyin sahip olduğu iki dili de iyi kullanamaması durumunda ortaya çıkar.

Dil karışmasının ortaya çıkmasındaki ilk merhale, ana dilindeki seslerin çı-
karılmasında ikinci dilin etkilerinin görülmesidir. İkinci merhalede ses dizgele-
rindeki vurgular, tonlamalar öğrendiği diğer dilin özelliklerine kayar. Sessel dil 
karışması diye adlandırılan bu durum, İngiltere’deki Türkçe konuşan toplumun 
ikinci ve üçüncü neslinde oldukça belirgindir.
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Dil karışmasının üçüncü merhalesi dil bilgisel ilişkilerde görülür. Bazı bi-
çimbirimlerin aktarılmasında yanlışlıklar yapılır, benzer biçimbirimlerin cümle-
deki anlam veya görevlerinin değiştirilmesi gerçekleşebilir.

İngiltere’deki Türkçe konuşan toplumun dilinde tespit edilen ikilemeler, ilk 
bakışta dil karışmasının (interference) örnekleri gibi görünse de, bu ilginç ikile-
melerin asıl görevleri, dil karışıklığının doğurduğu sorunları çözmektir.

Türkçe konuşan toplumun bazen ilk neslinde, özellikle ikinci ve üçüncü nes-
linde duyduğumuz/ not aldığımız ikilemeler; Türkçe konuşanların diline karışan 
İngilizce sözcükleri açıklayan yapılar gibi kullanılmaktadır. Bu özellikleri itiba-
riyle İTKT’nin dilindeki ikilemeler, Eski Uygur Türkçesindeki Yabancı ve Türkçe 
sözcüklerden mürekkep ikilemelere, üçlemelere, dörtlemelere çok benzemektedir.

İTKT’nin dilindeki ikilemelerin Eski Uygur Türkçesindeki ikilemelerden en 
önemli farkı, ikilemelerin oluşumundaki muhit ve insandır. Yabancı ve Türkçe 
sözcüklerden kurulan ikilemeler Eski Uygur Türkçesinde aydın, eğitimli çevre-
den halka; yazı dilinden konuşma diline doğru bir gelişme gösterirken, İTKT’nin 
dilindeki ikilemeler halkın yaratma gücüyle meydana getirilen ve sadece konuş-
ma dilinde var olan yapılardır. Her ne kadar muhit ve insan faktörü farklı da olsa, 
her iki sahadaki bu tür ikilemelerde “açıklama” birinci plandadır ve ikilemeler bu 
kaygıyla oluşturulmuştur.

Ögelerinden biri Türkçe diğeri yabancı sözcüklerden oluşan ikileme örnekle-
ri Standart Türkiye Türkçesinde de bir hayli fazladır. Bu ikileme örnekleri, açık-
layıcı olma özellikleri bakımından Standart Türkiye Türkçesindeki biri çağdaş 
diğeri arkaik Türkçe sözcüklerden oluşan ikilemelere de benzemektedir. Bu tür 
ikileme örneklerinde, anlamı o dönemin toplumu tarafından bilinmeyen/az bili-
nen bir sözcük, çağdaş bir Türkçe sözcükle açıklanır:

a) İTKT’de İngilizce + Türkçe sözcüklerle yapılan ikilemelere örnek:
girl kız (kız), friend-dost-arkadaş (arkadaş): Eski girlüm kızımdı. Şimdi 

friend-dost-arkadaş takılıyoz. “(O) eski kız arkadaşımdı. Şimdi (sadece) arkada-
şız.”

b) Uyg.’da Türkçe + Soğutça sözcüklerle yapılan ikilemelere örnek:
Teƞriçi-nomçı (din adamı): İgdeyü teƞriçi men nomçı men tigmeke artı-

zıp anıƞ savın alıp nece yaƞılu bacak baçadımız erser… “Kandırarak “ben din 
adamıyım” diyene itimat edip, onun sözünü kabullenip nice yanılarak oruç tuttu 
isek…”(Şen 2002: 273).

c) TT’de Türkçe+Arapça sözcüklerle yapılan ikilemelere örnek:
Kılık kıyafet, yüz surat: Kılığı kıyafeti yerinde olan adam, yüz surat ifadesin-

den anlaşılamayacak kadar gizemliydi.
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d) TT’de Eski (arkaik) +çağdaş Türkçe sözcüklerle yapılan ikilemelere ör-
nek:

Çoluk çocuk, darma dağınık, yırtık pırtık: Çoluk çocuk, darma dağınık evde 
yırtık pırtık elbiselerle yaşamaya çalışıyorduk.

İTKT’deki bu türden ikilemeler genellikle iki, bazı örneklerde üç sözcük-
ten oluşmaktadır. Bu sözcüklerden ilki İngilizce, ikincisi (üçüncüsü) Türkçe veya 
Türkçeleşmiş sözcüktür. İki örnekte kalıp ifadelerle (you know-biliyorsun, make 
sure- emin ol) yapılan ikilemelere rastladık. Bütün bu yapılar, İTKT’nin sadece 
konuşma dilinde kullanılmaktadır. Herhangi bir şekilde yazı dilinde kullanıldığı 
tespit edilmemiştir.

Bu ikileme örneklerinin yazı diline geçmesi neredeyse imkânsız gibidir. 
Çünkü İngiltere’deki Türkçenin en büyük destekçisi Türkçe yayın yapan televiz-
yon kanalları, ikincil olarak da Türkçe neşriyattır. Bu kanallardaki ve yayınlarda-
ki Türkçe ise Standart Türkiye Türkçesidir. Bu nedenle, tespit ettiğimiz örnekler 
varlıklarını ancak konuşma dilinde sürdürebilirler ki bu sürdürülebilirlik de za-
man açısından sınırlıdır.

Öyle görünüyor ki, İTKT’nin dilindeki dil karışması (interference) gibi bu 
tür ikilemeler de bir müddet sonra yok olmaya mahkûmdur. Şimdilik İTKT’nin 
eğitim oranın düşük olması, bu toplumun fertlerinin İngilizceyi öğrenmek ve İn-
giltere’ye uyum sağlamak yerine Türkçe konuşmaları ve kendi gettolarında ya-
şamaları; hem Türkçenin selameti hem de dil karışmasına ve dil karışmasının 
bir ürünü olan bu tür yapıların varlığını sürdürmesine imkân vermektedir. Ancak 
yakın gelecekte bu dillerden biri (İngilizce-Türkçe) diğerini -ki muhtemelen İn-
gilizce Türkçeyi- yenecek, bu toplum da dil seçimini bir şekilde yapmış olacaktır. 
Bunun şu an gerçekleşmemesinin önündeki tek engel İTKT’deki “cehalet”tir. İn-
giltere’de cahilliğin Türkçe için erdem olacağı günler ise maalesef sayılıdır.

6. İTKT’nin Konuşma Dilinde Tespit Edilen İngilizce + Türkçe (+ 
Türkçe) Sözcüklerden Kurulu İkileme Örnekleri7

Black-zenci-kara adam (zenci): Bizim burıya geldiimizde Haringey, Dos-
tun (Dolston) black zinci gara adam doluydu. İş isterdik virmezlerdi. İşlerini ya-
pardıh, money muni para mara yoh size dirler, gonderirlerdi bizi. Soona bahtıh 
olacah gibi deal, bi gonuştuh Türkler beraberce, birleştik. Hepsini duman ittik, 
guvaladıh buralardan. Valla hindi desdursuz gezemezler buralarda (Birinci ku-
şak).

Bus station durağı (otobüs durağı): Bah, şurdaa bus station duraanda bek-
leyiŋ, 28 numaraya biniŋ, geze geze gore gore gidersiŋiz. Underground sıhıcı olur 

7 Örneklerin geçtiği cümleler konuşma diline ait olduğu için, mümkün olduğunca konuşma 
dilinin özelliklerine bağlı kalmaya çalıştık. Örnekler ses kayıtları olmadığından fonetik 
alfabe kullanmadık.
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(İkinci kuşak); Dediğiniz busın station duraanı geşmişsiŋiz, arkaŋızda galdı. Siz 
geriye dönüŋ, dooruca 10 minute yürüyüŋ, varınca orayı görürsüŋüz (Üçüncü ku-
şak).

Club-pavyon (gece kulübü): Çocuumu evde dutamıyom hocam! İşi gücü 
club pavyon oldu. Biz de tabii eşşeklik ittik. Ohutmadıh, para gazansın didik. Her 
şey para deal işte! Bi de ganı deli gibi atan çocuu poundunan lirayınan haşır neşir 
iderseŋ olacaa bu… (Birinci kuşak).

Cultural event-etkinlik-olay (kültürel etkinlik): Gelişmişliin bir yönü de 
cultural event etkinlik olay değil mi? Gelin yapalım diyoz biziŋkilere, ama yoh! 
Moneyleri paraları gidecek diye ödleri sıdıyo bunnarıŋ (İkinci kuşak).

Dring-içecek (meşrubat): Dring içecek ne alırsın Hocam? (İkinci kuşak); 
Ertesiye Brighton’a gidecez. Dringini içeceğini yanına al, ya da ben alıyım, sen 
bana (parasını) virirsin. (Üçüncü kuşak).

Drug-hap/ drugçı-hapçı/ drugçı-keş (uyuşturucu/ uyuşturucu kullanan): 
Artıh bize iki düple de yetmiyo. Club çıhışında alıyoh bi iki druh (drug) hap, oooh 
uçuşa geçiyoh (Üçüncü kuşak); İngiltere’de Türk aramana gerek yoh ki! Onnar 
garşına çıhar. İşçisi ahçısı, hacısı hocası talebesi, teacherı ööretmeni, studenti öğ-
rencisi, gaçaa göçaa, druhçısı (drug) keşi köpaa… hepsi burıya doluşmuş (İkinci 
kuşak).

Enjoy-keyif (eğlence):  Bence İngilizleri uyuşturucu bitirecek. Bak bugün 
bir sürü tütün kâğıdı sattım. Bunu alan bil ki uyuşturucu sarıp içecek. Doktoru 
da amelesi de içiyor bunların. Soruyoruz, enjoy keyif diyorlar. Zararı yok ki, di-
yorlar. Bizimkiler (Türkler) de enjoy keyif yapıyor ama anaları babaları içmeyin-
ce onları kurtarıyor. İngilizin anası da babası da enjoy keyif peşinde… (Eğitimli 
İkinci kuşak).

Friend-dost-arkadaş (arkadaş):Eski girlüm kızımdı. Şimdi friend-dost-ar-
kadaş takılıyoz. Bahalım, daa iisini bulamassah eskiye dönerik (Üçüncü kuşak).

Girl-kız (kız arkadaş): Bu gavurların gozeline de derman dayanmaz amma 
bunnarıŋ girülüne  gızına, meatine etine guvenilmez gardaş! Biziŋki ossuŋ goo-
nüŋ raat ossuŋ (Birinci kuşak); Eski girlüm gızımdı. Şimdi friend dost arkadaş 
takılıyoz. Baalım, daa iisini bulamassah eskiye dönerik; Haringey’de diskoya git-
mem, burda girl kız az olur. Çoou da Türk Kürt ha! İşime gelmez benim. Şeye 
giderim, Picadilly’ye, oralardakiler iyi, her yaştan partner var, elin boş dönmeŋ 
(Üçüncü kuşak).

Hall-belediye (belediye): Altı aydan fazla galırsanız councile taxı virgisi 
virirsiŋiz. Bunu holdan (hall) belediyeden sormah laazım (İkinci kuşak); İşiŋizi 
yapacaaŋız hol (hall)-belediye sizin eve çoh yahınmış ya abi. British Library’ye 
giderkene görürsüŋüz zaati.
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İnşurınş (<insurance)-sigorta (sigorta):On beş yıldır çalışırım, hep gaçah. 
Daa İnşurış sikorta görmedim. Gerek de daal! (İkinci kuşak).

İş-work (iş, meslek): Deliaanlılarıŋ işi workü olmıyanları iicene fitesten attı 
ki ne attı… (Birinci Nesil).

Jail-delik-mahpus (hapishane): Yazıh bunnara ya… jailda delikte mahpus-
ta çürüyecek ömürleri (İkinci kuşak).

Make sure-emin ol (emin ol): Ben bayaadır London’dayım, make sure-e-
min ol, bi policeman benden ID card sormadı (İkinci kuşak).

Meat-et (et): Bu gavurlarıŋ gozeline de derman dayanmaz amma bunnarıŋ 
girülüne gızına, meatine etine guvenilmez gardaş! Biziŋki ossuŋ goonüŋ raat os-
suŋ (Birinci kuşak).

Money-para / Money (muni)-para (mara) (para): Gelişmişliin bir yönü 
de cultural event etkinlik olay değil mi? Gelin yapalım diyoz bizinkilere, ama 
yoh! Moneyleri paraları gidecek diye ödleri sıdıyo bunların (İkinci kuşak); Bizim 
burıya geldiimizde Haringey, Dostun (Dolston) black zinci gara adam doluydu. 
İş isterdik virmezlerdi. İşlerini yapardıh, money muni para mara yoh size dirler, 
gonderirlerdi bizi. Soona bahtıh olacah gibi deal, bi gonuştuh Türkler beraberce, 
birleştik. Hepsini duman ittik, guvaladıh buralardan. Valla hindi desdursuz geze-
mezler buralarda (Birinci kuşak).

Okay-tamam (tamam): Okay tamam, yarın tam üçte buluşuyoruz (Üçüncü 
kuşak); Her bi şey okay tamam da senin şu arkadaşın nerde? Gelmeyecek mi 
bizimnen? (Üçüncü kuşak); Ne desem okay tamam diyo, lakin gel gör ki bildiini 
ohuyo, gordüünü yapıyo Hocam… (İkinci kuşak); Okay tamam, anladıh! Bana 
itimadın yoh mu ya, tarif ettin işte, buluruz biz orayı, merah etme sen. (İkinci 
kuşak).

Pound-lira (para): Çocuumu evde dutamıyom hocam! İşi gücü club pavyon 
oldu. Biz de tabii eşşeklik ittik. Ohutmadıh, para gazansın didik. Her şey para deal 
işte! Bi de ganı deli gibi atan çocuu poundunan lirayınan haşır neşir iderseŋ olacaa 
bu… (Birinci kuşak).

Street-sokak (cadde): Londra’nın en havalı, bahalı streeti sokaa Oxford Ho-
cam. Yalıŋız ordan bişii alma, paraŋa yazıh! Camden Town’da ucuz bazarlar gu-
rulur (İkinci kuşak); Street sohah dimediŋ, adımladın buraları Hocam, maşşallah 
saa… (Birinci kuşak).

Student-talebe-öğrenci (öğrenci):Hem SOAS’ta student-öğrenci hem de 
geceleri hot dog satar burda (Üçüncü kuşak);İngiltere’de Türk aramana gerek yoh 
ki! Onnar garşına çıhar. İşçisi aşçısı, hacısı hocası talebesi, teacherı ööretmeni, 
studenti öğrencisi, gaçaa göçaa, druhçısı (drug) keşi köpaa… hepsi burıya doluş-
muş.
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Take away-sipariş-servis (sipariş): Sadece gelen misafire çalışsak bu kadar 
iyi olmazdı işimiz. Take away sipariş servis yapmamız lazım dediğimde, başlarda 
abimin kafasına pek yatmadıydı bu fikir. Az bi yaptık. Bahtı ki iş iyi, valla kendi 
götürdü take awayi siparişi. (Üçüncü kuşak).

Tax-vergi (vergi): Golay olmadı buralarda dutunmah tabi. Önce eşşekler 
gibi garın tohluuna çalışırdıh, gaçaadıh. Elhamdürüllah gendi dügganımızı aşdıh 
şindik, para da gazanıyoh ama dert bitmiyo ki… İngiliz’in taxı vergisi virilmez-
se elinden alır valla ekmek tekneni… (İkinci kuşak); Altı aydan fazla galırsanız 
councile taxı virgisi virirsiƞiz. Bunu holdan (hall) belediyeden sormah laazım 
(İkinci kuşak).

Teacher-öğretmen (öğretmen):İngiltere’de Türk aramana gerek yoh ki! 
Onnar garşına çıhar. İşçisi ahçısı, hacısı hocası talebesi, teacherı ööretmeni, stu-
denti öğrencisi, gaçaa göçaa, druhçısı (drug) keşi köpaa… hepsi burıya doluşmuş 
(İkinci kuşak).

You know-biliyorsun (biliyorsun): You know biliyoŋ ki abi sen orayı, ben-
den  daa ii gösterttiŋ valla! (Üçüncü kuşak); Sen de biliyoŋ, you know biliyoŋ! 
Benden daa niye soraŋ ki? (İkinci kuşak).

Sonuç
a) İkilemeler, tarih boyunca Türkün, Türkçenin var olduğu bütün coğrafyada 

etkin olarak kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Türkçenin yaratma gücü, refleksi 
kendini İngiltere’deki Türkçe konuşan toplumda da göstermiş, dilin ihtiyacına 
uygun ikilemeler oluşturmuştur.

b) İTKT’nin dilinde tespit edilen, İngilizce+Türkçe (+Türkçe) sözcüklerle 
kurulmuş ikilemeler;  benzer şekillerde kurulmuş Eski Uygur Türkçesindeki iki-
lemelere (Türkçe (T)+ Yabancı (Y), Y+T), üçlemelere (T+Y+T, Y+T+T, Y+T+Y, 
Y+Y+T, T+T+Y), dörtlemelere (T+Y+T+T, T+T+Y+T, Y+T+T+T, Y+Y+T+T) 
hem yapı hem de görev bakımından çok benzemektedir. Bu ikilemelerin göre-
vi, yabancı sözcükleri Türkçe sözcüklerle açıklamak, topluma tanıtmak ve top-
lum tarafından kabulünü sağlamaktır. Yapıları ve asıl görevleri aynı olan benzer 
ikilemeleri Türkçenin çeşitli tarihî ve çağdaş lehçelerinde görmek mümkündür. 
Dîvân-ı Hikmet’teki Sübhân İgem “Allah”, sorug suâl “soru” (Yıldız 2011:42-
43), TT’deki kılık kıyafet, TT ağızlarında nahuşlu (<nakş) digişli, çorabım (<Fars 
cūrāb) çaruum (Alkaya 2008:39) gibi örnekler bunlardan bazılarıdır. Özellikle 
Eski Uygur Türkçesi üzerinde durmamızın nedeni, böyle ikilemelerin sayısının 
Uygur metinlerinde oldukça fazla olmasıdır.

c) Bir sözcüğü Yabancı diğeri/diğerleri Türkçe olan ikilemelerde asıl amaç 
“açıklayıcı olmak” olduğundan,  ses uyumuna, ahenge dikkat edilmez.

d) Bir tarafı eski (arkaik, mağlup), diğeri çağdaş Türkçe sözcüklerle kurul-
muş ikilemelerde de “açıklayıcı olma” amacı, özelliği vardır. Bu tür ikilemelerde 
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kullanımdan düşmüş, anlamı unutulmuş eski sözcükler, çağdaş Türkçe sözcükler-
le açıklanır.

e) Bir sözcüğü yabancı diğeri/ diğerleri Türkçe olan ikilemelerde eş/benzer 
anlamlı sözcükler (sinonim) kullanılır. Bu tür ikilemeler zıt anlamlı sözcüklerden 
(antonim) oluşmazlar. Ne Eski Uygur Türkçesinde ne de İTKT’de böyle bir yapı-
ya rast gelinmiştir.

f) Bu tür ikilemeler, Eski Uygur Türkçesinde yeni kabul edilen dinleri yay-
mak için oluşturulan metinlerin anlatım gücünü arttırmak gayesiyle oluşturul-
muştur. Okuyucuyu veya metnin okunduğu anda orada bulunanları etkilemek, 
dikkatlerini metne çekmek için ikilemelere müracaat edilmiştir. İTKT’nin dilin-
deki ikilemeler, İngilizce sözcükleri açıklamanın yanında, konuşma dilindeki bazı 
ifadelerin, anlatımların daha iyi vurgulanması için de kullanılır. Not aldığımız 
örneklerin bazılarında, o anda bahsi geçen konuyla ilgili, dinleyeni etkilemek için 
özellikle İngilizce+Türkçe ikilemeler kullanıldığını duyduk, not ettik.

g) Yabancı ve Türkçe sözcüklerle kurulan ikilemelerde genellikle yabancı 
sözcük ilk sırada yer alır. İTKT’nin dilindeki ikilemelerin hemen tamamı bu kura-
la uymaktadır. Eski Uygur Türkçesindeki ikilemelerin geneli de böyle kurulmuş-
tur. Bazen yabancı sözcüğün ilk sırada olmadığı örnekler de vardır. TT’de Türkçe 
sözcüğün ilk sırada olması, ifadelerin kalıplaşması için bir kural gibidir.

h) İTKT’deki İngilizce+Türkçe sözcüklerle yapılan ikilemelerin ömrü, İT-
KT’nin gelişmişlik/eğitim durumuyla doğru orantılıdır. İTKT İngiltere’ye ve İn-
gilizceye entegre oldukça, tıpkı dil karışmasında olduğu gibi bu tür ikilemeler 
de tarih sahnesinden çekilecek veya tam bir kalıp ifadeye dönüşüp bir şekilde 
varlığını sürdürecektir.

i) İTKT’deki bu türdeki ikilemeler sadece konuşma dilinde varlığını sürdür-
mektedir. Yazı dilinde kullanılmaları, yakın zaman için imkânsız gibidir. Çünkü 
bu toplumdaki yazı dili Türkiye Türkçesinin kurallarıyla oluşturulmaktadır.

j) Bütün, kendini oluşturan parçalardan çok farklı bir şeydir. İkilemeler de 
tıpkı birleşik isimler gibi parçalarının özelliklerinden yapı ve anlam bakımından 
sıyrılıp yeni bir “şey” olurlar. Bu çalışmanın konusu olan İTKT’deki ikilemeler 
henüz Türkiye Türkçesindeki gibi sağlam bir kalıp oluşturmuş değildirler. Bu ya-
pılar, bazı aydınların dilinde sıkça rastladığımız “bir kavramın Türkçesi dışında 
başka dillerdeki karşılığını kullanma” alışkanlığından daha sahici, ama dilimizde 
hiç sırıtmadan kullandığımız güzel bir ikileme kadar da kaliteli birlikler değildir. 
Belirlediğimiz cümlelerde, ikilemelerdeki Türkçe sözcük, şimdilik İngilizce söz-
cüğü taşımaktadır. Gelecekte bu yapıların dağılma ihtimali, kalıcı olma ihtimal-
leri kadar kuvvetlidir. Bunu kesin bir şekilde öğrenmenin tek yolu, beklemektir.
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE -{(I4)ş}- BİÇİM BİRİMİNİN 
İŞTEŞLİK VE TÜRETİMLİK İŞLEVLERİNİN 

BİRLİKTELİĞİ ÜZERİNE

Erdoğan BOZ

1. Giriş

1.1. Çatı nedir?
Dilciler arasında “çatı”nın tanımı konusunda yapılan uzun tartışmaları bir 

tarafa bırakırsak çatının “Tümcede yüklemin (eylem) özne ve nesne ile ilişkisi 
sonucu ortaya çıkan dil bilgisel bir ulam” olduğunu söyleyebiliriz (Yücel, 1999; 
Demircan, 2003; Yılmaz, 2001; Musaoğlu, 2008; Benzer, 2011).

Çatı işaretleyicileri
Tümcede çatı işaretleyicileri; biçim birimsel (morfolojik), söz dizimsel (sen-

taktik), biçim-söz dizimsel (morfo-sentaktik) ve sözlük birimsel (leksik)’dir. Ke-
rimoğlu, benzer bir tasnif yaparak çatı işaretleyicilerini; morfolojik (sentetik), 
leksikolojik ve sentaktik (analitik) olmak üzere üçe ayırır (Kerimoğlu, 2009).

1.2. Çatı oluşturan biçim birimlerin işlevleri
Yukarıda çatı işaretleyicisi olarak verdiğimiz biçim birimlerin işlevleri konu-

sunda farklı görüşler ve ciddi tartışmalar vardır. Kimi dilciler bu biçim birimleri 
işletimlik veya türetimlik olarak kabul ederken kimi dilciler de -bağlamına göre- 
hem işletimlik hem de türetimlik olabileceğini ileri sürmektedir.

2. İşteş Çatı
İşteş çatı, tümcede yüklemin (eylem) çokluk bir özne ile “birlikte” veya “kar-

şılıklı” yapıldığını belirten dil bilgisel bir eylem ulamıdır. Bu tanıma göre işteş 
çatıyla kurulmuş bir tümcede öznenin birden fazla kişiden oluşacağı yani çokluk 
olacağı ayrıca eylemin özne olan kişilerce birlikte veya karşılıklı yapılacağıdır. 
Deniz, işteş çatı için “öznenin çokluk oluşunu” esas kabul eder ve onu “anlam” 
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statüsüne alır. Diğer taraftan “birlikte veya karşılıklı yapılmayı” ise ikincil kabul 
eder ve bunları “anlatılan” statüsüne alır (Deniz, 2012:106).

2.1. İşteş çatı işaretleyicileri
Yapısal açıdan işteş çatı işaretleyicilerini şöyle açabiliriz:
a. Biçim birimsel İşaretleyiciler
a.a. -{(I4)ş}- biçim birimi
a.b. -{f}- biçim birim
b. Söz dizimsel işaretleyiciler
b.a. Özne
b.b. Belirteç tümleçleri
c. Biçim-söz dizimsel (morfo-sentaktik) işaretleyiciler
d. Sözlük birimsel (leksik) işaretleyiciler

2.1. İşteş çatı işaretleyicisi olarak -{(I4)ş}- biçim biriminin işlevleri

2.2.1. İşletimlik işlevleri
-{(I4)ş}- sınırlı bir biçim birimdir, her eylem kök veya gövdesine getirile-

memektedir. Ör. al-, atla-, başla-, bin-, din-, gez-, git-, in-, kaz-, kır-, kuru-, uyu-, 
ver-, yat- vb. eylemler birlikte ya da karşılıklı yapılsa bile işteşlik biçim birimi 
almaz (Başdaş, 2006). Bu açıdan bakıldığında Ölçünlü Türkiye Türkçesi ile Tür-
kiye Türkçesi ağızları arasında önemli farklılıklar göze çarpar.

-{(I4)ş}- biçim biriminin işletimlik işlevleri sıklıkla “birliktelik” ve “karşılık-
lılık”, seyrek olarak “dönüşlülük”tür. Bu işlevleri yanında daha çok diğer lehçe-
lerde görülebilen “çokluk”, “yardımlaşma” ve “eşitlik” işlevleri de vardır.

Eş zamanlı bakıldığında kökle kaynaşmış kimi -{(I4)ş}- biçim birimli eylem-
lerde işteşlik işlevi görülür.8

“Taraflar artık barış-malılar.”

8 Kimi kaynaşmış kökler: adaş- <ad+a-ş- “arkadaş, dost olmak” < “karşılıklı olarak birbirinin 
ismini söylemek”. alış- <al-ış- “beraber etmek, beraberce yapmak, beraber paylaşmak.” 
< “karşılıklı almak, tutma fiilini birlikte yapmak, (birbirine) tutuşturmak”. barış- <bar-ış- 
“birbirine gidip gelmek, ziyaret etmek” < “birbirine gidiş gelmek, (karşılıklı olarak) ziya-
ret etmek”. illeş- < il+le-ş- “el ele tutuşmak, el tokalaşmak, dostluk duygusuyla birine el 
sürmek, el ele vermek, ortaklık sağlamak, uzlaşmak, fikir birliğine varmak, barış yapmak” 
< “elleşmek”.kemiş- <kem-iş- “(bir yöne) çekmek, yönelmek; bırakmak, atmak; (ileri) sür-
mek, (ileri) çıkmak, vd.” < “çekmek, atmak, sürmek ve bırakmak”. yakış- <yak-ış- “doğru, 
iyi, uygun, güzel gelmek; uygun olmak, uyuşmak, beğeni sağlamak, (gidip) ulaşmak” < 
“yaklaşmak” (Berbercan, 2013).



53Erdoğan BOZ

“Böyle sudan sebepten savaş-ırsak neler olmaz ki…”
“Bu iki sporcu yıllardır yarış-ıyorlar.”
“Hasretlik cana tak dedi, tez zamanda kavuş-acağız.” (Boz, 2012)

Buna karşılık kökle kaynaşmış kimi -{(I4)ş}- biçim birimli eylemlerin, -kul-
landığı bağlamlara bağlı olarak- kimi zaman işteşlik işlevli oldukları kimi zaman 
da olmadıkları dikkat çekmektedir:

“Veli güzel konuşuyor” (etken- özne teklik)
“Ali ile Veli konuşuyor” (işteş- özne çokluk)

2.1.1.1. Karşılıklılık
Genel olarak geçişli eylemlere işteşlik biçim birimi getirilerek yapılır. Bu 

tümcede eylem dil bilgisel olarak geçişsiz ancak mantıkça iki taraflı geçişlidir. Bu 
durumda özneler, birbirleri için mantıkça nesne konumundadırlar.

“Ahmet ve kardeşi Ali döv-üş-tüler.” (Boz, 2012)
Ö./M.N. Y.

2.1.1.2. Birliktelik
Genel olarak geçişsiz eylemlere işteşlik biçim birimi getirilerek yapılır ancak 

işteşlik biçim birimi geçişli bir eyleme getirilmişse geçişlilik devam eder. Ör. bö-
lüş-, elleş-, fısıldaş-, görüş-, kapış-, yeniş-; geçişsiz eylemlerden eylem gövdesi 
kullanılmayan paylaş- (Savran, 2000).

“Kızlar çok gül-üş-tüler.”
Ö. B.T. Y.
“Çocuklar bilyeleri böl-üş-tüler.” (Boz, 2012)
Ö.N.Y.

2.1.1.3. Dönüşlülük
-{(I4)ş}- biçim birimi getirilmiş kimi eylemlerde (alış-, değiş-, dolaş- eriş-, 

geliş-; güzelleş-, iyileş-, kötüleş- vd.) ortaya çıkan dönüşlülük işlevi, kimi dilci-
lerce dönüşlü çatı kimi dilcilerce de işteş-dönüşlü çatı başlığında işlenmektedir 
(Benzer, 2011). İkili çatı kavramı içinde değerlendirilen (Yılmaz, 2001) bu duru-
ma burada girilmeyecek ancak -{(I4)ş}- biçim biriminin dönüşlülük işlevi üzerin-
deki tartışmaların henüz açığa kavuşmadığını belirtmekte fayda var.

-{(I4)ş}- biçim biriminin dönüşlülük işlevini kısaca kendi kendine olma veya 
bir hâlden başka bir hâle geçme olarak açıklayabiliriz: yakış-, yerleş-, yetiş-; bu-
ruş-, kırış-, şaşılaş- vb. örneklerde olduğu gibi.
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Delice’ye göre -{(I4)ş}- biçim birimi, geçişli eylemlerin kendi kendine ger-
çekleşme ifade edebilen oluş bildiren eyleme dönüşmesini sağlamak için de kul-
lanılır; büz- eylemi “buruşturarak, sıkıştırarak veya kıvrım yaparak bir şeyin alalı-
nın ve hacmini küçültmek” ile yapma bildiren eylemdir. -{(I4)ş}- biçim birimi ge-
tirildiğinde büzüş- eylemi “büzülerek alan hacmini küçültmek, kırışmak” anlamı 
ile bir olma bildiren eylem olur ve büzül- eylemi bir özneye gerek duymaksızın 
“yüzün cildi” nesnesi üzerinde kendi kendine gerçekleşmiştir (Delice, 2007).

2.1.2. -{(I4)ş}- biçim biriminin türetimlik işlevleri
Aslen işletimlik bir biçim birim olan -{(I4)ş}-, kimi eylemlerde türetimlik 

işlevi göstermektedir.
“Patlamayla insanlar sağa sola kaç-ış-tılar.” (hep birden çeşitli yönlere da-

ğılmak)
 “İş adamları artık ihracata gir-iş-ecekler.” (bir işi ele almak)
“Herkes bu yasağa al-ış-acak.” (tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek) (Boz, 

2012)

2.1.3. -{(I4)ş}- biçim biriminin işletimlik ve türetimlik işlevlerinin birlik-
teliği

-{(I4)ş}- biçim birimi getirildiği kimi eylemlerde hem işletimlik hem de türe-
timlik işlev gösterebilmektedir.

1. Ör. koş- “Adım atışlarını artırarak ileri doğru hızla gitmek.” eyleminden 
türetilen koşuş- “Birlikte ve birden koşmak.” eyleminde -{(I4)ş}- biçim biriminin 
hem işletimlik hem de türetimlik işlevi bir aradadır. Koşuş- eyleminin tanımında-
ki “birlikte koşmak” anlamı işteş çatı işlevini gösterirken verirken “birden koş-
mak” anlamı ise eylemin yeni bir kavram alanına sahip olduğunu göstermektedir.

Yukarıda yapmış olduğumuz tespite kaç- ve uç- eylemleri de örnek verile-
bilir.

2. Ör. gel- “Ulaşmak, varmak.” eyleminden türetilen gel-iş- “Büyüyüp boy 
atmak, yetişmek, neşvünema bulmak” eyleminde -{(I4)ş}- biçim biriminin hem 
işletimlik hem de türetimlik işlevi bir aradadır. Geliş- eyleminde eylemin içe dö-
nük olmasıyla çatısı ve “Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak” an-
lamıyla kavram alanı değişmiştir.

2.3. Kılınış-çatı ilişkisi
Kılınış-çatı ilişkisi öteden beri çok tartışılan bir konudur ancak yeteri kadar 

işlenmiş değildir. Mevcut çalışmalar, çatı biçim birimlerinin kılınış üzerinde etkili 
olduğunu belirtmektetir. Ör. uyu-/uyu-t- eylemleri arasındaki kılınış farkı bunu 
ispatlamaktadır (Karadoğan, 2009:76-78).
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-{(I4)ş}- biçim biriminin işletimlik ve türetimlik işlevleri yanında eylemin 
kılınışını değiştirip değiştirmediğine de bakmak gerekir. Bilindiği gibi Vendler, 
eylemleri kılınışlarına göre dörde ayırır; hal (state), faaliyet (activity), başarı (ac-
complishment) ve erişi (achievement) (Bacanlı, 2014:42). Smith ise bu tasnife ani 
(semelfactives) ve aşama-seviye (stage-level states) özelliklerini de ekler (Ben-
zer, 2012:86-88).

Bu kısa açıklamadan sonra yukarıda vermiş olduğumuz koş- ve koşuş- ey-
lemlerine bir de bu açıdan bakarsak, koş- eylemi “Adım atışlarını artırarak ileri 
doğru hızla gitmek” anlamıyla kılınışına göre faaliyet eylemidir. Koşuş- eylemi 
ise “Birlikte ve birden koşmak.” Anlamıyla kılınış özelliğine göre ani eylemdir.

Koş- ve koşuş- eylemleri arasındaki bu kılınış farkında -{(I4)ş}- biçim birimi-
nin türetimlik işlevinin etkili olduğu söylenebilir.

Şu halde söz konusu biçim birimin türetimlik işlevi, eyleme yeni bir anlam 
kazandırmak yanında eylemin kılınış özelliğini de değiştirmiştir.

Sonuç
İşteş çatı işaretleyicisi olan -{(I4)ş}- biçim biriminin temel işlevi, eylemin ça-

tısını değiştirmesiyle işletimliktir ancak kimi durumlarda eylemlere yeni anlamlar 
kazandırmasıyla da türetimlik işlevi ortaya çıkmaktadır.

Bildiride ortaya konmaya çalışılan tespit ise her iki işlevin birlikte görülebil-
diğidir. Bu durumda eylemin hem çatısı değişmekte hem de eylem yeni bir anlam 
kazanmaktadır.

Bildiride ortaya konmaya çalışılan diğer bir tespit de kılınış-çatı ilişkisinde 
eylemin kılınış özelliğini değiştiren işlevin, türetimlik işlevinin olabileceğidir.
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AÇIKLAMALI VE KARŞILAŞTIRMALI SES OLAYLARI SÜRECİ

Mustafa Volkan COŞKUN

Dilin ilk oluşum döneminde bir araya gelerek kelimeleri oluşturan sesler, 
zaman içinde uzak ve yakın çevre etkileriyle bazen düşer, bazen benzeşir veya 
aykırılaşabilir, bazen yer değiştirir, bazen de başka bir ses topluluğu içinde türer. 
Bu tür ses olaylarına sebep olan unsurlar; yerleşim bölgelerinin tabiat özellikleri 
ve olayları, toplumdaki iç kültür değişimleri, oluşumları ve dış kültürlerin etki-
leridir.9 İnsan ve toplum fizyolojisi, psikolojisi; tabiat özellikleri ve olayları, iç 
ve dış kültür unsurlarıyla çok yönlü etkileşime girerek ses olaylarının oluşmasını 
sağlarlar. Ses ve insan, bir arada yaşayan iki önemli canlı varlıktır ve anlamlı ya-
şayabilmek için birbirlerine muhtaçtırlar.

Ses olaylarının temelinde, en az çaba harcama kanunu yatar; oluşumlarında 
rastgelelik yoktur. Bazı kişilerin ürettikleri, ancak yaşadıkları topluma mal olma-
mış ses olayları, ferdî ses olaylarıdır, bunlar sadece kişinin fizyolojik veya psiko-
lojik durumuyla ilgilidir. Bu tür ses olaylarında toplumun fizyoloji ve psikolojisi 
kabullenici değildir.

Art ve eş zamanlı dil bilinci çerçevesinde gerçekleştiği için, toplumun be-
nimsediği birçok ses olayının sebebini, günümüz teknolojisiyle tespit etmek 
mümkün hâle gelmiş bulunmaktadır. Laboratuvar ortamında, akustik, psikolojik 
ve artikulatorik fonetik verilerinden faydalanarak ses olaylarının sebepleri ortaya 
konulabilmektedir.

Dildeki ses olaylarının çoğunluğu, seslerin birbirini çekmesi ve itmesi neti-
cesinde olmaktadır. Seslerin birbirini çekmesi, benzeşmeyi sağlamakta; seslerin 
birbirini itmesi, aykırılaşmaya (benzeşmezliğe) sebep olmaktadır. Tarih içinde 
uzun süre bir arada yaşayan sesler, bir zaman sonra birbirlerini itebilmektedirler; 
bunun sebebi, canlı olduklarından, seslerin de tıpkı insanlar gibi kendilerine özgü 

9 Ferdinand De Saussure, fonetik değişimlerin sebeplerini “ırkın etkisi; toprak ve iklimin 
etkisi; en az çaba harcama kanunu; çocuklukta alınan ses eğitimi, sosyal ve siyasal etkiler, ele 
geçirilen yerlerdeki yerli halkın etkisi ve moda başlıkları altında açıklamaktadır. (Ferdinand 
De Saussure, Genel Dilbilim Dersleri II (Çeviren Berke Vardar), Ankara 1978, s. 15-19.)
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mizaçlarının olmasıdır. Ses-insan ve toplum ilişkisi, üzerinde çok araştırma yapıl-
ması gereken karmaşık bir ilişkidir. Bu ilişkinin gerçekleşmesinde, birbirleriyle 
etkileşim içinde bulunan tabiat ve kültür unsurları, insan-toplum psikolojisi ve 
fizyolojisi en belirleyici etkenlerdir. Toplumların şekillenmesinin temelinde de 
insanlar arasındaki benzeşme ve benzeşmezlikler yatmaktadır. Birbirine benzer 
karakterler, aile, grup ve toplumu oluşturabilmekte, birlikte yaşayabilmekte veya 
zaman içinde anlaşamayıp ayrılabilmekte, ayrılan karakterlerin yerlerini başka 
karakterler almaktadır. Derecesine göre benzeşmezlikler, aile, grup ve toplum 
oluşturamamaya veya önceden oluşan grup üyelerinin bir süre sonra birbirlerin-
den ayrılmalarına sebep olmaktadır. Yaşayan varlıklar olan sesler arasındaki iliş-
kiler de tıpkı insanlar arasındaki ilişkilere benzemektedir. Bu sebeple her iki canlı 
varlığın hayatında da benzeşme ve benzeşmezliklerin olması kaçınılmazdır.

1. Benzeşme
Benzeşme, kelimelerde seslerin nitelik ve nicelik bakımından birbirlerine 

benzer durumda olduğunu veya benzer duruma geldiğini ifade etmek için kulla-
nılan bir terimdir. Ses değişmelerinin çoğu, benzeşmeyle olur. Başka bir ifadeyle 
benzeşme, kelimenin içindeki bir sesin, kelimedeki diğer bir sesin yerine, ken-
disine nitelik ve/veya nicelik bakımından benzeyen başka bir sesi davet etmesi 
olayıdır. Benzeşme olayında önce bir sesin reddedilmesi, sonra onun yerine başka 
bir sesin getirilmesi söz konusudur. Benzeşmenin sebeplerini tespit edebilmek 
için, dili meydana getiren seslerin bütün özelliklerinin eksiksiz olarak bilinmesi 
gerekir. Seslerin tek başlarına veya kelime, kelime grubu ve cümle içindeki akus-
tik, artikulatorik, psikolojik değerleri farklı olabilir; bunların tespiti teknolojiden 
faydalanılarak yapılmalıdır. Benzeşme; ünlü benzeşmesi, ünsüz benzeşmesi, ün-
süz-ünlü benzeşmesi olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir. Ünlü benzeş-
menin temelinde, kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumları yatar.

Kalınlık-incelik uyumu kuralı, başlangıçtan günümüze kadar süregelen yer-
leşik bir kuraldır. Türkiye Türkçesinde eklerin kalın ve ince olmak üzere iki şe-
killerinin bulunması, uyumun düzenli bir hâl almasını sağlamıştır. Bu uyumda 
adından da anlaşılacağı üzere, kalın ünlüyü kalın ünlü, ince ünlüyü ince ünlü takip 
etmektedir.

Adıyla açık olarak kendini ifade eden düzlük-yuvarlaklık uyumu, istisnaları 
olmakla birlikte, özellikle Latin asıllı alfabeye geçişten sonra yerleşik bir hâl al-
mıştır. Eski Anadolu Türkçesi ve Eski Türkçe dönemlerinde bugünkü biçimiyle 
bir düzlük-yuvarlaklık uyumu yoktu. Eski Anadolu Türkçesinde (bildür-, degül, 
yolı, devletüm, yasduk), Eski Türkçeye (ürkit-, tünli, tüşdi) nazaran uyumsuzluk 
çok daha fazlaydı.

Hem kalınlık-incelik uyumunda hem de düzlük-yuvarlaklık uyumunda kesin 
kurallar vardır. Bu kurallarla beslenmiş olan bilinçler, zamanla seslerin benzeş-
mesini sağlayarak dilde kurala uymayan kelime ve kelime gruplarını, ses bakı-
mından uyumlu hâle getirebilmektedirler.
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TS10 ol bir > oø bir AA (obir)11 >AA öbir* >ST öbür art zamanlı gelişmesin-
de olduğu gibi, zaman içinde hem ünsüz düşmesi, hem de benzeşme olmaktadır. 
Burada dar-düz-ince ünlü, geniş-yuvarlak-kalın ünlü yerine geniş-yuvarlak-ince 
ünlünün geçmesini sağlamış ve böylece gerileyici uzak benzeşme neticesinde 
kalınlık-incelik uyumu sağlanmıştır. Diğer aşamada geniş-yuvarlak-ince ünlü, 
dar-düz-ince ünlü yerine yuvarlaklık bakımından kendine benzeyen dar-yuvar-
lak-ince ünlüyü ilerleyici uzak yarı benzeşme yoluyla kelimenin ses dizisine kat-
mıştır. Burada birinci aşamada (öbir), dilin ön tarafı kabararak, ön-yatay frekans 
benzeşmesi, ikinci aşamada (öbür), dudakların yuvarlaklaşmasıyla yarı-yuvarlaklık 
benzeşmesi gerçekleşmiştir.

o ile >(>*) öyile > öyøle (öyle)12 gelişmesinde13, Anadolu ağızlarında yoğrulan o 
ile kelime grubunda, iki ünlü arasında bir ünsüz türetilmiş ve ön yatay frekans benzeş-
mesi sağlanmıştır. Ünsüz türemesiyle birlikte, kelime başındaki dar ünlünün söyleniş 
süresi yarı yarıya kısalmış ve dar ünlü düşmüştür.

Art zamanlı ses değişmelerinde, art zamandaki kelime, uyuma sahip olma-
sına rağmen, eş zamanda farklılaşmaktadır. Ancak bu farklılaşmış yapıda, uyum 
bozukluğu yoktur. Bu durum, EAT gice > ST gece değişiminde olduğu gibi dö-
nemlerin tercihi olarak görünmektedir. Bu durum, gerileyici uzak tam benzeşme 
neticesinde oluşmuştur. Eski Anadolu Türkçesinde (EAT) yarı benzeşme varken, 
Türkçede (ST) daha ileriye gidilerek tam benzeşme sağlanmıştır. Eski Türkçe 
(ET) ve Memlûk Kıpçakcası14 (MK) dönemlerinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna 
uymayan (ET-KB15) bedük, (> MK-GT16) beyük yapıları, Eski Anadolu ve Türkiye 
Türkçesi dönemlerinde (>EAT-DK17) böyük, (>ST) büyük şekillerine dönüştürüle-
rek ünlü uyumu gerçekleştirilmiştir. EAT böyük yapısını tercih ederken, ST büyük 

10 Tarama Sözlüğü V, Ankara 1971 (Benim iki karındaşım var idi, birisi kırk yaşında vefat 
etti… ol bir karındaşım dahi… “Miftah-ül-Cenne XV. Yüzyıl-EAT).

11 Derleme Sözlüğü IX, Ankara 1993, s. 3260.
12 Ses bilgisi çalışmalarında fonetik ve fonolojik işaretler yerli yerinde kullanılmamaktadır. 

Köşeli parantezler, kelimelerin okunuşu ( [i:ne] ) ve fonları ( [a], [e] vd. ) ifade etmek 
için kullanılır. Sağa eğik çizgiler, fonemleri ifade etmek için kullanılır: /ü/ # /ö/ (/güç/ # /
göç/). /güç/ # /göç/ fonolojik karşılaştırmasında sadece /ü/ ve /ö/’ler fonemdir; g ve ç’ler 
ise güç ve göç kelimelerinde anlam ayırıcı olmadıkları için fondur, sağa eğik çizgi içinde 
gösterilemezler. Fonlar, fonetikte kullanılış yerlerine göre ya tek taraflı çizgiyle ya iki çizgi 
arasında (ç-, -ç, -ç-) veya köşeli parentez içinde ( [ç] ) gösterilirler. Ünlü ve ünsüzlerin 
kelime içindeki yerini belirtmek için, ünsüzlerle olan birliktelikleri ifade etmede kısa çizgi 
( - ), ünlülerle olan birliktelikleri ifade etmede artı ( +) işareti kullanılabilir (-a-, -a, a-, +m+, 
m+, +m, -m+, +m- gibi). 

13 Bu tür gelişmeler, ses türemesi bölümünde de incelenmiştir.
14 Memlûk Kıpçakçası, Anadolu Türkçesinden çok büyük ölçüde etkilenmiştir.
15 Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, İstanbul 1979, s. 68.
16 Ali Fehmi Karamanoğlu, Gülistan Tercümesi, Ankara 1989, s. 218. (Eserin tamamlanma 

tarihi: 1 Eylül 1391) 
17 Muhammer Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Ankara 1991, s. 58. (Eserin yazılış tarihi tam olarak 

bilinmemekle birlikte 15. asırdan sonra yazıldığı anlaşılmaktadır.)
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yapısını tercih etmiştir. Her iki dönemde de kelimede ünlü uyumu sağlanmış-
tır. ST’de gerileyici uzak tam benzeşme sağlanarak, biraz daha ileri gidilmiştir. 
Bu değişmede, sırasıyla geniş-düz-ince ünlüden geniş-yuvarlak-ince ünlüye, ge-
niş-yuvarlak-ince ünlüden dar-yuvarlak-ince ünlüye geçiş vardır. Dikkat edilir-
se geniş-düz-ince ünlüden dar-yuvarlak-ince ünlüye geçiş, fasılalı olmuştur. Bu, 
fizyolojiyle ilgili bir olaydır. Geniş-düz-ince bir ünlünün, dar-yuvarlak-ince bir 
ünlüye değişiminde ara bir dönem geçmesi gerekmektedir. Bu ara dönemde dil, 
tıpkı geniş-düz-ince ünlü gibi yarı yüksek konumda kalmakta, sadece dudaklar 
yuvarlak bir şekil almaktadır. Bu ara dönem yaşanmadan, dar-yuvarlak-ince ün-
lünün oluşumu mümkün değildir. Seslerin değişim kanunları buna müsaade etme-
mektedir. Bu da, benzeşmelerde rastgeleliğin olmadığını göstermektedir. ET’deki 
(ET-KB18) bıçuk kelimesinde, düzlük-yuvarlaklık uyumu bulunmamaktadır; keli-
mede yaklaşık iki asır sonra 14. yüzyılda gerileyici uzak tam benzeşme (> NF19 
buçuk) sağlanarak, düzlük-yuvarlaklık uyumu gerçekleştirilmiştir. Aynı yapı gü-
nümüze kadar gelmiştir (> ST buçuk). Eski Türkçe (ET-KB20) edgü kelimesiyle 
Orta Türkçe (> MK-GT21) eygü kelimesi ve (> EAT-DK22) eyü kelimesinde düz-
lük-yuvarlaklık uyumu mevcut değildir. Bu durum, Anadolu ağızlarında (> AA23) 
eyi kelimesiyle giderilmiştir, aynı kelime Türkiye Türkçesinde ünlülerin tam ben-
zeşmesiyle (> ST) iyi yapısına bürünmüştür. Burada görüldüğü gibi düzlük-yu-
varlaklık uyumunun gerçekleşmesi için, Anadolu ağızlarında ilerleyici uzak yarı 
benzeşmeye ihtiyaç olmuştur, böylece önce dar-yuvarlak-ince ünlüden, dar-düz 
ince ünlüye geçiş sağlanmıştır. Bu geçiş olmadan baştaki geniş-düz-ince ünlünün 
yerini dar-düz-ince ünlüye bırakması mümkün olmamış; ses değişim kanunları 
buna müsaade etmemiştir. Anadolu ağızları, -ü’nün düzleşmesini sağlayarak, dil-
deki ses değişim kanunlarını uygulamıştır. Bu yönüyle ele alındığında Anadolu 
ağızlarının yaptığı hizmet çok büyüktür. ET-DLT24 bürge25 > EAT-DK26 püre > 
LL27, ST pire gelişiminde olduğu gibi, bütün dönemlerde her iki ünlü uyumu da 
mevcuttur. ET ve EAT dönemlerinde dar-yuvarlak+geniş-düz yapısı tercih edilir-
ken, Osmanlı Türkçesi ve ST’de dar-düz+geniş-düz yapısı tercih edilmiş ve böy-
lece düzlük benzeşmesi sağlanmıştır; böylece iki ünlü benzeşir duruma gelmiştir. 

18 Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, İstanbul 1979, s. 77.
19 Aysu Ata, Nehcü’l-Feradis I (Harezm Türkçesi), Ankara 1998, s. 87. 
20 Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, İstanbul 1979, s. 139.
21 Ali Fehmi Karamanoğlu, Gülistan Tercümesi, Ankara 1989, s. 250. 
22 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Ankara 1991, s. 109.
23 Derleme Sözlüğü V, Ankara 1993, s. 1821.
24 Divanü Lûgat-it-Türk Dizini (Çeviren Besim Atalay), Ankara 1986, s.125
25 Bürçe, bürge, püre (Derleme Sözlüğü 1993, cilt I)
26 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Ankara 1991, s. 251.
27 Ahmet Kırkkılıç, Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi, Lehcetü’l-Lügat (1732), Ankara 1999.



61Mustafa Volkan COŞKUN

ETG törö > TS28, LO29, ST töre30 gelişmesinde, düzlük-yuvarlaklık benzeşmesi 
sağlanmıştır. ET-KB töpü > ETG töpi > AA31 töpe > KE32, ST tepe gelişmesinde, 
kelimenin üç aşama geçirdiği anlaşılmaktadır. Geniş-yuvarlak-ince + dar-yuvar-
lak-ince ünlü diziminden, geniş-yuvarlak-ince+dar-düz-ince ünlü dizimine, ora-
dan geniş-yuvarlak-ince+geniş-düz-ince ünlü dizimine, son olarak geniş-düz-in-
ce+geniş-düz-ince ünlü dizimine geçilmiştir. Bu geçişte Anadolu ağızlarında yarı 
benzeşme sağlanmıştır. ST; KE’den beri gelen tepe kelimesine, dolayısıyla tam 
benzeşmeye sahip çıkmıştır.

Far. di:va:r > EAT-DK33 dıvar > ST duvar gelişmesinde olduğu gibi, alıntı 
kelimelerin çoğu, ilk dönemlerden itibaren Türkçe ses kurallarıyla yoğrulmuştur. 
Kelimede EAT’nde düz-ince ünlü, kalınlık-incelik uyumu doğrultusunda kalınlaş-
tılırken, ST dudak ünsüzü etkisiyle yuvarlak sesi tercih etmiştir. Bu ses olayında 
EAT’nde düzlük benzeşmesi sağlanırken, Türkçede EAT’ne kıyasla aykırılaşma 
vardır. Bu aykırılaşmanın sebebi, dar-düz ünlünün yanında, diş-dudak ünsüzünün 
bulunmasıdır. Burada ünsüz-ünlü benzeşmesi söz konusu olup, ünsüz-ünlü ben-
zeşmesi, düzlük-yuvarlaklık benzeşmesinin önüne geçmiştir.

Ar. heva: > ET-KB, EAT-DK, ST hava gelişmesinde olduğu gibi, ünlü uyumu 
kuralları çerçevesinde ET döneminde de eş zamanlı gerileyici-uzak-tam benzeş-
me yoluyla alıntı kelimelerde de ünlü uyumu sağlanmaktadır.

ST’ye ait kelimelerin ses gelişimleri incelendiğinde, tonlulaşma yönünde bir 
ilerlemenin olduğu görülebilir. ET boltukınta kelimesi ST’deki şekliyle karşılaş-
tırıldığı zaman, (boltukınta >…>) olduğunda şeklinde bir gelişmenin olduğu gö-
rülür. Bu durum, Türkçenin fonetik açıdan çok mükemmel aşamalar geçirdiğini 
gösterir. ET’deki on seslik bir yapı, ST’de dokuz seslik bir yapıya dönüştürülmüş, 
kelimedeki bütün tonsuzlar, tonlulaştırılmış ve ünlü uyumu sağlanmıştır. Bu geli-
şimi, içinde altı periyodik (ahenkli), üç aperiyodik (ahenksiz), bir yarı periyodik 
(yarı ahenkli) olmak üzere on çalgılı bir orkestradan, yedi periyodik (ahenkli), 
iki yarı periyodik (yarı ahenkli) çalgılı bir orkestraya geçiş olarak değerlendire-
biliriz. Başka bir hesapla, içinde % 35 oranında davul bulunan bir orkestradan 
içinde % 11 oranında davul bulunan bir orkestraya geçiş sağlanmıştır. Bu oran 
estetikleşme açısından çok yüksek bir orandır. Davul sesleri, aperiyodik dalgalar-
dan oluşmaktadır. Dildeki tonsuz seslerin dalgaları, davul sesinin dalgaları gibi 
düzensiz dalgalardır. Bir dilde tonsuz seslerin kullanım oranı arttıkça, o dildeki 

28 Tarama Sözlüğü V, (Sıhah-ül-Acemi fi-l-Lûga, XV.Yüzyıl vd.) 
29 Recep Toparlı, Ahmet Vefik Paşa, Lehce-i Osmânî (1876), Ankara 2000
30 Derleme Sözlüğü X.
31 Derleme Sözlüğü X, Ankara 1993. Töpü kelimesinin, 14. yüzyıldan önceki ağızlarda da 

yaşadığı anlaşılmaktadır.
32 Aysu Ata, Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sı I (Dizin), Ankara 1997, s. 625 
33 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Ankara 1991, s. 84.
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ahenk azalır. Bu, o dilin yeterince estetik olmadığı anlamına gelir. Türkiye Türk-
leri, uzun yollardan geçerek asırlar öncesinden getirdikleri Türkçeyi, çok güzel 
işleyerek estetikleştirmişlerdir. Bu, hem dil ve edebiyat hem de müzik kültürü 
açısından değerlendirildiğinde çok büyük bir gelişmedir.

ST’deki ses değişimlerinin temelinde, bazı ses olayları hariç, benzeşme veya 
aykırılaşma yatmaktadır. Ses değişmelerinde tarihî süreç içinde hemen hemen her 
zaman tonlulaşma yönünde gelişme olmuştur. Böylece, kelimelerin fonetik olarak 
yeniden yapılandırılmasında, sık sık ses telleri devreye sokulmuş ve böylece ST, 
ahenk temeli üzerine oturtulmuştur. Art zamanlı bir inceleme yapıldığında ET bar 
> ST var gelişiminde, +r (Spektro çıktısı, sondaki r’nin sızıcı olduğunu gösterm-
ektedir.) v+ ile sızıcılık bakımından benzeşmektedir. ET kör-> ST gör-; ET kümüş 
> ST gümüş; ET temir > ST demir; ET teñiz > EAT-DK, AA deñiz > ST deniz 
gelişimlerinde, kelimelerdeki ünlü ve tonlu ünsüzlerden dolayı, kelime başında-
ki tonsuz ünsüzlerin, yerlerini karşılıklarına bıraktıkları görülmektedir. ET ked-> 
KE key-> EAT-DK gey- > ST giy- gelişmesinde, +d+/-’nin yerini +y+/-’ye bırak-
masının temelinde -e- ile +y+/-’nin birbirine yakın oluşum frekanslarına sahip 
olmaları yatmaktadır. K+’nin yerini g+’ye bırakmasında, hem Türkçenin tonlu-
laşma sürecine girmesi, hem de kelimedeki ünlü ve tonlu ünsüzlerin etkisi vardır. 
-E-’nin daralmasının ana sebebi, -i-’nin, +y+/-’ye oluşum frekansı bakımından 
-e-’den daha yakın olmasıdır.

ET tög- > EAT-DK, LL dög- > LO, ST döğ- > ST döv-; ET, EAT ög- > LO, ST 
öğ- > ST öv- gelişmelerinde, yuvarlak ünlüler dudak ünsüzlerini istemektedirler. 
Bu olayda fizyolojik yönden dudak benzeşmesi vardır. ET toñuz > doñuz > ST 
domuz gelişiminde, baştaki ünsüz değimine ek olarak, -ñ-, çevresindeki yuvarlak 
sesler sebebiyle yerini -m-’ye bırakmaktadır (-oñu- > -omu-).

Bazı kelimeler, Türkçede yazıdaki şekillerinden farklı telaffuz edilmektedir. 
Bunun sebebi yine benzeşmedir. Mescit kelimesindeki c sesi ile s sesi, karşılık 
bakımından çapraz ünsüzlerdendir. ST’de karşılık bakımından düz veya çapraz 
ünsüzler34, yazıda yan yana gelebilmelerine rağmen, konuşmada yan yana telaffuz 
edilemezler; telaffuzun gerçekleşebilmesi için, -c+ > (-ç+) sesinin +s- sesine ton 
bakımından benzeşmesi gerekir (+sc+ > +sç+). Yazsın [yassın] kelimesinde de 
aynı türden bir ilişki vardır. ST’deki kelimeler üzerinde yaptığımız araştırmada 
(Ar. tasdik [tastik]), yan yana bulunan karşılıklı ünsüzlerden “düz veya çapraz 

34 B-p (p-b), c-ç (ç-c), d-t (t-d), g-k (k-g), j-ş (ş-j), v-f (f-v), z-s (s-z) karşılıklı düz ünsüzler; b-ç 
(ç-b), b-t (t-b), b-k (k-b), b-ş (ş-b), b-f (f-b), b-s (s-b), c-p (p-c), c-t (t-c), c-k (k-c), c-ş (ş-c), 
c-f (f-c), c-s (s-c), d-p (p-d), d-ç (ç-d), d-k (k-d), d-ş (ş-d), d-f (f-d), d-s (s-d), g-p (p-g), g-ç 
(ç-g), g-t (t-g), g-ş (ş-g), g-f (f-g), g-s (s-g), j-p (p-j), j-ç (ç-j), j-t (t-j), j-k (k-j), j-f (f-j), j-s 
(s-j), z-p (p-z), z-ç (ç-z), z-t (t-z), z-k (k-z), z-j (j-z), z-f (f-z) karşılıklı çapraz ünsüzlerdir. Bu 
ünsüzler, kelimelerde yan yana olurlarsa, ST’de akustik ve fizyolojik sebeplerden dolayı 
telâffuz edilemezler veya bu ünsüzlerin telaffuzunda zorluk çekilir. V-p (p-v), v-ç (ç-v), v-t 
(t-v), v-k (k-v), v-ş (ş-v), v-s (s-v) karşılıklı çapraz ünsüzlerinde durum farklıdır. V ünsüzünün 
diğer ünsüzlere göre akıcı olması, telâffuzu mümkün hâle getirmektedir. 
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karşılıklı tonlu” ünsüz, yerini “düz veya çapraz karşılıklı tonsuz”a bırakmaktadır. 
Bunun sebebi, fizyolojik olarak oluşumlarında ses telleri titreşmediği için tonsuz 
düz veya çapraz karşılıklı ünsüzlerin, tonlu düz veya çapraz karşılıklı ünsüzlere 
baskın gelmeleridir; bu tür ünsüzler için baskın ünsüzler terimini kullanmak ye-
rinde olacaktır. Bu benzeşme, sadece kelime içinde yan yana bulunan karşılıklı 
ünsüzler için geçerlidir.

Saklanbaç > saklambaç, Far. penbe > pembe gelişmelerinde, fizyolojik ben-
zeşme söz konusudur. Bu ses olayında, dudakta oluşan -b+ sesi, diş eti-burun sesi 
olan +n- yerine, yine kendisi gibi dudakta oluşan +m- sesini tercih etmektedir 
(+nb+ > +mb+).

2. Aykırılaşma
Türkçede bazı durumlarda benzeşen seslerin, bir zaman sonra aykırılaştıkları 

görülmektedir. KB, EAT-DK, LL, LO ana > ST anne; KB ınan- > LL, LO, ST inan-
; DLT kanı > EAT-DK hanı > LO, ST hani; DLT takı / dakı> EAT-DK dahı > LO, 
ST dahi (ünlü aykırılaşmaları) ve ET-KB Ar. attar > LO, ST aktar; Ar. muşamma 
> LO, ST muşamba (ünsüz aykırılaşmaları) gelişmelerinde aykırılaşmalar vardır. 
Ana kelimesindeki -a ünlüsü, ST’de aykırılaşmış ve kelimedeki kalınlık-incelik 
uyumunu bozmuştur; -a’ya nazaran kapalı olan -e’nin tutunabilmesi için, ikin-
ci bir –n+ üretilmiştir. İnan- kelimesindeki ı- ünlüsünün +n+ ünsüzüyle komşu 
olması ve frekans azlığı sebebiyle, bu ünsüz yerini i- ünlüsüne bırakmıştır. Bu 
özelliği dolayısıyla ın+ yapısı ST’de kelime başında bulunmaz. Hanı, dahı ke-
limelerindeki -ı ünlülerinin yerini -i ünlülerinin alması, -ı’daki yetersiz vurgu 
dolayısıyladır. Attar ve muşamma kelimelerinde ikiz ünsüzlerin aykırılaşması 
söz konusudur. Kelimelerdeki aykırılaşmaların temel sebebi, zaman içinde çok 
sık kullanılmalarıdır. Türkçede sık kullanılmayan kelimelerde, özellikle sık kul-
lanılmayan alıntı kelimelerde ses farklılaşmaları olmamaktadır. Attar kelimesin-
deki aykırılaşmanın sebebi, ST’de kelime başında atta yapısının bulunmaması 
ve konuşanların, bu yapının yerine Türkçe kelimelerin başında bulunan akta 
yapısını tercih etmeleridir. Türkçede aktar- fiilinden türetilmiş 13 farklı şekil 
vardır (aktarım, aktarılma, aktarış vd.). Buradaki ses olayında, görünürde alıntı 
kelimede aykırılaşma söz konusuyken, kelime Türkçenin fonetik kurallarına uy-
durulduğu için, derin yapıda benzeşme söz konusudur. Muşamma kelimesindeki 
ses olayının sebebi, kelimenin, zamanında sık kullanılması ve Türkçenin fonetik 
kurallarına uydurulmaya çalışılmasıdır. ST’de kelimelerde amma yapısı yoktur 
(Sadece sık kullanılmayan alıntı gammaz ve muamma kelimelerinde amma yapısı 
vardır.); buna mukabil, Türkçe kelimelerde ve çok kullanılan alıntı kelimelerde 
amba yapısı sıkça kullanılmaktadır (LO dolanbaç > ST dolambaç, saklanbaç > 
ST saklambaç; Ar. zanbak > zambak; Far. KE çeha:r-şenbe >> TİKT35 çeha:r-

35 Mehdi Ergüzel, Şirvanlı Mahmud, Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi, IV. Cilt, 2. Kısım, Ankara 
1999 (XIV. Yüzyıl).
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şanba >> ça:r36-şanba > LL ça:rşanba > çarşanba > ST çarşamba; Far. ca:n-
ba:z > LL, LO ca:nba:z > canbaz > ST cambaz, Far. anba:r > LO anba:r > anbar 
> ST ambar; İsp. embargo > ambargo vd.). Bu yönüyle bakıldığında, muşamba 
kelimesinin de derin yapısında benzeşme vardır. Yağmur, çamur gibi kelimeler-
de de zaman içinde aykırılaşma olmuştur (ET yagmır > ST yağmur, ET çamır 
> ST çamur). ST’de, düz ses, düz sesi takip eder kuralı bulunmaktadır. ST’de, 
düz sesten sonra, yuvarlak ses gelmez. Bu gibi kelimelerde m dudak ünsüzünün 
etkisiyle aykırılaşma olmuştur. Ama diğer yönüyle bakıldığında ise, ünlü ile üns-
üz arasında dudak benzeşmesi olduğu görülmektedır. Bununla beraber, ST’nin 
genel ve geçerli ses kuralı düzlük-yuvarlaklık uyumu bozulduğu için, burada 
aykırılaşma söz konusudur.

3. Ses Türemesi
Ses türemesi Türkçe kelimelerde, u- ve ö- ile başlayan kelimelerde olmakta-

dır. Bu yolla, DLT ut- > ST yut-, DLT ur- > ST vur-, DLT örgüç > hörgüç, DLT tuç 
> tunç gelişmelerinde olduğu gibi, kelime başlarına ve içlerine ünsüzler getirilmiş 
ve kelimelerin dilde tutunmaları sağlanmıştır. Y+ yarı ünlüsüyle, u- ünlüsünün 
dikey pozisyonda frekansları birbirine çok yakındır. V+ ünsüzü, u- ünlüsü gibi 
dudakların yuvarlaklaşmasıyla oluşur. H+ünsüzü, bütün ünlüler gibi ses tellerinde 
oluşur; h+ ünsüzünün, ünlülerden farkı, oluşumunda ses tellerinin titreşmemesi, 
sesini havanın tellerin iç çeperlerine sürtünmesinden almasıdır. Görüldüğü gibi, 
türeyen ünsüzlerle komşuları ünlüler arasında ya fizyolojik ya da akustik bir ben-
zeşme vardır. Türemelerin asıl sebebi, kelimelerin dilde tutunmasını sağlamaktır.

Türkçenin ses kurallarına uymayan Fr. station [stasyon] (> ST istasyon) gibi 
bazı alıntı kelimelerde, dar bir ünlü; Far. rişte > irişte* > ST erişte gelişmesinde 
önce dar ünlü*, sonra geniş ünlü türemektedir. ET Elig > ST elli gelişmesinde, 
eski Türkçedeki +g’nin düşmesiyle, vurgusu zayıf olan -i- ünlüsünü daha vurgu-
lu hâle getirip korumak için, kelimedeki +l+ ünsüzüne ek olarak, bir –l+ daha 
türetilmiştir.

Türkçede kelime tabanı ünlü veya ünsüz ile bitiyorsa, taban ile ek arasına 
duruma göre bağlantılı ünlü veya ünsüz girmektedir (ev+i+m, onun ev+i+n+de, 
araba+y+ı); bu ünlü ve ünsüz türemelerinde de akustik veya fizyolojik benzeşme 
söz konusudur. Araya rastgele bir ünlü veya ünsüz girmemektedir. Bağlantılılar, 
mutlaka uyum kuralları çerçevesinde türemektedir; evim kelimesindeki e- ve -i-, 
hem incelik hem de düzlük bakımından; evinde kelimesindeki +n+ sesi, +d+ ve 
-i-’ye ton bakımından; aynı şekilde, arabayı kelimesindeki +y+ sesi de, -a- ve 
-ı’ya ton bakımından benzemektedir.

EAT-DK ana-sı-y-ile > anasıyøle > ST anasıyøla [anasıyla]; EAT-DK aya-
sı-y-idi > ayasıyødi > ST ayasıyødı [ayasıydı]; EAT-DK bey-leri-y-ile > beyle-

36 Mustafa Canpolat, Mecmû:’atü’n-nezâ’ir, Ankara 1995 (XV. Yüzyıl).
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riyøle [beyleriyle] gelişmelerinde ile edatıyla, i- ek-fıili ünlüyle biten kelimele-
re geldiğinde, iki ünlü arasına bağlantılı +y+ yarı ünlüsü girmekte, sonra edatın 
baştaki ünlüsü ve i- ek fıili düşmektedir. Aynı kural, ne idi > ne-y-idi > neyødi 
[neydi]; ne ise > ne-y-ise > neyøse [neyse]; ne ile > ne-y-ile > neyøle [neyle]; Ar. 
faide > fayide > fayøde > LL, ST fayda gelişmeleri için de geçerlidir37.

4. Ses Düşmesi
Türkçede kurallar çerçevesinde oluşan ses düşmesinin sebebi, kelimeleri üre-

tirken az çaba sarf edilmesidir. Ses düşmesi, akustik ve fizyolojik yeterliliği olan 
kelimelerde meydana gelmektedir. Ağabey38 ([a::bey ] >) kelimesinde baştaki a 
sesi, +ğ+’nin uzatma özelliği sebebiyle uzun okunmakta, böylece ağa kelimesi 
uzun bir a ([a:]) şeklinde okunmaktadır; a:bey (>) kelimesindeki -e- sesi yerini, 
+y39’nin frekans değerinin yakın olduğu -i-’ye bırakmakta (a:biy >); sonra, ke-
lime sonundaki +y’düşmektedir (a:biø [a:bi]).

Almayacağım [almayaca:ım]40 > almıyaca:ım > almıyıca:ım > almıyøca:ım 
> almıyøcaøøm > almıøøcaøøm [almıcam]41 gelişmesinde, geniş sesler, daral-
maktadırlar. Türkçede geniş sesler düşmezler; düşebilmeleri için önce daralmaları 
gerekir. Burada +y+ ünsüzüyle benzeşmeye gidildiği için -a-> -ı- değişimi olmuş 
ve böylece % 75 oranında yani, üç nitelikle birbirine benzeyen geniş a ünlüsünün 
yerine dar ı ünlüsü geçmiştir. +Y+ sesi, yarı ünlü dar bir ses özelliğine sahip 
olduğundan, düşmeye eğilimli seslerdendir; EAT-DK, ST böyle > (konuşma dili) 
bö:øle [bö:le], (KB bek/berk, DK berk > LO42, LL pek) iyi > pekiyø > pekiøø 
[peki] gelişmelerinde de +y+’lerin düştüğü görülmektedir. ET ne + ET üçün 
> EAT-TS neøçün43> EAT-DK44 niçün> ST niçin; DLT, KB oltur-/oldur- > DK, 
ST oøtur- [otur-], DLT, KB keltür-/keldür- > KT-GT keøtür- > EAT-DK geøtür- 
[getür-] > LO, ST geøtir- [getir-] gelişmelerinde –l+ akıcı sesi, baskın olan pat-
layıcı sesler yanında düşmektedir.

DLT belgülüg > beløülüø > EAT-DK, LO beløølüø [bellü] > LL, ST belli 
gelişmesinde, Oğuz Türkçesinin karakteristik özelliği olarak hece başı ve kelime 
sonu g’lerin düşmesiyle birlikte vurgu frekans değerinin alçalması sonucunda orta 
hece -ü- ünlüsünün de düşmesi, bellü kelimesinin oluşmasını sağlamıştır; -e-’nin 

37 Bang (2000: 98) y’nin türemesi sonucunda i’nin düştüğünü dile getirmektedir. Bazı yazarlar, 
y’nin türeme olduğunu ifade etmekte, ancak i’nin düştüğünden söz etmemektedirler. Bazı 
yazarlar ise i’nin y’ye dönüştüğünü ifade etmektedirler. 

38 Lehçe-i Osmânî’de ağabey ve abi kelimeleri yok, sadece ağa kelimesi var. 
39 Y sesinin, yatay pozisyonda ürettiği frekans ile dar ünlülerin frekansı birbirine çok yakındır.
40 Ğ sesi, fonetikte [:] işaretiyle gösterilir. 
41 Vurgulu söylenişte, [almı:cam] denir.
42 Lehçe-i Osmânî (1876)’de pek iyi kelimesi var. 
43 Tarama Sözlüğü IV, Ankara 1969, s. 2832 (Ferhangname-i Sa’di Tercümesi XIV. Yüzyıl). 
44 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Ankara 1991, s. 222.
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ilerleyici uzak etkisiyle, -ü ünlüsü yerini -i ünlüsüne bırakmış ve böylece ünlüler 
arasında düzlük bakımından benzeşme sağlanmıştır. DLT, EAT-DK, LL yigirmi45 
> yiøirmi [yi:rmi] > ST yirmi gelişmesinde de hece başındaki g düşmektedir. KB 
er- > KT-GT ir- > EAT-DK, ST iø- [i-]; ET erser > KB, DLT erseø > GT irseø > 
DK, ST iøseø [ise]; DK gide yorır > AA gideyorıø > AA gideyorøø > ST gidiyor 
> ST gidiyoø [gidiyo] gelişmelerinde kelime sonundaki r sesi düşmektedir. R sesi, 
tonlular arasında titrek, sonda ise sızıcıdır; +r sesinin düşmesinin sebebi, sonda 
sızıcı olmasıdır. Türkçede h sesi, ses tellerinin iç çeperlerinde oluşan bir sestir ve 
iki ünlü arasında kaldığı zaman düşmektedir; düşme sebebi ünlülerle aynı yerde 
oluşmasıdır. Ünlülerden tek farkı, oluşumu esnasında ses tellerinin birbirlerine 
bitişmemesidir (hastahane > hastaøane [hasta:ne], postahane > postaøane [po-
sta:ne], pahalı > paøalı [pa:lı], tuhaf > tuø:af [tu:af]).

TS-I, LL ısıcak > ST øsıcak [sıcak]; TS-I ısıtma > ST øsıtma [sıtma] ge-
lişmelerinde zamanla vurgusu azaldığı için ı ünlüsü tutunamayıp düşmüştür. Aynı 
şekilde, Ar. daki:ka > LO, ST daki:ka > dakika > ST dakøka [dakka]; ST dil bilimi 
> ST dil bilimiø [dil bilimi]; (ET ilgerü)+le- > (DK-EAT ilerü)+le- > ileri+le > 
LO, ST ilerø+le [ilerle-]; karın+ı > KB, EAT-DK, ST karønı [karnı] gelişmel-
erinde vurgusu iyice azalmış olan dar ünlüler düşmektedir.46 EAT-DK burada> 
(AA buru/ burı)47buruda > burøda [burda]; EAT-DK orada > (AA oru)48 oruda 
> orøda [orda] gelişmelerinde geniş ünlüler daralmadan düşmez. Geniş ünlüle-
rin düşebilmeleri için, yanlarında kendilerinden daha açık baskın birer ünlünün 
bulunması gerekir. Dolayısıyla bu geniş ünlülerin, zaman dilimleri içinde önce 
daralmaları gerekir; daralma Anadolu ağızlarında olduktan sonra, düşme gerçekl-
eşir. gazete> gazite* > gasøte [gaste] gelişmesinde de orta hece geniş ünlüsü 
önce daralmakta ve kısalmakta, sonra düşmektedir; düşmesiyle birlikte +t+ üns-
üzünün etkisiyle, +z+ ünsüzü yerini karşılığına bırakmaktadır. Böylece birbiri-
ne ton bakımından benzer iki ünsüzün yan yana gelmesi sağlanmış olmaktadır. 
Türkçenin fonetik yapısı çok sağlamdır ve asla rastgeleliğe müsaade etmez. Ar. 
misk (> LL, ST misk > ST misø) kelimesinin sonundaki tonsuz patlayıcı ünsüz ko-
nuşmada düşer; +k’nin düşmesinin sebebi, gibi edatıyla kullanılmasıdır (Mis gibi 
kokuyor.). Türkçede, sızıcı tonsuz + patlayıcı tonsuz + patlayıcı tonlu/patlayıcı 
tonsuz birlikteliği fonetik kurallara aykırıdır. Ünlüyle başlayan bir edat olsaydı, 
+k ünsüzü düşmezdi. Üstteğmen> üsøteğmen [üsteymen] gelişmesinde de aynı 
fonetik kuralları geçerlidir.

Türkçe kelimelerde (anne ve elli kelimeleri hariç) taban-ek ilişkisi dışında 

45 Bu g geç dönemde düşmüştür.
46 Muğla Üniversitesi Fonetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Dr. Atillâ Kıral Fonetik 

Lâboratuvarında Arş. Gör. Didem Çetin’in orta hece ünlüsü düşmesi yaşanan kelimelerde 
yaptığı deneyli çalışmalarda, düşmenin vurgu azalması sebebiyle olduğu ortaya konmuştur. 

47 Derleme Sözlüğü X, Ankara 1993, s. 3794
48 Derleme Sözlüğü IX, Ankara 1993, s. 3290
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ikiz ünsüz bulunmaz. İkiz ünsüzlü alıntı kelimelerdeki ünsüzlerden biri düşer (Ar. 
hammam > LL, ST hamam, Ar. kassap > LL kasap, Ar. kerre > EAT-DK kerre > 
ST kere).

TS-V sütlü aş > LO, ST sütlaç; güllü aş > LO, ST güllaç; ET ne + ET üçün > 
EAT-TS neøçün49> EAT-DK50 niçün> ST niçin; EAT-TS51 ne asıl> ST nasıl; LL52 
kahve altı > ST kahvøaltı [kahvaltı]; (Far. ba:za:r > pazar) + ertesi > (AA baza53) 
> pazaø ertesi> LO54, ST pazaøørtesi [pazartesi] gelişmelerinde açık ünlülerin, 
yarı açık ünlülere, açık ve yarı açık ünlülerin, kapalı ve yarı kapalı ünlülere baskın 
gelmeleri ve onları düşürmeleri söz konusudur. Açık ve yarı açık ünlüler Türkçede 
baskın ünlülerdir; baskın olmalarının sebebi, dikey frekanslarının yüksek olması 
ve bu özellikleri dolayısıyla ses dalgalarını taşıyan havanın, çeperleri geniş alan-
dan geçmesidir. Sütlaç, güllaç kelimelerinde -ü- ünlüsü, -a- ünlüsünün etkisiyle; 
niçin kelimesinde ü- ünlüsü, -e ünlüsünün etkisiyle; nasıl, kahvaltı, pazartesi ke-
limelerinde -e ünlüsü, a- ünlüsünün etkisiyle düşmüştür. Ünlüler, baskın olma 
bakımından yukarıdaki örnekler dikkate alındığında a > e > ü şeklinde sıralanır.55

5. Yer Değiştirme
ST’de sadece bir kelimede ünsüzler yer değiştirmektedir. Far. çehar-yek 

>> (ça:r-yek)56 >>>57 LO, ST çeyrek gelişmesinde -y+ sesi, +r- sesinin önüne 
geçmektedir. Burada yarı ünlü olan -y+’nin, titrek olan +r-’nin önüne geçtiği 
görülmektedir. Yer değiştirme ile ilgili örnekler, Anadolu ağızlarında standart 
Türkçeye nazaran bolca bulunmaktadır. Bu olayda, boğumlanma yeri benzeşmesi 
veya aykırılaşmasıyla ton bakımından, hava ve ses yolu bakımından benzeşme 
veya aykırılaşmalar olur. Bazen bir kelimede aynı anda hem benzeşme hem de 
aykırılaşma olayı gerçekleşir. Ayrıca dilin genel ses kod sisteminin öngördüğü ses 
dizilişleri de yer değiştirmede büyük rol oynar. Mesela, orijinal Türkçe kelimele-
rin ses kod sisteminde -ry- dizilişli kelime bulunmamaktadır. Bu sebeple, çaryek 
kelimesini meydana getiren hecelerdeki sesler aykırılaştırılarak, -yr- dizilişine 
geçilmiş ve böylece ses kod sistemine uygun bir yapı oluşturulmuştur. TzP-Ü-
A+A-Ü-TzP ve Ağ-Ağ-Ağ+Ağ-Ağ-Ağ formülleri -yr- ve -ry- dizilişlerine sahip 
her iki kelimede de aynıdır. Farklı olan (çeryek=) 4-Ü-3+5-Ü-5 ve (çeyrek=) 

49 Tarama Sözlüğü IV, Ankara 1969, s. 2832 (Ferhangname-i Sa’di Tercümesi XIV. Yüzyıl). 
50 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Ankara 1991, s. 222.
51 Tarama Sözlüğü IV, Ankara 1969, s. 2863 (Ebamüslimname XV. Yüzyıl).
52 Şeyhülislam Mehmed Esat Efendi, Lehçetü’l-Lügat, 1732 yılı, hazırlayan Doç. Dr. H. Ahmet 

Kırkkılıç, s. 371. 
53 Derleme Sözlüğü I, Ankara 1993, s. 586. 
54 Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmânî, 1876 yılı, hazırlayan Prof. Dr. Recep Toparlı, s. 782.
55 Nere yapısı, ne+re (isim+yön gösterme hâli eki). 
56 Türkçe Sözlük (TDK), Ankara 2005.
57 Arada iki aşama daha olmalı ( > ünlü kısalması > incelik benzeşmesi >), ancak taradığımız 

yazılı metinlerde tanıklara rastlayamadık. 
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4-Ü-5+3-Ü-5 dizilişleridir. O hâlde çeryek > çeyrek gelişmesi, 4-Ü-3+5-Ü-5 > 
4-Ü-5+3-Ü-5 şeklinde ifade edilebilir.58 Görüldüğü gibi yer değiştirme esnasında 
ikinci hecede boğumlanma yeri bakımından aykırılaşma olmuştur. Aykırılaşman-
ın sebebi, orijinal Türkçe kelimelerde -ry- dizilişinin olmamasıdır. Bu olayda, 
heceler yeniden şekillendirilirken, aynı zamanda dıştan içe doğru harmonik bir 
oluşum sürecinin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Ses olaylarının sebeplerini ortaya koyabilmek için, yöntem ve kuramlar ge-
liştirilmeli, deneyli araştırmalar yapılmalı, görünürden daha çok derin yapıyla il-
gilenilmeli, konuyla ilgilenen bilim adamları ortak çalışmalı, projeler üretmeli ve 
ses olayları, benzeşme, aykırılaşma, ses türemesi, ses düşmesi, yer değiştirme ve 
diğer ses değişmeleri başlıkları altında toplanmalıdır.

Aynı başlık altında farklı ses olaylarına rastlamak mümkün olabileceği için, 
anlatımda çok yönlülük tercih edilmeli; ses olayları, tarihî olarak incelenmeli ve 
mutlaka ses olayının ilk ortaya çıkış dönemi belirtilmelidir. Aksi takdirde, ses 
gelişmelerinden bilimlik olarak bahsetmek mümkün olmaz. Standart Türkçeyle 
ilgili ses olaylarının tespitinde, Anadolu ağızlarıyla ilgili yapılmış çalışmalar-
dan faydalanılmalı, ses olaylarının gelişiminde ara tanıklar mutlaka belirtilme-
li, ağızları ilgilendiren ses olaylarıyla standart Türkçeyi ilgilendiren ses olayları 
ayrı başlıklar altında toplanmalı, kullanılan terimlerin ortak olması sağlanmalı; 
terim adlarını verilirken, psikolojik, akustik, fizyolojik fonetik verilerinden fay-
dalanılmalı, kullanılan fonetik işaretlerde ortak hareket edilmelidir. Ses olayları 
çalışmalarında kelimelerin okunuşları çok önemli olduğu için, alıntı kelimelerin 
orijinallerinin okunuşlarıyla ilgili çalışmalarda, yerine göre Arap, Fars, Fransız, 
İngiliz dilleri uzmanlarıyla, diğer dillerin uzmanlarına baş vurulmalıdır.
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58 Dudak ünsüzleri=1; diş-dudak ünsüzleri=2; diş eti ünsüzleri=3, dişeti ardı ünsüzleri=4, 
ön damak ünsüzleri=5, orta damak ünsüzleri=6, art damak ünsüzleri=7, gırtlak ünsüzü=8, 
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TÜRKÇEDE EKONOMİ YASASINA AYKIRI FONETİK 
DEĞİŞİKLİKLER

Muharrem DAŞDEMİR

Bütün doğal ve yapay diller “birim zamanda en az enerji ve madde sarfıyla 
en fazla mesaj üretip iletme” amacı taşır. Buna dilde tutumluluk yasası, en az 
çaba yasası, kolaylık ya da ekonomi kanunu denir. Bu kanun, anlaşılabilirlik ka-
nununun müsaade ettiği ölçüde, söz dizimi seviyesinde eksiltilemeleri, ses bilgisi 
seviyesinde düşmeleri içerdiği gibi; zordan kolaya doğru ses değişikliklerini de 
öngörür. Ses değişiklikleri ekonomi kanuna uygun olduğunda dilin doğal yöneli-
mine uygun olması bakımından bir gelişme, bir evrim olarak değerlendirilir.

Kolaylık-güçlük telaffuz esnasında ses çıkarma organlarındaki zorlanmayı 
ifade eder. Bu ise seslerin açıklık derecesiyle yakından ilgilidir. Telaffuz esna-
sında ses yolunda oluşan hacmi ifade eden açıklık derecesi itibarıyla sesler en 
açıktan en kapalıya doğru şu şekilde sıralanır:

111. çift dudak, 112. diş–dudak;

121. dil–diş,   122. dil–diş eti;



72 Türkçede Ekonomi Yasasına Aykırı Fonetik Değişiklikler

211. dil–ön damak,  212. dil–orta damak;

221. dil–art damak,  222. gırtlak kapagı–gırtlak

(Gemalmaz, 2010: 169)

Bu tablodan anlaşılacağı gibi seslerin doğal eğilimi ünlülerde açıklık derece-
sini azaltma, ünsüzlerde ise açıklık derecesini artırma yönündedir. Sesler teleffuz 
esnasında ses organlarının daha az zorlandığı sıfır noktasına, yani ünlü-ünsüz sı-
nırına doğru yaklaşmak isterler. İkincil bir eğilim olarak ise teşekkül noktalarının 
uçlardan orta bölgeye doğru yöneldiği görülür.

Ekonomi kanununa uygun ses değişiklikleri olarak şunları sıralayabiliriz:
b > m : benefşe > menekşe, ben > dia. men
b > v : eb > ev, tabışġan > tavşan, bar- > var-
b > w > ḟ : öbke > öwke > öḟke
b > w : subar- > suwar-, yabız > yawuz
b > y : sub > [elma] suy+u
ḏ > y : eḏgü > eygü > iyi, ḳoḏ- > ḳoy-
g > y : beg > bey
g > w : ög- > öw-, kögürçgün > güwercin
ġ > w : ḳaġun > ḳawun, oġ- > ow-

ḳ > ǹ  : bardaḳ > bardağ̇+ı, ḳulaḳ > ḳulağ̇+ı+m
ḳ > ḫ > h : taḳı > daḫı > dahi; ḳatun > ḫatun > hatun
Ahmet Bican Ercilasun ses olaylarını şu sebeplere dayandırmakta, fakat bun-

ların çoğunun temelinde en az çaba yasasının olduğunu belirtmektedir:
1. Dilin ses özellikleri
2. Başka seslerin tesiri
3. Vurgu
4. Zayıf sesler
5. Telaffuz güçlüğü ve tenafür
6. Başka kelime ve gramer şekillerinin tesiri
7. Komşu dil, lehçe ve ağızların tesiri
8. Bazı ses olayları (Ercilasun 2007: 92-93)
Yukarıda sıralanan ses değişikliklerinden ilki (b > m) ekonomi kanununa da 

uygun bir benzeşme (nazal benzeşme) örneği iken, diğerleri ekonomi kanunu dı-
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şında başka bir sebeple açıklanamaz. Söz konusu sesler doğal gelişme sonucu 
temas derecelerini azaltıp süreksiz seslerden sürekli seslere geçmiştir.

Hâl böyle iken bazı kelimelerde yukarıdaki ses olaylarının tamamen ters is-
tikamette gerçekleştiği görülür:

f > k : Far. benefşe > menekşe
ḫ > ḳ : Ar. maṭbaḫ > mutfaḳ, Ar. ḫal·fe > ḳalfa, Far. ḫarbüz > ḳarpuz
j > c : Fr. jaquette > ceket, Fr. jilette > dia. cilet
f > p : Fr. fayton > dia. payton
ş > ç : Far. şūrbā > çorba, Far. şūraḳ > çoraḳ
v > b : Ar. vefāt > dia. befat
Bunun sebebi ne olabilir? Türkçe neden ekonomi kanuna aykırı olarak -me-

sela- kendi kelimelerindeki ḳ seslerini ḫ’ya çevirirken yabancı kelimelerde bunun 
tersi bir tutum almıştır?

Kanaatimizce bu olaylar Türkçenin ses sisteminden kaynaklanmaktadır. 
Fakat Türkçenin bugünkü ses sisteminden değil, söz konusu kelimelerin girdiği 
tarihteki ses sisteminden... Türkçe bu kelimelerin girdiği tarihte tanımadığı, dil 
duygusunun yadırgadığı, yabancı bulduğu sesleri veya ses dizimlerini yerlileş-
tirme; en yakın gördüğü seslerle karşılama yoluna gitmiştir. Bunun örneklerini 
bugün diğer Türk lehçelerinde hâlen görmekteyiz. Türkmence, Kazakça, Kırgız-
ca, Yeni Uygurca gibi Türk lehçeleri Rusçayla haşır neşir oluncaya kadar f sesini 
tanımıyordu. Bundan dolayı Arapça, Farsça kelimelerdeki f seslerini p’ye dönüş-
türmüştür:

Türk. : Ar. fikr > pikir, Far. hefte > hepde (Kara 2007: 244)
Kırg. : Ar. fā·ide > payda, Ar. farḳ > parıḳ (Karaağaç 2010: 153)
Kaz. : Far. ferzend > perzend, Ar. ferāset > parasat (Karaağaç 

2010: 153)
Yeni Uyg. : Ar. nefs > nepis, Ar. ṭaraf > terep (Ersoy 2007: 367)
Yine ḥ ~ ḫ > ḳ değişikliği Doğu Kıpçak lehçelerinde alıntı kelimelerde görü-

len çok yaygın bir olaydır:
Kırg. : Ar. raḥmet > raḳmat, Ar. ḫaber > ḳabar (Çengel 2007: 496)
Kaz. : Ar. ḥuḳūḳ > ḳuḳıḳ, Ar. ḫancer > ḳancar (Tamir 2007: 438)
Nitekim bu yerlileştirme, yakın ses koyma olaylarının ilk örneklerini Kök-

türkçede de görmekteyiz:
f > p : Part. Frum ~ From (krş. Çin. Fu-lin) > Purum ‘Roma’
v > b : Sans. ·śvara ‘lord, prens’ > ışbara (yüksek bir unvan)
ş > ç : Far. (Soğd. ?) şōrag > çoraḳ (Tekin 2000: 73)
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ḫ > ḳ : Buḫārā > Buḳaraḳ (Tekin 2000: 241), Toḫar > Toḳar (Tekin 
2000: 255)

Anlaşıldığı üzere Türkçe önceleri ses sistemine uymayan, yadırgadığı sesleri 
yakın bir sesle değiştirerek kendine uydurma yoluna gitmiş fakat yabancı dillerle 
olan ünsiyetinin artması üzerine onlara zamanla alışmış ve bu durum Türkçe ke-
limelerdeki süreksiz ünsüzden sürekli ünsüze doğru gelişmeleri de tetiklemiştir.

Ekonomi kanununa aykırı ses değişikliklerinden hareketle Türkiye Türkçe-
sindeki bazı alıntı kelimeler için bir tarihleme yapmak ve yazı öncesi dönemle-
rinin fonetik görünümü için bir tahminde bulunmak mümkün olabilir. Buna göre 
-örnekseme gibi zecrî bir sebep olmadıkça- yazı dilinde ekonomi yasasına aykırı 
ses değişiklikleri içeren kelimeler Türkçenin en eski alıntıları olsa gerektir. Ağız-
larda görülen örnekler ise ağızların ana dilinin ses özelliklerine daha yatkın olma-
sından dolayı yakın zamanda da ortaya çıkmış olabilir. Öte yandan bu tür örnekler 
Türkiye Türkçesini fonetik bakımdan Eski Türkçeye ve diğer Türk lehçelerine 
yaklaştırır.
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ANA TÜRKÇEDEKİ UZUN ÜNLÜLERİN TÜRKİYE 
TÜRKÇESİNDEKİ YANSIMALARI

Celal DEMİR

Türkçenin bünyesinde uzun ünlü bulunduran bir dil olduğunu ilk olarak Otto 
Böhtlingk, 1851’de tamamladığı Yakutça Grameri adlı eserinde iddia etmişti.

Otto Böhtlingk’in Yakut Türkçesi üzerinden genellediği bu iddialar, daha 
sonra birçok Türkolog tarafından etraflı olarak değerlendirilmiştir.

Talât Tekin, Ana Türkçedeki “Asli uzun ünlülerin kısaldığı dil, lehçe ve 
ağızlarda, düzensiz ve dağınık bir şekilde de olsa, asli uzunlukların kalıntılarına 
rastlandığını” Türkiye Türkçesi ağızlarında da bunu görmenin mümkün olduğunu 
ifade etmektedir. Türkiye Türkçesindeki 1. Ünsüz Ötümleşmesi, 2. Ön Seste y-, v-, 
h- Türemesi , 3. Ünsüz İkizleşmesi, 4. Ünlü Türemesi, 5. Ünsüz Türemesi, 6. Ön 
Damaksıllaşma, 7. Ünlü İkizleşmesi… gibi ses olaylarına Ana Türkçedeki birincil 
uzun ünlülerin sebep olduğunu söylemektedir (Tekin 1975: 35).

Tek heceli Türkçe kelimelerin sonundaki p, ç, t, k ünsüzlerinin iki ünlü ara-
sında tonlulaşmasının da Ana Türkçedeki asli uzun ünlülerle ilişkili olduğu düşü-
nülmektedir: “Ana Türkçede tek heceli kelimelerin sonundaki ötümsüz patlayıcı 
p, t, ç ve k ünsüzleri, Oğuz grubu Türk lehçelerinde, kısa bir ünlüden sonra kendi-
lerini korudukları hâlde, asli uzun bir ünlüden sonra ötümlüleşerek sırasıyla b, d, 
c, g ve ğ (y) olmuşlardır.” (Tekin 1975: 179). Ayrıca (Boz 2002: 451).

Ana Türkçenin asli uzun ünlüleri, “Göktürk ve Uygur yazılı metinleri ile 
özellikle çağdaş Türk dillerinden Saha Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Halaç Türk-
çesi ve Özbek Türkçesinin Kara-Bulak ağzında birincil uzun ünlüler, sistemli bir 
biçimde korunmaktadır.” (Buran 2006, Tokatlı 2003:141).

Bunun yanında Türkiye Türkçesi yazı dilindeki i > e değişikliği (genişleme)
nin ana Türkçedeki asli uzun ünlülerden kalan bir ses olayı olduğu görüşünü de 
bunlara eklememiz gerekir:

“Ana Türkçedeki uzun “á” ünlüsünün uzunluğun etkisiyle genişleyerek önce 
kapalı “e”ye, daha sonra da açık “e”ye dönüştüğü (ii>ė>e) anlaşılmaktadır. Diğer 
bir deyişle kapalı “e”, asli uzunluktan kaynaklanan ii> e değişmesinin ara devre-
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sini temsil etmektedir... Asli uzun “i” ünlüsüne ve kapalı “e”ye tekabül eden kök 
hecesindeki “i”, Türkiye Türkçesi yazı dilinde genişleyerek “e”ye dönüştüğü hâl-
de, biç-, bil-, bin- bir, bit-, dil, dile-, git-, iç, it, kişi, yit- gibi kelimelerde bulunan 
kısa (normal) “i”, aynı şartlarda korunmuştur. Bu bakımdan, Türkiye Türkçesi 
yazı dilinde, i>e değişmesi biçiminde sıkça rastlanan ünlü genişlemesini, birkaç 
istisna dışında, bir uzunluk belirtisi olarak değerlendirmek mümkündür. “ (Başdaş 
2007: 89-101).

 Sadettin Özçelik, Türkiye Türkçesine girmiş olan Arapça kelimelerde görü-
len ses olaylarını tüm özellikleriyle tespit etmiştir (Özçelik 2004: 551-562). Bu 
ayrıntılı incelemede bazı kelimelerin bünyesindeki uzun ünlülerin kısalmasıyla 
ilgili bir görüş belirtilmemiş, “benzeşme, aykırılaşma, türeme, düşme, ikizleşme, 
tekleşme, kaynaşma” olayları üzerinde durulmuştur.

Hamza Zülfikar, Türkçedeki Arapça Farsça kökenli kelimelerin kullanımla-
rıyla ilgili ayrıntılı bir inceleme yapmıştır. Bu incelemede uzun ünlülerin kısal-
tılmasıyla ilgili önemli tespitler bulunmuştur: “Aslında (Arapça, Farsça kökenli 
olup da) son hecesi uzunken bugün kısalmış olan pek çok örnek vardır. Bilindi-
ği gibi Türkiye Türkçesinde yaşayan Türkçe kelimelerde uzun ünlü yoktur. Uzun 
ünlü dilimize doğu dillerinden geçen kelimelerde görülür... Uzun ünlü bulundu-
ran ve bugün hâlâ Türkiye Türkçesinde kullanılan 3 bin civarında doğu kökenli 
kelimedeki uzun ünlülerin fonksiyonel olmaları dışında büyük ölçüde kısaldığını 
ve Türkiye Türkçesinin ses özelliklerine uyduğunu belirtmek isterim. Ancak açık 
hece durumundaki pek çok kelimede uzun ünlünün korunduğunu yaptığımız so-
ruşturmalar doğrulamaktadır. Türkçe Sözlük’ün söz varlığı arasında 3237 civa-
rında bünyesinde uzun ünlü bulunduran kelime tespit edilmiştir. Bunlardan, ilk 
hece ünlüsü uzun olan kelime sayısı 572, orta hece ünlüsü uzun olan kelime sayısı 
1030, son hece ünlüsü uzun olan kelime sayısı ise 2098’dir. Bu kelimelerdeki uzun 
ünlülerin bir kısmı bugün kalıcı olarak kısalmıştır. Ancak çoğunda bulunan uzun 
ünlüler, durumunu muhafaza etmektedir.” (Zülfikar 1995: 435-448).

Hamza Zülfikar’ın Türkçe Sözlük’te tespit ettiği bu kelimelerden birçoğunun 
bünyesindeki uzun ünlüler, konumuna bakılmaksızın, kısaltılmıştır: āyáne> ayna, 
kursá> kürsü, zeytūn> zeytin, hecā > hece, zaráf > zarif, zamár > zamir, vahám 
> vahim, mektūb > mektup, teşbáh > teşbih, tenbáh > tenbih, teláf > telif, tebrák 
> tebrik, taksád > taksit, tahvál > tahvil, muhát > muhit, nefás > nefis, mezār > 
mezar gibi.

Bu durumu, Muharrem Ergin şöyle açıklamaktadır: “Arapçadan Türkçeye 
giren uzun vokaller kapalı hecelerde umumiyetle kısa söylenirler. Bütün bunları 
şu misallerde görmek mümkündür: machūl > meçhul, mufrād > müfret, mutlāk > 
mutlak, umūr > umur, muhám > mühim, kitāb > kitap, cavāb > cevap...” (Ergin 
2010: 28).
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Bazı kelimelerdeki kapalı hecede bulunan uzun ünlülerin kalıcı olarak kısal-
tıldığını söyleyebiliriz. Bu grupta yer alan kelimeler üzerinde ayrıca çalışılması 
gerekir.

“Türkiye Türkçesinde uzun ünlü bulunmamakla birlikte alıntı kelimelerin bir 
kısmındaki uzunluklar korunmaktadır. Rāhat kelimesindeki uzun ünlü kısalmıştır 
ve kelime rahat şeklinde telaffuz edilmektedir; mâi kelimesindeki “a” sesi ise 
uzunluğunu korumuştur: Mâvi. “ (Altun 2013:167-179).

Bu incelemelerde tespit edildiği gibi kapalı hecelerdeki uzun ünlüler, kısal-
tılmakta; açık hecelerdeki uzun ünlüler ise asli şekillerindeki gibi kısaltılmadan 
söylenmektedir.

Bünyesinde uzun ünlü bulunduran, Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin 
Türkiye Türkçesindeki durumu iki başlık altında incelenebilir:

I. Açık Hecede Uzun Ünlü Bulunduran Arapça, Farsça Asıllı Kelimeler:
1. İlk Hecesi Açık ve Ünlüsü Uzun Olan Kelimeler: 
İlk hecesi açık ve ünlüsü uzun olan kelimelerin Türkiye Türkçesinde yadır-

ganmadan kullanıldığını rahatlıkla görebiliyoruz: gāyet, sābit, sāde, ādet, ālem, 
āhenk…şāir, kāmil, sāde, sāhip kātil, ācil, āyet, ārif gibi.

Türkçe kelimelerden oluşan bazı sözlerin söylenişinde de kelime kimi zaman 
başında bir açık hece teşekkül etmekte ve bu kelimenin ilk hecesindeki ünlü alıntı 
kelimelerde olduğu gibi uzatılmaktadır:

var ol > vā - rol (Var olunuz, var olsunlar!)
var ettin > vā-ret-tin (Birisi vār etti beni / Birisi yār etti beni.)
yarın > yārın (Yārın yine gel.)
baş üstüne > bā-şüs-tü-ne (Bāş üstüne!)
kara > kā-re (Akşam oldu yine bastı kāreler)...

2. İç Hecesi (Orta Hece) Açık ve Ünlüsü Uzun Olan Kelimeler:
Türkçenin açık hece durumundaki uzun ünlüleri kabullenmesi, yalnızca ilk 

hecede değil, kelimenin diğer hecelerinde de görülmektedir.
Orta hece, ünlüler ve ünsüzler için her dönemde kaypak bir zemin etkisi 

göstermiştir. Bilindiği gibi Türkçede kelimenin ilk hecesi kök ünlüsünün asli po-
zisyonu nedeniyle fonolojik kaymalara müsait değildir. Gerileyici benzeşme so-
nucunda kök ünlüsünün nitelik değiştirmesi, nadir görülen bir olaydır. Son hece 
vurguludur. Bu nedenle ünlüsü korunmakta ve yalnızca kök ünlüsünün bu ünlü 
üzerinde ileriye dönük etkileri görülebilmektedir. Orta hece vurgusuz olduğu için 
her dönemde fonolojik kaymalara müsait bir ortam özelliği göstermiştir. Kök ve 
gövdelerin herhangi bir şekilde (iştikak veya tasrif) genişletilmesiyle oluşan en 
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az üç heceli kelimelerde bazen orta hece, açık hece durumuna gelmektedir. Orta 
hecelerin, vurgusuz ve açık olması; daima, ünlü düşmesi, tonlulaşma, farklılıklaş-
ma, uzama veya erime gibi ses değişmelerine uygun bir ortam oluşturmaktadır. 
Bu durum, yalnızca Türkçe kökenli kelimelerde değil, menşei Türkçe olmayan 
kelimelerde de söz konusu olabilmektedir.

Ancak Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde, vurgusuz ve açık hece duru-
mundaki uzun ünlüler, hiç değiştirilmeden, asli şekilleriyle kullanılmaktadır: ifā-
de, hakāret, nümūne, adālet, müsāfir, musábet, sefālet, kerāmet, selāmet, mübā-
rek, basáret, kabále, hakāret, havāle, icābet, icāzet, idāre gibi.

3. Son Hecesi Açık ve Ünlüsü Uzun Olan Kelimeler:
Son hecesi açık ve ünlüsü uzun olan Arapça, Farsça kelimelerin de asli şe-

killeri hiç değişmemiştir: istifā, istilā, istisnā, kazā, belā, sefā, hayā, ifşā, binā, 
cefā, ilticā, imhā, cilā, fedā, fenā, kirā, mevtā, müstesnā, revā, rızā, hayā, icrā ... 
Bu durum Türkçenin açık hecedeki uzun ünlüyü benimsediğini, bu hecenin başta, 
ortada veya sonda olmasının önem arz etmediğini göstermektedir.

II. Kapalı Hecede Uzun Ünlü Bulunduran Arapça, Farsça Asıllı 
Kelimeler: 

Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin kapalı olan hecelerindeki uzun ünlüler, 
mutat olarak Türkçede kısaltılarak söylenmektedir: hukūk > hukuk, selām> selam, 
vefāt > vefat, teşhár > teşhir, tahkák > tahkik, kelām > kelam, tedkák > tedkik, 
lüzūm > lüzum, tenkát > tenkit, ikrār > ikrar, iktidār> iktidar, mikdār > miktar, 
vefāt > vefat, hesāb > hesap, cenūb >cenup, ihrāc > ihraç, ilāc >ilaç, ahbāb > 
ahbap, beyān > beyan, cihān > cihan, devām > devam, devrān > devran, diyār 
> diyar, ecdād > ecdat, efkār > efkar, eşkāl > eşkal, etrāf > etraf, ilhām > ilham, 
inkār > inkar, intikām > intikam, kabūl > kabul, mahkūm > mahkum, mikdār > 
miktar, tamām > tamam, tekbár > tekbir, vezár > vezir, yemán > yemin gibi.

Ancak bu kelimeler ünlüden ibaret olan veya ünlü ile başlayan bir ekle ge-
nişletildiğinde (türetme veya çekimleme) kelimenin asli ünlüsü olan uzun ünlü, 
açık orta hece ünlüsü durumuna gelebilmektedir. Kelimede kapalı hecede iken 
kısaltılan bu uzun ünlünün, açık hece özelliği kazandığında asli şekliyle uzun 
söylendiği görülmektedir: hāl > hal > hāle, şān > şan > şānı, zamān > zaman > 
zamānı, esās > esas > esāsı, hayāl > hayal > hayāle, mekān > mekan > mekānı, 
gurūr > gurur > gurūrum, vücūd > vücut > vücūdum, evlād > evlat > evlādı gibi.

Türk Dil Kurumu, bu kelimelerdeki uzun ünlülerin kısaldığını var saymakta. 
Bu durum Türkçe Sözlük’te kelimeye yükleme hâli getirilerek gösterilmektedir: 
ıslah - ısla:hı, evlat- evla:dı gibi.
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Sonuç ve Tartışma
Türkçenin, Arapça ve Farsçadan alınmış kelimelerdeki uzun ünlülerle ilgili 

tutumuna toplu hâlde baktığımızda şu durumları tespit ediyoruz:
1. İlk hece açıksa uzun ünlü korunmaktadır:
sāde, ācil, zālim, gāyet, āyet, rāzı …
2. Orta hece açıksa uzun ünlü korunmaktadır:
selāmet, basáret, hidāyet, suhūlet, ibādet …
3. Son hece açıksa uzun ünlü korunmaktadır:
kirā, cilā, belā, rızā, fenā, istisnā …

4. Kapalı hecede bulunan uzun ünlüler; hecenin ilk, son veya orta hece 
olmasına bakılmaksızın, kısaltılarak söylenmektedir:

şān > şan, devrān > devran, sükūn > sükun, tekbár > tekbir, hukūk > hukuk, 
zemán > zemin, karār > karar …

Ancak kapalı hecelerdeki uzun ünlünün kısaltılması, kalıcı bir değişiklik de-
ğildir.

Bu kelimeler, yapım veya çekim ekiyle genişletildiğinde uzun ünlünün du-
rumu değişebilmektedir. Yani kapalı hecede iken kısaltılarak söylenen uzun ünlü, 
kapalı hece konumundan açık hece konumuna geçtiğinde tekrar uzatılmaktadır:

hukuk+çu > hukukçu, hukuk+u > hukūku
selam+la- > selamla- , selam+a > selāma
lüzum+suz > lüzumsuz, lüzum+u > lüzūmu
miktar+da > miktarda, mektar+ı > miktārı
diyar+da > diyarda, diyar+a > diyāra
eşkal+leri > eşkalleri, eşkal+i > eşkāli
yemin+li > yeminli, yemin+im > yeminim
Uzun ünlü açık hece konumunda ise kabul edilmekte, kapalı hece konumun-

da ise kabul edilmemektedir.
Dilde ortaya çıkan hiçbir olay, sebepsiz değildir. Bünyesinde uzun ünlü bu-

lunduran Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin Türkiye Türkçesinde hiç yadırgan-
madan kullanılması da sebepsiz olamaz. Uzun ünlülerin kabulü ve kısa ünlülerin 
uzatılması, Ana Türkçede var olduğu düşünülen asli uzun ünlülere bağlanabilir. 
Açık hece durumundaki uzun ünlülerin kolaylıkla benimsenmesi, hatta bazı Türk-
çe kelimelerde açık hecenin uzatılması, Türkçenin uzun ünlüye aşina olduğunu 
göstermektedir. Bu tür telaffuzların örtülü bir analoji olduğunu söylemek müm-
kündür.
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TERİM VE BİLGİ BİRLİKTELİĞİ 
AÇISINDAN FİİLİMSİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Halit DURSUNOĞLU

1. Giriş
Fiillerin isimleşmiş şekli (Banguoğlu, 1990: 419) olan fiilimsiler, değişik 

araştırma ve çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmada ise fiilimsilerle ilgili ki-
taplarda kullanılan terimler, verilen bilgiler ve bilgiler arasındaki birliktelikler ya 
da farklılıklar, özellikle de fiilimsilerin ek olarak yapım eki mi çekim eki mi ol-
duğu ve fiilimsilerin konu olarak hangi bölüm ya da başlık altında işlendiği konu 
edilmiştir. Konu, üniversite düzeyinde 27 ders kitabı esas alınarak incelenmeye 
çalışılmış; konu ile ilgili makaleler ise değerlendirme dışı tutulmuştur. Bu eserler-
den bazıları çok yaygın olarak bilinen kitaplardan oluşurken bazıları da kitaplar 
arasından kura usulüyle seçilmiştir.

2. “Fiilimsi” Terimi ve “Fiilimsi” Yerine Kullanılan Terimler
Milletin birliği için, “dilde birlik” en önemli unsurların başında gelmektedir. 

Dilde birlik ise, ortak kelimelerle olur. Bu ortak kelimelerden biri de terimlerdir. 
Terimler, dile zamanla giren ve kullanımı zamanla artan belli bir alana mahsus 
kelime ya da kelime gruplarıdır.

Bir kelime ya da kelime grubunun kabul görmesi kolay değildir; bunun için 
epeyce bir zaman gerekebilir ve kullanıcıların hüsnükabulleri çok önemlidir. Bu 
süreçten geçen ve kabul gören kelime ya da kelime gruplarının yaygınlaşmasının 
en önemli yolu, o alanda yazılan eserlerdir. Bir başka ifadeyle, bir ifadenin terim-
leşmesi, o alanda yazılan kitaplara girmesi ve çokça kullanılması ile mümkündür.

Bazı bilim dallarında (matematik, geometri gibi) bir terim birlikteliğinden 
söz etmek mümkündür; ancak bazı alanlarda bu henüz sağlanamamış ya da arzu-
lanan düzeyde gerçekleşememiştir. Türkiye Türkçesinde ise, bazı terimlerde bir 
birliktelik sağlanmışken bazılarında henüz bir birliktelik sağlanamamıştır. Türk 
dili üzerine yapılan çalışmalar arttıkça terim ya da terimleşmeye yakın kavram-
ların sayısı da oldukça artmıştır. Bu çabalar, dil çalışmaları açısından oldukça 
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önemli kazanımlardır ve sunulan her terim ya da kavram o dile önemli bir katkı 
sunmaktadır. Bir başka ifadeyle, kullanılan her terim o alan için önemli bir zen-
ginliktir.

Dil bilgisi konuları içinde, diğer konularda olduğu gibi, fiilimsiler konusunda 
da bazı terimlerde birliktelik sağlanmışken bazı konularda ise henüz bir birliktelik 
sağlanamamıştır. Değişik terim ya da kavramlara rastlanan konuda, en yaygın ola-
rak kullanılan terim, konu başlığımızda da kullandığımız “Fiilimsi” terimidir. Ça-
lışmamıza kaynaklık teşkil eden eserlerde en fazla bu terim kullanılmıştır. Bunun 
ardından en fazla kullanılan terim, “eylemsi”dir. Bu terimin kullanımı da oldukça 
yaygınlaşmıştır. Bunun yanı sıra, fiilimsi terimi ile ilgili değişik adlandırmalara 
da rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Eserler Filimsilerle ilgili adlandırma

1 Banguoğlu, Tahsin
Türkçenin Grameri

Yatık fiiller

2 Banguoğlu, Tahsin
Türkçenin Grameri

Fiilimsiler

3 Boz, Erdoğan
Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi

Söz öbeği kurucular / Sözcük türünü değiş-
tiriciler Eylemsiler

4 Demir, Nurettin ve Yılmaz, Emine
Türk Dili

Bitimsiz fiiller

5 Demir, Tufan
Türkçe Dilbilgisi

Eylemsiler (Fiilimsiler)

6 Eker, Süer
Çağdaş Türk Dili

Eylemsiler / Fiilimsiler

7 Ergin, Muharrem
Türk Dil Bilgisi

-

8 Gencan,Tahir Nejat
Dil Bilgisi

Eylemsiler

9 Gülensoy, Tuncer
Türkçe El Kitabı

-

10 Gülsevin, Gürer ve Boz, Erdoğan
Eski Anadolu Türkçesi

Fiilimsiler

11 Hengirmen, Mehmet
Türkçe Dilbilgisi

Eylemsiler

12 Karaağaç, Günay
Türkçenin Dil Bilgisi

Türkçenin yapımlık bağlı biçim birimleri
Türkçenin çekimlik bağlı biçim birimleri
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13 Keskin, Raşit
Türkçe Dil Bilgisi ve Kompozisyon 
Bilgileri

-

14 Koç, Nurettin
Yeni Dil Bilgisi

Eylemsi

15 Korkmaz, Zeynep
Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil 
Bilgisi)

Çekimsiz fiiller

16 Korkmaz, Zeynep ve diğerleri
Türk Dili ve Kompozisyon

Çekimsiz fiiller, Bitmemiş fiiller

17 Özkan, Mustafa ve diğerleri
Türk Dili

-

18 Paçacıoğlu, Burhan
Türk Dili ve Kompozisyon

-

19 Parlak, Hatice (Ed: Mustafa Durmuş)
Türk Dili El Kitabı

-

20 Tokmakoğlu, Aliye (Ed: C. Vedat 
Uygur)
Türk Dili

Fiilimsiler

21 Ülker, Çiğdem ve diğerleri
Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

-

22 Vural, Hanifi ve Böler, Tuncay
Ses ve Şekil Bilgisi

-

23 Yaman, Ertuğrul ve Köstekçi, Mehmet
Türk Dili ve Kompozisyon

-

24 Yavuz, Kemal ve diğerleri
Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri

-

25 Yelok, V Savaş (Ed.) ve diğerleri
Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

-

26 Yıldırım, Yusuf
Türk Dili

-

27 Yıldız, Harun (Ed: Serdar Odacı)
Dil ve Anlatım

Fiilimsi ekleri

3. Fiilimsi Türleri ile İlgili Adlandırmalar ya da Kullanılan Terimler
Fiilimsi türleri ile ilgili olarak da değişik adlandırmalar yapılmıştır. Bu ad-

landırmalar içinde kullanımı en yaygın olan terimler; “İsim-fiiller”, “Sıfat-fiil-
ler” ve “Zarf-fiiller”dir.
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Çalışmada esas alınan 27 kitapta fiilimsi türleri ile ilgili terimler şu şekilde-
dir:

Eserler Fiilimsilerin adlandırılmaları

İsim-fiiller Sıfat-fiiller Zarf-fiiller
Banguoğlu, Tahsin
Türkçenin Grameri

Adfiiller Sıfatfiiller Zarffiiller

Bayraktar, Nesrin
Türkçede Fiilimsiler

İsim-Fiiller Sıfat-Fiiller Zarf-Fiiller

Boz, Erdoğan
Türkiye Türkçesi 
Biçim Bilgisi

Ad-eylemler Ortaçlar Ulaçlar

Demir, Nurettin ve 
Yılmaz,Emine
Türk Dili

İsimfiiller Sıfatfiiller Zarffiiller

Demir, Tufan
Türkçe Dilbilgisi

Adeylemler
(Eylemlikler)

Ortaçlar
(Sıfateylemler)

Ulaçlar
(Bağeylemler)

Eker, Süer
Çağdaş Türk Dili

Eylem adları (Mastarlar) Sıfat-fiiller (ad 
eylem, ortaç,
partisip, sıfat-
eylem)

Zarf-fiiller

Ergin, Muharrem
Türk Dil Bilgisi

- Partisipler Gerundiumlar

Gencan,Tahir Nejat
Dil Bilgisi

Adeylemler

Gülensoy, Tuncer
Türkçe El Kitabı

- Partisip ekleri
(Sıfat-fiiller, 
Ortaçlar)

Gerundium 
ekleri
(Zarf-fiil, Bağ 
fiil, Ulaç)

Gülsevin, Gürer ve 
Boz,Erdoğan
Eski Anadolu 
Türkçesi

Mastar Ekleri Sıfat-Fiil Ekleri Zarf-Fiil Ekleri

Hengirmen, Mehmet
Türkçe Dilbilgisi

Eylemlikler
(Mastarlar)

Ortaçlar Ulaçlar

Karaağaç, Günay
Türkçenin Dil Bilgisi

Eylemden ad yapım 
ekleri
(Eylem adı)

Ad-eylem ekleri
(Ad-eylem)

Zarf-eylem 
ekleri
(zarf-eylem)

Keskin, Raşit
Türkçe Dil Bilgisi ve 
Kompozisyon Bilgileri

İsim-Fiil Grubu Sıfat-Fiil Grubu Zarf-Fiil Grubu

Koç, Nurettin
Yeni Dil Bilgisi

Eylemlikler Ortaçlar Ulaçlar
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Korkmaz, Zeynep
Türkiye Türkçesi 
Grameri (Şekil 
Bilgisi)

Ad-fiil
(İnfinitive, Mastar)

Sıfat-fiil
(Participium, 
Partisip)

Zarf-fiil
(Gerundium, 
Gerundif)

Korkmaz, Zeynep ve 
diğerleri
Türk Dili ve 
Kompozisyon

Ad-fiiller Sıfat-fiiller Zarf-fiiller

Özkan, Mustafa ve 
diğerleri
Türk Dili

- Sıfat-fiil ekleri Zarf-fiil ekleri

Paçacıoğlu, Burhan
Türk Dili ve 
Kompozisyon

- Sıfat-fiiller
(Ortaçlar)

Zarf-fiiller
(Bağ-fiiller)

Parlak, Hatice (Ed: 
Mustafa Durmuş)
Türk Dili El Kitabı

Ad Eylem Grubu Ortaç Grubu Bağ Eylem 
Grubu

Tokmakoğlu, Aliye 
(Ed: C. Vedat Uygur)
Türk Dili

İsim-fiiller Sıfat-fiiller Zarf-fiiller

Ülker, Çiğdem ve 
diğerleri
Türk Dili ve 
Kompozisyon Bilgileri

- Sıfat-fiiller Zarf-fiiller

Vural, Hanifi ve Böler, 
Tuncay
Ses ve Şekil Bilgisi

İsim-fiiller Sıfat-fiiller Zarf-fiiller

Yaman, Ertuğrul ve 
Köstekçi, Mehmet
Türk Dili ve 
Kompozisyon

- Sıfat-fiil -

Yavuz, Kemal ve 
diğerleri
Türk Dili ve 
Kompozisyon Dersleri

İsim-fiiller Sıfat-fiiller Zarf-fiiller

Yelok, V Savaş (Ed.) ve 
diğerleri
Türk Dili ve 
Kompozisyon Bilgileri

- Sıfat-fiil (Ortaç) 
ekleri

Zarf-fiil (Ulaç) 
ekleri

Yıldırım, Yusuf
Türk Dili

İsim-fiil
(Mastar)

Sıfat-fiil
(Partisip)

Zarf-fiil
(Bağ-fiil, 
Gerundium)

Yıldız, Harun (Ed: 
Serdar Odacı)
Dil ve Anlatım

İsim-fiil ekleri
(Mastarlar)

Sıfat-fiil ekleri
(Ortaçlar)

Zarf-fiil ekleri
(Ulaçlar)
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Karaağaç (2012: 297), sıfat-fiilleri “ad-eylem” ismiyle vermektedir.
Gülensoy (2000: 376), isim-fiilleri “Fiilden isim yapma ekleri” içinde ver-

mektedir.
Ergin, isim-fiilleri “Fiilden isim yapma ekleri” içinde verirken (2002: 185-

187); Sıfat-fiiller için “Partisipler”, zarf-fiillerin için de “Gerundiumlar” terimle-
rini kullanmıştır (2002: 333, 338).

4. Fiilimsiler ve Türleri ile İlgili Verilen Bilgiler
Fiilimsiler ve fiilimsi türleri ile ilgili verilen bilgilerde kaynaklar arasında 

önemli oranda bir birliktelik sağlandığı söylenebilir. Buna göre kaynaklarda fii-
limsilerin genel özellikleri ile ilgili şu bilgiler verilmiştir (Korkmaz, 2007; Boz, 
2000; Demir ve Yılmaz, 2009; Yıldız, 2008; Koç, 1990; Yaman ve Köstekçi, 
2006):

1. Fiillerin anlamını değiştirmezler.
2. Sonlarına geldikleri fiilleri bağımlı birlikler hâline getiren ekleridir.
3. Eklendikleri fiilin isim, sıfat, zarf ve bağlaç olarak kullanılmalarını sağ-

larlar. Kelime veya cümle içinde eylem adı olmaları dolayısıyla, isim; ismi ni-
teledikleri için, sıfat; fiili niteledikleri için zarf, birden fazla cümleyi birbirine 
bağladıkları için bağlaç olabilirler.

4. Cümle içerisinde özne, tümleç, nesne ve yüklem olarak kullanılabilirler.
5. Olumsuzluk eki de alırlar.
6. En önemli görevleri, girişik cümle kurmaktır.
7. Şahıs ekleri alarak çekime girmedikleri için yargı bildirmezler.
Fiilimsi türleri ile ilgili verilen genel bilgilerde de bir birliktelik sağlandığı 

söylenebilir. Eserlerin çoğunda verilen bilgiler, bazı ifade değişiklikleri ve mad-
delerin varlığı dışında birbiriyle örtüşmektedir. Fiilimsi türleri ile ilgili verilen 
bilgiler de şu şekildedir:

4.1. İsim-fiiller
Eylemlerin zamana ve kişiye bağlı olmayan isimleşmiş biçimleridir.
Eylemlerden hem kelime hem de kelime grubu yaparlar.
Ya geçici veya kalıcı ad ya da niteleme adı olurlar. Böylelikle isim-fiiller 

sözcüklerin türünü değiştirirler.
Cümlede özne, tümleç ve yüklem olarak görev yapabilirler.

4.2. Sıfat-fiiller
Fiillerin zamana bağlı; ancak sayı ve kişiye bağlı olmayan isimleşmiş bi-

çimleridir. (Zaman ortaçları)
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Fiillerin tarza bağlı; ancak sayı ve kişiye bağlı olmayan isimleşmiş biçim-
leridir. (Tarz ortaçları)

Her tarz biçim birimi sıfat-fiil olmaya uygun değildir.
Fiillerden hem kelime (sıfat-fiil) hem de kelime grubu (sıfat-fiil grubu) 

yaparlar.
Ya geçici veya kalıcı ad ya da niteleme adı olurlar. Böylelikle sıfat-fiiller 

sözcüklerin türünü değiştirirler.
Cümlede özne, nesne, tümleç ve yüklem olarak görev yapabilirler.

4.3. Zarf-fiiller
Fiillerin zamana ve kişiye bağlı olmayan biçimleridir.
Fiillerden hem kelime (zarf-fiil) hem de kelime grubu (zarf-fiil grubu) 

yaparlar.
Fiillere getirilen zarf-fiil ekleri, zarf olurlar. Böylelikle zarf-fiiller sözcükle-

rin türünü değiştirirler.
Zarf-fiiller zarf tümleci olarak zarfı yükleme bağlar ve yüklemi niteler. 

Zarf-fiil grupları ise hem yan cümleyi yükleme bağlar hem de yüklemi niteler. 
(Boz, 2000: , 42)

5. Fiilimsiler Konusunda Eserlerdeki En Önemli Ayrılık: Fiilimsiler 
Yapım Eki mi, Çekim Eki mi?

Fiilimsiler konusunda kitaplar arasında en önemli ayrılık, fiilimsilerin yapım 
eki ya da çekim eki olduğu konusunda verilen bilgilerdir. Kitaplarda fiilimsilerin 
yapım eki mi çekim eki mi olduğu konusunda bir birliktelik sağlanamamıştır. 
Konu ile ilgili çok farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Kimisi yapım eki kimisi çe-
kim eki derken kimisi de hem yapım eki hem çekim eki karakterli eklerdir, demiş-
tir. Bu konuda hüküm verenlerin çoğu, kendince haklı gerekçeler de sunmuşlardır. 
Bazı eserlerde eklerin çekim eki ya da yapım eki mi olduğu konusunda herhangi 
bir bilgi verilmemiş ya da konuya hiç değinilmemiştir. Bazı eserlerde ise, birta-
kım söylemlerden, yazılanlardan hareketle fiilimsilerin çekim eki ya da yapım eki 
olduğuna dair bir çıkarım yapmak mümkündür.

Fiilimsilerin yapım eki mi çekim eki mi olduğuna dair kaynak eserlerde şu 
tutumlar bulunmaktadır:

1. Fiilimsilerin yapım eki olduğunu belirtenler (Banguoğlu, Demir N. ve Yıl-
maz E., Demir T, Gülensoy, Karaağaç, Koç, Yaman E. ve Köstekçi M., Yelok, 
Yıldız)

2. Fiilimsilerin çekim eki olduğunu belirtenler (Boz, Gülsevin, Korkmaz, Öz-
kan, Tokmakoğlu)
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3. Fiilimsilerin bazılarının yapım eki bazıların çekim eki olduğunu belirten-
ler (Bayraktar, Eker, Ergin)

4. Fiilimsilerin yapım eki mi, çekim eki mi olduğunu tam olarak belirtme-
yenler (Gencan, Hengirmen, Parlak)

5. Fiilimsilerin yapım eki mi, çekim eki mi olduğu konusuna hiç değinme-
yenler (Vural H ve Böler T)

Bu görüş ve kanaatler doğrultusunda fiilimsi eklerinin hangi tür ekler olduğu 
ile ilgili genel değerlendirmeler şu şekildedir:

1. Fiilimsiler, yapım ekidir.
2. Fiilimsiler, çekim ekidir.
3. Fiilimsilerden bazıları yapım bazıları çekim ekidir.
4. Fiilimsilerde aynı tür içinde yapım eki olan da vardır çekim eki olan da.
5. Fiilimsilerden bazıları, çekim eklerinin yapım eki gibi kullanılmasıyla 

oluşmuştur.
Fiilimsilere “Yapım ekidir.” diyenler, bu konuda şu kanaatleri ortaya koy-

muşlardır (Bayraktar, 2004; Yaman ve Köstekçi, 2006):
1. Fiilden isim yapan diğer eklerden birçok farklılık gösterirler; bir başka 

ifadeyle fiilimsiler, fiilden isim yapma eklerinden bazı yönleriyle ayrılırlar.
2. Fiillerin en belirgin özelliği olan hareket kavramı diğer fiilden isim yapma 

eklerinde kaybolurken fiilimsi eklerinde devam eder.
3. Fiilimsi ekleri alan fiiller, aldıkları eklerin özelliğine göre isim, sıfat, zarf 

özelliği gösterirler.
4. İsmin hâl eklerini, iyelik eklerini ve çokluk ekini alabilirler.
5. Bazı isimden isim yapma eklerini alabilirler.
6. Fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermezler.
7. Olumsuzluk eki, çatı ekleri alabilirler.
8. Eylem çekimine girmezler.
Fiilimsilere “Çekim ekidir.” diyenlerin kanaatleri ise şöyledir (Korkmaz, 

2007, 2010; Gülsevin ve Boz, 2010):
1. Sözlüksel kelime türetmezler.
2. Eklendikleri isim veya fiilleri, sözlükte yer almayacak isim, sıfat ya da 

zarflar hâline getirirler.
3. Fiildeki esas anlamı değiştirerek yeni bir kavram oluşturmazlar; fiilin esas 

anlamı değişmeden kalır.
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Fiilimsilerin yapım eki ya da çekim eki olduğu konusunda netlik veya çelişki 
oluşturan tespit ve kanaatlerden bazıları ise şöyledir:

“Fiillerden isim soylu kelimeler türeten eklerdir.”, “Fiil kök ve gövdelerin-
den belirli eklerle türetilen…”

Bu cümlede “türeten” ve “türetilen” ifadesi, fiilimsilerin yapım eki olarak 
kabul edilmesini gerektirir.

“Fiillerin kök anlamını değiştirmezler.” (Demir ve Yılmaz, 2009: 194)
Bu cümlede ise “kök anlamını değiştirmezler.” ifadesi, fiilimsilerin çekim 

eki olarak kabul edilmesini gerektirir.
“Bir yandan zaman ve hareket, öte yandan isim yapma fonksiyonları ile çe-

kim eki ile yapım eki arasında bir yer tutan, fiilden isim yapma eklerine çok yak-
laşan fiil işletme ekleridir.” (Ergin, 2002: 333), “Ne bir mücerret isim yapma 
eki ne de bir fiil çekim ekidir.” (Ergin, 2002: 334)

“Geçici ad, sıfat, zarf yaparlar.”, “Kalıcı ad yaparlar.” (Yıldız, 2008: 133-
134; Tokmakoğlu, 2008: 127; Ülker, 2005, 132-133)

“Geçici” ve “Kalıcı” ifadeleri bu ekler konusunda bir çelişki oluşturmak-
tadır.

“Bu ekler fiillerde geçici görev değişikliği oluşturmakla birlikte, bazı kelime-
lerde, yapım eki gibi kullanılarak kalıcı değişiklikler meydana getirirler.” (Tok-
makoğlu, 2008: 127)

“Cümle içerisinde isimlere has işlevleri üzerine almaları nedeniyle yapım 
eki gibi davranırlar.” (Demir ve Yılmaz, 2009: 195)

Cümlelerindeki “yapım eki gibi” ifadesi, çelişkiye düşürücü niteliktedir.
“Yerine göre isim gibi çekimlenirler.”, (Yıldız, 2008: 133-134); “Eylem 

gibi çekimlenmeyen sözcükler” (Koç, 1990: 305)
“çekimlenmek” ve “çekimlenmemek” ifadeleri bu ekler konusunda bir hü-

küm vermeyi zorlaştırmaktadır.
Korkmaz’ın (2007: 863) “-mAk, -mA, -Iş; -An, -AcAk, -mIş; -(y)Ip, -ArAk 

gibi ekler fiilin esas anlamını değiştiren yenir bir kavram yaratmazlar. Fiildeki 
temel anlamın sabit kalır. Bu bakımdan fiil kök ve gövdelerinde anlam değişikliği 
yaparak ad, sıfat ve zarf türeten öteki eklerden ayrılırlar.” ifadeleri, bu eklerin 
hangisinin yapım eki hangisinin çekim eki olduğu konusunda kimileri için yeterli 
bir kanaat oluştururken kimileri için oluşturmaz.

Esas alınan hemen tüm eserlerde konu ile ilgili olarak söylenen,”Kelimelerin 
tür ve görevlerini değiştirirler.” ifadesi, fiilimsilerin yapım eki olması için yeterli 
olur ya da olmaz, tartışılabilir.
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Bu belirtilenler doğrultusunda konu ile ilgili olarak eserlerden yaptığımız 
tespitler şöyledir:

Eserler

Fiilimsiler
İsim-fiiller Sıfat-fiiller Zarf-fiiller

Yapım 
eki

Çekim 
eki

Yapım 
eki

Yapım 
eki

Çekim 
eki

1

Banguoğlu, 
Tahsin
Türkçenin 
Grameri

 +  +  +  +

2

Bayraktar, 
Nesrin
Türkçede 
Fiilimsiler

 +  +  +

3

Boz, Erdoğan
Türkiye 
Türkçesi 
Biçim Bilgisi

+  +  +

4

Demir, 
Nurettin 
ve Yılmaz, 
Emine
Türk Dili

 +  (+)  +

5
Demir, Tufan
Türkçe 
Dilbilgisi

 +  +  +

6
Eker, Süer
Çağdaş 
Türk Dili

  + +  +  +  +  +

7

Ergin, 
Muharrem
Türk Dil 
Bilgisi

  + +  +  +  +  +

8
Gencan,Tahir 
Nejat
Dil Bilgisi

 (+)  (+)  (+)

9

Gülensoy, 
Tuncer
Türkçe El 
Kitabı

 +  +  +
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10

Gülsevin, 
Gürer ve 
Boz, Erdoğan
Eski 
Anadolu 
Türkçesi

+  +  +

11

Hengirmen, 
Mehmet
Türkçe 
Dilbilgisi

 (+)  (+)  (+)

12

Karaağaç, 
Günay
Türkçenin 
Dil Bilgisi

 +  +  +

13

Keskin, Raşit
Türkçe Dil 
Bilgisi ve 
ompozisyon 
Bilgileri

 - -  (+)  (+)

14
Koç, Nurettin
Yeni Dil 
Bilgisi

 +  +  +

15

Korkmaz, 
Zeynep
Türkiye 
Türkçesi 
Grameri 
(Şekil 
Bilgisi)

 +  +  +  +  +

16

Korkmaz, 
Zeynep ve 
diğerleri
Türk Dili ve 
ompozisyon

 -  (+)  (+)

17

Özkan, 
Mustafa ve 
diğerleri
Türk Dili

 - -  +  +

18

Paçacıoğlu, 
Burhan
Türk Dili ve 
ompozisyon

 - -  +  +
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19

Parlak, 
Hatice (Ed: 
Mustafa 
Durmuş)
Türk Dili El 
Kitabı

(+) (+) (+)

20

Tokmakoğlu, 
Aliye (Ed: C. 
Vedat Uygur)
Türk Dili 

+ + +

21

Ülker, 
Çiğdem ve 
diğerleri
Türk Dili ve 
ompozisyon 
Bilgileri 

- -  +  +

22

Vural, Hanifi 
ve Böler, 
Tuncay
Ses ve Şekil 
Bilgisi

- - (+)  -  -

23

Yaman, 
Ertuğrul ve 
Köstekçi, 
Mehmet
Türk Dili ve 
ompozisyon 

+ + - -

24

Yavuz, 
Kemal ve 
diğerleri
Türk Dili ve 
ompozisyon 
Dersleri 

- - (+) - -

25

Yelok, V 
Savaş (Ed.) 
ve diğerleri
Türk Dili ve 
ompozisyon 
Bilgileri 

+ +

26
Yıldırım, 
Yusuf
Türk Dili

- - + - -
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27

Yıldız, Harun 
(Ed: Serdar 
Odacı)
Dil ve 
Anlatım 

+ + +

* Karaağaç (2012: 277-280), isim-fiilleri (eylem adları), “Eylemden ad ya-
pım ekleri” içinde vermektedir.

Tablodaki işaretlerin anlamları:

+ Yapım eki ya da çekim eki olduğu açıkça belirtilen

- Yapım eki ya da çekim eki olduğu konusunda hiç yorum yapılmamış

(+)

Yapım eki ya da çekim eki olduğu doğrudan belirtilmeyip anlatılanlar-
dan çıkarılan, özellikle de “tür değiştirici”, “görev değiştirici”, “kalıcı 
sözcük oluşturur”, “Esas anlamı kalır.” gibi ifadelerin kullanımından 
kaynaklanan kanaat

6. Fiilimsi Konusunun Kitaplarda Yer Aldığı Bölümler
Fiilimsilere, kitaplarda çoğunlukla “Şekil (Biçim/Yapı) Bilgisi” başlığı altın-

da yer verilmiştir. Bununla birlikte bazı kitaplarda “Kelime türleri” ve “Kelime 
grupları” başlıkları altında; bazılarında ise, bağımsız bölüm olarak yer verilmiş-
tir.

Çalışmada esas alınan kaynaklarda fiilimsilerin yer aldığı bölümler şöyledir:

Eserler
Fiilimsilerin adlandırılmaları

Şekil (Biçim) Bilgisi Kelime 
türleri

Kelime 
grupları Bağımsız

1

Banguoğlu, 
Tahsin
Türkçenin 
Grameri

Fiil
Yatık Fiiller

2
Bayraktar, Nesrin
Türkçede 
Fiilimsiler

Fiilimsiler

3

Boz, Erdoğan
Türkiye 
Türkçesi Biçim 
Bilgisi

İşletimlikler
Eylem işletimlikleri
Söz öbeği kurucular/
sözcük türünü 
değiştiriciler 
“Eylemsiler”

4
Demir, Nurettin 
ve Yılmaz, Emine
Türk Dili

Kelime
Fiil çekimi
Bitimsiz fiiller
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5 Demir, Tufan
Türkçe Dilbilgisi

Eylemler 
(Fiiller)
Eylemsiler 
(Fiilimsiler)

6
Eker, Süer
Çağdaş Türk 
Dili

Eylemlerin çekimi
Eylemsiler/
Fiilimsiler

7 Ergin, Muharrem
Türk Dil Bilgisi

Kelimeler
Fiiller
Fiil çekimi
Partisipler
Gerundiumlar

8
Gencan,Tahir 
Nejat
Dil Bilgisi

Eylemler
Eylemsiler

9 Gülensoy, Tuncer
Türkçe El Kitabı

Türkçenin yapım 
ekleri
Fiilden isim yapım 
ekleri
Partisip ekleri
Gerundium ekleri

10

Gülsevin, Gürer 
ve Boz, Erdoğan
Eski Anadolu 
Türkçesi

İşletme Ekleri
Tür / Görev 
değiştirici ekler
Fiillere eklenenler
Fiilimsiler

11
Hengirmen, 
Mehmet
Türkçe Dilbilgisi

“Sözcük türleri” 
içinde
Eylemler
Eylemsiler

12
Karaağaç, Günay
Türkçenin Dil 
Bilgisi

Türkçenin 
yapımlık bağlı 
biçim birimleri
Eylemden ad yapım 
ekleri
Ad-eylem ekleri
Türkçenin çekimlik 
bağlı biçim 
birimleri
Zarf-eylem, zarf-
eylem ekleri
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13

Keskin, Raşit
Türkçe Dil 
Bilgisi ve 
Kompozisyon 
Bilgileri

İsim-Fiil 
Grubu
Sıfat-Fiil 
Grubu
Zarf-Fiil 
Grubu

14 Koç, Nurettin
Yeni Dil Bilgisi

Eylem
Eylemsi

15

Korkmaz, Zeynep
Türkiye 
Türkçesi 
Grameri (Şekil 
Bilgisi)

Fiiller
Fiiller ve Fiil 
soylu kelime 
sınıfları
Fiiller
Çekimsiz 
Fiiller

16

Korkmaz, Zeynep 
ve diğerleri
Türk Dili ve 
Kompozisyon

Fiil Çekimi
Çekimsiz 
Fiiller

17
Özkan, Mustafa 
ve diğerleri
Türk Dili 

Çekim ekleri
Fiil çekim ekleri
Sıfat-fiil ekleri
Zarf-fiil ekleri

Kullanılışları 
bakımından fiiller
Çekimli Fiiller
İsim-fiiller
Sıfat-fiiller
Zarf-fiiller

18

Paçacıoğlu, 
Burhan
Türk Dili ve 
Kompozisyon

Yapım ekleri
Fiilden isim yapan 
ekler
Sıfat-fiiller 
(ortaçlar) Zarf-fiiller 
(bağfiiller)

19

Parlak, Hatice 
(Ed: Mustafa 
Durmuş)
Türk Dili El 
Kitabı

Ortaç 
grubu
Ad 
Eylem 
Grubu
Bağ 
Eylem 
Grubu
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20

Tokmakoğlu, 
Aliye (Ed: C. 
Vedat Uygur)
Türk Dili 

Fiil Çekim Ekleri
Fiilimsiler

21

Ülker, Çiğdem ve 
diğerleri,
Türk Dili ve 
Kompozisyon 
Bilgileri 

Fiil Çekim ekleri
Sıfat-fiil ekleri
Zarf-fiil ekleri

22

Vural, Hanifi ve 
Böler, Tuncay
Ses ve Şekil 
Bilgisi

Fiilimsiler
İsim-fiiller
Sıfat-fiiller
Zarf-fiiller

23

Yaman, Ertuğrul 
ve Köstekçi, 
Mehmet
Türk Dili ve 
Kompozisyon 

Fiiller
İsim-fiiller
Sıfat-fiiller
Zarf-fiiller

24

Yavuz, Kemal ve 
diğerleri
Türk Dili ve 
Kompozisyon 
Dersleri 

Yapım ekleri
Fiilden isim 
yapım ekleri
Sıfat-fiiller

25

Yelok, V Savaş
Türk Dili ve 
Kompozisyon 
Bilgileri 

Yapım ekleri
Sıfat-fiil
Zarf-fiil

26 Yıldırım, Yusuf
Türk Dili

İsim-fiil 
(mastar)
Sıfat-fiil 
(partisip)
Zarf-fiil 
(bağ-fiil, 
gerundium

27

Yıldız, Harun 
(Ed: Serdar 
Odacı)
Dil ve Anlatım 

Fiilimsi ekleri
İsim-fiil ekleri
Sıfat-fiil 
ekleri
Zarf-fiil ekleri

Sonuç
Fiilimsiler konusunda önemli oranda bir terim birlikteliği sağlanmıştır; an-

cak kısmen de olsa farklı terimler de kullanılmıştır. Fiilimsilerle ilgili en yaygın 
olarak kullanılan terim, “Fiilimsi”; ardından, “eylemsi” terimidir. Fiilimsi türleri 
ile ilgili en fazla kullanılan terimler ise, “isim-fiil”, “sıfat-fiil” ve “zarf-fiil” dir. 
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Bunların yanı sıra; “mastar”, “ortaç” ve “ulaç” terimleri de çok kullanılan te-
rimlerdendir.

Fiilimsilerle ilgili bilgilerde de önemli oranda bir bilgi birlikteliği bulunmak-
tadır. Konu ile ilgili, eserlerde görülen en önemli ayrılık, fiilimsilerin yapım eki 
mi çekim eki mi olduğu konusudur. Bu konuda da bir birliktelik sağlanamamıştır. 
İncelenen kitaplarda da fiilimsilerin yapım eki ya da çekim eki olduğu konusunda 
değişik görüş ve tutumlar bulunmaktadır. Yapım eki ya da çekim eki diyenlerin 
gerekçeleri, kendilerince doğrudur, tutarlıdır ve mantıklıdır; ancak görünen o ki, 
bu konuda da bir mutabakata varmak zordur. Eserlerden bir kısmında fiilimsi ek-
leri ile ilgili gerekçeler göstererek hüküm verenler olduğu gibi bir kısmında ise bu 
duruma hiç değinilmemiştir.

Fiilimsiler, konu olarak kitapların çoğunda “şekil bilgisi” bölümünde ve-
rilirken bazılarında “kelime türleri” ile “kelime grupları” bölümlerinde bazıla-
rında ise bağımsız bir bölüm olarak verilmiştir. Dolayısıyla konunun yer aldığı 
bölümlerde önemli oranda bir birliktelik sağlansa da tam anlamıyla bir birliktelik 
sağlanamamıştır.
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GRAMER / GAMERCİ

Gürer GÜLSEVİN

Bu konuşmamda, teknik ayrıntılara girmeden, şu konulara değinmek istiyo-
rum:

1. Gramer/gramerci nedir? Gramerin alanı nedir? Gramerci ne ile uğraşır/
uğraşmalıdır?

2. Türkçe gramer ekolleri ve gramer yaklaşımları
3. Türk Dil Kurumunun gramer ve gramercilerle ilgili yaklaşımları ne olma-

lıdır?

1. Gramer/Gramerci Nedir? Ne ile Uğraşırlar/Uğraşmalıdırlar?
Öncelikle “gramer”in tanımına bakalım.
Türk Dil Kurumunun yayımladığı Türkçe Sözlük’ün (2011 baskısı) dil bilgisi 

maddesinde şöyle bir tanım verilir: Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip 
kurallarını tespit eden bilim, gramer.

Burada “dilin yapısını inceleyip” kısmı anlaşılıyor, ancak “kurallarını tespit 
eder” demek neyi ifade eder? “tespit etmek” fiili iki ayrı şeyi kastedebilir: 1. Var 
olanı ortaya çıkarmak; 2. Var olanı sabitlemek.

Başka sorular:
üGramer(ci) dilin işleyen kurallarını mı belirler-ortaya koyar, dil için kural(-

lar) mı belirler?
üBelirlemek; ‘var olanı ortaya koymak’ mıdır yoksa “kurallı denilebilecek 

yapıları-düzeni sabitlemek” midir?
Ya da soruyu genişletelim:
üBilim (veya bilim adamı) kuralları mı ortaya çıkarmaya, yoksa kural koy-

maya mı çalışır (çalışmalıdır)?
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Bir örnek:
Belirli bir özgül ağırlığı, sertliği vs. olan bir madde (cam), daha sert başka bir 

madde (taş) ile, filan açıyla, filan hızla çarpışması hâlinde kırılır.
Bu bir kuraldır, bir kaderdir.
Kuralı veya kaderi belirleyen bilim adamı değildir.
Bu kural belirlenmiş bir düzendir.
Bilim adamı belirlenmiş, takdir edilmiş bir kuralı anlamaya çalışır, anlayabi-

lirse onu formülleştirir, açıklar, ortaya koyar.
Yani bilim adamı kaderi, kuralı belirleyen değildir.
Gramercilikte de durum böyledir.
Yani, gramercinin görevi kural koymak, takdir etmek değildir.
Takdir edilmiş olanı anlayıp yorumlamak ve becerebilirse formülleştirebil-

mektir.
Çünkü dil, hepimizin sürekli söylediği gibi, “canlı bir varlık”tır.
Diller doğar, büyür, evrilir, hastalanır, zayıflar, irileşir, ... ölür. Tarih aynı 

zamanda bir dil mezarlığıdır.
Diller evrim geçirir. Dilde evrim kuralları her ne kadar sosyolojik, etnik, kül-

türel vb. etkenlerle şekilleniyorsa da, o etkenler de kuralın bir parçasıdır. Nasıl 
bir cam ağır bir taşın çarpmasıyla kırılıyorsa, birbiriyle ilişki içinde olan dillerin 
birbirlerinden etkilenmesi de bir kaderdir.

Gramercilere sık sık “Burada şu eki mi kullanmak yoksa bu eki mi kullanmak 
doğrudur?”, “Burada bu kelimeyi şöyle mi telaffuz etmek doğrudur, böyle mi te-
laffuz etmek doğrudur?” vs. tarzında sorular sorulur.

Bir örnek:
Geçişli-ettirgenlik ekine örnekler: kır-dır-, in-dir-, öl-dür, sön-dür, gül-dür-, 

bil-dir-, çöz-dür-, yani -DIR-, -DIR-, -DIR- .....
Yeğenim 2 buçuk yaşındayken bir gün bana “Dayı beni masaya çıktır !” 

demişti.
Acaba kurala göre, çık-tır- mı yoksa çık-ar- mı demek doğrudur?
İşte burada görevler karışmaktadır. Gramerci bu sorunun muhatabı değildir. 

Çünkü onun işi var olan kullanımın, yani kır-dır-, in-dir-, öl-dür- fiillerinde niye 
–DIR- eki, çık-ar-, kop-ar- fiillerinde niye -AR- eki, kork-ut-, ürk-üt- fiilinde 
niye –IT- eki getirildiğini açıklayabilmektir. Geçişli-ettirgen çatının eklenişindeki 
kaderi anlayıp formülleştirebilmektir.

Nitekim gramercilerin bu konuda çeşitli araştırmaları olmuştur (Tuna, 1986).
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Bir örnek daha:
Sayıca eş heceli ikilemelere bakalım:
kaba saba: Niçin önce kaba gelmiş sonra saba gelmiştir? İlk bakışta bu tarz 

ikilemeler için “anlamlı olan önce, anlamsız olan sonra gelir” diyenler olmuştur. 
Ancak şu örneğe bakılınca kural bozuluverir: çoluk çocuk. Burada bugün tek 
başına iken anlamı olmayan çoluk kelimesi önce gelmiştir.

Peki bunlar tesadüf müdür yoksa bu tür ikilemelerin de bir kaderi var mıdır?
Rahmetli hocam Osman Nedim Tuna 2022 ikileme üzerinde yaptığı incele-

me sonucunda bunun kaderini, kuralını ortaya koymuş ve 1983 yılında Türk Dil 
Kurumunda yayımlamıştır (Tuna, 1983).

Ünsüz dizisi:

Hâsılı gramerin/gramercinin işi
“Dil nasıl olmalıdır (doğrusu nasıl olmalıdır, doğrusu hangisidir)?”
sorusuna cevap aramak değil,
“Dil nasıldır (o dilin işleyiş kuralları nedir)?”
sorusuna cevap bulmaktır.

2. Gramer Ekollerimiz, Yaklaşımlar:
Anadolu Türkçesinin bilinen en eski gramerini 16. yüzyılda Bergamalı Kadri 

yazmıştır (Müyessiretü’l-‘ulūm). Cumhuriyet dönemine kadar Arap gramercilik 
usullerine dayanan başka gramerlerin yanında, Batılı yazarların kaleme aldığı çe-
şitli kitaplar da yayımlanmıştır. Batı’da yazılanlar daha ziyade ticaret ve siyasi 
ilişkilerde istihdam edilecek personel yetiştirmeye yöneliktir.

Jean Deny ile birlikte Türkiye’de Batılı gramer anlayışıyla yazılan kitaplar 
dönemi başladı.

Tahsin Banguoğlu ve Muharrem Ergin’in eserleri Türkiye’de en makbul ki-
taplar olarak kullanılageldi. Diğer pek çok kitap bu iki eserden mülhem kaleme 
alındı.

Sovyetler Birliği döneminde yazı dili hâline getirilen Türk lehçeleri ise, Sov-
yet ekolü diyebileceğimiz bir gramer modelinde yazılmıştır.

Türkiye modeli ile Sovyet modeli karşılaştırıldığında bazen Türkiye’deki 
gramerlerin daha doğru sınıflandırmalar yaptığı, daha doğru tanım ve terimler 
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verdiği görülür, bazen de Sovyet ekolüne göre yazılan gramerlerin daha doğru 
sınıflandırma ve tanımlamalar sunduğu olur.

Gramercilerin dili anlayışları, ortaya koyduğu kurallar, yaptıkları sınıflandır-
ma ve tanımlamaların farklılıklarının temel sebebi, bakış açılarının, yaklaşımları-
nın, kullandıkları referansların değişik olmasıdır. Bazıları işlevi temel alır, konuya 
işlev açısından bakar, bazıları da şekil ölçütünü öne çıkarır, şekiller açısından 
konuya yanaşır. Sonuçta, farklı yerleri kendilerine dayanak, referans aldıkları için 
yapılan yorumlar da farklı olur.

Bunu, körlerin fili tarif etmesine benzetebiliriz. 3-5 körü bir filin etrafına bı-
rakıp onu tanımlamasını istersek, her kör, fili kendi tuttuğu ve algıladığı yönüyle 
tanır ve tanıtır. Kimine göre fil bir hortum, kimine göre bir diş, kimine göre de fil 
bir kadifedir.

‘Bilim adamları da kördür.’ Bu, bilimi ve bilim adamlarını küçümsemek için 
kullandığım bir yargı değildir. Sadece kendi baktıkları yerden konuları açıklama-
ya ve adlandırmaya çalıştıklarını vurgulamak istedim. Bu yüzden bilim gerçeğin 
kendisini değil, bilim adamının bakış açısına dayanan boyutunu anlayabilir.

Bir örnek:
Tamlamalar iki türlüdür?
1. İsim tamlaması (kapı kol+u, kapı+nın kol+u)
2. Sıfat tamlaması (güzel kapı, kırık kapı, açık kapı)
Peki “demir kapı” tamlaması ne tür bir tamlamadır?
Burada bir fikir birliği olmadığını hepimiz biliyoruz. Bazı gramer(ci)lere 

göre “(takısız) ad tamlaması”dır, bazılarına göre ise “sıfat tamlaması”dır.
“demir kapı” (takısız) isim tamlamasıdır diyenler, “demir” kelimesinin sıfat 

olmamasını, isim olmasını gerekçe gösterirler.
“demir kapı” sıfat tamlamasıdır diyenler ise Türkçede sıfat türünde kelime 

olmadığı, sıfat olarak kullanılan “güzel”, “büyük”, “yaşlı” gibi kelimelerin de as-
lında birer “nitelik” ismi olduğunu söylerler. Nitekim kapı → hangi kapı? → 
güzel kapı; kırık kapı, açık kapı, büyük kapı; buna benzer olarak hangi kapı ?→ 
demir kapı, tarzında açıklama yaparlar.

Bu da bir yaklaşımdır ve taraftarı çoktur.
Gelelim Türkiye-Sovyet gramer ekollerine.
Bir öğrencim Azerbaycanlı bir meslektaşımızdan ders almıştı ve bir gün hay-

retle (biraz da küçümseyerek), onların “demir kapı” tamlamasına “isim tamlama-
sı” dediklerini söylemişti.

Kendisine, “onların bunu sebepsiz yere söylemediklerini, yaklaşımlarının 
farklı olduğunu” söyledikten sonra Lars Johanson’un isimler ve sıfatlarla ilgili bir 
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yazısından bazı bilgiler naklettim. Johanson sıfatların isimlerden farklı olarak bir-
takım özellikler taşıdığını anlattığı makalesinde; sıfatların derecelendirmelerinin 
yapılabildiğini (iyi / daha iyi / en iyi, büyük / daha büyük / en büyük), isimlerin 
ise derecelendirmelerinin (taş /daha taş / en taş, demir / daha demir / en demir) 
yapılamayacağını hatırlatıyordu (Johanson, 2004: 15). Yani güzel, büyük gibi ke-
limelerle demir, taş gibi kelimeler tür olarak farklıdır.

Örnekler ve sorunlar saymakla bitmez. Biz ikinci maddemizi de burada bi-
tirelim.

3. Türk Dil Kurumunun Gramer ve Gramercilerle İlgili Yaklaşımları Ne 
Olmalıdır?

“Türk Dil Kurumu, bir gramer yayımlamalı ve o gramer tıpkı Yazım Kılavu-
zu gibi Türkiye’de bütün okullarda ve üniversitelerde okutulmalı, herkes oradan 
öğrenmeli ve herkes oradan öğretmeli” mantığı doğru mudur?

Kanaatimce bu doğru değildir.
İmla için kural vazedilebilir. Yani ben şu karşımdaki iki giriş kapısına ba-

karak, “sağdakinden 10’ar kişi girsin, soldakinden ise her 5 dakikada 15’er kişi 
girsin.” diyebilirim. Yani bir kural koydum. Saçma bir kural oldu ama buranın 
idarecisi veya sahibi bensem, böyle bir kural koyabilirim. Bunun saçma olduğu 
söylenebilir ama doğrusunu yanlışını tartışmak abestir. Çünkü bu bir kader değil-
dir.

İmla da böyledir. Noktadan sonra büyük harfle başlanır, özel adlara gelen 
ekler kesme ile ayrılır vb. kurallar, birlik sağlamak için ve düşünülerek-tartışıla-
rak yaratılmış pratik kurallardır. İnsan aklının ürünü ve tercihidir, kader değildir.

Ancak gramer için bu yapılamaz. Gramer bilimdir; bilim “kaderi anlamaya 
çalışır”, bunu yaparken de bilim adamları kendi bakış açılarına göre gerçeği gö-
rürler.

Eğer sadece bir doğru varmış gibi, tek-ortak ve herkese dayatılan bir gramer 
olursa, bilimin yolu kapanır. Ortaçağ Avrupasında, doğruysa da yanlışsa da “dün-
yanın yuvarlak olduğunu” söyleyen insanları aforoz etmek bugün ne kadar komik 
kalıyorsa, bilimin gerçeğin kendisi olduğunu sanmak ve gerçeği sadece kendisi-
nin yakaladığına inanmak da o kadar komik olur.

Türk Dil Kurumu bir (1) gramer yayımlamamalıdır.
Türk Dil Kurumu, bilimsel kurullardan geçen farklı birçok grameri bir arada 

yayımlayabilmelidir.
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ÇATI KAVRAMI İÇİNDE SIFIR (/-Ø-/) BİÇİM BİRİMİ

Funda KARA

“Eyleyen-eylem arasındaki ilişkiyi inceleyen” (Börekçi, 2004: 489) bir dil 
bilgisi kategorisi olan çatı (Osm. Bina, Alm. Diathese / Diathesis, Genus Verbi, 
Fr. Voix, İng. Voice) kavramı, birçok bilim adamı tarafından araştırılmış ve çatıyla 
ilgili şekil, anlam, işlev açısından birbirinden farklı birçok tasnif yapılmıştır59. 
Konu ile ilgili araştırma ve çalışmalarda öne çıkarılan hususları şu şekilde özet-
lemek mümkündür:

1. Çatının özne-fiil ilişkisine göre belirlenmesi (Ortak düşünce)
2. Çatının hem özne-fiil hem de nesne-fiil ilişkisine göre belirlenmesi
3. Tümleçlerin çatılarla ilişkisi
4. Çatıların söz dizimine etkileri
5. Etken çatının varlığı ve içeriği
6. Geçişlilik ve geçişsizlik kavramlarının çatı olarak değerlendirilmesi
7. Oldurganlık60 çatısının varlığı ve konumu
8. Ettirgenlik çatısının kapsamı
9. Sesteş çatı eklerinin farklı anlam ve işlevlerde bulunmaları
10. Çatıların anlam ve işlevlerine göre belirlenmesi
11. Çatı eklerinin türü, neler olduğu, sırası ve işlevi.
Yukarıdaki maddelerin birçoğu tartışmalı konulardır ancak bu bildirinin sını-

rını, çatı eki olarak sıfır biçim birimi ve onun özellikleri belirleyecektir.

59 Bu tasniflerin ve bakış açılarının neler olduğuyla ilgili ayrıntılı bilgiye, “Türkçede Çatı 
Kavramı ve Çatı Ekleri”nin de tartışıldığı Türk Gramerinin Sorunları II adlı kitaptan 
ulaşılabilir.

60 Oldurganlık için farklı terim önerileri de vardır. (bk. kılışlama. Delice, 2009: 495)
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Ölçünlü Türkiye Türkçesi için çatı ekleri olarak -mA-, -(I)n-, -(I)l-, -(I)ş-, 
-(I)t-, -DIr-, -DAr-, -Ar- /-(I)r-, -(I)z- ve -(I)k61- gösterilmiştir (Ergin, 1986: 200-
215, Hatiboğlu, 1972: 28; Karaağaç, 2013: 406-409; Hengirmen, 1999: 95-96). 
Bunlardan olumsuzluk dışındaki bütün eklerin çatı ulamıyla ilgili olduğuna şüp-
he yoktur. Olumsuzluk eki, kalıcı kavram işareti meydana getirmez, dolayısıyla 
yapım eki değil çekim eki işlevindedir ve bütün çatı eklerinden sonra gelerek 
kılmama, olmama, gerçekleşmeme anlamlarında fiil tabanlarını şekillendirir. Do-
layısıyla olumsuzluğu çatı kavramı dışında tutmak daha isabetli görülmektedir62.

-DAr-, -Ar-, -(I)r-, -(I)z- ve -(I)k- çatı ekleri az (Hazar, 2013: 172; Boz, 2012: 
90-91), diğerleri ise çok ve sık kullanılan yani işlek biçim birimlerdir. Buna mu-
kabil /-ø-/ biçim birimine, gramer terimleri sözlüklerinde ve dil bilgisi kitapla-
rında neredeyse hiç değinilmemiştir. Oysa sıfır morfem (= hiçbir şekil katması 
olmadan) ile anlatılan gramer ulamlarından biri de çatıdır (Dilâçar, 1971: 94). 
Sadece bazı araştırmacılar, etken (malûm / aslî /temel) ve / veya yalın çatıyı kabul 
edenler, bu çatılarda ekin olmadığını veya çatının sıfır (/-ø-/) biçim birimi oldu-
ğunu belirtmişlerdir63.

61 /-k-/ biçim birimini de dönüşlülük çatı eki olarak değerlendirenler mevcuttur: (Koç, 1996: 
336, Karpuz, 2009: 654).

62 Bilim adamları arasında bu konu tartışmalıdır: Bunlardan bazıları olumsuzluk ekini çatı 
kavramı içinde alırken (Deny, 1941: 343, 344, 355; Banguoğlu, 1974: 412, Karahan, 1999: 
251 vb.); bazıları, ekin, yapım eki olduğunu ancak çatı eki olmadığını savunmuş; (Korkmaz, 
1999: 162); bazıları da olumsuzluk ekinin, mahiyetlerine göre fiillerde olumsuzluk/menfilik 
bildirdiğini (Hacıeminoğlu 1984: 12), bütün fiilleri ve isimleri içine alan olumsuzluk 
kavramının da gerek yapı gerekse nitelik açısından ayrı bir kategori olduğunu (Yücel, 1999: 
188) ileri sürmüştür.

 Görüşünü sonradan değiştirenler de vardır: “Fiil kök veya gövdelerinden olumsuzluk 
(Negation, Verneinung, menfilik edatı, menfilik lâhikası), dönüşlülük (reflexive, mütavaat), 
edilgenlik (passiv, meçhul), ettirgenlik (faktitiv, ta’diye) ve işteşlik (reziprok, müşareket) 
gibi farklı görünüşlere sahip fiil çatıları meydana getirmeye yarayan ekler: -mA- (dur-ma-, 
kesme-me-); -°n- (giy-in-, tara-n-, tut-un-); -°l- (at-ıl-, sev-il-, gör-ül-); -°t- (acı-t-, oku-t-, 
yürü-t-), -°r- (aş-ır-, geç-ir-, duy-ur-); -DIr-/-DUr- (al-dır-, gez-dir-, bul-dur-, sök-tür-), 
-°ş- (kes-iş-, bil-iş-, koş-uş-) vb.” (Korkmaz, 1992: 35), “Olumsuz anlamda fiil türeten 
-mA- ekini, bir çatı eki olarak kabul eden eserler vardır. -mA- eki, öteki çatı eklerinden 
farklı olarak, özne ve nesne ile bağlantılı bir ek olmadığı ve eklendiği fiilde eskisinden farklı 
bir anlam değişikliği yaptığı için bu ekin çatı kategorisinin dışında tutulması ve fiilden fiil 
türeten yapım ekleri arasına alınması uygun olur görüşündeyiz.” (Korkmaz, 1999: 162).

63 Etken çatının varlığı, tanımı ve içeriği hususunda ortak bir karar bulunmamaktadır (Ayrıntılı 
bilgi için bk. Yücel, 1999: 162-165, 170). Bazı bilim adamları fiillerin eksiz şekillerinin çatı 
kavramına dâhil edilmemesi gerektiğini belirtirler. Bk. (Ergin, 1986: 200-216; Lübimov, 
1963: 151). Aşağıdaki ifadeler, bu düşünceyi destekleyecek niteliktedir: ... “tara-, taran-, 
tarat- biçimlerinin bir dizi olduğu kabul edilirse tara- unsuruna sıfır ekiyle ifade edilen 
bir gramer kavramı tanınmalı. Asıl zorluk buradadır. Bu sıfır üyesinin değerini hesaba 
katmamız gerekiyorsa böyle genel gramer değeri var mı? Tara+-0-yapısını kabul edersek 
başka bir karşıtlık tara: tarama tipinde olumsuzluk karşıtlığı ortaya çıkar. -0- morfemi 
yerinde birkaç ifade edilmemiş ekin bulunduğu kabul edilemez. Dolayısıyla tara şekli 
fiilin kökünden başka bir şey değildir” (Grunina, 2000: 197). Bazıları da eylem kök ya 
da gövdelerinin doğrudan doğruya, kendi bilinen anlamlarıyla kullanılmalarının etken 
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Etken Çatıda Sıfır /-ø-/ Biçim Birimi
İster geçişli isterse geçişsiz fiil olsun, eylemin belirttiği kılışı, hareketi, işi, 

tavrı “yapan, eden” olarak belirten etken çatılarda çatı eki sıfır morfemle karşı-
lanır:

- Gid-ø-iyordum, gurbeti gönlümle duy-ø-a duy-ø-a,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu´ya.
İlk sevgiye benze-ø-yen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yak-ø-tığı ateşle hava ılık (Faruk Nafız Çamlıbel)

…
- Su böreğini çok güzel yap-ø-ar.
- Senin şu halini gör-ø-enler ne de-ø-r?
- Güzel haberi duy-ø-dun mu?
- Her sabah en az bir saat yürü-ø-melisiniz.
- Borç al-ø-mayı dene-ø-sene!
- İkide bir saate bak-ø-ma.
- Arabayı çocuklar yıka-ø-sın.
- Sözde onu sev-ø-miyormuş.
/-ø-/ biçim birimi, sadece etken çatı için geçerli değildir; diğer çatılarda da 

kullanılabilmekte; bağlama, anlama ve ilişkili olduğu diğer birimlere özellikle de 

eylem (Aksan, 1983: 221) veya yalın görünüş (Banguoğlu, 1974: 411-413) olduğunu ifade 
etmişlerdir. Kimilerine göre de özneleri yapıcı olan eylemler etken çatılıdır. (Gencan, 2001: 
366) Bu durumda “Dönüşlü ve işteş eylemler etkendirler.” (Gencan, 2001: 374) denilebilir, 
ancak öznelerine göre eylemleri “1. Etken eylemler 2. Edilgen eylemler 3. Dönüşlü eylemler 
4. İşteş eylemler” şeklinde tasnif etmek kafaların karışmasına yol açacaktır.

 Etken çatının kapsamını geniş tutan araştırmacılar da mevcuttur: “Etken çatılı fiiller, 
edilgen çatının dışında kalan fiillerdir (dönüşlü, işteş, geçişli, geçişsiz, ettirgen, oldurgan 
fiiller). Etken çatılı bir fiille kurulmuş cümlelerde yüklemin belirttiği işin özne tarafından 
yapıldığı açıkça görülür.” (Özkan-Sevinçli, 2011: 169); “Çekimleri esnasında meydana 
çıkan şahıs ekleri, öznelerine delâlet eden fiiller etken çatılıdır. “Sevdi, biliyorum, 
geleceksiniz, anlasana…” sözleri gibi. Jean Deny, bunların kökleriyle emirlerine ait ikinci 
şahıslarını aynı kelimeden ibaret olduğunu kaydediyor ki, biz, dönüşlü ve işteş fiilleri de, 
etken fiillerin özel görünüşleri saydığımızdan, o kanaate katılmıyoruz.” (Bilgegil, 1984: 
278-279); “…Etkenlik çatı eki sıfır biçim birimidir (/-ø-/) ve dizimsel yeri edilgenlik ekiyle 
aynıdır (Olumsuzluk ekinden önceki son ek): Kuşlar uç-ø-muş, kuşları uç-ur-ø-muş, kuşları 
uç-ur-t-ø-muş, kuşlar uç-uş-ø-ma-mış vs.” (Daşdemir, 2014: 40).

 Bunların dışında “TT’nin en önemli morfolojik özelliklerinden biri, ulam eki olmaması 
durumunda ulamsal anlamın da bulunmamasıdır, bir diğer ifadeyle şekil üretiminde 
sıfır biçim birimi (yani işlevsel sıfır, anlamlı yokluk) kullanılmamaktadır. İşlevsel sıfır 
olmadığına göre etken çatı da yoktur.”(Yılmaz, 2014: 525) ifadeleri ile sıfır biçim birimini 
kabul etmeyenler de vardır.
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zamirlere göre edilgen, dönüşlü, karşılıklı veya oluş işlevinde bulunabilmektedir.

Edilgen Çatıda Sıfır /-ø-/ Biçim Birimi64

Öznenin yapılan işin etkisi altında kaldığını belirten edilgen çatının /-(I)l/ ve 
/-(I)n/ ekleriyle yapıldığı malûmdur:

- Yık-ıl-an o hamammış. (Sait Faik Abasıyanık)
- Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri / Atlarımız çöz-ül-dü girdik han-

dan içeri (FNÇ)
- Çiğne-n -di, yeter varlığımız cehl ile kahre; / Doğra-n-dı mübarek bağrı 

sebepsiz (Tevfik Fikret)
- Altında dök-ül-sün oğlunun kanı, / Bayrağın gül rengi solmasın anne. (İb-

rahim Alâeddin Gövsa)
Aslında çatıyı meydana getiren sadece ekler değildir; cümledeki ögeler hatta 

cümlelerin öncesi ve sonrası da çatıyı etkiler. Mesela “Geldi.” cümlesi tek ba-
şına kullanıldığında, gel- eylemi, öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsiz 
görünümündedir, çünkü gelme eylemini birisinin/birilerinin gerçekleştirdiği dü-
şünülmektedir: Dekan Bey geldi., Arkadaşlarım geldi. gibi. Oysa önceki cümle 
“Mektubum geldi mi?” ise, cevap niteliğindeki “Geldi.” cümlesinde eylem etken 
değil, edilgendir. Zira buradaki özne, yapıcı değildir; gerçekte, özne görevinde 
nesnedir (Kükey, 1972: 47), yani “mektubum” sözde öznedir:

Dekan Bey gel-ø-di. (Dekan Bey: Gerçek özne, /-ø-/: etken çatı)
Mektubum gel-ø-di. (Mektubum: Sözde özne, /-ø-/: edilgen çatı)

Dönüşlü Çatıda Sıfır /-ø-/ Biçim Birimi
İşi yapanla işten etkilenenin örtüştüğü, başka bir ifadeyle öznenin kendi yap-

tığı işten yine kendisinin etkilendiği dönüşlü çatılar da genellikle /-(I)l/ ve /-(I)n/ 
ekleriyle yapılır:

- Senelerce sana hasret taşıyan
Bir gönülle kollarına at-ıl-sam

Ben de bir gün kucağında yaşayan
Bahtiyarlar arasına kat-ıl-sam. (Orhan Seyfi Orhon)

64 Günümüz Türkçesinde kök olarak kabul edilen bazı fiillerde edilgenlik eki kökle 
kaynaşmıştır. Bu durumda anlamca edilgen olan fiiller biçimce etken görünüşlüdür: 
Türkçeyle do*-l- ø -muştu sokaklarım, ormanlarım, (İstanbul Fetih Destanı, 52.s.) Bazı 
fiil gövdelerinde de edilgenlik eki isimden fiil yapım ekleriyle kalıplaşmıştır: Gönlümüz 
Hakk’a yön+e-l-miş (İstanbul Fetih Destanı, 13.s.) (Börekçi, 2004: 496). Ancak ek, 
işlevini, etkisini fiilde sürdürdüğü için bu tarz fiillerde edilgenlik çatı ekinin sıfır biçim 
birimi olduğunu söylemek çok da doğru olmayacaktır.
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- Sev-in-miyor şu yetim… (Tevfik Fikret)
Aslında”dilimizde kök durumda dönüşlü çatılı fiil yoktur.” (Ediskun, 1996: 

221) denilse de fiillerin yalın tabanlarına “kim, kimi, kime” soruları sorulduğun-
da (Yılmaz, 2003: 272) “kendi, kendisi, kendini, kendisini, kendine, kendisine” 
gibi dönüşlü zamirlerin uygun düşen hallerini (Banguoğlu, 1974: 283), getirmek 
suretiyle de dönüşlülük çatısı yapılabilir. Bu tür durumlarda dönüşlülük çatı eki 
sıfır /-ø-/ biçim birimdir. Mesela, Zeynep yıka-n-dı. cümlesinde özne, normal 
şartlar altında bir eyleyense yüklemdeki fiilin çatısı dönüşlüdür; Zeynep ken-
dini yıkayamayacak biriyse, özürlüyse veya bebekse o zaman çatı edilgen olur. 
Dönüşlülük işlevinde kullanıldığı varsayılan (ya da dönüşlü olduğu bağlamdan 
çıkarılan) bu cümle, çatı eki değiştirilip kelime eklenerek aynı anlam ve işlevde 
yeniden kurulabilir: Zeynep kendini yıka-ø-dı. Bu cümlede nesne işlevinde kul-
lanılan dönüşlülük zamiri ile /-ø-/ biçim birimi, çatıda bir değişiklik yapmamış, 
fiilin dönüşlü kalması sağlanmıştır. Örnekleri artırmak mümkündür:

Ev sahibi öv-ün-dü.
Ev sahibi kendini öv-ø-dü.
Böyle süsle-n-miş, beze-n-miş nereye gidiyorsun?
Böyle kendini süsle-ø-miş, beze-ø-miş nereye gidiyorsun?
Dönüşlü fiiller, sıfır morfemi olmadan da nesne alabilirler. Böyle durumlarda 

dönüşlülük zamiri yönelmeli olarak kullanılır:
Çocuk küfeyi yükle-n-di.
Çocuk küfeyi kendine yükle-ø-di.
Yukarıdaki cümlede geçen “kendine” tümleci eylemi, özneye yöneltir; eyle-

min etkisi nesne üzerindedir. Cümleye giren dönüşlülük eki “kendine” tümlecinin 
işlevini yüklenir, eylemle özne arasında doğrudan bir bağlantı sağlar. Bu durum-
da özne üzerinde eylemin etkisi söz konusu değildir. Eylem çekirdek cümlenin 
nesnesini etkilemeyi sürdürür. Bu tür bir değişime olanak veren dönüşlü eylem, 
geçişlidir. (Adalı, 2004: 55)

Bu arada, etken görünüşlü bazı fiillerin dönüşlülük ifade edebileceğini de 
unutmamak gerekir: “Boz bulanık ırmaklarda çim-ø-din mi /Kulak verdin mi yü-
rekten kavala saza. (Yavuz Bülent Bakiler, Şiirlerle Türkiye, 4.s.) (çim- = (akarsu-
da, gölde vb.) yıka-n-)” (Börekçi, 2004: 495)

İşteş Çatıda Sıfır /-ø-/ Biçim Birimi
Bir eylemin, aynı anda birden çok kişi tarafından birbirini etkilemeden, her-

hangi bir etki olmadan yapıldığını gösteren işteş çatı, genel itibariyle /-(I)ş-/ ekiy-
le yapılır:

Çoluk çocuk durakta bekle-ş-iyorduk.
Öğrenciler gül-üş-tü.



110 Çatı Kavramı İçinde Sıfır (/-Ø-/) Biçim Birimi

Güvercinler uç-uş-tu.
Aynı cümleler, birlikte, beraber, ile kelimelerinden birinin kullanılması ve 

çatı ekinin de sıfır biçim birimine dönüştürülmesiyle yeniden kurulabilir:
Çoluk çocuk hep birlikte durakta bekli-ø-yorduk.
Öğrenciler birlikte gül-ø-dü.
Güvercinler hep beraber uç-ø-tu.
/-(I)ş-/ çatı ekinin işteşe dönüştüremediği fiillerde, Birliktelik Tümleci ve sı-

fır biçim birimi fiile işteş anlamını yükler:
Birdenbire bir arkadaşı ile yanımdan geç-ø-iyor65. (Sait Faik)
Bir ihtiyarla beraber deminki adam gir-ø-di66. (Sait Faik)

Karşılıklılık Çatısında Sıfır /-ø-/ Biçim Birimi
İşteş çatıda olduğu gibi karşılıklılık çatısında da bir eylem birden çok kişi 

tarafından yapılır ve çatı eki /-(I)ş/’dir; ancak işteş çatıdan farklı olarak, eylemin 
aynı anda gerçekleşmesi zorunlu değildir; bazen aylar, hatta yıllar geçebilir. Ay-
rıca karşılıklılık çatısında eyleme katılanların birbirlerini etkilemesi, iletişimi söz 
konusudur:

Kadınlar döv-üş-üyor.
On yıldır gör-üş-müyoruz.
Ben Beyazıt’tan girdim
O Çarşıkapı’dan
Kapalıçarşı’da bul-uş-tuk. (Ali Püsküllüoğlu)
Mevlânâ’l- Muhterem, biz galiba sizinle uy-uş-amayacağız. (Namık Kemal)
Seninle gül-üş-müş, seninle ağla-ş-mış, nihayetinde seninle küsmüştük.
Sıfır biçim birimi, birbiri zamiri (Börekçi, 2009: 71; Erdem, 2000: 125-126) 

veya Karşılıklılık Tümleci ile birlikte de kullanılır:
Kadınlar birbirlerini döv-ø-üyor67.
On yıldır birbirimizi gör-ø-müyoruz.
… Kapalıçarşı’da birbirimizi bul-ø-duk
Mevlânâ’l-Muhterem, biz galiba sizinle birbirimize uy-ø-amayacağız.

65 “Arkadaşı ve o geç-iş-iyor.” olmaz.
66 “Bir ihtiyarla beraber deminki adam gir-iş-ti.” olmaz.
67 “Her iki kadın, çapraz olarak hem özne hem nesne görevini yerine getirmiş oluyor. Biri 

özneyken diğeri nesne oluyor. Yani birbirlerine nesne ve özne olarak destek veriyorlar. 
...Kısaca özneler, söz konusu hareketi (döv-), karşılıklı olarak ve birbirlerini nesne seçerek 
yapıyorlar.” (Üstünova, 2012: 11)
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Seninle gül-ø-müş, seninle ağla-ø-mış, nihayetinde seninle küs-ø-müştük68.

Oluş Çatısında Sıfır /-ø-/ Biçim Birimi
Eylemde öznenin herhangi bir dahlinin, iradesinin bulunmadığı, sadece bir 

durumdan başka bir duruma girmeyi (Kükey, 1972: 52) ifade eden ve bu süreci 
tek eyleyenle ortaya çıkaran oluş çatısının /+lA-/ yapım ekiyle kalıplaşmış /+lA-
n-/ ve /+lA-ş-/ diye iki çatı eki olduğu bilinmektedir:

Akşam pembele-ş-iyor bembeyaz tepelerde (Kemalettin Kamu)
Camlar buzla-n-mış.
Dizi ilişkisine dikkat edilirse isimden fiil yapan ekten sonraki ek, çatı kav-

ramını taşımaktadır. Buna göre, “Görmeyeli ne kadar zayıfla-ø-mışsın.” gibi bir 
cümlede ek sıfır morfemdir.

İsimden fiil yapan /+Ar-/ ekiyle oluşturulan fiillerde de çatı eki işaretli de-
ğildir:

Evdeki çiçeğin yaprakları gün geçtikçe sarar-ø-ıyor.
Ortalık karar-ø-dı.
Oluş çatısı için isimden fiil yapım ekleri olmak zorunda değildir; bazı fiiller 

yapısı gereği oluş ifade eder. Bu fiillerde de çatı eki sıfırdır:
Maşallah epeyce büyü-ø-müş.
Yakında hava iyice soğu-ø-r.

Sonuç
Öğrenme etkinliğinin tam olarak gerçekleşmesi öğrenen-öğreten-öğretilen 

üçgenindeki bağın sağlıklı olarak işlemesine bağlıdır. Öğrenmenin kavramaya, 
uygulamaya ve karşılaştırmaya dönüştürülebilmesi için öğretilenlerin her yönüyle 
açıkça anlatılması gerekmektedir. Bu bağlamda, biçim-anlam karşıtlığı yaşama-
dan ve yaşatmadan, bir cümleyi farklı çatılarda kurabilmek, çatı eklerini değiş-
tirerek cümlenin yapısında, anlamında, işlevinde nasıl değişiklikler yapıldığının 
farkına varabilmek, söz konusu amaçlar doğrultusunda sıfır biçim birimini çatı 
eklerine dâhil ederek bu eklerin işlevini ayrıntılı olarak öğrenmek ve öğretmek 
gerekecektir.
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FONEMİK YARILMA VE FONEMİK BİRLEŞME: LAMDASİZM-
ROTASİZM ANALİZİNDE FONEM TEORİSİNİN YERİ

Ferhat KARABULUT

Giriş
Bir şey ancak esas işlevini kaybettiği zaman ikinci bir işlev kazanır. Başka 

bir deyişle ikinci işlev, birinci işlevin zayıflaması sonucu doğar. Hiçbir şey tüm-
den yok olmaz, aksine dönüşür, belki başkalaşır, ama çoğunlukla orijinal halinden 
izler taşır. İşlev kaybı; mutlak surette sürece yayılmıştır, doğrusaldır, değişkendir, 
dönüşkendir ve nihayet kaçınılmazdır.

İnsan dili, tabiatta sonsuz değerde/sayıda ve kontrolsüz bulunan seslerin iş-
lenmesi sonucu ortaya çıkmıştır/çıkarılmıştır. Her insanın; kendine has bir coğ-
rafyası, dünyayı algılayış biçimi ve hançere yapısı olduğu için, her toplumun ses 
sistemi, ses yapısı ve ses sayısı farklı gelişmiştir ve bu farklılık her zaman kaçı-
nılmaz olmuştur. Dünyada yedi bin civarında dil vardır ve bu dillerde yaklaşık 
olarak 150 çeşit ses (fonem/alofon) bulunmaktadır.69 Bu seslerden bazıları, hemen 

69 Ne yazık ki dünya dillerinin tamamının fonetik ve fonolojik sistemi tam olarak analiz 
edilebilmiş değildir. Örneğin, Amerika’da University of California at Los Angeles, dünya 
dillerindeki fonetik segment envaneteri üzerinde çalışma yapan bir laboratuar kurmuş 
ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu laboratuar (UCLA Phonetic Segment Inventory 
Database (UPSID), birbirlerinden genetik olarak farklı 317 dilin fonetik yapısını incelemiş 
ve dünya dillerindeki ses sistemi hakkında bazı sonuçlara ulaşabilmiştir. Buna göre, 
UPSID, dillerdeki 58 farklı fonetik sistemin 770 fonolojik segmente sahip olduğunu tespit 
etmiştir. Dünya dilleri arasında Brezilya dillerinden olan Piraha 10 ses ile en az foneme 
sahip dildir (Trask 1999: 232). En az foneme sahip diğer diller ise 11 farklı ses ile Rotokas 
ve Mura dilleridir. En fazla sese sahip dil ise 141 farklı ses ile Afrika dili olan Xuâ dilidir 
(Ladefoged, 2006, 268-76). Diller içerisine 116 dilin en az bir sesin başka dillerde olmadığı 
tespit edilmiştir. Yani 770 sesten 359 (% 47) sesin sadece bir dilde mevcut olduğu, başka 
hiçbir dilde bulunmadığı gözlenmiştir. Maddieson (1984)’a göre dünya dillerindeki ses 
ortalaması 20 ile 27 arasında değişmektedir. Trask’a göre ise (1999) ortalama ses sayısı 25-
30 civarındadır. Diller arasında Xuâ dili 70 benzersiz sese sahipken, Irlandaca 14, Nama 10, 
Arapça 10, Fransızca ise 1 benzersiz sese sahip olarak tespit edilmiştir. Dillerdeki ses sayısı 
arttıkça, benzersiz ses sayısı da artmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bk. http://eccentricscientist.
files.wordpress.com/2006/10/all_the_sounds.pdf/ 10.10.2014; dünya dillerinin ses sistemi 
hakkında ayrıca bk. Peter Ladefoged and Ian Maddeison (1996), The Sounds of the World’s 
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her dilde ortak iken, bazı sesler sadece bir veya birkaç dilde bulunmaktadır. Bu 
seslerin ortaya çıkmasına veya üretilmesine neden olan etkenler çeşitlidir. Önem-
li bir etken de dillerin birbirini etkilemesi sonucu ortaya çıkan ödünçlemelerdir. 
Başka diğer etkenlerden bazıları ise coğrafya, iklim, insan fizyolojisi, kültürel 
farklılıklar, en az çaba yasasıdır.

Dilleri birbirinden ayıran en önemli nedenlerden biri de ses sistemlerindeki 
ve ses envanterindeki farklılıklardır. Her dilde ses sistemi iki seviyeli bir temsil 
ile varlığını sürdürür. Belli sayıdaki sesi, sonsuz sayıda veri/kelime üretmek için 
kullanan konuşurlar, dillerdeki anlam ayırt edici seslerden büyük ölçüde yardım 
alırlar. Dilleri birbirinden ayıran ve dil içi anlam alanları oluşturan, kelimeler ara-
sında karmaşayı önleyen bu sesler fonetik ve fonoloji biliminde özgül değerleri 
ile analiz edilir, sınıflanır ve tanımlanırlar.

Dilin ses sisteminde somut ve soyut iki seviyeden bahsetmek mümkündür. 
Yani dilin ses siteminde her ses, farklı bir işleve, faklı bir yapıya ve farklı bir ilişki 
ağına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında dillerdeki sesleri, anlam ayırt edici olup 
olmadıklarına göre sınıflayabiliriz. Yani dildeki herhangi bir ses ya anlam ayırt 
edicidir ya da anlama katkı sunucu ikincil bir işleve sahiptir. Bu tür sesler, Fonem 
Teorisi’nde70, fonem (ses birimi) ve alofon (ses alt birimi) olarak adlandırılır.

Bir dilde kelimeler arasında anlam ayırt edici özelliği olan sese Fonem71 (ses 
birimi) adı verilir. Fonem, fonolojinin en küçük birimidir ve “soyut ses birimler” 
(abstract sound units) olarak kabul edilir (Trask, 1999: 232). Saussure “Dil aykı-
rılıklardan oluşan bir sistemden başka şey değildir” der. Birbirinden farklı özellik-
lere sahip sesler bir araya gelerek dilin temelini oluşturlar. Yani bir dildeki her bir 
ses, en az bir özelliği ile diğer seslerden ayrılır. Pargue Ekolu mensupları, fonemi, 
ayırt edici soyut birlikler veya sesler arasında zıtlıklar (ötümlü, nasal gibi) olarak 
tanımlamışlardır. Bu yaklaşım daha sonra Jakobson72 ve Halle (1956) Üretken 
(Generative) Fonoloji tarafından geliştirilmiştir. İngiliz fonetikçi Daniel Jones 
(1881-1967) fonemi birbiriyle bağlantılı sesler ailesi olarak tanımlamış, zıtlıkları 
kabul etmemiştir. Amerikan fonetikçiler ise 1940’larda fonemi bir konuşmadaki 
seslerin dağılımı olarak ele almışlardır” (Crystal, 1992, 259).73 Bazı sesler birbi-

Languages, Blackwell: Oxford & Massachusets. ve Ian Maddieson, (1984), Patterns of 
Sounds, Cambridge University Press, Cambridge.

70 Fonem Teorisi’nin anlamı, kapsamı ve önemi hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Demirci 2011: 
359-366.

71 Fonem kavramı ilk olarak 1870’lerde Jan Baudouin de Courtenay tarafından kullanıldı. 
Kazan Dilbilim Okulu, fonemin psikolojik boyutu üzerinde durdu. Bu okula göre fonem 
insan konuşmasının psikolojik karşılığı idi.

72 Jakobson, Fonem kavramı (1942), adlı yazısında bir dilin bütün konuşurlarının -doğru 
söylendikleri takdirde- duydukları tüm sesleri en ince ayrıntısına kadar doğru bir şekilde 
ayırt edebildiklerini söyler. Ona göre, yabancıların ve hatta dil uzmanlarının benzer sesleri 
doğru algılayıp aralarındaki farkı görebilmeleri oldukça zordur (Mielke 2008: 25).

73 Ayrıntılı bilgi için ayrıca bk. R.L. Trask 1999: 232-236.
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rine yakın özellikler taşırken, bazıları büyük farklılıklarla birbirinde ayrılabilir. 
Dildeki sesler temel olarak çıkış yerine göre (place of articulation) ve çıkış biçi-
mine göre (manner of articulation) sınıflandırılır. Fonem, fonetik biliminde /x / 
şeklinde gösterilir. Örneğin gel-, kel, sel, tel, del kelimelerinde anlam ayırt edici 
unsurlar kelime başında yer alan g-, k-, s-, t- ve d- dir. O halde /g/, /k/,/s/, /t/ ve 
/d/ birer fonemdir. 74

Bir dili ana dili olarak konuşan kişiler, o dildeki bütün sesleri ayırt edebilme 
ve üretebilme bilgi ve becerisine sahiptir. Bununla birlikte dilin akustik fonetik 
bağlamında analiz edilmesinde farklı ve ilginç durumlarla karşılaşılması her za-
man olasıdır. Günlük hayatında dili her türlü iletişim için kullanan ve fonemleri 
yerli yerinde üreten konuşur, aslında o dilde kaç tane fonem vardır sezmeyebilir. 
Bir dilde kullanılan harf sayısı ile fonem sayısı hiçbir zaman eşit olmaz. Dil sınırlı 
sayıda ses envanterinden oluştuğu için sınırlı sayıda harf yeterli olarak görülür. 
Önemli olan o dildeki fonemlerin anlam ayırt etmede yeterli olmalarıdır.

Dillerin zıtlıklardan oluştuğunu ifade etmiştik, bununla birlikte bazen mut-
lak zıtlık yerine nisbî zıtlıklar da söz konusu olabilmektedir. Bazen karşıt gibi 
görünen ses birimler/sesler bazı koşullar (çevresel) nedeniyle, anlam ayırt etme 
işlevini yerine getirmeyebilirler. Geçici olarak görev alırlar ve görevlerini tamam-
layınca, asli görevlerine fonem olarak geri dönerler. Bu tür seslere alofon adı veri-
lir. Alofon (ses alt birimi), bir dilde anlam ayırt etmeyen, temel bir sesin (fonem) 
görünümleridir. Alofonlar, dilin kullanımı sırasında ortaya çıkan, belli koşul ve 
çevrelerde değişime uğrayan fonem kaynaklı seslerdir. Aslında, alofonlar, dilin 
başka çevrelerde ve koşullarda fonem olarak kullanılan birimleridir. Bununla bir-
likte geçici kullanımla ortaya çıkabilir ve zaman içerisinde müstakil bir ses biri-
me de dönüşebilirler. Nitekim dillerdeki ses envanteri de bu nedenle art zamanlı 
olarak sürekli değişmiştir. Bu değişimler, dilde ya bir yeni keşif olarak gerçekleşir 
veya başka bir fonemle birleşme (merger) yoluyla olur. Türkçede, geçmiş zaman 
için kullanılan -dı, -di, -tı, -ti morfemlerinde bulunan [d] ve [t], /t/ foneminin 
görünümleridir.

Ses bilimciler, hem fonemleri birbirinden, hem de fonemleri alofonlardan 
ayırt etmek için bazı yöntemler geliştirmişlerdir. Bu amaçla dildeki kelimeleri 
gruplamışlar ve benzer sesli kelimeleri listeleyerek/çiftleyerek, sağlama yapma 
yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle, araştırmacılar, fonemleri birbirinden ayırmak 
maksadıyla kullandıkları kelime çiftlerine en küçük ortak çift (minimal pairs)75 
adını vermişlerdir. Bu morfem çiftlerinde, bir ses hariç diğer sesler aynıdır ve 

74 Bu sesler başka çevrelerde aynı zamanda başka bir sesin alt ses birimi (alofon) de 
olabilirler. Benzer şekilde, bir dildeki bir fonem başka bir dilde başka bir sesin alt ses birimi 
(görünümü) olabilir.

75 Ayrıntılı bilgi için bk. Mike Davenport-S.J. Hannahs 1998: 98-99
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farklı olan ses (fonem) nedeniyle kelimelerin anlamları farklı olmuştur.76 Dillerde 
ortak çiftler bir fonemin, diğer seslerden farklı bir ses olduğunu ve anlam farkı 
yaratmaya yaradığını test etmeye yararlar. Yukarıda verdiğimiz; gel-, kel, sel, tel, 
del kelime çiftleri, kelime başı seslerin, anlamları ayırt etmeye yarayan sesler ol-
duğunu gösterirler. Bunlara karşıt sözcük çiftleri de denir. En küçük ortak çiftlerin 
oluşumunda/dizilişinde dört kural vardır: 1. Grup içinde eşit sayıda seslerden olu-
şan kelimeler olmalı, 2. Bir ses hariç grup içindeki kelimelerde bütün sesler aynı 
olmalı, 3. Farklı olan ses kelime içinde aynı pozisyonda bulunmalı (hepsi başta, 
hepsi ortada, hepsi sonda), 4. Farklı sesler anlamları da farklı yapmalı. Yukarıda 
verdiğimiz grup (gel-, kel, sel, tel, del) bu dört kuralı da işletmektedir.

Fonemlerin anlam ayırt etmeyen alt birimlerinin olduğu yukarıda ifade edil-
mişti. Bunlar alofon olarak adlandırılmıştı. Bu adlandırma, ses birim düzeyinde ve 
daha çok somut/işitilen/duyulan sesleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bunun-
la birlikte kelimeler üzerindeki ses birim analizi için yeni bir kavram daha ortaya 
atılmıştır. Scerba ve/veya Trubetskoy fonem analizlerinde belirleyici ve ayırt edici 
olması amacıyla tamamlayıcı dağılım (complementary distribution)77 kavramını 
teklif etmişlerdir. “Tamamlayıcı dağılım aynı fonemin farklı fonetik bağlamlarda 
anlam değiştirmeyen değişik varyantı demektir” (Strazny 2005: 830-831). Başka 
bir şekilde söylersek tamamlayıcı dağılımlar bir fonemin alofonlarıdır. Bu sesler, 
kelime üzerinde birbirinin yerine kullanıldığı halde anlamda değişme olmadığı 
için serbest kullanım alanına sahip olurlar. Böylece, anlam değiştirmeyen iki ses, 
birbirinin serbest değişimleri (free variation)78 olarak ortaya çıkar. Bu yaklaşım, 
fonem gibi algılanan fakat kullanıldığı yer itibarıyla (geçici olduğu için) alofon 
olan seslerin tespitinde pratik bir çözüm yolu olmuştur.

Türk lehçeleri arasındaki ses dağılımları buna örnektir. Til > dil, köz > göz, 
tört > dört, v.b.Türkçede konuşma dilinde kullanılan Ankara > Angara, sigara > 
cigara, jandarma > candarma, geliyorum > celirem / gelirem / geliyom, taşçı > 
daşçı, taşçı> taşcı v.b. Bölgesel ağızlardan veya kişisel sebeplerden kaynaklanan 
söyleyiş farkları kelimeler üzerinde kendilerini ses farklılığı olarak gösterir. Bu 
ses farklarının çoğu yeni bir ses birimi olmayıp belirli bir ses birimin alt ses bi-
rimleri veya serbest değişimleridir.

Fonetik Değişim/Fonemik Değişim Zıtlığı
Türk dili üzerinde yapılan çalışmalarda fonetik değişim ile fonemik değişim 

üzerinde pek durulmadığı görülmektedir. Dil çalışmalarında bu iki olgu veya kav-
ram çoğu zaman karıştırılır veya aralarında fark pek gözetilmez. Her ne kadar aynı 
sayılsa da bu iki ses olayı veya olgusu, birbirinden farklıdır. Crowley-Bowern, eş 

76 Bk. Trask, a.g.e., s. 186
77 Ayrıntılı bilgi için bk., a.g.e., Davenport & Hannahs, s.99
78 Ayrıntılı bilgi için bk., a.g.e., Davenport & Hannahs, s.100
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zamanlı dil çalışmalarında, fonetik değişim ile fonemik değişimin ayırt edilmesi 
gerektiğini belirtirler. Onlara göre, her şeyden önce fonetik değişim, dilin fonetik/
ses birimi yapısı ile ilgilidir ve sesin fiziksel olarak tanımlanmasını içerir (2010: 
65). Fonemik değişim ise bu seslerin, o dili konuşanlar açısından, birbirleri ile 
olan ilişki biçimlerini içerir. Kısaca, fonemik tanımlama, dilin fonolojisi ve ses-
lerin görevleri, birbirleriyle ilişkisi ve dağılımları ile ilgilidir (Crowley-Bowern 
2010: 65). Aynı zamanda fonemik değişim, dildeki ses sayısını azaltan veya artı-
ran bir değişimi de içerir. Fonetik değişim ile fonemik değişimi ayırt etmek için 
Fonetik Bilimi ile Fonolojiyi çalıştıkları alan ve bakış açıları noktasında iyi bil-
mek gerekir. Yani, disiplin olarak da bu iki kavram birbirinden farklıdır: Fonetik 
Bilimi, dildeki seslerin fiziki yapısı ile ilgili çalışmalar yapar, sesleri çıkış yerine 
ve çıkış biçimine göre sınıflar ve analiz eder. Buna karşın, Fonoloji, dildeki ses-
lerin görevlerini, değişimlerini ve değişim-kullanım koşullarını araştırır ve analiz 
eder. Yani sesin fonetik yapısı fiziki bir durum, sesin fonolojik/fonemik yapısı 
görevsel bir durumdur.

Fonemik değişim yukarıda belirttiğimiz gibi dildeki seslerin envanterinde de 
değişiklik olduğu anlamına gelir. Bir ses bir halden başka bir hale geçer ve en az 
bir özelliği ile diğer seslerden veya asıl/orijinal sesten ayrılır. Ya dile yeni bir ses 
olarak eklenir, ya da düşerek dilin ses sayısını azaltır. Fonetik değişim ise dilin 
fonem envanterini etkilemez. En azından başlangıçta etkilemez. Daha çok geçici 
değişimleri içerir ve konuşma dilinde ortaya çıkar. Bununla birlikte eğer kalıcı bir 
değişme olursa, çoğu zaman da yeni bir foneme dönüşür. Bir dilde fonemik deği-
şim olmadan da fonetik değişim olabilir.79 Crowley-Bowern’in, fonetik değişim 
için verdiği örneklerden biri, Yeni Zelanda İngilizcesindendir. İngilizce [I] alofo-
nu, Yeni Zelanda İngilizcesinde [ɨ] (ı ile i arası ses] olur. [I]’dan [ɨ]’ye değişim 
yeni bir anlamın gelişmesine neden olmaz (Crowley-Bowern, 2010, 66). Sadece 
fiziksel bir değişim söz konusudur. Bu durum, Türkçedeki, taş kelimesindeki [t] 
ile daş kelimesindeki [d] gibidir. Türkçede her iki kelimede de aynı anlamdadır. 
Buna karşın Arapçadan alınan abdal kelimesindeki [b], zamanla Türkçede aptal 
kelimesindeki [p]’ye dönüşmüştür. Dönüşme sonucunda anlam da değişmiştir. Bu 
nedenle bu dönüşüm kalıcı olmuştur. Her ne kadar Türkçede fonem envanterinde 
bir değişime neden olmasa da sonuçta /b/ fonemi, [p] alofonuna ve nihayet /p/ 
fonemine dönüşmüştür. Bu durumda bir fonemik değişmeden bahsederiz. “Genel 
olarak söylesek, fonetik değişim, fonemik değişim için bir araçtır. Genelde belirli 
bir seste meydana gelen fonetik değişim, fonemik değişimle sonuçlanır. Fonemik 
değişim üç alt bölüme ayrılabilir: 1.fonemik yitim, 2. fonemik eklenme, 3. tekrar 
fonemleşme (Crowley-Bowern, 2010: 67).

79 Daha fazla bilgi için bk. Terry Crowley-Claire Bowern 2010: 65-72.
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1. Fonemik yitim: Ölçünlü Türkçede, Türk dilinin asli seslerinden olan ŋ ve 
gırtlak h’si, açık e ve kapalı e artık kullanılmamaktadır. Fonem kaybı bazen geçici 
ve koşullu olarak oluşur. Örneğin Türkçede, kelime sonu bazı /r/ fonemi ve iç 
ses /ğ/ fonemi konuşma dilinde düşer: Bir > bi, geliyorum > geliyom, yağmur > 
ya:mur

2. Fonemik eklenme: İki türlü gerçekleşir. En çok karşılaşılan durum konuş-
mada veya yazmada dilin asli seslerinden (fonemlerinden) birinin kelime içinde 
ortaya çıkmasıdır. Bu değişimi dilin fonem sayısını etkilemez. Ancak fonemlerin 
kullanım biçimlerini, yerlerini ve fonem kalitesini etkileyebilir. Fonemlere yeni 
görev ve yeni tarz yükleyebilir. İkinci olarak; ödünçleme, keşif veya tam deği-
şimle yeni bir fonem ortaya çıkabilir. Bu durumda dildeki fonem sayısı artar. Art-
zamanlı baktığımızda dillerde bu fonetik olayın çokça gerçekleştiğini görürüz. 
Türkçede, /f/ ve /j/ bu tür fonemlerdendir. Ölçünlü Türkçede uzun ünlü yoktur, an-
cak ya:rın, va:r olsun gibi kullanımlarda ortaya yeni bir ünlü fonem (uzun) çıkar. 
Benzer şekilde, özellikle İngilizcenin etkisiyle olsa gerek, Türk dilinin asli sesi 
olan açık e (/ä/) değil de İngilizcenin açık e sesi kullanım sıklığını artırmaktadır: 
ben geldim > bä:n gä:ldim, kaldım > kăldım (a ile ı arası bir ses). İleri dereceli fo-
nemik ekleme ödünçlemeler yoluyla olur. Bir dilin konuşurları, başka dilden veya 
dillerden önemli miktarda kelime ödünçlerse ve bu ödünçleme sesleri (fonemleri) 
kendi ses sistemine uydurmadan kullanırsa, bu kelimelerdeki sesler bir süre sonra 
o dilin fonemik yapısını ve fonem sayısını da etkiler. İngilizcede bugün kullanılan 
[j] buna bir örnektir. Bu fonem, Fransızcadan giren kelimeler yoluyla yayılmıştır. 
Örneğin, rouge (ru:j), measure (mejur), treasure (trejur) (Crowley- Bowern, 2010, 
68).

3. Tekrar Fonemleşme (rephonemization): Fonetik değişimden doğan en 
önemli fonemik değişim tekrar fonemleşmedir. Bu değişim, mevcut fonem et-
rafında yeni zıtlıkların modellerini oluştururken, aynı zamana mevcut bir fone-
mi tamamen farklı bir foneme dönüştürebilir. Fonem türemesi kelimeye fonem 
eklenmesi iken ve fonem düşmesi kelimeden bir fonemin eksilmesi iken, tekrar 
fonemleşme mevcut fonemin üzerinde meydana gelen bir değişmeyi işaretlemek-
tedir. Aşağıda görüleceği üzere bu değişim üç türlü gerçekleşir: değişim (shift), 
birleşme (merger) ve yarılma (split).

Fonetik Değişim/Fonem Değişim Çeşitleri
Bir dilin ses sistemi şu yollardan biri ile şekillenir: 1. İcat/ keşif yoluyla: Dil 

konuşurları kendi iç dinamikleri ile yeni bir ses keşfeder veya insan hançeresi, 
doğal bir ihtiyaçtan bir ses üretir ve bu sesi zamanla ses sistemine katar. Türk 
dilindeki iki ünlü arasına giren /y/ fonemi böyle bir ihtiyaçtan doğmuş olabilir. 
Yabancı dillerden giren ve Türkçe olan şu örnekler sırasıyla verilebilir: faide (Ar.) 
> fa-y-da, maniac (ing) > man-y-ak, million (İng.) mil-y-on, geldi ise (Tür.) > 



121Ferhat KARABULUT

geldi-y-ise > geldi-y-se.80 2. Ödünçleme: Dil konuşurları yabancı bir dilden ses 
ödünçlerler. Bu ödünçleme ilk olarak kelime ödünçleme yoluyla olur. Sonra bu 
yeni ses diğer kelimelere sirayet eder ve dilin sesleri (fonem/alofon) arasına gire-
rek yerleşir. Türk diline (Türkçe) giren /f/ ve /j/ fonemleri, zamanla yayılarak asli 
seslere dönüşmüşlerdir. Örneğin, jandarma, nejdet, fayda, jale vd. 3. Fonemik/
fonetik birleşme (merger) : İki veya daha fazla ses belli bir süreç sonunda başka 
bir sesle birleşir ve ortaya ya yeni bir ses çıkar veya bir ses başka bir sesin içinde 
eriyerek dildeki ses envanterini etkiler. Bugün /ŋ/ fonemi, /n/ fonemi ile birleşerek 
ölçünlü Türkçenin ses envanterini azaltmıştır. Yani iki fonemin birleşmesinden 
bir fonem doğmuştur: /n/ ve /ŋ/ > /n/ Örneğin: bin, biŋ> bin  4. Fonemik/fonetik 
yarılma (split): Bir ses bir veya daha fazla sese (fonem/alofon) bölünür ve dildeki 
ses envanterini etkiler/artırır. /t/ fonemi yarılarak /t/ ve /d/ fonemlerine dönüşmüş-
tür: /t/ > /t/, /d/: Örneğin: ET. Til > Tür. Dil ve (Kaz.) til; ET. aḏaq > azak, ayak, 
atax, adaq, ura, vd.

3. ve 4. maddeleri aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağız. Fonemik /fonetik 
değişmeler ya koşulludur ya da koşulsuzdur. Yani değişimler ya nedenli ve bel-
li bir çevreden kaynaklanır, ya da nedensiz ve çevresel koşullara bağlı olmadan 
gerçekleşir. Koşullu ve koşulsuz değişimler her dilde değişik oranlarda meydana 
gelmektedir. Koşullu değişimler dillerde biraz daha fazladır. Bu değişimler aynı 
zamanda düzenli ve düzensiz olarak da görülür.

Koşullu fonemik/fonetik değişme (Conditioned Chanage): Dildeki herhangi 
bir ses, çevresel (kelimedeki seslerin durumu ve yerleri) nedenlerden dolayı sade-
ce ve sadece belli türden değişimlere uğrar. Başka yerlerde fonemik/fonetik deği-
şim o ses bağlamında gerçekleşmez. Örneğin Türkçede ötümsüz ünsüzle biten bir 
kelimeye ünlü ile başlayan bir ek gelirse ötümsüz ünsüz ötümlü hale gelir: kitap 
> kitabı, dert > derdi, ağaç > ağacı gibi. Bu bir düzenli değişimdir. Diğer yan-
dan, /p/, /t/ ve /ç/ fonemleri, başka çevrelerde ötümlü hale gelmezler. Kuşkusuz 
çevresel etkenlere uymayan bazı istisnalar da vardır: top > topu, aç > açı, Ahmet 
> Ahmet’i, sepet > sepeti, sert> serti, gibi.

Koşulsuz fonem/fonetik değişme (Unconditioned Change): Değişim için belli 
bir çevre veya koşul yoktur. Herhangi bir ses birimi rastgele değişir. Örneğin: 
sigara > cigara, jandarma > candarma Nejdet > Necdet gibi.

Fonemik ve fonetik değişim koşullarını, türlerini ve nedenlerini aşağıdaki 
gibi bir tabloda özetleyebiliriz:

80 Dikkat edilirse bu örneklerde yan yana gelen iki ünlüden biri /i/ ünlüsüdür. Morfem bir-
leşmeleri sonucunda iki ünlü fonem yan yana gelince zayıf olan fonem /i/, düşerek/ ya da 
dönüşerek yerini /y/ fonemine bırakmaktadır. Türkçenin tartışmalı konulardan biri işte bu 
/y/ fonemidir. Bu konu başka bir çalışmada ele alınacaktır.
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Fonetik/ Fonemik değişim tablosu

A-Ses değişimi

Düzenli Değişim (çoktur) Düzensiz Değişim (azdır)

Koşullu Değişim Koşulsuz Değişim

B-alofonik fonemik alofonik fonemik

A+B=alofonik
Koşulsuz

A+B=alofonik
Koşullu

A+B=alofonik
Koşulsuz

Fonemik Değişim

Birleşme
(merger)

Yarılma
(split)

Koşullu Koşulsuz Koşullu Koşulsuz

Fonemik/Fonetik Birleşme (Phonemic/Phonetic Merger)
İki veya daha fazla sesin koşullu veya koşulsuz olarak birleşmesi soncunda 

dilde yeni bir ses türer. Bu durum dillerde daha çok çevreseldir ve koşula bağlı bir 
değişim olarak karşımıza çıkar. Ortaya çıkan ses (fonem) o dilde mevcut değilse 
bu durumda dildeki ses envanteri değişmiş olur. Ses envanteri değişirse, birleşme 
sonucunda fonemik bir değişim meydana gelmiş demektir. Bazen de dilde mev-
cut olan bir ses (fonem), başka sesten yarılarak ayrılan fonem/alofon ile birleşir. 
Crowley-Bowern, bu durumu izah etmek için Motu dilinden örnek verir. Motu 
dilinde /lada/ kelimesi, balık solungacı ve ad anlamına gelmektedir. Bu kelime 
iki proto-fonemin tekleşmesi sonucu oluşmuştur: aɈan (ad) ve asaŋ (balık solun-
gacı). Bu dilde /Ɉ/ fonemi ile /s/ fonemi birleşerek /d/ fonemini oluşturmuştur. Bu 
arada önseste bir /l/ türemiş, son ses /n/ zamanla düşmüş ve ortaya lada kelime-
si çıkmıştır(Crowley-Bowern, 2010: 70). Ölçünlü Türkçedeki rakam olan bin (< 
biŋ) ile binmek anlamındaki bin- kelimelerindeki /n/ fonemi de birleşme/tekleşme 
yoluyla oluşmuştur: Bin-, biŋ > bin. Benzer şekilde toŋ (donmak) ve ton (elbise) 
kelimeleri de tekleşmiştir: toŋ, ton > don. Formülleştirirsek; x, y > z ( z, x ve y 
den biridir). Yukarıda /n/ ve /ŋ/ birleşerek /n/ oldu dedik. Bu durumda asli ses /n/ 
birleşme sonucunda ortaya çıkan /n/ fonemi ile aynıdır. Böylece ölçünlü Türkçede 
/ŋ/ fonemi varlığını yitirmiş olmaktadır. Bu da dildeki ses envanterinin eksilmesi 
anlamına gelir.
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Bu değişim çoğu zaman dilin alfabe sisteminde gözükmez. Konuşurlar fark 
etmese de dilin işlenmemiş envanteri olarak varlığını devam ettirir. Bu durumda 
dildeki ses sistemi ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmakta fayda vardır. Cümle 
düzeyinde olduğu gibi aslında dilin ses sisteminde de bir derin yapıdan ve bir 
yüzey yapıdan söz edilebilir. Fonemik Analiz bölümünde, Davenport-Hannahs 
(1998), aynı fakat farklı seslerden bahsederler. Örnek olarak İngilizcedeki /p/ fo-
nemini ve konuşmada ortaya çıkan görünümlerini verirler. Alfabede /p/ olarak 
gösterilen fonemin aslında yüzey yapıda üç görünümü vardır: [p], [ph],[p’]. Ben-
zer şekilde /k/ foneminin de üç görünümü vardır: [k], [kh], [k’].81  Yani dilin yüzey 
yapısında (kullanımda-konuşma sırasında) pek belirgin olmayan bazı sesler aslın-
da derin yapıda soyut bir sesin görünümleridir. Bunlar daha somuttur, ancak ko-
nuşurlar alfabede gösterilmeyen bazı sesleri ayırt edemeyebilirler. Benzer durum 
Türk dilinde de vardır. Konuşurlar ağız özelliklerine, hançerelerine, cinsiyetlerine 
veya eğitim durumlarına bağlı olarak, aslında fonem olan sesleri, yüzey yapıda 
farklı üretmektedir. Örneğin alfabede /e/ olan fonem, kullanım anında yukarıdaki 
nedenlerden [e], [ä], [è], [é] veya [i] olarak üretilir. Ancak hem konuşur hem de 
dinleyici bunu fark etmeyebilir/etmez. Zaman içerisinde, yüzey yapıda üretilen 
bu görünümlerden biri veya hepsi dilin envanterine girebilir ve ses sayısını artı-
rabilir. Yukarıda dilin fonem sayısı ile alfabedeki harf sayısının aynı olmadığını, 
olmasının da mümkün olmadığı belirtmiştik. Bunu şimdi biraz açabiliriz.

  Dünya dillerindeki ses sisteminin şekillenmesinde, dillerin ses bakımından 
uzaklaşması veya yakınlaşması önemli rol oynar. Fonemlerin birleşmesi, aynı dil 
içinde olabileceği gibi farklı diller arasında da olabilir. Yani bir dile ödünçleme 
yoluyla giren bir ses, zaman içinde farklı bir foneme birleşme yoluyla dönüşebilir. 
Birleşme, şu yollardan biriyle olabilir. Kuşkusuz ihtimaller çoğaltılabilir.

1. /a/ ve /b/ birleşerek */c/ fonemine dönüşebilir
2. /a/ ve /b/ birleşerek /a/ fonemine dönüşebilir
3. /a/ ve /b/ birleşerek /b/ fonemine dönüşebilir.

Görüldüğü gibi 1. durumda ortaya yeni bir fonem (/c/) çıkmıştır. Bu fonem, 
dilin ses envanterine girerek sayıyı artırabilir veya bu yeni ses dilde hâlihazırda 
bulunan başka bir fonem de olabilir. 2. ve 3. durumda ise fonemlerden biri (/a/ ve 
/b/) sabit kalmakta ve başka bir fonem o sabit fonem içinde birleşmektedir. Zaten 
birleşmeler en çok 2. ve 3. maddelerdeki gibi gerçekleşir. Yani, hiç ilgisiz iki fo-
nemin birleşerek yeni bir foneme dönüşmesi değil, mevcut bir foneme dönüşme 
olayları dillerde daha fazla görülmektedir. Nedeni de dillerdeki değişimlerin anlık 
olmaması, sürece ve çevresel koşullara bağlı kalmasıdır. Bir Avustralya dili olan 
Uradhi dilinde birleşmeye şu örnekleri verebiliriz: pata > wata, pinta > winta, 

81 Ayrıntılı bilgi için bk., Davenport-Hannahs, a.g.e., 1998: 95-98.
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pupu > wupu, wapun > wapun, wujpu > wujpu. Görüldüğü gibi Uradhi dilinde, 
kelime başı /p/ ve / w / birleşerek /w/ fonemine dönüşmüştür: p, w > w (Crow-
ley-Bowern, 2010: 71). Türkçedeki bazı fonemlere bu bağlamda bir bakalım.

Alfabede birer işaretle (harfle) gösterilen /v/, /n/ /e/, /k/ gibi fonemler, acaba 
farklı bir yapıya veya özelliğe sahip midir? Yani örneğin /v/ fonemi tek bir özellik 
mi gösterir? Karakteri ve kökeni bakımından /v/ farklı bir derin yapıya sahip ola-
bilir mi? Eğer farklı bir yapıya sahipse bunun nedeni nedir ve bu nasıl olmuştur? 
Bu soruları dildeki bütün sesler için sorabiliriz. Ancak biz burada birkaç fonem 
üzerinde duracağız.

Şimdi /v/ foneminin kullanıldığı şu örneklere bir bakalım: 1. ver-, 2. sev, 3. 
sevgi, 4. tavuk. Türkçe alfabede /v/ fonemi, tek bir işaretle v ile gösterilmektedir. 
Ancak acaba temelde durum öyle midir? Şimdi /v/ foneminin karakteristik yapı-
sına bir bakalım:

1. ver-: burada /v/ çıkış yeri bakımından diş-dudak fonemidir. Üretilirken 
üst diş ile alt dudak birleştiriliyor ve nerdeyse patlayıcı-yarı ötümlü bir ses olarak 
çıkarılıyor.

2. sev-: burada /v/ birinci örneğe göre biraz daha az patlamalı ve biraz daha 
ötümlü ve bir miktar yuvarlaklaşarak üretiliyor. Yine diş-dudak fonemidir, ancak 
karakteristik yapısı ver- fiilindeki gibi değildir.

3. sevgi: burada /v/, bir diş-dudak fonemidir, ancak ikinci örneğe göre daha 
yuvarlak ve daha yumuşak bir fonem olarak üretilmektedir.

4. tavuk: buradaki /v/, ilk üç fonemden önemli ölçüde ayrılır. /v/ artık bir 
yuvarlak-çift dudak fonemine dönüşmüştür. Üretilirken diş ve dudaklar temas ha-
linde değildir.

Bütün bunların nedeni nedir? Şüphesiz çevresel koşullardır. Dördüncü ör-
nekte görüldüğü gibi /v/ fonemi, /a/ ile /u/ arasına girince yuvarlak-çift dudak 
fonemine dönüşüyor. Kuvvetle muhtemeldir ki belki de zaten en baştan beri farklı 
bir fonem olarak varlığını sürdürmüştür. /v/ foneminde görülen bu çeşitlilik, sade-
ce çevresel bir durum mudur, yoksa başka açıklaması da var mıdır? Şimdi de /v/ 
fonemini köken bakımından bir analiz edelim.

ver- < ber-     döv- < dög        yuvka < yufka < yupka
seṿ-82 < seb-    söṿ-  < sög        ve (Arapça) < we
ev < eb       tav  < tag > dağ    tavuk < tawuq

82 [ ṿ ] yarı-yuvarlak ve çift dudak v’si için kullanılmıştır. Nitekim aynı kökten türemiş şu 
kelimelerdeki v sesinin çıkış yerlerini ve çıkış biçimlerini herkes test edebilir ve farklılığı 
görebilir: sev- (üst diş-alt dudak, dar, hafif dokunuş), sevgi (yarı diş- yarı alt dudak-yarı 
yuvarlak), sevmek (yuvarlak, çift dudak, daha açık, dokunma yok, diş-dudak değil)
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O halde şöyle bir şema çizilebilir.

/ ṿ /
/ b /

/ w /

/ v /p>f /g/

ödünç
(yabancı)

üretim

Demek ki bizim alfabede tek bir harfle işaretlediğimiz, konuşurken fark et-
mediğimiz, çıkış yeri ve çıkış biçimi bakından ayırmadığımız /v/, aslında hem 
özellik bakımından hem de köken bakımından farklı bir yerde durmaktadır. Bu 
durum diğer seslerde de söz konusudur. Örneğin /n/, Türkçede tek bir harfle işa-
retlenmekle birlikte, hem karakter bakımından hem de köken bakımından farklı 
fonemlerin birleşmesi (merger) ile ortaya çıkmıştır. Yani aslında ölçünlü Türkçe-
de tek bir /n/ foneminden değil, farklı özelliklerdeki /n/ fonemlerinden bahsetmek 
gerekir. Başka bir deyişle, her /n/, tek bir /n/ değildir. Örneğin, evi-n-de, Pınar-
başı-n-a, bu-n-a, kendi-n-i, beylerbeyi-n-e, baba-n-ın kelimelerindeki /n/ sesleri 
tek bir fonem değil de farklı fonemlerin yüzeyde görünümleri olabilir mi? Şimdi 
aşağıdaki örneklere bir bakalım.

ne (soru edatı): n-
ben (1. tekil kişi zamiri): -n
ben (yüzdeki leke): -ŋ
bin- (binmek): -n
bin (rakam): -ŋ
bana (yönelme hal eki): -ng- < menge/manga
koyun/koy/ kon: -ny veya –yn
Ölçünlü Türkçedeki /n/ foneminin oluşumunu ve kökenini aşağıdaki şema 

ile gösterebiliriz:

n (ne)

/n/-ŋ (biŋ) ng (tengiz)

ödünç
üretim

-ny/-yn
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Şimdi de /y/ fonemine bir bakalım.
ayak < adaq <aḏaq
üy (Kazak) < eb
süyük < süŋük <süngük
koy < kony/koyn
aldıysa < aldı i-se
yılan <  ø-ılan (üretim)
Ölçünlü Türkçedeki /y/ foneminin oluşumunu ve kökenini aşağıdaki şema 

ile gösterebiliriz:

ḏ b

/ y /i- -ny/-yn

y (üretim) ödünç
(yabancı)

Fonemik/Fonetik Yarılma (Phonemic/Phonetic Split)
Bir dilde en çok görülen ses olaylarından biri de fonetik veya fonemik yarıl-

madır. Mevcut bir fonem zaman içerisinde özellikle çevresel koşullar sonucunda 
yarılmaya uğrar. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Bu tür ses olayla-
rında (yarılma sonucunda), asıl ses, tamamen kaybolur mu, yoksa varlığına bir 
yandan devam ederken, başak bir sese de kaynaklık eder mi? Dillerde ses de-
ğişmelerinde, bir ses anlık bir zamanda, bir başka sese dönüşmez ve asla birden 
ortadan kalkmaz. Yukarıda görüldüğü gibi ister birleşme (merger), ister değişim 
(shift) isterse yarılma (split) olsun, bir ses kademeli olarak değişime uğrar ve ilk 
aşamada öz varlığını mutlak surette korur veya sezdirir. Eş zamanlı kullanımda 
(hatta bazen art zamanlı kullanımda), her iki ses (alofon),bir ana fonemin görü-
nümleri durumunda olurlar. Dil uzun süre her iki alofonu kullanmaya devam eder 
veya birini yitirebilir. Bu durumda kalıcılık ve geçicilik olmak üzere iki durum 
söz konusu olur. Gerçekte bir fonemin alofonları sadece konuşma dilinde olabile-
ceği gibi, yazı dilinde de görülebilir.

Ses değişmelerinde şöyle bir formül doğru değildir: A > B. Gramer kitapla-
rında ve makalelerde bu türden şematik izahlara sıkça rastlıyoruz. Eğer asıl hedef, 
sadece ve sadece B sesinin nerden çıktığını belirtmekse bu formül doğru olur, 
ancak amaç fonetik veya fonemik bir analiz ise A > B formülü temelsiz kalır. 
Hiçbir dil, bir sesi türetirken, anlık bir değişimle, asli sesi silip atmaz veya asli 
sesten sadece ve sadece tek bir ses türetmez. Dil buna müsaade etmez. Öyleyse 
doğru analiz nasıl olmalıdır? Fonetik veya fonemik yarılmalarda, mutlaka üç bo-
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yutlu veya üç yönlü bir hareketten bahsedilmelidir. Yani, ya A > *B ve *C83 olur 
diyebiliriz; ya da A > A ve B diyebiliriz. Bu tespitin niçin önemli olduğunu lam-
dasizm-rotasizm meselesinde yeniden ele alacağız. Peki fonetik/(fonemik yarılma 
nasıl gerçekleşir? Bunu şema ile gösterelim:84

1./a/
[a]

[b]
2./a/

[a]

[b]

[x]

[c]

3./a/
[a]

[b]

[d]

[c]

[e] (asıl fonemden tamamen farklıdır)

[x] (asıl fonemden tamamen farklıdır)

Fonetik/fonemik yarılma (split), dil bilimciler tarafından iki çeşide ayrılır: 
Birincil yarılma (primary split) ve ikincil yarılma (secondary split)85. Trask (2004, 
386-388), Birincil yarılmayı şöyle açıklar. “Yarılma sonucunda ortaya çıkan alo-
fon, eş zamanlı olarak dilde mevcut olan başka bir fonemle birleşir. Örneğin, Er-
ken-Latin /s/ fonemi, ünlüler arasında /r/ fonemine dönüşmüştür. Yani, eş zamanlı 
dilde mevcut olan /r/ ile birleşmiştir. Bu arada, /s/ fonemi diğer durumlarda/çev-
relerde varlığını sürdürmüştür” (Trask, 2004, 386-87). Trask, ikincil yarılmayı da 
şöyle açıklar: “ Bu tür yarılmada, orijinal fonemden yeni bir fonem ya da alofon 
doğar. Bu da dilin ses sayısını artırır. Örneğin, Eski İngilizcede /θ/ fonemi, mo-
dern İngilizcede /θ/ ve /ḏ/ olarak iki farklı fonem olarak kullanılmaya başlanmış-
tır.” (Trask, 2004, 387-388). Bynon, birincil yarılma ile ikincil yarılmayı aşağı-
daki şemalarla izah eder. Görüldüğü gibi, birincil yarılmada, asıl/orijinal fonem 
yarılmakta/ayrılmakta ve ondan çıkan koşullu alofonlardan biri, dilde mevut olan 
başka bir fonemle birleşmektedir (merger). Bu birleşme sonucunda dildeki ses 

83 * işareti bu tür bir türemenin olası olmadığını veya yanlış olduğunu göstermek için 
kullanılmıştır. Yani A’dan çok ama çok farklı B ve C sesleri geçiş evresi/ara ses olmadan 
türemez/çıkamaz. Doğrusu; A, kendisi olarak devam ederken, yakın bir sese daha kaynaklık 
etmektedir. Yani A sesinden bir A ve bir de yakın ses B çıkmıştır. 

84 Türk dili ve dünya dilleri bağlamında, bu şemaların sayıları çoğaltılabilir. Biz burada olası 
en muhtemel yarılmaları ve fonemik değişmeleri göstermeye çalıştık. Bu, veri kaynaklı bir 
hipotezdir.

85 İkincil yarılma (secondary split) kavramını ilk olarak H.M. Hoenigswald (1960, 91) 
kullanmıştır. İkincil yarılma için Jakobson (1972), phonologization kavramını kullanır. 
Hoenigswald ve Jakobson’a göre, yarılmayı takip eden süreçte, koşullu fonemik birleşme 
(merger) sonucunda, alofon olan bir ses foneme dönüşmüştür. Bir alofonun, yeni-fonem 
(dephonologization) olarak kabul edilebilmesi için, bütün çevresel koşullarda aynı 
dönüşümün / birleşmenin gerçekleşmesi gerekir (Hoenigswald, 1960, 76). Crowly & 
Bowern, Jakobson’un phonologization (fonolojileşme/fonemleşme) kavramı yerine, 
rephonemiciation (yeniden fonemleşme) kavramını kullanırlar. Bu kavram, içinde, ses 
değişimi (shift), yarılma (split) ve birleşme (merger) kavramlarını barındırır. (Crowly & 
Boern, 2010, 69)
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envanteri etkilenmemiştir. İkincil yarılmada ise asıl fonem, yarılarak başka iki 
sese dönüşmektedir. Bu dönüşmede alofonlardan biri, asıl fonemdir, diğer fonem 
ise dile kazandırılmış yeni bir fonem olur. (Bynon, 1986, 78).

oѳ

ѳo

ѳ

oo

2. İkincil yarılma1. Birincil yarılma

Bynon, birincil yarılmanın nasıl gerçekleştiğini Erken-Yüksek Almanca ile 
Eski Yüksek Almancadan aldığı örneklerle aşağıdaki şemada gösterir.

Erken Yüksek Almanca 

[ԑ][a],[e]

[e],[ԑ][a]

/a/ /e/

/a/ /e/

Biz de benzer şekilde aşağıdaki şema ile Türk dilindeki /p/ foneminin birincil 
yarılma ile [p] ve [b] alofonlarına dönüşümünü, daha sonra, /w/ fonemi ile birleş-
meden ortaya çıkan [v] alofonu ve fonemini şöyle gösterebiliriz. Bu arada eb > ev, 
seb- > sew ve tawuk > tavuk gibi örnekler hatırlanmalıdır.

Eski Türk Dili /p/ /w/
[p],[b] [v] [w]

[p] [b] [v] [w]Eski Türk Dili
/p/ /b/ /v/
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Fonem Teorisi ve Rotasizm-Lamdasizm/Sigmatizm-Zetasizm86 Meselesi:
Bilindiği gibi, bir dilde herhangi bir sesin /l/ fonemine veya [l] alofonuna 

dönüşmesine lamdasizm (l’leşme) adı verilmektedir. Yine bir dilde herhangi bir 
sesin /r/ fonemine veya [r] alofonuna dönüşmesine rotasizm (r’leşme) adı ve-
rilmektedir. Bunların tersi bir ses olayı gerçekleşmişse buna da sırasıyla sigma-
tizm (ş’leşme) ve zetasizm (z’leşme) adı verilmektedir. Türk dilinin en önemli 
ses olaylarından ikisi de r//z ve ş//l denkliği meselesidir. Başka dünya dillerinde 
de bu ses olayları söz konusudur. Burada amacımız bu konuda ortaya konmuş 
olan bütün görüşleri ele almak değildir. Bununla birlikte konuyu ele alan önemli 
çalışmalara da kısaca değinmek gerekmektedir. Bilindiği gibi, Genel Türkçede 
düzenli olarak yer alan kelime ortası ve kelime sonu /z/ fonemi veya [z] alofonu, 
başta Çuvaş Tükçesi olmak üzere Moğol, Mançu-Tunguz, Macar ve Fin dillerinde 
/r/ veya [r] olarak yer almaktadır. Benzer durum /ş/ fonemi veya [ş] alofonu ile /l/ 
fonemi veya [l] alofonu için de geçerlidir. Bu problem uzun yıllar Türkolojinin 
merkezinde yer almıştır. Cevabı aranan soru hep şu olmuştur: Bu seslerden hangi-
si daha eski veya asli sestir? Bir grup Türkolog, /z/ ve /ş/ fonemlerinin asli sesler 
olduğunu iddia ederken, bir grup Türkolog da /r/ ve /l/ fonemlerinin asli sesler 
olduğunu iddia etmişlerdir/etmektedirler. Aslında asıl sorular şunlar olmalıdır: 1. 
Bu sesler fonem midir, yoksa alofon mudur?, 2. Birinin diğerinden mutlak surette 
çıkmış olması mı gerekir? 3. Bu seslerin de daha eski bir proto sesten türemiş 
olma ihtimali yok mudur?

Kuşkusuz bu soruları kısmen de olsa soran olmuştur. Klasik ses bilgisi yön-
temleriyle verilen cevaplardan bazıları bugün aslında oldukça önemlidir ve mut-
laka göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte bu sorulara verilen cevaplar 
herkesi tatmin etmemiş, hatta birçok araştırmacı tarafından dikkate de alınma-
mıştır. Oysa meseleye fonem teorisi bağlamında bakılmış olsaydı, belki de bugün 
farklı bir noktaya ulaşılmış olurdu. Bu konuda kimin hangi görüşleri savundu-
ğunu kısaca ele almadan önce, altı çizilmesi gereken noktalar vardır. Yukarıda 
uzunca ele aldık. Sesler/fonemler tek yönlü bir değişim sergilemezler. Mutlak 
surette çift yönlü/dallı87 bir değişim/yarılma olması gerekir. Yani, mevcut her ses, 

86 Bugüne kadar bu konuda pek çok çalışma yapılmış, farklı görüşler ortaya konmuştur. Her 
çalışma da kendisinden önce yapılmış olan çalışmalara atıflar yaparak konuyu aydınlatmaya 
çalışmıştır. Bu çalışmaları derli toplu olarak ortaya koyan en kapsamlı ve önemli çalışma 
Feyzi Ersoy tarafından yapılmıştır. Feyzi Ersoy, Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça 
adlı çalışmasının 1. Bölümünde ses bilgisi başlığı altında kapsayıcı bir özet yapmıştır. 
Lamdasizm-Rotasizm konusunda yapılmış olan çalışmalar ve ortaya atılan görüşleri için 
bk., Feyzi Ersoy 2012: 71-119. 

87 Chomsky’nin Üretken Dönüşümlü Dilbilgisi’nde ileri sürdüğü en önemli görüşlerden biri 
de ikili dallanmadır (binary branching). Ona göre, her cümle (çekim öbeği), en baştan 
itibaren ikili dallanma ile kullanıma girer. Chomsky’e göre örneğin Cümle en başta Ad 
Öbeği (özne) ve Fiil Öbeği (yüklem, nesne, tümleç) olmak üzere ikiye dallanır. Fiil Öbeği 
de aşağıya doğru ikili dallanarak devam eder. Chomsky’nin ikili dallanma modelini, 
fonem teorisi bağlamında da değerlendirebiliriz. Gerçekte, her ses (fonem) ikili dallanma 
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aslında uzak yakın başka seslerle köken birliğine sahiptir. Dallanma ile yayılarak 
(çoklukla değişerek) bugüne gelmiştir. Zaman içerisinde kardeş seslerden kay-
bolanlar olmuş olabilir. Seslerde meydana gelene yarılma ise bir sesten en az iki 
sesin ortaya çıkması anlamına gelir. Bu durumda, tek yönlü bir değişimle, /r/’den 
/z/’nin veya /z/’den /r/’nin çıkmış olma ihtimali nedir? Soruya cevap vermeden 
önce, bu konuda ortaya atılmış olan bazı görüşlere bakmakta fayda vardır.

Türk dili, Macarca, Fince ve Moğolca üzerine yapılan çalışmalarda bazı 
ses denklikleri keşfedilmiş ve bu konu derinlemesine tartışılmıştır. İlk olarak W. 
Schott (1841) Genel Türk dili ile, Çuvaş Türkçesindeki sırasıyla /r/ ile /z/ ve /ş/ 
ile /l/arasındaki denkliği keşfetti.88 Radloff (1882-1883)89 ve Gombocz90 bu olayı 
Batı dillerinde olduğu gibi lamdasizm ve rotasizm olarak tanımladı. Daha sonra 
Ramstedt (1922)91 bu konuyu önemsedi ve başta o da lamdasizm ve rotasizmi 
benimsedi, ancak Genel Türk Dili ile Çuvaş Türkçesi arasındaki denkliğin, Ma-
carca, Moğolca, Mançu-Tunguzca arasında da olduğunu görünce, fikrini değiş-
tirdi ve sigmatizm (l’leşme)-zetasizm (z’leşme) kavramlarını ortaya attı ve bunu 
devam ettirdi. Daha sonra, Poppe (1927: 107-116)92 de Ramstedt’in hipotezine 
katıldı. Yalnız, Poppe, r ve l yerine başlangıç noktası olarak ř ve ĺ’yi kabul etti. 
Sigmatizm ve zetasizm savunucuları arasında Talât Tekin önemli bir isimdir.

Talât Tekin, bu konuda asli sesin /r/, ikincil sesin /z/ olduğu ile ilgili pek çok 
örnek ortaya koymuştur. 93 Doerfer, -belki de Poppe’den hareketle-  ř ve ĺ’yi, z 
ve ş’ye göre Ana Türkçeye daha yakın kabul etmiştir. Bununla birlikte, kendisi 
Altay Teorisi’ne olduğu için, Moğolcadaki r ve l’yi, Proto Türkçeden yapılmış 
ödünçleme olarak değerlendirmiştir (Doerfer 1976: 30-37). Bununla birlikte, Do-
erfer, sonraki yazılarında /r/ ve /z/’nin veya /z/ ve /r/’nin asli ses olup olmadığının 
önemli olmadığını, bunların Altay dilleri bağlamında tartışılmaması gerektiğini 
belirtmiştir (Doerfer 1984: 37). Buna karşın yine de r veya ri seslerinden birinin 
asli ses olabileceğini söylemiştir (Doerfer 1984: 36). Hasan Eren ise başından beri 
lamdasizm ve rotasizmi savunduğunu belirtmiş ve son zamanlarda bu görüşü be-
nimseyenlerin sayısının giderek arttığını ileri sürmüştür (Eren 2003: 80-81). Eren, 
yine de bu tartışmanın sonuçlanmayacağını öngörmüştür. Lamdasizm-rotasizim 

(yarılma) ile başka seslere dönüşmektedir diyebiliriz. İkili dallanma kuralı için bk., Liliane 
Haegeman 1995: 138-144.

88 W.Scott (1841?), De Lingua Tschuwaschorum, Berlin, s. 7-15 (Alıntı: Talât Tekin 2003: 1)
89 W.Radloff (1882-83), Phonetik der nördlichen Türksprachen, Leibzig. (Alıntı: Emine 

Ceylan 1997)
90 Zlotan Gombocz (1912), “Zur Lautgeschichte der Altaischen Sprachen”, KSz, 13, ss. 1-37.
91 G.J. Ramstedt (1922), “Zur frage nach der stellung des tschuwassichen”, JSFO, 38, ss. 3-34 

(Alıntı: Talât Tekin, 2003, a.g.e., s.1) 
92 N. Poppe 1927: 107-116.
93 Talât Tekin 2003:1-39; Talât Tekin, 2003: 45-55; Talât Tekin 2003: 111-131; Talât Tekin 

2003: 215-235; Talât Tekin 2003: 281-289; Talât Tekin 2003: 298-308; Talât Tekin 2003: 
353-356.
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konusuna, kitabının önemli bir bölümünü ayıran Feyzi Ersoy; “Konuya ilişkin 
tartışmalar şimdilik durulmuş gibidir. Ülkemizdeki araştırmacılar, genellikle r ve 
l’nin, z ve ş’den daha eski olduğunu kabul etmiş görünmektedirler. Eldeki veriler 
bunu doğrular nitelikte olsa da yazılı malzemenin çok yeterli olmaması ve tabi-
atıyla ses kayıtlarının yokluğu kanaatimizce kesin hüküm vermeyi yine de güç-
leştirmektedir” diyerek, son noktayı koymuştur (Ersoy 2012: 96). Ersoy’un tes-
pitine katılmakla birlikte, söz konusu olan problemin eskilikten çok, asli/ikincil 
tartışması olduğunu vurgulamakta yarar vardır. Elbette Ersoy, burada kaynak ses 
bağlamında bu eskilik kavramını kullanmıştır. Nitekim, r sesi daha eski olabilir 
ama, z sesi ondan değil, başka bir proto sesten çıkmış olabilir.

Görüldüğü gibi, nerdeyse tüm Türkologlar fonem ve alofon ayırımı yapma-
dan, hangi sesin asli olduğu üzerinde duruyorlar ve aslında zımni olarak birini 
fonem birini de alofon sayıyorlar. Gerçekte böyle olması da gerekir. Ancak kaçı-
rılan nokta şudur belki de: Herhangi bir /fonem/ sadece ve sadece tek bir alofona 
dönüşebilir mi? Yukarıda uzunca tartıştık. Bu mümkün değildir. En azından ikinci 
bir alofon olmadan ve asıl fonem varlığına devam etmeden, bambaşka bir fonem 
veya alofon ortaya çıkamaz.

Bu durumu kısmen de olsa gören Türkologlar da olmuştur. /r/, /z/, /l/ ve 
/ş/’nin kökeni veya kaynağı konusunda fikir ortaya atan Pritsak, Kazak Türkolog 
Biyişev, Rona Tas ve Scherbak, birbirlerinden farklı da olsa bir proto sesin var-
lığından bahsederler. Örneğin, Pritsak, problemin fonetik veya fonolojik değil, 
morfofonemik olduğunu ileri sürer. Ona göre Türkçe z ile ş, sırasıyla r ve l’den tü-
remedi, birleşme (fusion) sonucunda oluştu. Bu sesler, *rti ve *lti ses grubundan 
geliştiler (Pritsak 1964: 337-49)94. Biyişev ise problemin fonetik değil, morfolojik 
olduğunu ileri sürer. Ona göre, r//z genetik olarak d~y~z~t~r sesleri ile bağlantılı 
olarak eski ḏ sesine dayanır. Talât Tekin, Biyišev’in (1965: 192-205)95 bu fikrine 
karşı çıkar. Tekin’e göre, Biyişev yanılmaktadır. Eğer öyle olsaydı Proto-Türk-
çe döneminde ḏ ve z fonemleri aynı anda var olmazdı. Örnek olarak Tekin, boḏ 
“boy” ve boz “boz” (Moğol. boro), käḏ “giy” ve käz “gez” kelimelerini verir. 
Aslında tam da bu noktada fonem teorisi devreye girmektedir. Fonem teorisine 
göre, gerçekte olması gereken, her iki fonemin de aynı anda (eş zamanlı ola-
rak), en azından belli bir süre, varlığını sürdürüyor olmasıdır. Fonemik/fonetik 
yarılmada bu kuralı yukarıda mutlak kural olarak sunmuştuk. Yani Talât Tekin’in 
sigmatizm ve zetasizme delil olarak sunduğu bu örnekler, gerçekte asli sesin proto 
bir ses olduğuna delil olmaktadır. Boḏ “boy” ve boz “boz”, eş zamanlı olarak var 
olmalı ki, fonemin gerçek karakteri ortaya çıksın. Biri varken diğeri yok olmuşsa, 
burada açıklanması gereken başka noktalar var demektir. Bu durumda, bir mutlak 
ara fonem söz konusu olmalıdır ve değişimin izahı için bu ara sesin bulunması 
gerekir. Andras Róna Tas’a göre Çuvaşçadaki /r/’nin gelişimi şu şekilde olmuştur: 

94 Alıntılandı: Talât Tekin,2003, a.g.e, s.3
95 Alıntılandı: Talât Tekin,2003, a.g.e, s.5
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(d) > ḏ > z > r. Görüldüğü gibi Çuvaşça /r/ fonemi, Tas’a göre proto bir sesten (ḏ), 
türemiştir(Tas, 1986, 216). Scherbak’a göre ise Moğol-Mançu Tunguz ve Türk 
dilindeki r//z//s; r//z; r//s sesleri, yani z, r, s sesleri Proto-Türkçe bir yumuşak /
zayıf *s’nin alofonlarıdır. Ona göre, bu yumuşak s, Genel Türkçede veya onun 
lehçelere ayrıldığı dönemde, bir grup lehçede ötümsüzlüğünü korudu, bir diğer 
grupta z’ye (ḏ) dönüştü, üçüncü grupta önce z’ye sonra da r’ye dönüştü. Scher-
bak’a göre, /z/ ve /r/, erken ses /s/ den türemiştir ( Scherbak 1966: 21-35).96 Bu da 
şema ile gösterirsek şu şekilde olmuş olmalıdır.

/s/
/s/

/z/

/ḏ/

/r/

/z/

Tekin’e göre bu fikir de ikna edici değildir ve Ramstedt’in görüşü daha man-
tıklıdır. Görüldüğü gibi, /z/, /r/ ve /ş/, /l/ konusunda iki büyük ve zıt görüşün 
yanında/karşısında, bir de üçüncü görüş yer almaktadır. Bu üçüncü görüşe göre 
bu sesler, başka ve daha eski bir sesten veya ses grubundan doğmuşlardır. Bu 
üçüncü görüşe temel/destek olması hasebiyle fonem teorisi bahsinde ortaya koy-
duğumuz, fonemik birleşme(merger) ve fonemik yarılma (split) kurallarını tekrar 
hatırlayalım.

Fonemik/fonetik birleşme: 1) A, B > A; 2) A, B > B; 3) A,B > C
Kural: Bu birleşmenin gerçekleşmesi için mutlaka daha eski bir sesin (fo-

nem/alofon) veya seslerin mevcut olması gerekir. Herhangi bir ses birleşme veya 
yarılma olmadan başka bir sese dönüşmez, dönüşemez.

Fonemik/fonetik yarılma: 1) A > A, B; 2) A > A, B < B > C
Kural: Yarılma anında veya sonrasında asli ses mutlak surette varlığını sür-

dürür. Ne kadar süre yaşar ve hangi özellikle yaşar belli olmaz, ama herhangi bir 
ses, yarılma anında birden yok olmaz. İlk aşamada ikiye yarılan ses, bir dalda 
mutlaka devam eder. Diğer dal, benzer başka bir sese (önce alofon sonra fonem 
olabilir) dönüşür. İlk yarılma sonrasında, varlığını sürdüren asli ses, daha sonraki 
bir dönemde zayıflayıp başka bir yarılma ile proto-sesteki özelliğini kaybedebilir 
veya çok uzun süre varlığına devam edebilir. Bu nedenle yukarıda Talât Tekin’in 
aynı anda hem ḏ sesinin hem de z sesinin yaşıyor olmasını, iddiadaki zayıflık 
olarak görmesi, fonetik açıdan sıkıntılıdır.

Sonuç
Bu konudaki bizim teklifimiz şudur. Bir dilde ses değişmeleri temel olarak 

ya birleşme yoluyla ya da yarılma yoluyla meydana gelmektedir. Her iki durumda 
da asli ses (orijinal fonem) ilk aşamada varlığını korur veya yakın bir sese dönü-
şür. Esas olan, fonetik /fonemik yarılmalarda en az üç sesin (fonem) aynı anda 

96 Alıntılandı: Talât Tekin,2003, a.g.e, s.6
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var olmasıdır. 1. asli ses (yarılır), 2. birinci dal (asli ses), 3. ikinci dal (başka ama 
benzer bir ses). Buna göre biz lamdasizm-rotasizm veya sigmatizm-zetasizm gö-
rüşünden herhangi birinin değil, üçüncü bir görüşün değerlendirilmesi gerektiğini 
ileri sürüyoruz. Yani /z/, /r/, /ş/, /l/ seslerinden biri diğerinde çıkmamıştır. Bu ses-
ler başak bir proto-sesten muhtemelen ḏ sesinden veya onun atası bir sesten, başta 
fonetik bir yarılma sonucunda ortaya çıkmış ve sonra da foneme ya da alofona 
dönüşmüşlerdir.  Türk dilinde ve diğer dillerdeki bu seslerin denkliği meselesi, ya 
Clauson’un (1956, 181-87) dediği gibi ödünçleme yoluyla olmuştur ya da daha 
erken bir dönmede başka bir proto-sesten türemiştir ki bu proto ses r ve z denkliği 
açısından içinde d, r, t, z ve y sesini de barındıran ḏ veya ona yakın bir sestir. Bu 
bağlamda, Eski Türkçede görülen aḏaq kelimesi ile eḏgü kelimesi bize en önem-
li ipuçlarını vermektedir. Benzer durum l ve ş için de geçerlidir. Bizim, /z/ ve 
/r/ denkliği ya da türemesi ile ilgili hipotezimiz aşağıda şema ile özetlenmiştir.97 
denkliği ya da türemesi ile ilgili hipotezimiz aşağıda şema ile özetlenmiştir.98

99

*ѳ1 (Altay)*ѳ1 (Ural)

*ѳ (erken-ses)Ural-Altay öncesi

ø/r/ *ḏ1 (erken- Türk)*ѳ2 (Moğol)

/z//r/

/r/

/z/

/ḏ/3 (Genel Türkçe, 
aḏaq modeli)

/ḏ/4 (Çuvaş)99

/z//r/
/ḏ/2 (aḏaq modeli)/z/

/r/ /z/
/z/ /d/ /t/ /y/ /r/

ø

Ural-Altay dö-
nemi

Teklif: Türk dilinde ve eğer denklik mutlak ise diğer dillerde görülen ses 
denklikleri lamdasizm-rotasizm veya sigmatizm-zetasizm kavramları 
bağlamında tartışılmamalıdır. Bu sesler kuşkusuz başka proto-seslerin 
devamıdır ve mutlak surette yarılma veya birleşme sonucunda meydana 

97 Bu şema, semantik denkliği de olan kelimelerdeki fonemik/fonetik denkliği göstermektedir.
98 Bu şema, semantik denkliği de olan kelimelerdeki fonemik/fonetik denkliği göstermektedir.
99 Róna Tas’a göre Çuvaşçadaki (d) > ḏ > z > r değişimi 1072-1230 yılları arasında gerçekleş-

miştir. (1986: 216) (Alıntı: Fevzi Ersoy: 76) 
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gelmişlerdir. Proto-sesi görmezden gelerek bir sesten başka bir sesin çıktığını 
iddia edersek dilin fonolojik kuralını ihmal etmiş oluruz. Buna göre /r/ veya /z/ 
den biri diğerinde çıkmış değildir. Her iki ses de bir proto-fonemin (*ѳ veya ḏ) 
önce alofonları olmuş, sonra foneme dönüşmüşlerdir. Aslında, örneğin, Çuvaş 
Türkçesi ve Genel Türkçe bağlamında bakarsak, bu iki ses belli yerlerde fonem 
bile değildir. Yapılan karşılaştırmalarda verilen örneklerde r ve z denkliği aynı 
zamanda semantik denkliği de içermektedir: qır (Çuv.) ~ kız (Türk.), çul (Çuv.) 
~ taş (Türk.). Bu durumda anlam ayırt etmeyen seslere fonem değil, alofon 
dendiğini yukarıda ortaya koymuştuk. O hâlde, aslında alofon (ses alt birim) 
olan bu seslerin türediği asıl fonemin (orijinal fonem) varlığı kaçınılmaz değil 
midir? Öyle ise bu asli ses, şemada gösterdiğimiz gibi bir proto-sestir (fonem) 
ve /r/ ve /z/ seslerinden (alofon) biri diğerinden türememiştir, her ikisi de bir 
erken sese farklı zamanlarda ve farklı yerlerde bağlanmaktadır.
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TÜRKÇEDE AYNI SÖZÜN ZIT VEYA UZAK ANLAMLAR 
BİLDİRMESİ ÜZERİNE

Fevzi KARADEMİR

Giriş

Türkçenin söz varlığında çok anlamlılık (polysemy) önemli yer tutar. Kimi 
kelimeler, kullanıldığı bağlama göre onlarca nüanslı anlam kazanır. Örneğin Ay-
verdi, almak için 60, çekmek için 74, tutmak için 59 nüanslı anlam belirler100. Bazı 
örneklerde kelimenin barındırdığı anlamlar arasında bir uzaklığın hatta zıtlığın 
varlığı dikkat çeker. Okşamak eyleminin hem sevmek hem dövmek; ağmak’ın hem 
çıkmak hem inmek; değme’nin hem sıradan hem seçme, üstün anlamında kulla-
nılması gibi.

Bu tür kullanımların tespiti, Türkçe kelimelerin anlam sınırlarının belirlen-
mesi ve söz varlığının daha bilinçli kullanılması açısından önemlidir.

Bu çalışmada Misalli Büyük Türkçe Sözlük (MBTS) esas alınarak, söz ko-
nusu örnekler tespit edilmeye çalışılmıştır. Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ün esas 
alınmasında onun Türkiye Türkçesi yazı dilinin en kapsamlı (3549 s.; 61 bin ana 
madde) sözlüklerinden biri olması ve anlamsal nüansları kapsamlı olarak verme-
ye çalışması etken olmuştur.

Çalışmada öncelikle çok anlamlılık, eş adlılık, anlam genişlemesi, çok an-
lamlı sözlerin anlamlarının sözlüklerde sıralanışı ve aynı sözün zıt anlamlar bil-
dirmesi konularına değinilmiş, daha sonra taramadan elde edilen veriler sunul-
muştur.

Çok anlamlılık, eş adlılık, anlam genişlemesi ve çok anlamlı sözlerin an-
lamlarının sözlüklerde sıralanışı

Kelimeler, ses ile anlam/görev ilişkisinden doğan birimlerdir. Ses/ses dizisi 
(gösteren/işitim imgesi) temelde bir kavramı (gösterileni) işaretlemek üzere orta-
ya çıkmakta, ancak zamanla birbiri ile ilişkili türlü kavramları da karşılar duruma 

100 Ayrıca bk. ağız, ayak, çıkmak, düşmek, geçmek, gelmek, göz, iç, inmek, iş, kalmak, vurmak 
kelimelerine (Ayverdi, 2006; 2011; Komisyon, 2005).
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gelebilmektedir. Hemen bütün dillerde görülen bu durum, yani kelimelerin birden 
çok kavramı yansıtır duruma gelmiş olmaları, ilgili kaynaklarda çok anlamlılık 
olarak ifade edilmektedir (Aksan, 1998: 188; Vardar, 1998: 65; Acar, 2010: 242; 
Ahanov, 2008: 94; Karaağaç, 2013a: 215).

Evrende kavramların sayısız, ancak gösterenlerin sayılı olması, çok anlam-
lılığı doğuran nedenlerin başında gelir. Zira insanoğlu iç ve dış dünyasını keşfet-
tikçe karşılaştığı yeni durum, olay, olgu ve nesneleri seslerden örülü bir imgeye 
yüklemek ister. Ancak her kavram için yeni bir imge oluşturmak her zaman müm-
kün olmaz. Dolayısıyla varlık bilimsel ve psiko-sosyal türlü ilgilerden hareketle 
aynı ses imgesini birden fazla kavram için kullanmak durumunda kalır (Ahanov, 
2008: 96; Güven 2013: 80). Bunun yanı sıra dilin kullanımından kaynaklı kimi 
bağlamsal ve estetik saikler, anlam değişmeleri ve biçim birleşmeleri (Düzen-
siz ses değişmeleri veya alıntılar yoluyla birleşen biçimlerde görülen aldatıcı çok 
anlamlılık) de çok anlamlılığın nedenleri arasında sayılır (Karadüz, 2009: 642; 
Karaağaç, 2013: 215).

Çok anlamlılık çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır. Örneğin, Grünberg (1999), 
Anlam, Belirsizlik ve Çokanlamlılık adlı eserinde konuyu felsefe-mantık düzle-
minde ele almış, çok anlamlılığı 1. Sentaktik çok anlamlılık, 2. Semantik çok an-
lamlılık, 3. Pragmatik çok anlamlılık olmak üzere üç başlıkta değerlendirmiştir. 
Uçar (2009), Türkçe Eylemlerde Çokanlamlılık: Uygunluk Kuramı Çerçevesinde 
Bir Çözümleme adlı doktora tezinde konuyu dil bilimsel açıdan incelemiş, konuy-
la ilgili dil bilimsel yaklaşımları, tanım ve tasnif sorunlarını, çok anlamlılık-eş 
adlılık ayırımını kapsamlı bir biçimde ortaya koymuştur. Yine Acar’ın (2010), 
Çokanlamlılık-Eşadlılık İkileminde İştirâk-i Lâfzî ve Güven’in (2013) Dil, Anlam 
ve Çokanlamlılık başlıklı makaleleri de çok anlamlılık konusunu etraflıca işleyen 
çalışmalardandır.

Sözlük birimlerindeki çok anlamlılığa karşılık olarak bağımlı birimlerde de 
çok işlevlilik/çok görevlilik söz konusudur. Bu duruma Ceritoğlu, şöyle işaret et-
miştir: “Türkçedeki ek biçim birimler de ses yapıları, üstlendikleri görevler veya 
görev ilişkileri bakımından sözlere benzer şekilde sınıflandırılabilir. Yani ek biçim 
birimleri çok görevli ekler, eş görevli ekler, zıt görevli ekler ve eş sesli ekler101 
başlıkları altında toplamak mümkündür. (…) Yapımlık, sahiplik, öznelik, sayı, şa-
hıs, zaman, şekil, olumsuzluk gibi dil bilgisi görevlerinden en az ikisini aynı anda 
yerine getiren ek biçim birimler çok görevli ekler olarak adlandırılır” (Ceritoğlu, 
2011: 1240-1241).

101 Ceritoğlu eklerdeki eş sesliliği şöyle açıklar: “Aynı ses yapısına sahip olmalarına karşın 
farklı görevleri bulunan ekler eş sesli eklerdir. Mesela, ‘ı’ ek biçim birimi kaz- fiilinden 
hem ‘kaz-ı-’ fiilini hem de ‘kaz-ı’ ismini türetmektedir. Aynı ses yapısına sahip ek biçim 
birim isimden fiil (taş-ı-), teklik ve çokluk iyelik üçüncü şahıs eki (ağacın dal-ı ) ve belirtme 
hâli eki (dal-ı kır) olarak da görev üstlenebilmektedir. Türkiye Türkçesinde eş sesli ekler 
oldukça fazladır” (Ceritoğlu, 2011: 1240). 
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+cA ekinin geldiği kelimeye eşitlik, benzerlik, mukayese, pekiştirme, kü-
çültme gibi çok sayıda farklı anlam katması ve bağlamına göre farklı dil bilgilik 
görevler yüklenmesi bağımlı birimlerdeki çok işlevliliğe/çok görevliliğe örnek 
gösterilebilir (Tosun, 2010: 1473-1486; ayrıca bk. Tepeli 2006; Gedizli, 2012; 
Atmaca, 2013).

Çok anlamlılıkla ilgili yeterli literatür bilgisi yukarıda bir kısmını zikrettiği-
miz çalışmalarda mevcut olduğundan bu konuda daha fazla detaya girilmeyecek, 
çok anlamlılık (polysemy)-eş adlılık102 (homonymy) ayrımına değinilecektir. Zira 
kimi sözcüklerle ilgili olarak bir çok anlamlılığın mı yoksa eş adlılığın mı söz ko-
nusu olduğunu tespit etmek kolay olmamakta, çok anlamlılık ile eş adlılığın bir-
birine karıştırılması önemli bir sözlükçülük sorunu olarak kendini göstermektedir.

Bit- eylemi söz konusu durum için açıklayıcı bir örnektir. Vahit Türk vd. 
“leb-i şîrînden ol su kevser olmış / biten kamışları ney-şekker olmış (Şeyhi, Hüs-
rev ü Şirin)” mısralarındaki biten sözünü biçim bilgisi açısından incelerken şu 
notu düşmüşlerdir: “bit- fiili kendi içinde zıt anlamlı bir kelimedir. Tamamlan-
mak, tükenmek, sona ermek anlamı yanında doğmak, ortaya çıkmak anlamına da 
sahiptir. Fiilin Eski Türkçedeki biçimi büt-’tir, bu biçimin hatırası büt-ün kelime-
sidir. Fiilin ünlüsü daralmış ve bugünkü biçimi oluşmuştur” (Türk vd. 2011: 259).

Ancak Vahit Türk vd.nin bu zıt anlamları tek bir bit- eylemine ait saymala-
rına karşılık; gerek Misalli Büyük Türkçe Sözlük gerekse Türk Dil Kurumunun 
(TDK) Türkçe Sözlük’ü (TS) işaret edilen zıt anlamlar için bitmek (I) Sona er-
mek, tükenmek, tamamlanmak (…); bitmek (II) Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp 
yetişmek (…) şeklinde eş adlı iki ayrı bit- eylemi belirlemişlerdir (MBTS: 388; 
TS: 288). Aynı şekilde Gülensoy da ikisinin de ilk şekli büt- olan iki bit- eylemini 
madde başı olarak belirlemiştir (Gülensoy, 2007: 151).

Karaağaç, çok anlamlılık ile eş adlılığın bu girift ilişkisine şöyle işaret etmiş-
tir: “Dillerin ses ve anlam yapılarının sürekli değişmesi, çok anlamlılıktan eş ses-
liliğe, eş seslilikten çok anlamlılığa sürekli bir geçişin kapısını açar. Bugün için 
çok anlamlı görünen sözlerin bütün anlamları eş seslilik içinde olabilir veya bu-

102 Geleneksel dil bilgisindeki eş seslilik terimine karşılık olarak bugün dil bilim çalışmalarında 
gösterileni ayrı, göstereni özdeş olan sözcüklerin özelliği (örn. bir ‘renk’ bildiren kara ve 
‘toprak parçası’ belirten kara sözcükleri) anlamında daha çok eş adlılık (homonymy) terimi 
kullanılmaktadır. Eş seslilik (homophony) ise kimi dillerde görülen yazılışı ayrı, söylenişi 
aynı olan sözcüklerin özelliği (Örn. Fransızca seau ‘kova’, sceau ‘mühür’, saut ‘atlama’, 
sot ‘budala’.) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu anlam alanını paylaşan diğer bir terim de 
açıklaması; “kimi dillerde görülen söylenişi ayrı yazılışı aynı olan sözcüklerin özelliği 
[örn. Fransızcada fils’ (fil ‘iplik’in çoğulu) ile fils ‘oğul’]” şeklinde verilen eş yazımlılık’tır 
(homography) (Vardar, 1998: 97-78; Aksan, 1998: 192). Tepeli, farklı terimlerle karşılanan 
bu türden yapılar için daha kapsayıcı olacağını düşündüğünden eş biçimlilik ve eş 
gösterenlilik terimlerini önermiş, ancak kendisi eş biçimlilik terimini yeğlemiştir (2006: 21). 
Atmaca ise, “Eşseslilik, eşadlılık ve eşyazımlılık terimlerinin her üçünü de en iyi karşılayan 
üst kategorideki terim eşgösterenlilik olmalıdır.” diyerek üst terim olarak eşgösterenlilik’i 
tercih etmiştir (2013: 118 vd.).
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gün anlamları arasındaki ilişki unutulduğu için eş sesli olarak düşünülen sözler, 
aslında eski devirlerin çok anlamlı tek bir sözü olabilir” (Karaağaç, 2013a: 216).

Araştırmacılar, çok anlamlılık ile eş adlılığın ayırımını yapmak için belli öl-
çütlerin esas alınabileceğini ileri sürmüşlerdir. Örneğin, Aksan’a göre; iki ögenin 
eş adlı iki ayrık sözcük mü, yoksa aynı ögenin değişik anlamları mı olduğunu kes-
tirme güçlüğü, bunlar arasında anlam ilişkisi bulunup bulunmamasına göre gide-
rilebilir. Araştırmacının ifadeleri şöyledir: “Eğer anlam ilişkisi varsa, bu iki öge 
aynı sözcüğün değişik anlamlarında kullanılışını gösterir. El sözcüğünde olduğu 
gibi, anlam bakımından bir bağlantı kurulamıyorsa iki ayrı sözcükle, zamanla 
eşsesli duruma gelmiş iki ayrı ögeyle karşı karşıyayız, demektir. Nitekim vücut 
bölümü olan el’in Eski Türkçedeki biçimi elig, ötekinin ise el (il) dir” (1998: 190).

Atmaca, Eşgösterenlilik ve Çokanlamlılık’ı Ayırma Ölçütleri başlığında, “Dil 
bilimcilerin pek çoğu çokanlamlı bir kelimenin farklı leksik anlamları ile eşgöste-
renli kelimeler arasında kesin bir sınır belirlemenin çok zor olduğunu söylerler” 
bilgisini aktardıktan sonra, çeşitli araştırmaları referans göstererek şu ölçütlerden 
yararlanılabileceğini belirtir:

Kelimelerin etimolojik içeriği; kelimelerin sahip oldukları anlam yüklerinin 
birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı; kelimenin gelişim seyri, yazma eserlerde 
kazandığı dil içi ve dil dışı bağlamlar; kelimenin çıkış noktası, yani kelimenin 
sahip olduğu ilk kavram alanı; morfolojik yaklaşım/lar (Atmaca, 2012: 122 vd.; 
Ayrıca bk. Uçar, 2009: 74 vd.).

Çok anlamlılıkla karışan terimlerden biri de anlam genişlemesidir (semantic 
extension). Bu iki terimi hemen hemen aynı kavramsal değerle kullananlar ol-
duğu gibi nüanslı anlamlara karşılık olarak kullananlar da vardır. Aksan’a göre, 
çok anlamlılık, tek kavramı karşılayan bir kelimenin zamanla birden çok kavramı 
yansıtır duruma gelmiş olması iken anlam genişlemesi, bir kelimenin daha önce 
bir kavramın bir bölümünü ya da bir türünü gösterirken, zaman içinde o kavramın 
bütününü, bütün türlerini anlatır duruma gelmesidir (1998: 188, 214; Ayrıca bk. 
Karaağaç, 2013a: 146). Örneğin selpak; nova, gala gibi bir marka ismi iken çok 
kişi tarafından kağıt mendil yerine kullanılmaktadır. Aynı şekilde, bir margarin 
markası olan sana da genelleşerek katı yağ anlamında kullanılır olmuştur (İnce 
1993: 241). Anlam genişlemesini genelleşme ile özdeş olarak sunan bu görüşe 
karşın, Özavşar, “Artzamanlı Anlam Değişmeleri: Marzubânnâme Örneği” adlı 
çalışmasında anlam genişlemesinin türleri olarak genelleşme (kapucı örneği), me-
cazlaşma (tartmak/dartmak örneği), terimleşme (bucak, dirnek, kamu örnekleri), 
tabu ve örtmece (adet örneği), argo (azmak örneği) ve komşuluk ilişkisini (koltık 
örneği) sayar (2012: 1122-1125). Görüldüğü üzere, Özavşar’ın verdiği örnekler 
aynı zamanda çok anlamlılık örnekleridir (Bu konuda ayrıca bk. Sav, 2003; Çe-
kin-Gören, 2013). Mevcut görüşler karşılaştırıldığında, genel bir değerlendirmey-
le, anlam daralmasının karşıtı olan anlam genişlemesinin çok anlamlılığa giden 
yol olduğu söylenebilir.
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Çok anlamlı sözlerin anlamlarının sözlüklerde sıralanışına gelince, “Genel 
sözlüklerin çokanlamlı madde başlarındaki anlamlar sıralanırken birinci olarak 
temel anlam, ardından yan anlamlar verilir. Temel anlam, -kabaca- bir sözcük 
söylendiğinde, okunduğunda veya yazıldığında akla gelen ilk anlamdır. Yan an-
lam ise, bu temel anlama bağlı olarak zaman içinde ortaya çıkan diğer anlam(lar)
dır” (Boz, 2009: 147). Temel ve yan anlamlar, anlambilim çalışmalarında genelde 
gerçek anlam olarak kabul edilir (Çolak Bostancı, 2009: 151). Ancak yan anlamı 
mecaz anlam içinde sayan araştırmacılar da bulunmaktadır (bk. Gürbüz, 2008: 
197-212). Sözlüklerde bu anlamların yanı sıra sözcüklerin mecaz ve argo anlam-
larına da yer verilir.

Bu arada, zaman içerisinde sözcükler yeni yan anlamlar kazanabilir, daha 
önce var olan kimi anlamlar eskiyip kaybolabilir, anlam sıralamasında da deği-
şimler gerçekleşebilir. Böylece bir yan anlam veya mecaz anlam temel anlam 
sırasına geçebilir. Çolak Bostancı “Mecaz Anlamı Temel Anlama Dönüşen Keli-
meler” başlıklı çalışmasında bugünkü Türkçenin söz varlığında yer alan yüzden 
fazla kelimenin, Türkçe sözlüklerde mecaz olarak belirtilen bazı anlamlarının, 
mecaz olmaktan çıktığını, hatta temel anlam durumuna geldiğini belirtir (2009: 
151). Ancak sözlüklerde söz konusu değişimlerin gözetildiğini, anlamların sıra-
lanışında sözlükler arasında bir uyumun olduğunu söylemek güçtür (Boz, 2009: 
146-158). Konuyu yine yukarıda değindiğimiz bit- eylemi ile örneklemek istiyo-
ruz. Temel anlamı sona ermek, tamamlanmak olan bit- eylemi için Misalli Büyük 
Türkçe Sözlük 5; Türkçe Sözlük 4 anlam belirlemiş. Sözcüğün çok beğenmek, 
hayran kalmak anlamını Misalli Büyük Türkçe Sözlük mecaz¸ Türkçe Sözlük argo 
olarak değerlendirmiş. Bu sözcüğün verilişinde basılı Türkçe Sözlük ile genel 
ağdaki elektronik sürümü arasında da fark vardır. Basılı Türkçe Sözlük 4, elekt-
ronik sözlük 5 anlam belirlemiş. Basılı Türkçe Sözlük’teki 3. mec. Çok yorul-
mak, kuvveti ve dayanacak gücü kalmamak şeklindeki madde, elektronik sözlükte 
3. mec. Çok yorulmak. 4. mec. Güçsüz kalmak, çok zayıflamak şeklinde iki madde 
olarak verilmiştir. Benzer durum, ikinci bit- eylemi için de söz konusudur. Eyle-
min sözlüklerde verilişi şöyledir:

Misalli Büyük Türkçe Sözlük:
bitmek geçişsiz f. (Eski Türkçe büt-mek) 1. (Tohum için) Filizlenip toprak-

tan dışarıya çıkmak, yeşermek, yetişmek, büyümek: Seni güden çoban gayri güt-
mesin / Yaydığı yerlerde otlar bitmesin (Kul Mehmed). (…). 2. (Saç, tüy kıl için) 
Çıkmak, uzamak: Bir ayda iki misli kıl biter (Burhan Felek) (s. 388).

Türkçe Sözlük (basılı):
bitmek (II) 1. Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek: Buğdayla arpadan 

başka ne biter bu topraklarda?”-F. R. Atay. 2. argo. Beklenmedik zamanda orta-
ya çıkmak (s. 288).
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Türkçe Sözlük (Genel Ağ):
bitmek (II) 1. Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek: Buğdayla arpadan 

başka ne biter bu topraklarda?” -F. R. Atay. 2. Beklenmedik zamanda ortaya 
çıkmak: Aynı anda sahnenin her yerinde birden bitiyor, bir şarkıcıdan çok bir göz 
bağcıya benziyordu.” -M. Mungan.

Görüldüğü üzere Türkçe Sözlük’ün tek maddede (1. madde) verdiğini Misalli 
Büyük Türkçe Sözlük iki maddede vermiş. Türkçe Sözlük’te ikinci ve argo olarak 
yer alan anlam, Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te yer almamıştır. Türkçe Sözlük’te 
argo olarak işaretlenen anlam, eğer bir yazım kusuru yoksa, onun elektronik sü-
rümünde argo olarak işaretlenmemiştir.

Buraya kadar sözcüklerde çok anlamlılık olgusu; çok anlamlılık, eş adlılık ve 
anlam genişlemesi terimleri arasındaki kavramsal ayırtı, çok anlamlılığın sözlük-
lere yansıma biçimi üzerinde duruldu. Son olarak aynı sözün zıt anlamlar bildir-
mesi konusuna değinilecektir.

Aynı sözün zıt anlamlar bildirmesi
Dil bilim çalışmalarında acı-tatlı, az-çok, iyi-kötü örneklerinde olduğu gibi 

anlamları karşıt olan sözler, zıt anlamlı (antonymous) sözler olarak değerlendirilir 
(Korkmaz, 2003: 142; Vardar vd. 1998: 136). Zıtlık (karşıtlık), özellikleri sıfırdan 
sonsuza doğru derecelenebilen kavramlar için söz konusu olup her kavramın zıddı 
yoktur. Örneğin, sıcak ile soğuk zıt anlamlı sözcüklerdir ancak ılık ile dondurucu 
zıt anlamlı değildir. Yine bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı sayıl-
maz. (Şentürk, 2001: 34’ten akt.: Büker-Zeytinkaya, 2013: 188). Zıtlığa yakın 
anlam farklılıkları ise uzak anlamlılık olarak tanımlanır. Sözü geçen ılık ile don-
durucu kelimelerinin anlam farklılığı bu kategoride sayılabilir. Yine hoş-çirkin 
kelimelerinin anlam farklılığı da uzak anlamlılığa örnek gösterilebilir.

Farklı göstergelerin zıt anlamlar bildirmesi bilinen bir gerçektir. Peki, aynı 
gösteren zıt kavramları işaretleyebilir mi? Başka bir ifadeyle çok anlamlı bir sö-
zün anlamları arasında karşıtlık bulunabilir mi? Güven, çeşitli araştırmaları kay-
nak göstererek Arapça ile ilgili olarak özetle şu aydınlatıcı bilgileri vermektedir: 
Kelimelerin anlamları göz önünde bulundurduğunda çok anlamlı kelimeler; a. 
farklı anlamlara delalet eden çok anlamlı kelimeler; b. zıt anlamlara delalet eden 
çok anlamlı kelimeler (ezdad) olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Çok anlamlılığın bir 
türü olan ve bir lafzın iki zıt anlamı ifade etmesi durumu olarak tanımlanan ezdâd 
kelimesi de hem bir şeyin tersi, karşıtı, hem de eşi benzeri anlamında olup zıt 
anlamlar barındırmaktadır. Yine el-cevn (hem siyah hem beyaz anlamında); bey-
n(e) (hem ayrılık hem birleşme anlamında); zann (hem şekk ve şüphe hem yakîn/
kesinlik anlamında); as’as (hem akşam karanlığı hem de sabahın ilk aydınlığı 
anlamında); sır (vermek) (hem bir sözü açığa vurmak, açıklamak hem de gizlemek 
anlamında) kelimeleri, Arapçada zıt anlam içeren örneklerden birkaçıdır (2013: 
91 vd.).
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Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi anlam bakımından birbirine zıt iki kav-
ramı tek bir kelime ile ifade etme (isimlendirme) olgusunun, Arapların dilsel bir 
geleneği olarak kabul edildiğini kaydeden Güven, bu zıtlığın şu tür yollarla ortaya 
çıktığını belirtir:

Kelimelerin zihinde zıt anlamları da çağrıştırması durumu, bir şeyin niteliği-
ni daha iyi ve vurgulu bir şekilde ifade etmek için o niteliği zıt anlamıyla anlatma 
çabası (Bir şeyin aşırı derecede güzel olduğunu ifade etmek için korkunç olarak 
nitelendirmek gibi.), lehçe farklılıkları, başka dillerden aktarma (2013: 93-94).

Yaptığımız taramada Türkçede de çok anlamlı kimi sözlerin zıt veya zıtlığa 
yakın uzak anlamlar içerdiği tespit edilmiştir. Aşağıda Misalli Büyük Türkçe Söz-
lük’ten hareketle çok anlamlı sözlerden anlamları arasında zıtlığın veya zıtlığa 
yakın bir uzaklığın olduğunu tespit ettiğimiz örnekler sunulmuştur.

Misalli Büyük Türkçe Sözlük’e göre Türkçede anlamları arasında zıtlık veya 
uzaklık bulunan çok anlamlı sözler:

Yapılan taramada temel anlam ile yan anlamları arasında veya yan anlamla-
rının kendi aralarında zıtlığın veya uzaklığın olduğu, kimisi kökteş olan toplam 
157 söz tespit edildi. Anlamları arasında zıtlık veya uzaklığın olduğu tespit edilen 
sözler alfabetik olarak listelendikten sonra belli örneklerden hareketle genel bir 
değerlendirme yapıldı. Kaçıncı anlamlar arasında zıtlığın/uzaklığın gözlendiği-
ni belirtmek için, anlamlar sözlükteki numaraları ile verildi. Anlamlar verilirken 
mümkün olduğunca anlamları belirtmek üzere kurulan açıklama ifadeleri olduğu 
gibi aktarılmaya çalışıldı. Uzun açıklamalarda gerektiğinde kısaltmaya gidildi. 
Açıklamalar için verilen örnek cümlelerden lüzumu halinde kimi örnekler alındı. 
Bu arada tek kelimelerin yanı sıra sözlüğün iç madde olarak sunduğu kalıp ifade-
lere de yer verildi.

Hiç şüphesiz tespit edilen sözlerin her biri için ayrı bir değerlendirme yap-
mak, aralarında zıtlık veya uzaklık görülen anlamları karşılaştırmak, bu zıtlaşma 
veya uzaklaşmanın kaynağına inmek gerekirdi. Ancak çeşitli morfo-etimolojik 
araştırmaları da gerektirecek böyle bir değerlendirmeye, bir bildirinin sınırlarını 
aşacağından, girişilmedi.

Anlamları arasında zıtlık veya uzaklık bulunduğu tespit edilen sözler:
1 a ünl. 2. Sevgi ve şefkat ifade 

eder:
“A benim güzel kızım!”

3. Öfke bildirir: “A, bu çok oldu 
artık!”

2 abdal i. 1. Kalender, gezgin 
derviş, derviş

3. sıf. Aklı kıt, idraki zayıf. bk. 
aptal

3 abdest-abdes-
aptes i.

1. Namaz kılmak, 
Kur’an-ı Kerim okumak 
gibi ibadetleri yerine 
getirebilmek için (yapılan 
temizlik)

2. Mesane ve bağırsaklar yoluyla 
vücuttan dışarıya atılan maddeler: 
“Küçük abdest.” “Büyük abdest.”
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103

103 Ayverdi’ye (2006) göre adamcıl kelimesinin asıl manası insandan kaçandır. İkinci manası 
sonradan ortaya çıkmıştır.

4 abla i. 1. Bir kimsenin kendinden 
büyük kız kardeşi. 

5. argo. Genelevde yönetici kadın, 
mama.

5 açık sıf. 15. Gizli tarafı 
bulunmayan, saklanmaya 
gayret edilecek bir yanı 
olmayan: “Evlendiği 
çocuk açık ve dürüst bir 
gençtir.”

19. Kusurlu, eksik, zayıf (taraf, 
nokta vb.): “Açık taraflarını 
ustalıkla örterdi.”

6 adamakıllı zf. 1. Tam gerektiği gibi, 
mükemmel şekilde, iyice. 
Bunu mutlaka adamakıllı 
belirtmeliydi (Ahmet 
Hamdi Tanpınar).

2. Çok haddinden fazla, aşırı 
derecede: Bilhassa uykuları son 
günlerde adamakıllı bozulmuştu 
(Ahmet Hamdi Tanpınar).

7 adamcıl sf. 1. İnsandan kaçan, 
başkalarıyla görüşmekten 
çekinen, merdümgiriz.

2. insana yakın olan, insandan 
kaçmayan (kimse), munis.103

8 af i. 1. Suç, kusur ve hatayı 
cezalandırmama, 
bağışlama: Çünkü bu ses 
ümidin ve affın sesiydi 
(Abdülhak Hamit). 

3. esk. Görevden, işten 
uzaklaştırılma: “Müdürlükten 
affını istedi.”

9 ağa i. 1.Genellikle köy ve 
kasabalarda sözü geçen, 
nüfuzlu, zengin kimse. 
2. Büyük, hatırı sayılan, 
saygı gösterilen kerem 
sahibi halk adamı.

6. Eskiden konaklarda çalışan 
hizmetkârların başı: Vekilharçlık 
ederek, ayak öperek, dayak yiyerek 
yetişen ağalar… (Namık Kemal)

10 ağır sf. 4. Kıymetli, değerli, 
gösterişli: Bu ağır hediye 
kime gidecek (Necip F. 
Kısakürek). 

15. (Koku için) keskin, kerih, 
kötü: Top sesi ağır bir kabristan 
rayihasına karışıyor (Cenap 
Şahabettin).

11 ağırlık i. 3. Kadınların taktıkları 
değerli ziynet eşyası, 
mücevherat, takı. 9. 
Ağırbaşlılık, ciddiyet, 
vakar, olgunluk… 
Oturuşundaki ağırlık ona 
yaşından büyük bir hava 
veriyor. 10. Ehemmiyet 
önem: Mesele yeniden 
ağırlık kazandı.

11. Kasvet, sıkıntı: Kalbine acı bir 
ağırlık çöktü (Ömer Seyfeddin) 
13. Yük, külfet, baskı: Üzerinden 
geçen bir günün ağırlığına 
tahammül edemiyormuş gibi… 
(Samipaşazade Sezai). (…), 16. 
Uykuda insanın üzerine çöken 
sıkıntı, kabus. 
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12 ağmak f. 1. (Yukarıya doğru) 
Çıkmak, (göğe doğru) 
yükselmek: İsa göklere 
ağsa yine dem urur 
Ahmed’den (Necati 
Bey’den). 

2. (Aşağıya doğru) Meyletmek, 
inmek: Güneş batıya ağıncaya 
dek çalıştılar (Reşat N. 
Güntekin’den).

13 akıllı sf. 1. Aklı, doğruyu görecek 
ve ona göre davranacak, 
gerekeni yapacak 
derecede olan: Bu çelebi 
gayet akıllı bir insandır 
(Ömer Seyfeddin). 

3. i. alay yoluyla. Sersem, aptal: 
“Akıllı, hiç o kadar para ile bu iş 
yapılır mı?”

14 akıtmak 3. Damlatmak: Arabanın 
benzin deposu akıtıyor.” 
Badem yağı koymuş, hayır 
etmemiş gliserin akıtmış, 
kâr etmemiş (Ahmet 
Rasim).

4. mec. Esirgemeden bol bol 
vermek, sarf etmek: “Bu iş 
uğruna milyonlar akıttı.”

15 alçaklık 2. Alçakça davranış, 
soysuzluk, bayağılık, 
adilik, zillet, denaet: Ben 
kurşuna dizilirdim, yine 
o alçaklığı yapmazdım 
(Namık Kemal). 

3. E. T. Türk. ve halk ağzı. Alçak 
gönüllülük, tevazu: Översen 
cümleden alçaklığı öv (Yunus 
Emre’den). Tevazu ve alçaklık 
içinde misli yok idi (Tezkiretü’l-
Evliya Terc. -T.S.). Din yolun 
miskinlik ile vardılar / Tanrı’ya 
alçaklık ile erdiler (Anasır-ı 
Erbaa-T.S.). 

16 almak f. 41. Azletmek: Onu genel 
müdürlükten aldılar.

48. (İş görecek bir kimseyi) 
Çalıştırmak üzere tutmak, hizmete 
başlatmak: “sekreter almak” “ 
Kapıcı almak”.

17 aman ünl. 5. Çok beğenme, zevk 
alma: Aman bitmesin bu 
rüya / Uyandırma beni 
kuzu (Orhan S. Orhon). 
Aman bir edalı kız gider 
(Orhan V. Kanık).

11. Küçük görme, beğenmeme: 
“Aman sen de mi geliyorsun?” 
“Aman şuna bakın, kendini adam 
yerine koymuş” “Aman onunla 
kim evlenir?” (I / 127).
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18 atılmak f. 15 (den) Kovulmak, 
uzaklaştırılmak, 
sürülmek: “Ordudan 
atılmak” “ Mektepten 
atılmak”. 16. (İşinden, 
memuriyetinden) 
uzaklaştırılmak, 
azledilmek.

24. Bir şeyi meslek edinip 
yapmaya başlamak, o işle ilgili 
çevreye girmek, katılmak, dâhil 
olmak. “Ticarete atılmak.”, 
“Sinemaya atılmak”

19 atlamak f. 1. Yüksek bir yerden, 
bir taşıttan, bir binek 
hayvanından inmek: 
Araba durdu, Ali Şekip’le 
Ahmet Cemil atladılar 
(Halit Z. Uşaklıgil). Surun 
kapısından girer girmez 
mutlaka attan atlardı 
(Ruşen E. Ünaydın).

2. Yüksek bir yere, bir taşıta, 
bir binek hayvanına binmek: 
Kısrağına atlarken ona kimse 
yardım etmedi (Refik H. 
Karay). Bir otomobil geçiyordu. 
Bomonti’ye gidiyor musun ağabey 
dedim. Atla dedi, atladım (Sait 
Faik).

20 ay ünl. 4. Keyif, hoşa gitme: 
“Ay, iliklerim ısındı.”5. 
Çok beğenme, takdir 
etme: “Ay ne güzel kız!”, 
“Ay dedi ne güzel kravat 
maşası, yeni mi aldın? 
(Peyami Safa).

7. Endişe, telaş, korku: “Ay şimdi 
ne yapacağız?” “Ay ne korkunç!” 
8. Usanç, bıkkınlık, sıkıntı: “Ay, 
bu çocuk beni bayıltacak ya.” 
–Ayy!... –Ne var abla sıktı mı? 
(Peyami Safa).

21 ayyar sf. ve i. 1. Hilekâr, düzenbaz 
(kimse). 2. Çapkın, 
serseri, külhani (kimse).

3. Çevik, yiğit (kimse).

22 azamet i. 1. Büyüklük, ululuk, 
yücelik, celal: Hak Teâlâ 
azamet âleminin pâdişehi 
/ lâ-mekândır olamaz 
devletinin taht-gehi 
(Şinasi).

3. Kibir, gurur: “Büyük bir 
azametle yürüyor.”“Azametinden 
geçilmiyor.”

23 azametli sf. 1. Büyük, ihtişamlı. 2. Büyüklük taslayan, çalımlı, 
kurumlu. 

24 azizlik i. 1. Manevi yücelik, ululuk, 
ermişlik. 

2. mec. Muziplik, şaka, latife: Bu 
defa ben azizliğe başladım (Reşat 
N. Güntekin). …Cebimde mahut 
paketi bulmuş, ahibbadan birinin 
azizliği zannetmiş (Fahri Celal).

25 baba i. 8. Tarikat büyüklerine, 
manevi mertebe sahibi 
kimselere verilen unvan. 

9. Yasa dışı ve gizli işler yapan 
çete başı.
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104 

104 Ayverdi (2006), bu sözcüğün yapısını şöyle açıklar: “Eski Türk. Baya “az önce, demin”den 
baya-kı>bayağı “önceki gibi, eskisi gibi.”

26 bayağı104 sf. 1. Değişik bir tarafı 
bulunmayan, farklı 
olmayan, sıradan. 2. 
Aşağılık, pespaye.

4. zf. Adeta, epeyce, iyice, 
enikonu: “Bayağı üzülmüştüm.” 
“Yakından gördüm, bayağı 
güzelmiş”

27 bayılmak f. 1. Geçici bir süre için 
şuur kaybına uğrayarak 
kendinden geçmek, 
baygın duruma gelmek. 

5. Argo. Vermek, ödemek: 
Parayı bayıldıktan sonra niçin 
olmaz? Her şey olur (Hüseyin R. 
Gürpınar).

28 becermek f. 1. Bir şeyi yapmayı 
başarabilmek, üstesinden 
gelmek, muvaffak olmak: 
Direksiyon tutmasını bile 
beceremezdi de bunları 
pek iyi bilirdi (Tarık 
Buğra). 

2. mec. Bozmak, kırmak, 
kirletmek, berbat etmek: “Orasını, 
burasını kurcalaya kurcalaya 
nihayet saati becerdin.” 

29 benzemek f. 1. (İki kimse veya şey 
arasında) birbirine 
uygun ve ortak taraflar 
bulunmak.

4. Berbat olmak, kötü bir durum 
almak, maskaraya dönmek. “Gene 
kömürlüğe girmişsin saçın başın 
benzemiş.”

30 benzer sf. 1. Başka bir şeyle ortak 
nitelikleri bulunan, 
başka bir şeyi andıran, 
müşabih: Yemen türküsü 
ile ona benzer türküler 
Anadolu’nun iç romanını 
yaparlar (Ahmet H. 
Tanpınar). 

3. alay. (Kendisinde olması 
gereken nitelikleri tam olarak 
taşımayan şeyler için) Az çok 
benzeyen, şöyle böyle, andıran: 
“Önümüze çorbaya benzer bir şey 
geldi.”

31 benzetmek f. 1. Benzer duruma 
getirmek. Sıcak bir 
nefesi andıran rüzgâr 
/Benzetmiş bu çölü 
tıpkı Mısıra (Yusuf Z. 
Ortaç). “2. (Bir kimse 
veya başka bir kimse veya 
şeyle) arasında benzer 
taraflar bulmak: Irmak 
kenarında, derya yüzünde 
/ kuğuya benzettim göller 
içinde (Karacaoğlan). 

3. Berbat etmek, kötü duruma 
sokmak: “Örtüyü benzetmişsin.”, 
“Üzerine hücum edip çocuğu bir 
güzel benzetmişler.”
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32 beşaret i. 2. Sevinç, memnuniyet: 
Beşarettir bana yanmak 
yolunda baş u can 
vermek (Eşrefoğlu Rumi). 
Buyurun Ali Bey diye 
beşaret gösterdi (Muallim 
Naci).

3. Alışılmamış, acayip, biçimsiz 
ve çirkin şey, ucube (Özellikle 
acayip giyinmiş kadınlar için 
kullanılır): Sus artık, sus ol, gelme 
üstüme, seni edepsiz, seni beşaret! 
(Ahmet Vefik Paşa). (I / 350).

33 bırakmak f. 21. Kesmek, sona 
erdirmek, devam 
ettirmemek: “Kıvamında, 
tavında bırakmak.” 

22. (Bıyık ve sakal için) Uzatmak. 

34 biçmek f. 4. mec. Takdir ve tespit 
etmek, koymak: “Fiyat 
biçmek, paha biçmek, 
kıymet biçmek” (Cenap 
Şahabeddin). 

5. mec. Mahvetmek, kırmak: 
Uğursuz tırpan durmadan bir saat 
rakkası gibi işlemiş, rast geldiği 
her şeyi biçmişti (Ahmet H. 
Tanpınar). 

35 bitirmek f. 4. Perişan etmek, harap 
etmek, mahvetmek: Bir 
güzelin derdi beni bitirir 
(Pir Sultan Abdal). 

5. Hayran bırakmak, mest etmek: 
“Sesinin güzelliği beni bitirdi.” 
Beni bitiren şahane bir jestle bileti 
uzattı (Tarık Buğra’dan).

36 bitmek f. 4. Perişan olmak, 
üzüntüden harap 
olmak, mahvolmak: Bir 
görülürsek bittiğimiz 
gündür (Aka Gündüz). 

5. mec. Çok beğenmek, hayran 
kalmak: Sana bitiyordu zaten, 
biliyorum (Peyami Safa’dan). 

37 biz zamir 2. Böbürlenme 
maksadıyla ben yerine 
kullanılır: Biz bu işi iyi 
biliriz. 

3. Tevazu maksadıyla ben 
anlamında kullanılır: “Biz 
yazdığımız bu eserin kusursuz 
olduğunu iddia etmiyoruz.”

38 aanım ünl. 1. Hoşnutsuzluk ve can 
sıkkınlığı ifade eder: 
Emsal somurtarak: 
“O anlatsın canım, o 
anlatsın”… (Hüseyin R. 
Gürpınar). 

2. “Kendi canım gibi sevdiğim, 
azizim, dostum” anlamında sevgi 
sözü olarak kullanılır: Kimseler 
görmemiş canım efendim / Sen 
gibi bir dilber gülbedenlikte 
(Türkü). 
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39 ceberut i. 1. Allah’ın her şeyin 
üstünde olan büyüklüğü, 
kudreti, ululuğu: Unutma 
kendini bilmiş ol ki 
ey insan / Müebbeden 
kalacak hilkatin esası 
nihan / Tasavvuf et 
ceberutum için bidayettir 
/ Mükevvenat ki fikrince 
bi-nihayettir / Kemine 
zerresidir asuman-ı 
hilkatimin (Mehmet Akif). 

2. (Anlam kaymasıyla) Zorbalık, 
merhametsizlik: Ceberutlarını 
milletlerin dil hürriyetine 
müdahaleye kadar götürmüşlerdir 
(Nihat S. Banarlı). 

40 cefakâr sf. 1. Cefa eden, eziyet 
veren: Bir merhaba 
gelmez asla dilinden / 
Daima cefakârsın Hak’tan 
bulasın (Gevheri).

2. (Anlam kaymasıyla) Cefa 
çeken, eziyet ve sıkıntıya 
katlanan, cefakeş: “Cefakar 
anne.” 

41 çalmak f. 1. Başkasına ait 
olan bir şeyi gizlice 
almak: “İngiliz 
cephesinden at kaçırıp 
bize satan bedeviler 
dönüşlerinde bizim 
atlarımızı çalıp İngilizlere 
satarlardı.” -F. R. Atay. 

17. Andırmak, benzer ve yakın 
tarafı olmak: “Bir vapur dumanı 
vardır ki siyahla kahveye çalar 
(Aka Gündüz).

42 çıkarmak f. 6. Vasfını kaybettirmek: 
“Kıskançlık kişiyi 
insanlıktan çıkarır.” 

10. Elde etmek, sağlamak: 
“Beş on kuruş çıkarmak.” 
“Rızkını çıkarmak.” Gülden gül 
yağı çıkarmak.” 38. Meydana 
getirmek, oluşturmak, hasıl 
etmek: “Duman çıkarmak.” “İs 
çıkarmak.” “Ses çıkarmamak.” 

43 değme sf. 1. Olur olmaz, rastgele, 
sıradan, herhangi bir: 
Od düştüğü yeri yakar 
/ Değme dalda gül mü 
biter (Karacaoğlan). Sırr-ı 
Hakk’a mahrem olmak 
değmenin kârı değil / Kim 
dilerse aşk ile yar olsun 
ağyar olmasın (Niyazi-i 
Mısrî). 

2. Seçme, üstün, değerli: Değme 
güzele değişmem / Böyle hanım 
az bulunur (Cahit S. Tarancı). 
Kerim Çelebi, değme binicileri 
imrendirecek ustalıkla kır atın 
koynuna kapanıp avlu kapısından 
çıktı (Kemal Tahir). 
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44 d i. 1. Korkunç bir şey veya 
bir tehlike karşısında 
insanın içini kaplayan 
büyük korku, telaş ve 
ürküntü: Olduğum yerde 
korkudan ve dehşetten 
donmuştum (Sait Faik). 

3. sıf. Şaşılacak kadar olağanüstü 
“Çok akıllı, dehşet bir adam” 
4. ünl. Şaşma, hayret bildirir. 
“Dehşet! Bu ne şıklık!”

45 dehşetli sf. 2. Çok şiddetli: İçindeki 
en dehşetli korku şimdi 
budur (Refik H. Karay).

3. İnsanı şaşkınlık içinde bırakan, 
şaşılacak nitelik veya nicelikte: 
“Dehşetli bir manzarası var.” 

46 dökmek f. 1. (Sıvı veya tane 
halindeki şeyleri) 
Bulundukları yerden 
başka bir kaba veya yere 
boşaltmak: “Bardaktaki 
suyu saksıya dök.”

19. (Öğrenciyi) sınıftabırakmak: 
“Bu sınavda bütün sınıfı 
döktüler.”

47 durmak f. 1. Yapmakta olduğu 
hareketi kesmek, 
hareketsiz kalmak: Daha 
Beyazıt’ta bir askerî 
kıt’anın geçişi yüzünden 
tramvay durmuştu (Ahmet 
H. Tanpınar). 

5. Var olmakta devam etmek, 
varlığını sürdürmek, berdevam 
olmak: Bu tabya senin varlığınla 
duruyor (Namık Kemal). 

48 düşmek f. 1. Kendi ağırlığının 
etkisiyle bulunduğu 
yerden ayrılıp yukarıdan 
aşağıya doğru inmek, 
sukut etmek: Buluttan 
henüz düşmüş bir damla 
gibi temiz, duru ve saftı 
(Samiha Ayverdi).

14. Yakışmak, uygun olmak, 
uygun gelmek: Efendi ne isterse 
etmek gerek / kuluz bize düşer mi 
suâl eylemek (İzzet Molla).

49 ebediyen zf. 1. Ebedi olarak, sonsuza 
kadar. Ebediyen seninle 
dost kalalım (Cenap 
Şahabeddin). 

2. (Olumsuz cümlelerde) 
Hiçbir zaman, asla. “Ebediyen 
görmemeye razıyım, yeter ki sağ 
kalsın.”

50 edebiyat i. 1. Duygu, düşünce ve 
hayallerin sözlü veya 
yazılı olarak güzel 
ve etkili bir şekilde 
anlatılması sanatı, yazın.

4. mec. Boş, gereksiz, yapmacık 
ve özentili sözler.
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51 efendi i. 1. Sahip durumunda olan, 
buyruğu geçen, hükmünü 
yürüten, kendisine uyulan 
kimse, sahip: Efendi ne 
isterse etmek gerek / 
Kuluz biz düşer mi düşer 
mi sual eylemek (İzzet 
Molla’dan).

2. (…) Eskiden saygı ifadesi 
olarak şehzadeler, din adamları, 
okumuş kimseler için kullanılırdı. 
Bugün ise beyden sonra gelen 
ikinci derecede bir unvan 
durumundadır.
Bu anlamın Türkçe Sözlük’te 
(Komisyon, 2005) verilişi ise 
şöyledir: “4. ünl. Hizmetlilere 
seslenilirken kullanılan bir söz.”

52 eski sf. 6. Hükmü geçmiş, 
yürürlükte olmayan, 
rağbet edilmeyen: “Eski 
moda.” “Eski takvim.” 
“Eski anayasa.” “Eski 
para.” 

7. Değişmeyen, aynı şekilde 
devam eden: “Eski alışkanlık.”, 
Onun muhabbete inanmamak eski 
âdetidir (Namık Kemal). 

53 garaz i. 1. Gaye, maksat, istek, 
arzu: Garazım bu 
risaleden haşa / Ellerin 
aybını değil ifşa (Ali 
Mustafa Efendi). 

2. Birine karşı beslenen kötü 
niyet, gizli düşmanlık, hınç, kin: 
Bu zengin elçiye karşı nefsinde 
derin bir garaz duydu (Ömer 
Seyfeddin).

54 geçmek f. 30. Son bulmak, hükmü 
ve etkisi kalmamak, 
ortadan kalkmak: “İsteği, 
merakı, hevesi geçmek”, 
“Çağı, devri, vakti 
geçmek. 

34. Geçerli olmak, yürürlükte 
olmak, hükmü yürümek: “Pasonuz 
bütün araçlarda geçiyor mu?”

55 götürmek f. 5. Sağlamak, temin 
etmek: “Köye telefon 
götürmek”, “Gittiği yere 
huzur götürmek” 11. 
Eriştirmek: “Saadete 
götürmek.”, “Refaha 
götürmek.”

9. Öldürmek: “Bu salgın 
hayvanların çoğunu götüreceğe 
benziyor.” 13. Çalmak veya 
gasp etmek: “Bütün halıları 
götürmüşler”

56 halvet i. 1. Çevre ile her türlü 
ilişkiyi kesip yalnız 
kalma, tenhaya çekilme: 
Bilmem ne bu ihtiyar-ı 
halvet (Abdülhak Hamit). 

3. Gözlerden uzak olacak şekilde 
birileriyle baş başa olma: Ol 
sohbete nutk hemdem olmaz / 
Ol halvete kimse mahrem olmaz 
(Nabi’den). Veli Koca’ya, “Tez 
olalım aslanım” dedikten sonra 
kapıya döndü, halvetin bittiğine 
işaret etmek için el çıptı (Safiye 
Erol).
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57 hazret i. 2. Bir büyük zattan 
bahsedilirken isim 
yerine kullanılır: “Dün 
gece hazreti rüyasında 
görmüş.” 

3. Kullanıldığı kimseye göre 
küçükseme ve alay ifade eder: 
“Hazret yine nutuk çekiyor.” 

58 herhalde zf. 1. Ne yapıp yapıp, 
mutlaka: Ben bu adamı 
burada bırakamam, 
herhalde bu evden çıkmalı 
(Halide E. Adıvar). 

2. Büyük bir ihtimalle: Herhalde 
beni bekleyenler var (Cahit S. 
Tarancı).

59 huluskâr sıf. 
ve i.

1. Halis dost olan, 
temiz ve samimi 
duygulu (kimse): Bir 
kış ağırca hastalanır. 
Hüluskâranından biri 
bir gün iyadete gider 
(Faik Reşat). Hüluskâr 
eskiden “temiz duygulu, 
sadakatli” manasına 
gelirken şimdi bu 
mana hemen tamamen 
unutulmuş (Nüvit 
Özdoğru).

2. İkiyüzlü, riyakâr, dalkavuk 
(kimse). 

60 huluskârane zf. 1. Dostça. 2. Dalkavukça, hulûs çakarak. 

61 huluskârlık i. 1.Samimiyet, gönül 
temizliği. 

2. Dalkavukluk, ikiyüzlü olma 
durumu. 

62 idareci i. 1. Ülke yönetiminde 
görevli kimse, yönetici. 

5. Esk. Çok tutumlu kimse, pinti. 

63 inek i. 1. Sığır türünün dişisi. 
3. Bön, aptal anlamında 
aşağılama sözü.
Türkçe Sözlük 
(Komisyon, 2005), 
bu sözcük için bir de 
“kaba İbne” anlamını 
verir. 

2. argo Çok çalışan öğrenci.

64 kadın i. 3. Ev işleri ve ev 
yönetiminde aranan 
niteliklere sahip olan, 
temiz, idareli ve becerikli 
kimse. 

7. Ev işleri gören yardımcı 
hizmetçi: “Yarın kadın gelecek.”8. 
tarih. Odalık (Eskiden hanım 
sözü kadından daha üstün tutulur, 
konaklarda odalıklara kadın, 
nikâhlı eşlere hanım denirdi).
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65 kalkmak f. 3. Hastalığı geçip gezecek 
duruma gelmek: “Tifodan, 
gripten kalkmak”

11. Yok olmak, son bulmak, artık 
mevcut olmamak: İnsaf kalktı, 
yani gaddarlığın ölçüsü yok 
artık. (Burhan Felek). 18. Hükmü 
uygulanmaz olmak: “İçki yasağı 
kalkmış.”

66 katı’ - kat’ i. 2. Devam etmeyecek 
şekilde bitirme, son 
verme: “Kat’ı hayat: 
Hayatına son verme.”, 
Artık Hesna hanımı 
bulmaktan kat-’i ümid 
ettiler (Hüseyin R. 
Gürpınar). 

3. İlerleme, geçme, yol alma: 
“Kat-‘ı merahil: Merhaleleri 
geçip yol alma.”, Zamanı 
keşfetmeye mahsus alet ile de 
zamanda kat-‘ı mesâfat etti 
(Yahya Kemal).

67 katılmak f. 1. Kaskatı kesilmek: 
Hayatımız hemen her gün 
beraber geçtiği halde 
benimle hastahaneye ilk 
defa gelen arkadaşım 
hayretten ve teessürden 
katılmış bir halde idi 
(Peyami Safa). 

3. Çok fazla gülmek: Keyfinden 
katılır, dizlerini döverdi (Safiye 
Erol).

68 kazanmak f. 7. (Hastalık, kötü huy 
vb. olumsuz şeyler) 
Kendisine geçmek, onları 
kapmak.

9. Başarı sağlamak, muvaffak 
olmak.

69 keleş sıf. ve i. 1. Güzel, yakışıklı 
(kimse): Ey benim yer 
güneşi mah-veşim / 
Eşbehim yosma civanım 
keleşim (Enderunlu 
Fazıl’tan).

3. Kel. 4. Salak.

70 kerata i. 1. Pezevenk, deyyus, 
boynuzlu (küfür sözü 
olarak kullanılır): 
Uşak… “Efendim ben 
bindirecektim, fakat 
(kahyayı göstererek) şu 
kerata bırakmadı” demiş 
(Faik Reşat). 

2. Sevgi ifadesi olarak da 
kullanılır: Keratalar, ne 
de çıkılması zor yerlere 
yumurtluyorlar (Sait Faik). 

71 kesilmek f. 21. argo. Çok beğenmek, 
çok hoşlanmak, bitmek.

22. E.T.Türk. Artık ilgisi 
kalmamak, ayrılmak, uzaklaşmak, 
vazgeçmek, terk etmek: Kesildi 
ihtilat-ı aşinadan / Yemeden 
içmeden zevk u safadan (Yahya 
Bey). 
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105 

105 Bu anlam, sözlüğün ilk baskılarında (2005, 2006) yer almamıştır.

72 kıkırdamak f. 1. Kıkır kıkır gülmek: 
Bayram sevindi, Bayram 
gıdıklanmış gibi kıkırdadı 
(Bekir Büyükarkın). 

3. argo. Ölmek.

73 kıyak sf. 1. argo. Mükemmel, ala, 
yaman, iyi, hoş: Daha bir 
tanesi var ki hepsinden 
kıyak, fakat söylemem 
(Ahmet Rasim). 

3. E.T. Türk. ve halk ağzı. sıf. 
ve i. Zalim, kıyıcı, merhametsiz 
(kimse): Bana kıyak ne bakarsın 
/ Sinemi oda yakarsın (Pir Sultan 
Abdal). 

74 kıyaklık i. 1. Kıyak olma durumu: 
Fakat asıl kıyaklığı sulh 
notasını tenkidindedir 
demiş (Ahmet Rasim). 

2. İnsafsızlık, gaddarlık, kıyıcılık: 
Hem onun günahına girersiniz 
hem de bana kıyaklık edersiniz 
(Ahmet Vefik Paşa). 

75 klasik sf. 1. Kendi türünde en 
yüksek seviyede olan, 
en güzel örnek kabul 
edilen, üzerinden çok 
zaman geçtiği halde 
değerini kaybetmeyen 
(eser vb.): Yemekten sonra 
kemanla klasik parçalar 
çalar, klasik şiirler okur 
(Ömer Seyfeddin). Biz 
birkaç arkadaş, Belçika 
sefaretinin sakin ve 
gösterişsiz klasik yapısını 
seviyorduk (Ahmet H. 
Tanpınar). 

4. Alışılmış, gelenek halini 
almış olan: “Klasik usûl.” 
Klasik sevgilere benzemeyen 
bir aşk (Aka Gündüz). Halbuki 
o da mensup olduğu klik de 
kemikleşmiş klasik ölçülerin dört 
duvarı arasına sıkışıp kalmış 
aşırı muhafazakârlardı (Samiha 
Ayverdi).

76 klasikleşmek f. 1. Klasik niteliği taşımak, 
eskimez duruma gelmek. 

2. teşmil. Tekrar edile edile 
basmakalıp haline gelmek, yeni 
bir yanı olmamak: “Klasikleşmiş 
demeçler.”“klasikleşmiş öğütler.” 

77 koltuk i. 2. Sırtı ve 
kollarıdayayacak yerleri 
olan büyük sandalye, tek 
kişilik kanepe.
4. mec. Yüksek mevki, 
makam: İşte karşında 
bekleyen koltuk / Seni hiç 
kimse böyle sevgiyle / 
Kucaklamaz artık (Orhan 
S. Orhon). 

5. eski. Tenha ve kuytu yer, kenar, 
köşe (Eskimiştir.)
7. argo. Randevu evi:105 Öyle ya … 
böyle evlere koltuk derler (Ahmet 
Rasim).
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78 kopmak f. 5. (Bağlayıcı unsur) 
Ortadan kalkmak: 
Bir sanat eseri halkın 
takdirine terk edilerek 
neşrolunduktan sonra 
sahibiyle rabıtası kopmuş 
demektir (Halit Z. 
Uşaklıgil). 

6. Ortaya çıkmak, zuhur etmek: 
Denizden kopan serin bir rüzgâr 
alnımı okşuyor… (Yusuf Z. 
Ortaç).

79 korkunç sf. 1. Dehşete düşüren, korku 
veren, müthiş: Bir gece 
evvel kendisinden pek 
korktuğum için midir 
nedir, yüzü bana pek 
korkunç gelmişti (Ahmed 
Midhat Efendi). 

2. zf. Çok aşırı derecede, 
çok şiddetli (kelime son 
zamanlarda bir çeşit argo olarak 
ifadeye mübalağa ve aşırılık 
katmak için yersiz bir şekilde 
kullanılmaktadır): “Korkunç 
güzel.” “Korkunç şık.” Mimari 
vahdet noksanını diğer mimariler 
İran, Hint, Arap tezyinatı korkunç 
zenginleştirerek telafi etmek 
istemişlerdir (Ergun Göze). 

80 koymak f. 11. İzin vermek, serbest 
bırakmak, ellememek: 
Güzel sevmiş deyi çekip 
asmazlar / Koy ben de 
söyleyim diller içinde 
(Karacaoğlan). 

13. E.T. Türk. Alıkoymak: Nefs 
ü tendir yol erin yoldan koyan / 
Akl u candır reh-nümasına uyan 
(Vahdetname – T.S.).

81 köpoğlu i. 1. Hain, hınzır, düzenbaz 
anlamında küfür sözü.

2. Teklifsiz konuşmada becerikli, 
zeki, kurnaz kimselere söylenen 
sevgi sözü.

82 laf i. 1. Bir düşünceyi anlatan 
kelime veya kelime dizisi. 
Gözlerim ileriye dikili, 
laf söylemeden hareketsiz 
gidiyor, gidiyordum (Refik 
H. Karay). 

4. Faydası olmayan, 
sonuç vermeyecek söz, 
uygulanamayacak boş lakırdı: 
“Bütün teklifleri laftan ibaret.”

83 lahin – lahn i. 1. Belli bir kurala göre 
oluşmuş güzel ve düzgün 
ses, ahenkli ses, nağme, 
ezgi, melodi: Lahn-ı 
Davud’u andırır bu seda 
(Muallim Naci). 

3. Bir yere veya bir kimseye 
mahsus kötü ve yanlış telaffuz: 
Sarf ve nahivde sahib-i rüsuh 
olmadığından ekseriya bir hadis-i 
şerif yahut bir ibâre-i Arabiyye 
okurken dûçar-ı lahn ve hata (…) 
olurmuş (Faik Reşat).
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84 levent i. 4. Kabadayı, cesur, yiğit, 
hareketli (kimse): Gür 
sesleri, levent edaları ile 
salonu çınlatan heyecanlı, 
öğütlü şiirleri okudular 
(Ahmet Kabaklı).

7. sıf. Eski. Yaramaz, hırsız, 
namussuz, bagi (Kelimenin 
bu anlamı Farsçadan dilimize 
girmiştir): Levent kelimesi, eski 
Osmanlı şairlerinin “şehlevend” 
gibi teveccühe delalet eden 
tabirler hilafına olarak iyi bir 
manaya gelmediği, haliü’l-izar 
(çapkın, edepsiz, serseri) demek 
olduğu Burhan’dan anlaşılır (Ata 
Bey’den). Beç dolaylarından ve 
sair yerlerde kanda haramzade 
ve levent kafir var ise … (Lutfi 
Tarihi’nden). Levent tabiri, 
Kanuni kanunnamesinde “serbaz, 
yaramaz, hırsız” yerinde 
kullanılmıştır (Mehmet Z. 
Pakalın). 

85 lutfen - lütfen 
zf.

1. Bir lütuf olarak, 
lütuf göstererek 
(Kelimenin asıl anlamı 
bu ise de günümüzde az 
kullanılmaktadır): “Ben 
bunu lutfen yapıyorum.” 
“Çocuğu lutfen affetti.” 2. 
Birinden bir şey istenirken 
nezaket söz olarak 
kullanılır: Yemekten sonra 
öğrencileri bahçede 
toplayınız lutfen (Tarık 
Buğra).

3. Gönülsüz yapılan işlerde 
sitem ve kinaye yollu kullanılır: 
“Nihayet lutfen bir cevap 
verebildin.”

86 mahsus sf. 5. İsteyerek, bilerek, 
kasti olarak, kasten, 
özellikle: Yalnız zengin 
görünmemek için 
geçimlerini mahsus böyle 
dar tutuyorlar (Ahmed 
Midhat Efendi). 

6. Şaka olsun diye, şakadan, 
yalandan: Nazan’ın Çamlıca’da 
olmadığını mahsus söylemişti 
(Reşat N. Güntekin).

87 marifet i. 1. İş yapma hususundaki 
ustalık, beceriklilik, 
hüner, maharet: Yoksa 
iki delik delmek büyük 
marifet değildi (Ahmed 
Midhat Efendi). 

2. anlam kaymasıyla. Bir kimsenin 
uygun olmayan, hoşa gitmeyen, 
garip karşılanan hal ve davranışı, 
tuhaflık: Kalıbımı basarım, bu 
gözlüklü Hikmet’in marifetidir 
(Mahmut Yesari). 
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88 maşallah – 
maşaallah ünl.

2. Sevinç ve memnuniyet 
ifadesi olarak kullanılır: 
Maşallah efendim; 
maşallah! Geçmiş olsun! 
(Ahmed Midhat Efendi). 
Ooo, maşallah efendim, 
buyurun bakalım!... 
(Yusuf Z. Ortaç). 

3. Üzüntü ve sitem belirtir: Hanım 
maşallah, adam aldatmakta iblise 
meydan okumaya başladınız 
(Namık Kemal). Maşallah, bizim 
keçi bedavaya mı gitsin? (Faik 
Reşat).

89 mefaz – mefaze 
i.

1. Sığınacak yer, sığınak, 
melce. 

3. Tehlikeli yer.

90 mehter i. 3. (Tanzimat’tan önce) 
Babıali çavuşu veya 
kavası. 5. Yüksek rütbeli 
hizmetkâr. 

7. At uşağı.

91 mevla i. 1. Kâinatın yegâne sahibi 
ve efendisi durumunda 
olan Allah: Hiç mahlukta 
yok kudret-i icad-ı umûr 
/ Her ne eyler eser-i 
kudret-i Mevla eyler 
(Fuzuli’den). 

3. Azat edilmiş köle, azatlı: Sor 
ahi Gülşeni şeyh Ruşeni’den / 
Ne bendedir olan mevlası aşkın 
(Gülşeni).

92 mevzû i. 3. Yürürlüğe konmuş, 
yürürlükte olan, geçerli: 
“Mevzu hükümler ve 
nizamlar.” 

4. Aslı, esası bulunmayan, doğru 
olmayan, uydurma, düzme: 
Bilahare mütercim-i mezkur dahi 
aciz kalıp kabr-i mevzûu ziyarete 
şitab etti (Salim Tezkiresi).

93 mübarek sf. 2. Hayırlı, uğurlu, kutlu, 
mukaddes: “Mübarek 
bayram.” Duyulan 
gökte kanat, yerde ayak 
sesleridir / Bir geliş var… 
Ne mübarek, ne garib 
âlem bu (Yahya Kemal). 

5. Yaptıkları hoşa gitmeyen 
kimselerden, hoşa gitmeyen 
durumlardan veya şeylerden 
bahsedilirken alay ve tariz yollu 
kullanılır: Vay mübarek vay ne 
mal imişsin / Sen insan değil bir 
hâl imişsin (Ziya Paşa’dan).

94 müthiş-müdhiş 
sıf.

1. Ürküten, korkutan, 
dehşet veren, dehşetli: Bu 
da verem, ne müthiş bir 
illet (Cenap Şahabeddin). 

3. Çok güzel, mükemmel, harika: 
Francala onun için müthiş bir 
şeydi (Sait Faik). 

95 nazenin sıf. 1. İşveli, cilveli, nazlı: 
Teskine yetti fikrimi bir 
nazenin nigâh (Abdülhak 
Hamit). 

5. (Alay yoluyla ve 
küçümseyerek) Şu bilinen 
mahut kimse: “Nazenin burasını 
babasının çiftliği zannediyor.” 
Ne yaparsın, sabah vakitleri 
nazeninler yüzde kırk tenzilat 
yapıyorlarmış (Reşat N. 
Güntekin).
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96 okşamak f. 1. (Sevgisini, şefkatini 
belli etmek için) Elini 
bir şey üzerinde hafif 
hafif gezdirmek: Beni 
kimsecikler okşamaz 
madem / Öp beni 
alnımdan sen öp 
seccadem (Necip F. 
Kısakürek – Ö.T.S).

4. Hafifçe dövmek (Şaka yollu 
kullanılır): Huysuzluk ettiği zaman 
al eline, biraz okşayıver (Burhan 
Felek’ten).

97 okşanmak f. 1. El, hafif hafif üzerinde 
gezdirilmek suretiyle 
sevilmek.

3. Hafifçe dövülmek, 
pataklanmak. 

98 okumak f. 8. argo. Sövmek, küfür 
etmek. 

13. (Bir kimseye veya bir 
kimsenin arkasından) Dua etmek, 
dua etmek maksadıyla belli sözleri 
söyleyerek Allah’tan mağfiret 
dilemek: “Geçmişlerine okumak.” 
Ben seni mortoyu çektin sandım 
da arkandan okuyorum bilem 
(Ercüment E. Talu).

99 olmak f. 11. (Bir şeye) sahip 
olmak: “Çocuğu olmak.” 
“Parası, evi olmak.”

16. Mahrum kalmak, elinden 
kaçırmak, yitirmek: “Evinden 
olmak.” “Canından olmak.”

100 otalamak-
otlamak f.

1. İlaçlamak, tedavi 
etmek. 

2. Zehirlenmek, (hayvan) yediği 
ottan zehirlenmek.

101 parça i. 1. Bir bütünden ayrılmış 
kısım: Bıçağıyla dörde 
böldü, parçalarını 
çatalına takarak soymaya 
başladı (Refik H. Karay). 

5. Kendi başına bir bütün 
oluşturan sanat eseri veya kıymetli 
eşya: “Müzedeki en kıymetli parça 
bu halıdır.” 6. mus. Kendi içinde 
bir bütün oluşturan mûsiki eseri. 
“Hacı Arif Bey’den güzel bir 
parça okudu.” 

102 pezevenk i. 1.Yolsuz kadın-erkek 
ilişkilerinde aracılık eden 
kimse, muhabbet tellalı, 
kavat, kodoş, meyhaneci 
(küfür sözü olarak 
kullanılır): O Fehim 
pezevenginin bir adamı 
da bu heriftir (Refi C. 
Ulunay). 

2. Tasavvuf. Yol gösteren, 
rehberlik eden kimse.
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106 

106 Ayverdi (2006), aklı evvel ve akl-ı evvel (tasavvuf. Allah’ın yarattığı ilk varlık, ilk sebep, 
maddi olmayan fakat maddenin kendisinden doğduğu asıl varlık) şeklinde, yazımları farklı 
iki madde belirlemiştir. 

103 pişkin sıf. 2. mec. Görmüş geçirmiş, 
olgun, tecrübeli: Osman 
Bey pişkin ve tecrübeli 
bir belediye reisi (Burhan 
Felek). 

3. Çekinmesi, sıkılması olmayan, 
nezaket kurallarına aldırmadan 
işini yürüten, vurdumduymaz, 
aldırmaz: Hah diye cevap verdi, 
herif pişkin. Baksana surata, 
utanacak yüz mü o! (Bedii Faik). 

104 satılmış sıf. ve i. 1. mec. Para ve menfaat 
için gizlice rakip yahut 
düşman tarafına geçen 
hain (kimse).

2. i. mec. Bir türbeye, bir ulu zata 
veya Allah’a adanmış kimse.106

105 seninki zamir. 1. (Erkeğe hitaben 
söylenirse) karın, (kadına 
hitaben söylenirse) kocan: 
“Seninki de galiba giyime 
çok düşkün.”

2. Önemsenmeyen, alelade bir 
kimseden bahsedilirken kullanılan 
ve “benimki, sizinki, bizimki” gibi 
alay ifadesi taşıyan söz: “Seninki 
gene vaaza başladı.” 

106 sıyırmak f. 2. Hafifçe dokunup 
geçmek, yalamak: 
Kalender’den dönerken 
gene onun adeta 
çarparcasına yakından 
sıyırıp geçişini fark 
etmemiş göründüler (Halit 
Z. Uşaklıgil). 

4. Sertçe silmek veya kazımak, 
siler gibi olmak: “Elini örtüye 
sararak parmağını ölünün ağzına 
götürdü, siyahlanmış dudağını 
sıyırdı (Peyami Safa).

107 sitem i. 1. Bir kimseye herhangi 
bir davranışından dolayı 
üzüldüğünü, kırıldığını, 
alındığını öfkelenmeden 
belirtme, dostça çıkışma: 
Ben bu sitemi ondan ne 
kadar dinledimdi (Yusuf 
Z. Ortaç). 

2. Eziyet, cefa, zulüm, haksızlık: 
Zikre layık bahsi ancak zevkidir 
ömrün Kemal / Gerçi tali’den 
nihayetsiz sitemler görmüşüz 
(Yahya Kemal – Ö.T.S).

108 siz zamir. 1. Çoğul ikinci şahsı 
gösterir. 

2. Saygı ve nezaket maksadıyla 
tek kişi için hitap sözü olarak 
kullanılır. 
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109 sokuşturmak f. 1. Zorlayarak, ite kaka 
sokmak, tıkıştırmak.

2. Belli etmeden araya sokmak, 
kötü bir şeyi fark ettirmeden 
vermek: Yunanlılar bugünkü 
imparatorluklarını, yüz seneden 
beri Avrupa mecmualarına 
suret-i haktan görünerek 
yerleştirdikleri yazı sütunlarıyle, 
Avrupa gazetelerine kimseye 
hissettirmeden sokuşturdukları 
siyasi haberlerle kurdular (Yahya 
Kemal).

110 süzme i. 3. argo. Kötü, aşağılık, 
bayağı, malın gözü 
(kimse): “Ne süzmedir o, 
siz bilmezsiniz.”

4. Tam, eksiksiz: “Süzme 
külhanbeyi.”

111 şeytan i. 3. mec. Karakterinde 
kibir, azamet, hile vb. 
kötü sıfatlar hâkim 
olan, azgın, habis, şerir 
kimse: Bilmezsiniz ne 
şeytandır onlar (Reşat N. 
Güntekin).

4. Çok zeki ve kurnaz kimse 
(bilhassa zeki ve yaramaz 
çocuklar için kullanılır): “Seni 
şeytan seni, nasıl da ağzının tadını 
bilirsin.”

112 şimdi zf. 3. Biraz sonra, yakında: 
Kendisi neredeyse şimdi 
buraya gelir, görürsün 
(Ahmed Midhat Efendi). 

4. Demin, biraz önce: Şimdi 
yanımda idi, tutamadım (Namık 
Kemal). 

113 şişmek f. 8. argo. Mahçup olmak, 
bozulmak.

9. halk ağzı. Gururlanmak.

114 tamam sıf. ve i. 7. Olan ve söylenen 
bir şeyin olumlu 
bulunduğunu ifade 
eder: Evet, peki, olur, 
kabul: “Tamam akşama 
gelirim.” “Gidelim mi? 
Tamam geliyorum.”

8. Hoş olmayan bir şeyi 
bildiren cümlelerden önce 
memnuniyetsizlik bildirir: 
“Tamam, bir de seninle 
uğraşacağız.!” “Tamam, bir o 
eksikti.” 
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115 tarikat i. 1. Allah’a ulaşmak 
maksadıyla tutulan yol; 
bir mürşide bağlanıp 
belli şartlara uyarak 
ahlakını güzelleştirmeyi, 
kötülüklerden arınmayı, 
tevhidin hakikatine 
varmayı ve Allah’a 
ulaşmayı amaç edinen 
tasavvuf yolu: Şeriattır 
tarikatin kapısı / 
Tarikattır hakikatin yapısı 
(Hilmi Dede’den). 

5. Tarikat kelimesi zamanla anlam 
kaymasına uğrayarak klasik 
tasavvufi manasından uzaklaşmış, 
kavram kargaşasına yol açacak 
şekilde belli bir amaç ve düşünce 
etrafında toplanan, genellikle 
olumsuz kapalı zümreleri ifade 
etmek için kullanılır olmuştur. 
Yaşları 15 ile 19 arasında değişen 
Kentucky’de bulunan Vampir 
Tarikat’nın üyesi olduklarına 
inanıla beş genç bir çiftin 
öldürülmesi ile ilgili olarak 
tutuklandı (Gazete’den). Yüce 
Kaynak Tarikatı’na mensup otuz 
sekiz kişi toplu olarak intihar etti 
(Gazete’den). 

116 tatlılaşmak f. 2. mec. Hoşa giden, 
sevimli, tatlı bir durum 
almak: Samim ona 
cesaret vermek için bir 
derece tatlılaşan sesiyle: 
-Tercihte serbestsin 
dedi… (Peyami Safa). 

3. Bunama alameti göstermek, 
zihni bulanmak.

117 tatmak f. 2. (Bir şeyden) Az miktar 
yemek veya içmek: 
Acaba bahşişini beklediği 
adamlar bile artık baldan, 
kaymaktan tadabiliyorlar 
mıydı? (Ruşen E. 
Ünaydın).

4. mec. (Olumlu veya olumsuz 
bir şeyi) Bütün nitelikleri ile 
yaşamak: “Mağlubiyeti tatmak.” 
“Zaferi tatmak.” 

118 tekke i. 1. Bir tarikata mensup 
kişilerin zikir ve ibadet 
ettikleri ve içinde tarikatın 
gerektirdiği şekilde 
yaşadıkları yer, dergâh: 
Mescitlere, tekkelere 
tesadüf edeceksin (Reşat 
N. Güntekin). 

3. argo. Kumar oynanan, esrar 
çekilen yer, içinde bu işlerin 
yapıldığı kahvehane.
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119 terane i. 1. Nağme, ezgi, ahenk, 
ses: Bu aşkın istiyorum 
anlamak fesanesini 
/ Dinlemek nayının 
teranesini (Orhan S. 
Orhon).

2. mec. Çok tekrarlandığından 
usanç veren söz: Ondan sonra 
aynı teraneyi yüzlerce ağızdan 
işittim (Reşat N. Güntekin).

120 toparlanmak f. 3. Şaşkınlıktan kurtulup 
kendine gelmek, eski 
ve iyi durumunu almak, 
düzelmek, hali yeniden 
iyileşmek: Timur 
sarsıntısından sonra 
Osmanlı Türkleri çabuk 
toparlandılar (Yahya 
Kemal). 

5. Bir hastalığa yakalanıp (kısa 
zamanda) ölmek: Kan boğdu… 
Çabuk toparlandı… (Nüvit 
Özdoğru).

121 tuvalet i. 1. Giyinme, süslenme, 
yıkanma, tıraş olma, 
taranma işleri: Deniz’in işi 
gücü tuvalet, titizlik, cilve, 
kriz, şımarıklık (Refik H. 
Karay). 2. Bu işin önünde 
yapıldığı aynalı mobilya. 
3. Hanımların balo, düğün 
vb. gece toplantılarında 
giydikleri uzun ve ağır 
elbise.

4. Ayakyolu, hela: Tuvalete girip 
tam işini göreceği sırada vapur 
kalkmaz mı? Haydi Heybeli, 
Burgaz, Kınalı… (Rauf Tamer).
Türkçe Sözlük (Komisyon, 2005), 
bu sözcük için ayrıca “sidik veya 
dışkı” anlamını verir. 

122 uçmak f. 2. (Uçak, zeplin, balon 
vb.) Yerden yükselmek ve 
havada yol almak.

7. Yüksek bir yerden hızla aşağıya 
düşmek: “Yardan uçmak.” 
“Uçurumdan uçmak.” “Araba 
köprüden denize uçmuş.” 

123 ukala i. 1. Akıllılık, bilgiçlik 
taslayan kimse: Belki 
de beni ukala buluyor 
(Ahmet H. Tanpınar). 
Ukalanın biriydi zaten 
(Refik H. Karay).

2. Akıllı kimseler, akıllılar (Bu 
anlamda eski metinlerde geçer): 
Gel imdi aklını başına cem’ 
eyle ve ukala yoluna git (Ahmet 
Rasim).

124 vurgun sf. ve i. 3. Kolayca elde edilen, 
hak edilmemiş büyük 
kazanç: (Bu anlam 
sonradan ortaya 
çıkmıştır): O sıfatla büyük 
nüfuz kazanacaklar, 
şımarmaya, hükmetmeye 
kalkacaklar, ticaret ile 
vurgunlar yapacaklar 
(Ahmet Kabaklı).

5. Soğuk, dolu vb. etkilerle 
ürünlerde görülen zarar.
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125 yalçın sıf. 1. Sarp, dik: Güllesini 
kara topraklara, yalçın 
kayalara atıyor (Namık 
Kemal). 

2. halk ağzı. Düz, kaygan: El 
Assa: Bir nesneyi mühre tahtası 
gibi düpdüz, yalçın eylemek 
manasınadır (Kamus Terc.). 
Kızgın günün altında beyabanı 
dolaştı / Yalçın buzun üstünde 
sekip dağları aştı (Mehmet 
Akif’ten). 

126 yaman sf. 1. Gücü, etkisi, 
becerikliliği vb. 
alışılmışın üstünde olan, 
usta: yiğidin eyisini 
nerden bileyim / Yüzü 
güleç kendi yaman 
olmalı (Karacaoğlan). 
Böyle yaman bir zabiti 
ordu görmemişti (Ömer 
Seyfeddin). 

2. eski Türk. ve halk ağzı. Kötü, 
fena: Niçin özüne isyan edersin 
/ Yahşi adını yaman edersin 
(Fuzuli). Belki de İstanbul’a 
çarpan sillelerin en yamanı aileye 
isabet eden ok olmuştur (Samiha 
Ayverdi).

127 yamanlık i. 1. Yaman olma durumu. 2. Kötülük: Ey bedbaht, Hazret-i 
Ali’den sana ne yamanlık yetmiş 
idi? (Fuzuli). 

128 yavuz sf. 1. Fena, kötü: Kendi 
tatlı canına nefsin yavuz 
yoldaştır / Nefsine uyma 
şahım adlar seni kallaştır 
(Eşrefoğlu Rumi). 

3. halk ağzı. Güzel, iyi, 
benzerlerinden üstün: Kara Fadik 
de amma yavuz zil döverdi ha! 
(Refik H. Karay). Ayrıca yaman 
ata biner, yavuz silah kullanırdı 
(Refik H. Karay).

129 yutmak f. 6. (Heceleri ve kelimeleri) 
Gerektiği gibi ve hakkını 
vererek söyleyememek, 
tam telaffuz edememek.

9. mec. Tam ve eksiksiz olarak 
öğrenmek, ezberlemiş gibi olmak: 
Bana iare ettiği hikâye kitaplarını 
yuttum (Halit Z. Uşaklıgil).

130 yürümek f. 6. Yol almak, mesafe kat 
etmek: “Haydi yürüyelim, 
geç kalacağız.” “Yürü, 
durma.”

13. argo. Ölmek: Bir Allah 
diyemeden yürüdü, gitti (Fahri 
Celal).

131 yürütmek f. 1. Yürümesini sağlamak, 
yürümesine yardımcı 
olmak: Babalığım sıkı 
sıkı elimden tutmuş, beni 
yürütüyor, (…) (Kerime 
Nadir). 2. Gerektiği 
gibi ilerletmek, devam 
ettirmek: “İşi yürütmek”

4. argo. İşinden ayrılmasına sebep 
olmak, işinden çıkarmak, ayağını 
kayırmak: “Müdürü yürütmüşler.” 
7. argo. Habersizce almak, 
çalmak: Koskoca adamın altından 
şişeyi yürütüp içmişler. (Bedii 
Faik).
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Kalıp ifadeler / Deyimler

1 adamına 
düşmek- 
adamını 
bulmak:

1. Ehlini bulmuş olmak. 2. Kinaye yoluyla ehline düşmemiş 
olmayı ifade eder: “Yazık, adamına 
düşmüşsün, çekeceğin var.” “Tam 
adamını bulmuşsun, bari bir kere 
sorsaydın.”.

2 ahenin-dil sf. 1.mec. Merhametsiz. 2. mec. Kahraman.

3 aklı evvel 1. Aklı her şeye eren, çok 
akıllı. 

2. Çok akıllı, her şeyi bilir geçinen, 
ukala: Sizler gibi aklı evvel beyler, 
buncadır daha bir yoluna koyamadı 
da iş bizim gibilere mi kaldı diye 
gülümsedi (Ruşen E. Ünaydın).

4 Allah aşkına 1. “Allah’ın sevgisine 
ermek, muhabbetini 
kazanmak istiyorsan” 
anlamında yemin, rica 
ve yalvarma sözü Etme 
Allah aşkına bir kalb-i 
bîmârı hacîl (Cenab 
Şehabeddin). 

3. Bıkkınlık ve küçümseme bildirir: 
Lakırdı mı bu Allah aşkına! 
(Memduh Ş. Esendal). O sulu Helen 
mi yoksa bırak Allah aşkına! (Tarık 
Buğra).

5 Allah’ını 
(Allah’ı) 
seversen

1. “Eğer Allah’ını 
seviyorsan” anlamında 
yemin ve yalvarma sözü: 
“Allah’ını seversen gel.” 

3. Bıkkınlık, küçümseme ve sitem 
ifade eder: “Bunu da mazeret mi 
sayıyorsun Allah’ını seversen?” 
Allah’ını seversen şu zevzekliği kes 
artık (Ahmet Mithat Efendi).

6 arz-ı hülus 1. İçten gelen sevgi 
gösterme.

2. mec. Dalkavukluk, tabasbus.

7 aşk olsun 1. Çok beğenilen bir 
şey karşısında “bravo, 
aferin!” anlamında takdir 
sözü olarak kullanılır: 
Ey serimîmâran, 
himmetine ve kudretine 
bin aşk olsun! (Ruşen E. 
Ünaydın). 

2. Sitem sözü olarak kullanılır: “Aşk 
olsun, neden gelmedin?”
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8 ayılıp 
bayılmak

1. Aşırı derecede üzülüp 
sinir krizleri geçirmek.

2. mec. Çok beğenmek: Deminden 
beri sesim çıkmıyor ama artık 
dayanamayacağım dedim, şu ayılıp 
bayıldığın sarışın kadın hafif bir 
mahlûktur (Safiye Erol). 

9 başı yukarıda 1. Utanacak bir durumu 
olmayan, haysiyetli, 
dürüst: Temkin ve 
feragatinden bulduğu bir 
tok gözlülükle hep başı 
yukarıda kalabilmiştir 
(Samiha Ayverdi).

2. Kibirli, kendini beğenmiş.

10 bir avuç 2. Az miktarda, pek 
az: Ve bunun yanında 
Avrupa’nın müstemlekesi 
olmamış bir avuç samimi 
aydın (Ergun Göze). 

3. (Para vb. kelimelerle) Pek çok, 
çok miktarda: “Dilenciye bir avuç 
para verdi.”

11 can vermek 1. Hayat vermek, 
canlandırmak, canlı 
ve hareketli duruma 
getirmek: Bana yeniden 
can verirsin (Namık 
Kemal).

2. Ölmek: Gülün gölgesinde can 
verir bülbül (Ali M. Arolat).

12 deli divane 
olmak

2. Çok fazla sevinip, 
sevincinden deliye 
dönmek. 

3. Çok üzülmek, aklı başından 
gitmek.

13 domuz gibi 2. İnatçı, kötü huylu 
ve çirkin: Çünkü bütün 
kadınlar ona domuz gibi 
görünürmüş (Reşat N. 
Güntekin). 

3. İyice, adamakıllı, bal gibi: 
“Domuz gibi biliyor, ama 
söylemiyor.”

14 dostlar başına 1. Bir şeyin, bütün 
dostların sahip olması 
temenni edilecek kadar 
iyi ve güzel olduğunu 
anlatmak için kullanılır: 
“Böyle gelin dostlar 
başına.” 

2. kinaye yoluyla. Bir şeyin çok 
kötü olduğunu anlatmak için de 
kullanılır: Hoşuna gitti demek bizim 
tutsaklığımız? Starropolis’teki zindan 
dostlar başınaydı doğrusu (Bekir 
Büyükarkın).

15 hayrını gör 1. Yeni alınan bir şey 
için söylenen “güle güle 
kullan” anlamında hayır 
temennisi sözü.

2. Değmeyecek bir şeye sahip olan 
biriyle alay etmek veya kızgınlığını 
belli etmek için kullanılır. 

16 inciler 
saçmak

1. Çok güzel konuşmak, 
anlamlı ve güzel sözler 
söylemek.

2. alay yoluyla özentili ve anlamsız 
sözler söylemek.
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17 (birinin) işini 
bitirmek

1. (O kimseyi) Öldürmek: 
Dedi bitiririm şimdi işini 
(Ziya Gökalp). 

2. Birine yardımcı olup işini 
halletmek, tamamlamak: “Çok iyi 
adamdır, her zaman işimi bitirir.” 

18 izin vermek 1. Müsaade etmek: Hiç 
olmazsa kale içinde 
dolaşmama izin veriniz 
(Refik H. Karay).

3. İşine son vermek: Ama artık 
Neriman’a izin verileceğini biliyordu 
(Hüseyin R. Gürpınar).

19 kırıp 
geçirmek

1. Öldürmek, yıkıp 
yıkmak, helak etmek, 
mahvetmek: Kendimde 
dünyayı kırıp geçirecek 
bir kudret duyduğum 
o dakikada anladım ki 
yeryüzünün en korkak 
insanı seven insandır 
(Safiye Erol). 

2.mec. Gülmekten katılmasına sebep 
olmak, çok güldürmek: Cin gibi 
gözleri, dazlak kafasıyla gençliğinin 
sulanma hikayelerini bir anlatmaya 
başlamasın, kırar geçirir insanı (Sait 
Faik).

20 maymuna 
dönmek

1. Gülünç ve çirkin bir hal 
almak. 

2. Uslanmak.

21 ne âlâ 1. Diyecek bir şey yok, 
çok iyi: “Parasını verirse 
ne âlâ, yoksa olamaz.” 
“Bilirse ne âlâ, yoksa 
geçemez.” 

2. Küçümsenen bir şey karşısında 
alay yoluyla kullanılır: “İşe bu 
saatte mi geliyorsun, ne âlâ!” 
Nasibim bir çuvaldız boyu mu, ne 
âlâ! (Safiye Erol).

22 sitem etmek 
(eylemek)

1. (Bir kimseye) Dostça 
çıkışmak, kırıldığını 
belirtmek: Kendisini 
otelde aramadığım için 
sitem etti (Peyami Safa). 

2. Zulmetmek, eziyet etmek.

23 turnayı 
gözünden 
vurmak

1. Bir meseleyi en uygun, 
en avantajlı şekilde 
halletme imkânını ele 
geçirmek, en iyisini rast 
getirmek: Hayli fırsatlar 
kaçırdın gösterip beyhude 
hırs / Ehl olanlar bekleyip 
vurmuş gözünden turnayı 
(Hamamizade İhsan).

3. (Alay yoluyla) Birçok şey 
arasında en kötüsünü seçmek.

24 yakında – 
yakınlarda

2. Yakın bir geçmişte, son 
günlerde.

3. Yakın bir gelecekte, az zaman 
sonra: Yakında zatıaliniz de 
öğreneceksiniz ya… Dalsın yakında 
gözlerim artık son uykuma (Yahya 
Kemal).
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Değerlendirme ve Sonuç
1. Bir gösterenin birden fazla gösterileni işaretlemesi, hemen her dilde rast-

lanan bir olgudur.
2. Elde edilen bilgiler, aynı gösterenin sadece ilgili /yakın anlamları değil, zıt 

veya uzak anlamları işaretlemesinin de mümkün olduğunu göstermektedir.
3. Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ten kendi anlamları arasında zıtlık veya 

uzaklık bulunan bir kısmı kökteş olan toplam 157 örnek tespit edilmiştir. Tespit 
edilen örnekler değerlendirildiğinde şu bilgilere ulaşılabilir:

a) Türkçede isim (abla), eylem (götürmek), sıfat (cefakâr), zarf (ebediyen), 
zamir (seninki), ünlem (aman) gibi hemen her türden sözde çok anlamlılık ve bu 
çok anlamlılık içerisinde bir zıt veya uzak anlamlılık bulmak mümkündür. Tara-
madan çıkan verilerin büyük çoğunluğu, sırasıyla isim, eylem ve sıfat türünden 
sözlerden oluşmaktadır.

b) Aralarında Arapça (ayyar, garaz), Farsça (abdest, nazenin), Fransızca 
(klasik, tuvalet), Rumca (efendi, kerata), Ermenice (pezevenk) ve Moğolca (ağa) 
gibi dillerden alınma107 unsurlar olmakla birlikte, tespit edilen sözlerin ekseriyeti 
Türkçe kökenlidir.

c) Örneklerden bazıları bugün için eskimiş durumdadır. Ahenin-dil, ayyar, 
arz-ı hülus, beşaret, huluskâr, lahin – lahn, mefaz – mefaze, terane, zehir hafiye 
gibi sözlere günümüz Türkiye Türkçesinde rastlamak güçtür.

ç) Kimi örnekler anlam değişimine uğramış, birbiriyle zıtlık teşkil eden an-
lamlarından biri eskimiştir. Bugün adamcıl, “insandan kaçan, başkalarıyla görüş-
mekten çekinen, merdümgiriz” anlamında; alçaklık, “alçak gönüllülük, tevazu” 
anlamında; idareci, “çok tutumlu kimse, pinti”; koltuk, “tenha ve kuytu yer, ke-
nar, köşe” anlamında; levent, “yaramaz, hırsız, namussuz, bagi” anlamında ve 
mevla’, “azat edilmiş köle, azatlı” anlamında kullanılmamaktadır. Türkçe Sözlük, 
koltuk için verilen anlam hariç, bu anlamlara yer vermemiştir. Zaten Ayverdi de 
bu anlamları eski olarak belirtmiştir. Ancak yazarın “insandan kaçan, başkalarıyla 
görüşmekten çekinen, merdümgiriz” anlamını, eskimiş olmasına rağmen, adam-
cıl’ın birinci anlamı olarak sunması bizce uygun düşmemiştir. Nitekim anlam 

107 Örneklerle ilgili köken bilgisi için bk. Ayverdi, 2006; Komisyon, 2005.

25 yumruk 
kadar

1. (Küçük olması gereken 
şeyler için) Büyük, iri: 
“Yumruk kadar erik, 
mandalina.” 

2. (İri olması gereken şeyler için) 
Küçük, ufak: “Yumruk kadar 
karpuz.”

26 zehir hafiye 1. (Alay yollu) Acemi 
dedektif.

2. mec. Göz açtırmayan, gözünden 
bir şey kaçmayan kimse.
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iyileşmesine örnek olarak gösterilen mareşal kelimesini verirken daha doğru bir 
yaklaşım sergilemiş, maddeyi şöyle vermiştir:

“mareşal i.(Fr. marechal > Alm. Markhaskalk ‘at bakıcısı’) (Kelime anlam 
iyileşmesine örnek olarak gösterilir.) Askerlikteki en üst rütbe ve bu rütbeyi taşı-
yan asker, müşir: Mareşal, maiyetindeki efradı cesurane harbe sevk için dermiş 
ki… (Cenap Şahabeddin)”

Diğer yandan Arapçadan alınma abdâl108 bugün abdal ve aptal olmak üzere 
iki şekilde kullanılmaktadır. Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te abdal’ın üçüncü an-
lamı olarak verilen “aklı kıt, idraki zayıf” anlamı ölçünlü Türkçede aptal sözüne 
hasrolmuş ve bu anlam abdal sözü için eskimiş durumdadır. Dolayısıyla abdal ve 
aptal sözleri bugün Türkçede anlamları farklı iki ayrı söz olarak kullanılmaktadır.

d) Tespit edilen örnekler incelendiğinde, aynı sözün anlamları arasında zıtlık 
veya uzaklığın meydana gelişi ile ilgili olarak şunlar söylenebilir:

Aynı gösterenin farklı anlamları işaretlemesini mümkün kılan en önemli ne-
den hiç şüphesiz, bağlamdır. Bağlamlar değiştikçe sözcükler, bulundukları dil bil-
gisel ortamın sağladığı imkânla zıt veya uzak anlamlar verebilmektedir.

Olmak eyleminin iyelikli bir addan sonra geldiğinde (çocuğu olmak, para-
sı, evi olmak) sahip olma; ayrılma eki almış bir addan sonra geldiğinde (evin-
den olmak, canından olmak) mahrum kalmak, elinden kaçırmak anlamı vermesi; 
yumruk kadar sözünün erik’in önünde büyük, karpuz’un önünde küçük manasına 
gelmesi, bu durumu açıklar niteliktedir. Bağlamın önemi bütün örnekler için ge-
çerlidir.

Bağlamdan başka, zıt veya uzak anlamlılığı doğuran diğer nedenlerin başlı-
calarını şöyle sıralamak mümkündür:

Benzetme:
Her sözün gösterileni türlü anlam birimciklerden oluşur. Anlam birimcik, bir 

anlam birimini oluşturan özelliklerden her biridir (Vardar vd. 1998: 22). İşte ben-
zetmelerde benzetme yönü olarak kendisine benzetilenin bir veya birkaç özelli-
ği esas alınır. Örneğin, şeytan kötülüğe, şerre teşvik edici, vesvese vericidir. Ama 
aynı zamanda kurnaz ve zekidir. Genel özellikleri itibari ile kötü olarak görülen bu 
kavram, esas alınan benzetme yönüne göre bağlamdan bağlama zıt anlamlar ifade 
edebilir. Yani aynı söz (şeytan), bir taraftan şerir, diğer taraftan da zeki bir insanı ni-
telemek için kullanılabilir. Aynı şekilde inek’in, hareketlerindeki yavaşlığının, tilki 
vb. hayvanlara göre saflığının bönlük, aptallık; otlamaktan başka bir şey bilmeyişi-
nin, çok ders çalışmak, ders çalışmaktan başka bir şey bilmemekle özdeşleştirilme-
si, benzetmenin zıt veya uzak anlamlılığa vasıta oluşuna başka bir örnektir. Temel 
anlamları çokluk bildirmek olan biz ve siz zamirlerinin aynı zamanda teklik şahıslar 

108 Sözcüğün köken bilgisi için bk. Komisyon, 2005; Ayverdi, 2006.
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için de kullanılması; baba ve abla’nın bilinen olumlu anlamlarının yanı sıra, ilkinin 
çete başı, diğerinin genelevde yönetici kadın anlamında da kullanılması yine bu 
benzetme ilgisiyle ve benzetmeye esas alınan benzetme yönü ile açıklanabilir.

Tariz (dokundurma, alaysama):
Tarizde bir sözün aksi kastedilir. Bu tür kullanımları kinaye olarak adlandıran-

lar da vardır (Coşkun, 2008). Okşamak’ın dövmek; mübarek’in dengesiz; akıllı’nın 
sersem, aptal; hazret’in hazret denecek yücelikte olmayan; seninki’nin senin olma-
yan, senin sahiplenmeyeceğin değerde olan anlamına gelecek şekilde kullanılması 
tarizin zıt veya uzak anlamlılık aracı olarak kullanılışına örnektir.

Mübalağa:
Konuşma dilinde, Dehşet bir adamdı. Müthiş bir konuşmaydı. Şuna bak, kor-

kunç/manyak bir araba. Canavar gibi çocuk. örneklerinde olduğu gibi dehşet/müt-
hiş, korkunç, manyak, canavar gibi mana itibariyle olumsuz ifadelerin sık sık olum-
lu özellikleri nitelendirmede kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, insan psikoloji-
sinin mübalağada sınır tanımazlığının bir göstergesi olarak açıklanabilir. Gördüğü 
şeyin nitelikçe etkileyiciliğini anlatmada çok güzel, harika, şahane gibi sözlerin 
heyecan verme gücünü yeterli görmeyen konuşucu, muhatapta şaşkınlık oluştur-
mak için bir tür dilsel sapma ile yine anlam birimcikleri arasında sıra dışı, şaşkınlık 
uyandırıcı özellikleri bulunduran, ancak sayılan sözlerle zıt bir anlam alanında yer 
alan sözleri seçip kullanır. Böylece aynı sözcük, bağlama göre hem olumlu hem de 
olumsuz anlamda kullanılmış olur. Tespit edilen örnekler arasında yer alan dehşet 
ve korkunç sözlerinin kullanımında görülen bu durum, mübalağanın da aynı göster-
gede zıt veya uzak anlamlılığa sebep teşkil ettiğini göstermektedir.

Tahrik/sevgi:
Sıpa /eşek sıpası, namussuz, kerata gibi, büyükler için kullanımı küfür sayılan 

kimi sözlerin çocuklara yönelik olarak kullanımı konuşma dilinde sıkça rastlanan 
bir durumdur. Çocukların tepkisini/ilgisini çekme amaçlı bu tür kullanımlar, onlar 
için hem tahrik hem de sevgi ifadesidir. Namussuz, kerata gibi sözlerin gerçek an-
lamlarıyla anlaşılmaması, şaka ve sevgi ifadesi olarak algılanması muhatabın bu 
sözlerin gerektirdiği özelliklere gerçekte sahip olmaması (eş/namus sahibi olma-
ması), yani gerçek manayı düşünmeyi engelleyici karinelerin bulunması ile ilgili-
dir. Konuşan, hem bir eşe sahip olmayan muhatabına eş istinadıyla onu şaşırtmakta 
hem de bu konudaki özensizliğini (namussuz) şaka yollu ima ederek onu tahrik 
etmektedir. Benzetme esaslı sıpa hitabında da yine hem bir sevgi hem de eşeğe 
istinat etmekle tahrike dönük şaka yollu bir sövgü manası sezilmektedir. İşte an-
lamları arasında zıtlık bulunan kerata sözü, tahrik, sevgi amaçlı kullanımların da 
çok anlamlılık içerisinde bir zıt veya uzak anlamlılığın oluşmasına vesile olduğuna 
işaret etmektedir.
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Tonlama:
Dilde morfosentaktik unsurlar ve yer düzeninin yanı sıra parçalar üstü birim-

ler de anlam ayırıcı işlev görmekte, aynı birimin yeni anlamlar kazanmasını sağ-
lamaktadır (Coşkun, 2009; Ceritoğlu, 2010). Tespit edilen örneklerden aşk olsun 
(hem takdir hem sitem), Allah aşkına (hem rica ve yalvarma hem küçümseme), 
canım (hem hoşnutsuzluk hem sevgi), maşallah (hem sevinç ve memnuniyet hem 
üzüntü ve sitem) gibi sözlerin vurgu ve tonlama ile zıt veya uzak anlama gelecek 
şekilde kullanılmaları parçalar üstü birimlerin de çok anlamlılığa vasıta olduğunu 
ve aynı sözün farklı vurgu ve tonda söylenmesi ile zıt anlamlar ifade edilebilece-
ğini ortaya koymaktadır.

Galat (Yanlış Kullanım/Karıştırma):
“Edebiyatta galat; yanlış ve kurala uymayan kelime ve anlatım anlamlarına 

gelmektedir. Dilimizde ister Türkçe olsun, ister yabancı kökenli olsun orijinal bi-
çiminde yazılıp kullanılmayan kelime veya kelime grupları galat kabul edilmekte-
dir” (Toparlı, 1996: 607). Türkçenin söz varlığında galat kullanımlar önemli yer 
tutmaktadır. Örnekler içerisinde yer alan cefakâr (<Ar. cefa+Far. kâr)109 sözü galat 
olarak hem cefa eden hem de cefakeş (<Ar. cefa+Far. keş ‘çeken’) anlamında kul-
lanılmıştır. Bu durum, biçimleri karıştırmaktan kaynaklanan hatalı kullanımların 
da zıt anlamlılığı netice veren çok anlamlılığa neden olduğunu göstermektedir.

4. Sonuç olarak Türkçede çok anlamlılık içerisinde bir zıt veya uzak anlam-
lılığın da varlığı söz konusudur. Ağızların söz varlığı, deyim ve atasözleri, kalıp 
ifadeler kapsamlı bir şekilde tarandığında, bağlama göre, anlamları arasında zıtlık 
veya uzaklık oluşan söz sayısının daha da artacağı açıktır. Bu alanda kapsamlı 
bir çalışmanın yapılması; Türkçe kelimelerin anlam sınırlarının belirlenmesi, çok 
anlamlılık olgusunun ve dolayısıyla Türkçenin anlatım gücünün yeterince anlaşıl-
ması gibi açılardan önemlidir.
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FONETİK LABORATUVARLARI: NASIL BİR KATKI 
BEKLİYORUZ?

Mehmet Akif KILIÇ

Giriş
Fonetik laboratuvarları, akustik fonetik yanında fizyolojik ve işitsel fonetik 

incelemelerinin de yapılabileceği cihazları içinde barındıran araştırma birimleri-
dir. Fonetik laboratuvarlarıyla ilgili Türkoloji çevrelerinde iki yanlış anlayış söz 
konusudur; bunlardan biri “fonetik laboratuvarı kurmak çok pahalı ve zor bir iştir, 
bu nedenle herkesin laboratuvar imkanlarına ulaşması mümkün değildir”, diğeri 
ise “fonetik laboratuvarlarımız olsaydı, Türkçenin ağızlarıyla ilgili bugün çöz-
mekte zorlandığımız pek çok sorunu çözebilirdik”.

Bilgisayar teknolojisinde ilerlemelerle önceleri pahalı cihaz gerektiren pek 
çok işlem sadece yazılım kullanarak yapılabilir, daha kolay ulaşılabilir hale gel-
miştir. Akademik düşünceyle üretilmiş ücretsiz programların varlığı mütevazı 
şartlarda araştırma yapmayı mümkün hale getirmiştir.

Günümüzde dil bilim ve Türkoloji çevrelerinde fonetik laboratuvarlarının ro-
lünün abartılmasının en önemli nedeni, fonetik ve fonoloji konularındaki kavram 
ve terim kargaşasıdır.

Terim ve kavram kargaşası
Türkoloji çevrelerinde fonoloji yerine yanlış olarak fonetik teriminin kul-

lanılması sık görülen bir durumdur. Fonoloji dil bilimin bir dalıdır, dillerin ses 
düzenini, ses birimlerini inceler. Fonetik ise, dil bilimden çok tıp, matematik, fizik 
gibi alanlarla iç içe olan pozitif bir bilimdir. “Ses” dediğimizde, fiziksel olarak var 
olmayan kodlardan bahsediyorsak bu fonolojinin konusudur; konuşma sırasında 
insanların ağzından çıkan konuşma seslerinden bahsediyorsak bu da fonetiğin ko-
nusudur. Bir besteci tarafından bestelenen eser fonoloji ise bu eserin bir sanatçı 
veya sanatçılar tarafından icrası da fonetiktir.

Terim ve kavram kargaşası konusu, fonetik ve fonoloji terimleri Türkçeleş-
tirilirken seçilen karşılıkların isabetsiz olması nedeniyle daha da artmıştır. Farklı 
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kaynaklarda farklı karşılıklar kullanılmakta, aynı karşılık (“ses bilgisi”, “ses bi-
limi” gibi) hem fonetik hem de fonoloji için kullanılabilmektedir. (Tablo 1) Bu 
nedenle Türkçe karşılıkları yerine fonetik ve fonoloji terimlerini kullanmak daha 
uygun olacaktır.

Tablo 1. Fonetik ve fonoloji terimleri için farklı kaynaklarda kullanılan Türk-
çe karşılıklar

Fonetik Fonoloji Kaynak
Ses bilgisi Ses bilimi GTS (2014)
Ses bilimi Ses bilgisi Demir ve Yılmaz (2011)
Ses bilimi Ses bilgisi Topbaş ve Kopkallı (1994)
Ses bilimi Görevsel ses bilimi Aksan (1995), Ergenç (1989)

Fonetik laboratuvarı
Konuşma seslerinin boğumlanma noktalarının ve yerlerinin araştırıldığı fiz-

yolojik fonetik çalışmalarında aşağıdaki cihazlar ve yöntemler kullanılabilir:
1. Video cihazı
2. Fotoğraf makinası
3. Damakyazım (palatografi):
a) Durgun damakyazım (statik palatografi): Ünsüzlerin boğumlanma nokta-

sını incelemek için uzun zamandır kullanılan basit bir yöntemdir. Toz halindeki 
aktif karbon ile sıvı yağ karıştırılır, elde edilen siyah boya dil üzerine sürülür, 
dil-damak teması olan ünsüzler iki ünlü arasında ([ada] gibi) söyletilerek dil hare-
keti sonucu dildeki siyah boyanın damak üzerinde bıraktığı iz incelenir. Damakta-
ki iz, dil üzerine yerleştirilen küçük bir ayna yardımıyla kolayca fotoğraflanabilir.

b) Elektronik damakyazım (elektropalatografi - EPG): Damağa yerleştirilen 
elektrotlar sayesinde dil-damak temasını elektronik olarak gösteren bir cihaz olup 
kullanım maliyeti yüksektir.

4. Elektromanyetik artikülografi (İng. electromagnetic articulography - 
EMA): Konuşma organları üzerine yerleştirilen sensörler aracılığıyla konuşma 
sırasında ağız içindeki hareketleri kaydetme yöntemidir. Bunun için orta hat üze-
rinde dudak ve dil üzerine gümüş saçmalar yerleştirilir ve konuşma sırasında ha-
reketleri takip edilir.

5. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Tıpta kullanılan bir görüntüleme 
yöntemidir. Hızlı hareketler ve kemik yapılar gösterilemez.

6. Ultrason: Tıpta kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Fonetik araştırma-
larda kullanımı sınırlıdır.

Günümüzde akustik fonetik çalışmaları bilgisayar üzerinde yazılımlarla ya-
pılmaktadır. Bu iş için en çok tercih edilen yazılımlardan biri, hemen her türlü 
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akustik ve işitsel fonetik incelemelerine izin veren Praat (Boersma ve Weenink, 
2014) programıdır. Bu programa eklemeler yaparak daha kullanışlı hale getirmek 
mümkündür. (Şekil 1) Fonetik laboratuvarı için bilgisayar ve yazılım dışında, 
mikrofon ve ses arayüzü gibi donanımlara ve ses kayıt işleminin yapılabileceği 
gürültüsüz ve çınlamasız bir odaya ihtiyaç vardır.

Şekil 1: Praat programı, kısa yazılımlar (script) eklenerek ağız çalışmala-
rı için daha kullanışlı hale getirilebilir. ‘New’ menüsünde yer alan Türkçe çu-
buklar sonradan eklenmiştir. (Kaynak: Klinik fonetik ve ağız araştırmaları için 
özelleştirilmiş Praat programı ile uygulama, ağ adresi: https://www.academia.
edu/5987148 )
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Giriş düzeyinde mütevazı bir fonetik laboratuvarı için ses arayüzü içinde 
olan ve bilgisayara USB girişinden bağlanan bir mikrofon yeterlidir. “Audio-Te-
chnica AT2005USB” veya “Samson Q2U USB/XLR” gibi dinamik bir mikrofon 
bu amaç için uygundur.

İşitsel fonetik çalışmalarında konuşma seslerinin nasıl algılandığı incelenir. 
Bu çalışmaların iki boyutu vardır: (1) uyaranın hazırlanması ve (2) uyaranın su-
nulması.

Uyaran; doğal, sentetik veya yarı sentetik (işlem görmüş doğal konuşma 
sesi) olabilir. Sentetik ve yarı sentetik uyaranların hazırlanması amacıyla Praat 
programı kullanılabilir. Hazırlanan uyaranlar yazılım kullanmaksızın basit bir şe-
kilde deneklere dinletilebileceği gibi bunun için Praat programında dinleme dene-
yi (ExperimentMFC) de kullanılabilir. Bu tür çalışmalarda deneklere; “Duyulan 
iki ses aynı mı farklı mı?”, “Duyulan üçüncü ses, birinci sese mi yakın, ikinci ses 
mi?”, “Verilen ses hedef sese ne kadar yakın veya uzak?” gibi sorular sorulur.

Fonetik laboratuvarlarının dil ve ağız çalışmalarına katkısı abartılma-
malıdır.

Genel kanının aksine, akustik fonetik araştırmalarında elde edilen rakamsal 
verileri kullanarak ses birimleri ve dışsal alt ses birimleri110 sınıflandırmak müm-
kün değildir. Fonetik inceleme yöntemleri evrensel olsa da ses birim sınırları her 
dilde farklıdır. Örneğin, /b/ ünsüzünün ÖBZ (Ötüm Başlama Zamanı; ötümlü-
lük özelliğini belirleyen akustik parametre) değeri yavaş yavaş artırılıp Fransızca 
için kritik eşiğe gelindiğinde Fransızca konuşucusu bu sesi /p/ olarak algılamaya 
başlar. İngilizce için kritik sınır daha ilerideki bir noktada olduğu için İngilizce 
konuşucusu ise hâlâ /b/ olarak algılamaya devam eder.

Ses birimlerin sınıflandırılması, akustik parametre değerlerine göre değil o 
dili veya ağzı konuşanların beyninde yapılır.111 Fonetik laboratuvarında yapılan 
çözümlemelerle konuşma seslerinin fiziksel özellikleri çok detaylı bir şekilde or-
taya konabilir. Ancak, dil çalışmalarında verilerin yaş, cinsiyet, anatomik özellik 
gibi kişisel farklılıklardan kurtulması daha soyut bir katmanda değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Fonetik laboratuvarlarından nasıl yararlanabiliriz?
Dil ve ağız çalışmalarında fonetik laboratuvarlarından mutlaka yararlanılma-

sı gerekmektedir. Ancak bu katkı yukarıda değinildiği gibi fonolojik karar verme 
şeklinde değildir.

110 Dışsal alt ses birimler, fonetik ortama bağlı olmaksızın bilişsel işlemlerle üretilen alt ses 
birimlerdir. (Kılıç, 2014)

111 Günümüzde konuşma ve konuşmacı tanıma amacıyla kullanılan, insan beyninin çalışmasını 
taklit eden “Yapay Sinir Ağları” gibi teknikler mevcutsa da konumuz dışındadır.
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1. Üzerinde dil bilimsel çözümleme yapılması planlanan konuşma örnekleri-
nin kaydedilmesi ve çözümleme için ön işlemlerin yapılması

2. Diller ve ağızlar arasında karşılaştırma yapılabilmek için konuşma sesleri-
nin özelliklerinin betimlenmesi:

a) Oluşma şekli (boğumlanma noktası)
b) Akustik özellikleri (formantlar, ÖBZ, spektral momentler gibi parametre-

ler)
c) Algılanma özellikleri (ses birimler arasındaki sınırların belirlenmesi)
3. Diğer dillerle ve ağızlarla karşılaştırma yapma: Kayıtlı malzeme üzerinde 

yapılan ölçümler ve elde edilen ortalama değerler incelenen ağzın veya dilin baş-
kalarıyla karşılaştırılmasına imkân verir. Bu karşılaştırma yapılırken deneklerin 
yaşlarına ve cinsiyetlerine göre gruplandırılması gerekir.

4. Konuşma seslerindeki değişiklikleri fark etme yeteneğinin geliştirilmesi
5. Anadilin ve yabancı dilin doğru telaffuzunun öğretilmesi
6. Konuşma sentezleme, yazıdan konuşmaya, konuşmadan yazıya çalışma-

larına destek olma
7. Konuşma bozukluklarını tespit etme

Sonuç
Fonetik laboratuvarları fonetik çalışmalara yöneliktir, bu laboratuvarların 

fonoloji bilimine katkısı ise sınırlıdır. Ağız konusunda çalışan araştırmacıların te-
mel fonetik konularına hâkim olmaları yanında bir fonetik laboratuvarı imkânına 
sahip olmaları; çalışmaların bilimsel kalitesini artıracak, işitsel algı yeteneğini ge-
liştirecek, fonetik çözümleme işlemlerinden elde edilen rakamsal veriler ağızların 
birbiriyle karşılaştırılabilmesine imkân verecektir.

Kaynaklar:
AKSAN, Doğan (1995), Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, 5. baskı, Ankara, 

TDK Yayınları.
BOERSMA, Paul ve Weenink, David (2014), Praat: doing phonetics by computer [bilgi-

sayar programı], Ağ sayfası: http://www.praat.org
DEMİR, Nurettin ve Yılmaz, Emine (2011), Türkçe Ses Bilgisi, Eskişehir, Anadolu Üni-

versitesi:
ERGENÇ, İclal (1989), Türkiye Türkçesinin Görevsel Sesbilimi, Ankara, Engin Yayınları
GTS - Güncel Türkçe Sözlük (2014), Türk Dil Kurumu, Ağ sayfası: http://tdk.org.tr (erişim 

tarihi: 21.09.2014).
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adresinden ulaşılabilir.



ÇATI MORFEMLERİNİN İŞLEVLERİ

Zafer ÖNLER

Eylem çatıları dil bilgisinin önemli kategorilerinden biridir. Türkçe dil bilgisi 
çalışmalarında da çatı kavramı her zaman üzerinde durulan bir konu olmuştur. 
Ancak başlıca dil bilgisi kitaplarında gerek kavramın tanımında ve sayısında, ge-
rekse çatı biçim birimleri konusunda farklı değerlendirme ve görüşler söz konu-
sudur.

 Türkçede bu kategori belirli, biçim birimlerle meydana getirilir. Bu görev-
le kullanılan biçim birimlerin bazıları, farklı eylem çatıları oluşturabilmektedir. 
Biçim birimlerin bu farklı işlevleri sözcüklerin anlam değerine benzer bir nite-
liktir. Bir sözcük, anlam değeri olarak farklı bağlamlarda nasıl ki farklı anlamlar 
taşıyabiliyorsa biçim birimler de kullanım yerlerine göre farklı işlev ve anlam 
değerlerine sahiptir. Yapım biçim birimlerinin hemen hemen tümünün farklı kul-
lanım değerleri bulunmaktadır. Bunların en belirginleri ortaç morfemlerinden ba-
zılarının eylem çekimlerinde kullanımlarıdır. Addan ad yapım görevindeki +lXk 
biçim birimi, kömür+lük kullanımında yer belirtirken, iyi+lik örneğinde soyut bir 
kavram, terzi+lik örneğinde bir meslek adı türetmektedir. Benzer özellik ortaç ve 
ulaç morfemlerinde de görülür: -AcAk morfemi yi-(y)ecek, iç-ecek örneklerinde 
ad türetirken, yak-acak odun, örneğinde sıfat türetmektedir. Benzer örnekler tüm 
morfemler için verilebilir.

Türkçede çatı morfemlerinin bazıları farklı farklı çatılar kurabilmektedir. 
Dolayısıyla çatıların belirlenip adlandırılmalarında, hangi morfemlerin hangi ça-
tıları oluşturduğundan değil, hangi çatıların hangi morfemlerle kurulduğundan 
yola çıkmak yöntem olarak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Dil bilgisi kitaplarında genellikle eylem çatısı kavramı eylemin nesne ve 
özne ile ilişkisi biçiminde tanımlanmıştır. Ancak çatıların sayıları ve adlandırıl-
malarıyla çatı morfemleri konusunda dil bilgisi kitaplarında büyük farklılıklar 
görülmektedir.

Çatı konusunda yapılan tanımlar içerisinde, Tahsin Banguoğlu’nun tanımı 
farklılık göstermektedir. Banguoğlu, çatıyı özne ile eylem ilişkisi olarak değerlen-
dirmekte, “Kimse söz içinde fiilin gerçekleşmesinde farklı işleyişler alır: Etkiler, 
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etkilenir, olumsuz davranır v.b. Başka bir açıdan fiil tabanı farklı görünüşler ala-
rak kimsenin söz içindeki işleyişini belirtir.” diye tanımlamakta ve altı çatı türü 
belirlemektedir: “1-Yalın görünüş: döv-mek, 2- Olumsuz görünüş: döv-me-mek, 
3- Edilgen görünüş: döv-ül-mek, 4- Dönüşlü görünüş: döv-ün-mek, 5- Karşılıklı 
görünüş: döv-üş-mek, 6- Ettirgen görünüş: döv-dürmek”. Ancak Banguoğlu’nun 
çatı kategorisiyle görünüş (aspekt) kategorisini aynı kabul etmesi yanlış bir de-
ğerlendirmedir (1990:411). Banguoğlu’nun, çatıyı özne-eylem ilişkisi olarak ta-
nımlamasına karşın olumsuz eylemleri çatı olarak kabul etmesi, kendi tanımına 
uygun düşmemektedir.

Tahir Nejat Gencan ise, çatıyı eylemin nesne ve özne ilişkisine göre tanımla-
makta ve eylem-nesne ilişkisini geçişlilik ve geçişsizlik niteliklerine bağlayarak, 
geçişsiz eylemlerin çeşitli biçim birimlerle geçişli duruma getirilmesini oldurgan 
çatı olarak adlandırmaktadır: “Geçişsiz eylemin kök ya da gövdesine uyarına göre 
–t, -ir, -tır (-dir) eklerinden birisi gelmekle geçişli olur. Bunlara oldurgan eylemler 
denir.” (1979: 331).

Gencan, öznelerine göre çatıları ise, etken, edilgen, dönüşlü ve işteş olmak 
üzere dörde ayırmaktadır (1979: 335). Gencan, geçişli fiilin –dir, -t, -ir morfemle-
riyle ettirgen çatı oluşturmasını ise “geçişli eylemler de bu eklerle ikinci, üçüncü 
dereceden geçişli olur (…) Bunlara ettirgen, katmerli ettirgen eylemler denir.” 
(1979: 333) diyerek ettirgen çatıyı geçişlilikle ilişkilendirmektedir.

Zeynep Korkmaz, çatı kavramını eylem-özne ilişkisi olarak değerlendirmek-
te ve etken, edilgen, meçhul, dönüşlü, işteş, ettirgen olmak üzere altı çatı türü 
belirlemektedir. Edilgen çatının yanı sıra meçhul (öznesiz çatı) terimiyle belirle-
diği bu çatının edilgenle farkını “Edilgen çatıda özne aktif değil pasiftir. Meçhul 
çatı’da ise, özne gerçekten bilinmemektedir” biçiminde göstermekte ve meçhul 
çatıya başlan-, bıkıl-, binil-, düşül- benzeri eylemleri örnek göstermektedir (2003: 
545-549).

 Yukarıda özetlenen başlıca tanımlardan da çatı kategorisinin gerek tanımın-
da gerekse sayısında farklılıklar görülmektedir.

Çatı kavramını özne-eylem ilişkisi olarak tanımlamak daha tutarlı bir yol 
olarak görünmektedir. Nesne eylem ilişkisi ise çatı kategorisinin dışında eylemin 
geçişlilik ve geçişsizlik niteliğiyle ilgilidir. Bu düşüncelerden hareketle, bir öz-
ne-eylem ilişkisi olarak Türkçede şu çatılar bulunmaktadır:

1. Etken Çatı
Eylemin yalın durumda bulunduğu çatıdır. Özne eylemi doğrudan yapandır: 

belir-,bil-, duy-, söyle- benzeri eylemler etken çatılı eylemlerdir.
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2. Edilgen Çatı
Öznenin belli olmadığı çatıdır. Yapılan eylemin kim tarafından gerçekleştiği 

belli değildir. Yaygın olarak -Xl-, daha seyrek olarak -n- morfemi kullanılır. Aynı 
morfemler dönüşlü çatı için de kullanılırlar: söylen-, yapıl-, görül-, bilin- gibi. Bu 
tür yapılarda eylemin dönüşlü ya da edilgen olduğu ancak bağlam içinde ortaya 
çıkar: Bu söz söylendi (edilgen), Ali uzun süre söylendi durdu (dönüşlü). Çiçek 
açıldı (dönüşlü), O konudan söz açıldı (edilgen).

3. Dönüşlü Çatı
Özne hem eylemi yapan hem de yapılan işten etkilenendir. Bu çatıda özne ile 

nesne aynıdır. Öznenin yaptığı iş kendini etkilediği, kendine döndüğü için dönüş-
lü olarak adlandırılmıştır. Yaygın olarak edilgen çatıda kullanılan biçim birimlerle 
kurulur. Ayrıca işteş çatı eki olarak kullanılan -ş- morfemiyle de kurulan yapılar 
yaygınlaşmaktadır: bur-uş-, büz-üş-, gel-iş-, dön-üş- gibi.

Korkmaz, işteş çatı başlığı altında geliş-, giriş-, uyuş-, kalkış- benzeri eylem-
leri, “…özel birer sözlük anlamı kazanmış olan fiillerde her ne kadar şekilce birer 
-(I)ş-/-(U)ş- eki var ise de bu ekler de işteşlik değil dönüşlülük görevindedir.” 
tespitini yapmaktadır (2003:555). Zaten birer dönüşlü eylem olan bu verilerle, 
bunları oluşturan -ş- morfemi dönüşlü çatı başlığı altında yer almışlardır. İşteş 
çatıda yeniden zikredilmeleri pek de gerekli değildir.

Eylemlerden dönüşlü çatı morfemleriyle türetilen eylemlerin dışında adlar-
dan çeşitli birleşik morfemlerle türetilen dönüşlü eylemler de bulunmaktadır:

+Al-: düz+el-, yön+el-, inc(e)+el- benzeri addan dönüşlü eylem türeten bir-
leşik bir biçim birimdir. Addan eylem türeten +A- ve dönüşlü çatı eki olan -l- ek-
lerinden oluşan bir morfemdir. düze-, yöne-, dike- benzeri kullanımlar bulunma-
dığından asıl morfem değeri taşıyan, iki ekten oluşan +Al- birimidir. Türetilen 
eylemin dönüşlülüğü -l- ekinden kaynaklanmaktadır.

+An-: +A- ve -n- eklerinin oluşturduğu, adlardan dönüşlü eylemler türeten 
bir diğer birleşik morfemdir. güc+en- örneğinde olduğu gibi. Burada da güç+e- 
biçiminde bir kullanım olmadığından +e- eki morfem değeri taşımamaktadır. -n- 
dönüşlülük ekiyle +An- şeklinde adlardan dönüşlü eylemler üreten bir morfem 
oluşmuştur.

Adlardan dönüşlü eylemler türeten aşağıdaki morfemler de aynı nedenle or-
taya çıkmışlardır:

+lAş-: Adlardan dönüşlü eylem türeten birleşik bir biçim birimdir (+lA-ş-). 
İyi+leş-, güzel+leş- gibi. Ancak kötüleş- örneğinde kötü+le- kullanımı olduğun-
dan bu ada gelen +le- addan eylem yapan ve -ş- dönüşlü çatı olmak üzere iki ayrı 
biçim birim bulunmaktadır.
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+lAn-: Bu biçim birim de +lA- addan eylem ve -n- dönüşlü çatı eklerinden 
oluşan birleşik bir yapıdır: hasta+la-n- gibi.

+Ar-: Yalnızca renk adlarından dönüşlü çatılı eylemler türeten bir morfem-
dir: boz+ar-, kara+(a)r-, mor+ar- gibi.

4. Oldurgan (causativ) Çatı
Bu çatı, geçişsiz eylemin geçişli duruma getirilmesidir. geliş-, incel-, uyu-, 

dur- gibi durum, olma bildiren, bir nesneyi etkilemeyen eylemlerin -DXr-, -Xr- ve 
-t- morfemleriyle etme, kılma bildiren ve bir nesneyi etkileyen eylemler durumu-
na getirilmesidir. Geçişsizde özne eylemi bizzat gerçekleştirirken, oldurgan çatı-
da özne eylemin gerçekleşmesine neden olmakta, gerçekleşmesini sağlamaktadır: 
Çocuk uyudu. Çocuğu uyuttu. Bu cümlelerin ilkinde uyuma eylemini çocuk ger-
çekleştirmekte, ikincisinde özne değişmekte, çocuk nesne durumuna gelmektedir. 
Özne, eylemin olmasını sağlayandır.

Banguoğlu bu çatıyı da ettirgen başlığı altında vermiştir. Ancak ettirgenlikle 
farkını da ayrı bir çatı olarak (olduran) izah etmek gereğini duymuştur: “Geçişsiz 
fiillerden gelen ettiren görünüşünde fiiller ise esasında anlatım farkı gösterirler. 
Gerçekten burada ettirmek değil, oldurmak söz konusu olabilir. Burada üst kimse 
kimi halinde görünen alt kimsenin bir durum veya oluşa geçmesine vesile ol-
maktadır (Kadın beni güldürdü). Burada da alt, mantıkça kimse üst, gramerce 
kimsenin nesnesi olur ama burada artık bir başka kimse bulunmaz: Şoför arabayı 
durdurdu. Odacı ışıkları söndürdü. Fırsatı kaçırmayınız. Bu yolu kısaltacaklar. 
gibi. Bu anlamda ettiren görünüşüne olduran görünüşü (aspect causatif) diye ayrı 
bir ad veririz.” (1990: 418).

5. Ettirgen Çatı
Geçişli fiillerde, öznenin eylemi başka bir özneye yaptırdığı çatıdır. Örneğin 

aç-, dik-, dinle-, gör- benzeri fiillerde, çeşitli morfemlerle türetilen aç-tır-, dik-
tir-, dinle-t-, gör-dür- eylemlerinde özne işi bir başka özneye yaptırmaktadır. Bu 
çatıdaki öznelerin oldurgan çatıdaki öznelerden farkı, oldurgan çatıda, öznenin 
neden olucu, bir şeyin yapılmasını sağlayıcı, oldurucu olması iken ettirgende öz-
nenin yaptırıcı olmasıdır: aç-tır-t-, gör-dür-t- benzeri yapılarda morfemlerin her 
ikisi de ettirgendir. Ahmet bahçeye fidan diktirtti. cümlesinde dikme işini yapan 
üçüncü bir kişidir. Ahmet kendi dikmemiş, bir diğerine buyurmuş, o da bir başka-
sına dikme işini yaptırmıştır.

Geçişsiz eylemlerden oldurgan çatı morfemleriyle türetilen düş-ür-, dur-
dur-, yağ-dır- benzeri eylemlerden türetilen düş-ür-t-, dur-dur-t-, yağ-dır-t- ey-
lemlerinde ilk morfemler oldurgan, ikincileri ettirgen çatı morfemleridir.

Bu çatıda kullanılan morfemler oldurgan çatıyla aynıdır: sevin-dir-t-, getir-t-, 
inandır-t-, bildir-, anla-t- gibi.
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Ettirgen çatıda bir istisna olarak, emzirmek sözcüğünde görülen -zIr- morfe-
mi kullanılmaktadır. Birleşik bir yapı olan bu biçim birim -z- ve -Ir- eklerinden 
oluşmaktadır. Eski metinlerde tamzurmak (damlatmak) sözcüğünde de görülen 
bu yapı, Eski Türkçedeki -guz- ettirgen çatı eki ile -Ir- ettirgen eklerinden oluş-
maktadır113

6. İşteş Çatı
Eylemin birden çok özneyle gerçekleştirildiği çatıdır. Bu çoğul özneler, kimi 

zaman eylemi aynı yönde ortaklaşa, kimi zamansa karşılıklı olarak gerçekleştir-
mektedirler. Öznenin eylemi birlikte ya da karşılıklı gerçekleştirmesine göre iki 
alt çatıdan oluşur. Bu çatı için her zaman -ş- morfemi kullanılmaktadır.

Karşılıklılık: selamla-ş-, karşıla-ş-, gör-üş- benzeri fiillerde özneler bir fiili 
karşılıklı gerçekleştirmektedir.

Ortaklaşa: öt-üş-, uç-uş- eylemlerinde ise özneler işi aynı doğrultuda, ortak-
laşa gerçekleştirmektedir.

Sonuç
Çatı kategorisinin eylemin özne ile ilişkisi olarak tanımlanması gerekir. Ey-

lemin nesne ile ilişkisi geçişlilik, geçişsizlik sorunudur. Buna göre de Türkçede 
altı eylem çatısı söz konusudur. Özne eylemi doğrudan yapıyorsa etken; eyle-
min olmasını sağlıyor, onu olduruyorsa oldurgan; yaptırıyorsa ettirgen; eylemi 
yapan belirsizse edilgen; yaptığı işe aynı zamanda nesne oluyorsa dönüşlü; birden 
çok kişiyle yapıyorsa işteş çatı olarak adlandırılır. Çatıları oluşturan morfemlerin 
bazıları anlam değeri olarak farklı çatılar kurabilmektedir. Çatı incelemelerinde 
belirli morfemlerin hangi çatıları oluşturduğundan değil, hangi çatının hangi mor-
femlerle anlatıldığından yola çıkılmalıdır.

Kaynaklar:
BANGUOĞLU, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, 3. Basılış, Türk Dil Kurumu, Ankara.
GENCAN, Tahir Nejat (1979), Dilbilgisi, IV. Baskı, Türk Dil Kurumu, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu, 

Ankara.

113 Eski Türkçedeki -guz- çatı biçimbirimi Oğuzcada kurallı olarak –uz- biçimini alır. Bunun 
üzerine gelen -ur- ekiyle orta hece düşmesi sonucu -zur- biçiminde yeni bir morfem ortaya 
çıkar: -guz-ur->-uzur-> -zIr-.
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Dudak (düzlük-yuvarlaklık) uyumu Türkçenin her devrinde her sahada ke-
lime bünyesine kuvvetle hâkim olan bir uyum değildir. Dudak uyumu bugünkü 
Türkiye Türkçesinde kuvvetli bir şekilde kendisini hissettirmektedir (Ergin 1985: 
72).

Eski Türkçe devresinde belirli ölçüde var olan dudak uyumu (Gabain 1988: 
36), Batı Türkçesinin tarihî devirlerinde fonetik tesirlerle bozulmuş, daha sonraki 
devirlerde yeniden gelişmeye başlamıştır (Develi 1995: 60).

Batı Türkçesinde dudak uyumu, tarihî süreç içinde gelişmiştir. Eski Anadolu 
Türkçesinde bazı ekler yuvarlak ünlülü bazı eklerse düz ünlülü olduğu için Batı 
Türkçesinin ilk döneminde bir dudak uyumundan söz etmek mümkün değildir. 
Eski Anadolu Türkçesinde umumi temayül yuvarlaklaşma yönündedir. Eski Ana-
dolu Türkçesinin sonundan itibaren bazı uyuma bağlı örnekler görülse de Batı 
Türkçesinde dudak uyumu süreci Klasik Osmanlı Türkçesi (Orta Osmanlıca)114 
döneminin ilk zamanlarında başlamış ve bu süreç dönemin sonunda tamamlan-
mıştır.

Yapılan incelemeler gösteriyor ki Batı Türkçesinde dudak uyumu yavaş ya-
vaş gelişmiştir. Batı Türkçesinde dudak uyumunun gelişmesinde birkaç safhadan 
bahsetmek mümkündür: Uyumsuzluk safhası, düzensizlik safhası, geçiş safhası, 
uyum safhası (Kartallıoğlu 2011: 102).115

114 Klasik Osmanlı Türkçesi, 16. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden 
devredir (Özkan 2013: 43).

115 Uyumsuzluk safhası, EAT’deki, yani ekin dudak uyumuna girmediği safhayı; düzensizlik 
safhası, ekin az da olsa uyumlu örneklerinin görüldüğü safhayı; geçiş safhası, ekin uyumlu 
örneklerinin artmaya başladığı veya uyuma yakın olduğu safhayı; uyum safhası ise ekin 
dudak uyumuna bağlandığı safhayı göstermektedir. Bir eserde veya bir yüzyılın genelinde 
herhangi bir ek, %30 oranına kadar dudak uyumuna bağlıysa düzensizlik; %30, %80 
arasında dudak uyumuna bağlıysa geçiş; % 80’in üzerinde dudak uyumuna bağlı ise uyum 
safhasında kabul edilmiştir (Kartallıoğlu 2011: 102).
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Batı Türkçesinin ilk devresi olan Eski Anadolu Türkçesinde eklerde ve bazı 
kelime tabanlarında uyumsuzluk söz konusudur. Gerek Eski Türkçede gerek bu-
günkü yazı dilimizde düz ünlü taşıyan bazı kelime ve eklerin Eski Anadolu Türk-
çesinde yuvarlak ünlü taşımaları, bu devrenin en mühim fonetik hususiyetlerin-
den birisidir (Özkan 1993: 92). EAT’de hâkim olan yuvarlaklaşma bazı fonetik 
sebeplere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Eski Türkçe döneminde bazı kelime taban-
larında ve eklerde görülen uyumsuzluklar, EAT’de de devam etmiştir.

EAT dönemi eserlerinde tek tük uyumlu örnekler de bulunmaktadır.116 Bu 
örneklerin sayısı dönemin sonuna doğru artmaktadır.117 Bu dönemin bazı eserle-
rinde uyumlu örneklerin yanında düzleşmeye veya yuvarlaklaşmaya bağlı yeni 
uyumsuzluğun oluştuğu örnekler de görülür.118 Batı Türkçesinde dudak uyumu 
süreci asıl olarak Klasik Osmanlı Türkçesinin ilk zamanlarında başlamış ve bu 
dönemin sonunda tamamlanmıştır. Ancak dudak uyumunun gelişimini Arap harfli 
metinlerden takip etmek kolay değildir. Arap harflerinin Türkçenin seslerini ifade 
etmekteki yetersizliği ve kalıplaşmış imlanın söyleyişi yansıtmaktan uzak olması 
dudak uyumunun gelişmesini takip etmeyi zorlaştırmıştır. Halk için yazılan ve 
hareke kullanılan eserler, dudak uyumunun gelişmesini takip etmeyi kolaylaştır-
mışlardır. Çünkü bu tip eserler genellikle dönemin konuşma dilini ve söyleyişi 
yansıtırlar.

Klasik Osmanlı Türkçesi metinlerinde bazı kelime tabanları uyuma bağlanır-
ken bazı kelime tabanlarında ise ikili şekiller görülür.119 Bu dönemde bazı ekler 
uyuma girerken, bazı eklerde ikili şekiller, bazı eklerde ise yeni uyumsuzluklar 
söz konusudur. Dönemin bazı eserlerinde uyumlu ve uyumsuz örnekler bir arada 

116 uyanıb, giribdür, çıòıb, çıòıban, ùalıban, alıban, ùolaşmayıban (Ergin 1951: 298); doàruluú, 
yoòluú, yoldaşım, etdik, girip, gelip, dükedip, èacablayıban (Mansuroğlu 1988: 252).

117 Eski Anadolu Türkçesi döneminin sonlarına ait eserlerde ikindi~ikindü, köpri~köprü, oúı-
~oúu-, ùanıú~ùanuú, yazı~yazu, yıldırım~yıldırum~ yıldurum, yüri-~yürü- (Özkan 2009b: 
42) gibi kelimelerin ikili şekillerinin görülmesi dudak uyumu sürecinin başladığına delil 
sayılabilir. Bazı eklerde de belirli oranda uyumlu şekillere rastlanması dudak uyumunun bu 
dönemin sonlarında başladığına bir işarettir: artıp, gelip, didigim, gitdigi, arşım, avratıñ, 
raómetiñ, baèøınız, èilmiñiz, seniñ, yıldızlarıñ, yirleriñ, nesneniñ, azadlısıdı, úavmsız, 
raómetsiz, eylemedim, didiñ, eylemediñ, istedi, eyledik vb. (Yelten 1998: 105-109); 
ùanışıúçı, óisÀbsızın, gereksiz, içirtdi, yaàdırdılar, ÓavrÀnlılar; aşıp, diyip, inip, şişip, 
nıãf-ı óÀãılım, dökilmesin, oúısın, yisin, itdigi, iyelik: göñlüni, gözüni, sözüne vb. (Özkan 
2009b: 43-45); virsin, başım, elim, dinimizi, işimize, ayaàıñ-ıla, başıñı, bunlarıñ, úızıñ, 
sirkeli, óalúalı, didim, işitdim, úıldıñ, bildiñiz, úılalım, görelim, geliñiz, inanıñ, işidiñiz, 
iyelik: düşüni, gününi vb. (Demir 2004: 299-304); aàıp, alıp, arıp, azıp vb. (Duman-
Yağmur 2010: 127).

118 olıb, úurıb, olıban, düşiben, urıban (Ergin 1951: 298); artursın; oàlımı, ãuçımı; rÿóıñı; 
görkli, ùuzlı (Demir 2004: 299-302); geldü, işü (belirtme hÀli eki), cehlü (belirtme hÀli 
eki) (Özkan 2009b: 45); dutıp, úavşurıp, úoyıp, olıp, ùolıp, urıp, yumıp, göripdür, olıpdur 
(Duman-Yağmur 2010: 123-124). 

119 degil, deli,demir vb. (Develi 1995: 54); getür-~getir-, oúu-~oúı-, yörü-~yöri- (Duman 
2000: 59); berü~beri, úarşu~úarşı, içerü~ içeri (Develi 1995: 54).
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yer alır. Yabancılar tarafından genellikle Latin harfleri ile kaleme alınan ve çeviri 
yazılı metinler olarak isimlendirilen gramer ve sözlüklerde de yeni uyumsuzluk-
lara yani tersine uyumsuzluklara rastlanır.120 Bazı çeviri yazılı metinlerde geçen 
yeni uyumsuzluklar okuma dilinin bozuk biçimleri olarak da değerlendirilmekte-
dir (Tulum 2011: 155).

Dudak uyumunun 16. yüzyıldan başlayarak 18. yüzyılda İstanbul’da konuşu-
lan Türkçede büyük ölçüde gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. Ancak 18. yüzyılda 
bile şehirli dilinde kimi eklerde uyumlu biçimler yanında uyumsuz biçimler de 
belli sosyal çevrelere mensup insanların dilinde kullanımda idi; uyumlu kullanış-
lar gelişme sürecinin tamamlandığı bu yüzyılda artık baskın ve birincil durumları 
teşkil ediyordu (Tulum 2011: 185, 188, 198).

EAT’de görülmeye başlayıp Klasik Osmanlı Türkçesi metinlerinde artan 
yeni uyumsuzluklar ve düzensizlikler gelişme düşüncesiyle çelişmektedir. Bu 
düzensizlikler /I/ sınıfı eklerin düz ünlülü tabanlardan sonra yuvarlak, /U/ sınıfı 
eklerin ise yuvarlak ünlülü tabanlardan sonra düz ünlülü seslilenmesi şeklinde 
ortaya çıkmaktadır (Develi 1995: 62). Osmanlı Türkçesi döneminde düzleşme-
ye veya yuvarlaklaşmaya bağlı olarak meydana gelen yeni uyumsuzluk, tersine 
uyumsuzluk/ters uyumsuzluk121 (Duman-Yağmur 2010: 123-124; Kartallıoğlu 
2011: 101) olarak nitelendirilebilir.

Tersine uyumsuzluk EAT’deki yuvarlak ünlülü eklerin düzleşmeye, düz ünlü-
lü eklerin yuvarlaklaşmaya bağlı olarak oluşturduğu yeni uyumsuzluktur.

EAT’de yuvarlak ünlülü olan ekler yuvarlak ünlülü tabanlarda doğal olarak 
uyumlu, düz ünlülü tabanlarda ise uyumsuzdur; düz ünlülü olan ekler ise düz 
ünlülü tabanlarda doğal olarak uyumlu, yuvarlak ünlülü tabanlarda uyumsuzdur. 
Örnek:

EAT’de -(U)m iyelik eki: yolum, evüm.
EAT’de -I iyelik eki: yolı, evi.

120 Carbagnano: dilleyordım, seveyordım, veriyordım (Kartallıoğlu 2011: 373); Vaughan: 
bozduñız, oldıñız (Kartallıoğlu 2011: 383); Vaughan: gücimiz (Kartallıoğlu 2011: 450); 
Rudimenta: úulmız (Kartallıoğlu 2011: 446); Harsany: tuttursın (Kartallıoğlu 2011: 285); 
Molino: kavuşdiği (Kartallıoğlu 2011: 247); Harsany: düştikçe (Kartallıoğlu 2011: 359); 
Parigi: ugursızlıúla, susız, úorúusızlıú, suçsizlik, uàursız vb; Meninski: tüysız, otsız, 
üslubsız, uğursız, uyúusız; Vaughan: göñülsiz; Viguier: yolsız (Kartallıoğlu 2011: 415, 418, 
419); Regola: turli, gönülli, úutlı;Parigi: toplı, sulı, sevgüli, yüzli, burunlı, güçli; Molino: 
çamurli, tuzli, külli, sosli, topli, gönülli, sevgüli, úumli, külli, dürli, borçli, suli, yazuúli, 
bulutli, yükli, tozli, nurli, özürli, tozlı, çamurlı, düzgünli; Meninski: püsküllice (Kartallıoğlu 
2011: 389, 392).

121 Eski Anadolu Türkçesinde sadece düz veya yuvarlak şekli bulunan bir ekin, Osmanlı 
Türkçesinde diğer uyumlu şeklinin ortaya çıkması ve bunun -uyumlu şekil varken- uyumsuz 
olarak kullanılması ters uyumsuzluktur (Kartallıoğlu 2011: 101).
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Klasik Osmanlı Türkçesi dönemi eserlerinde, dudak uyumuyla ilgili gelişme-
leri gösteren örneklerin yanında dudak uyumu sürecine aykırı örneklere de rastla-
nır. Metinlerdeki dudak uyumuna aykırı örnekler yeni bir uyumsuzluk oluşturur. 
Bazı eklerde düzleşmeye veya yuvarlaklaşmaya bağlı olarak tersine uyumsuzluk 
olarak nitelendirebileceğimiz yeni uyumsuzluklar söz konusudur. Örnek:

EAT’de yolum, Osm.T’de yolım tersine uyumsuzluktur.
EAT’de buldum, Osm.T’de buldım tersine uyumsuzluktur.
EAT’de geldiler, Osm.T’de geldüler tersine uyumsuzluktur.
EAT’de itdiler Osm.T’de itdüler tersine uyumsuzluktur.
Metinlerdeki farklı kullanımlar, bugünkü anlamda standart bir yazı dilinin 

bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Dönemin genel temayülüne aykırı veya is-
tisnai olarak nitelendirilen örnekleri fonetik gelişme sürecinde bir geçiş merhalesi 
ya da ağız özelliği taşıyan çeşitli söyleyiş biçimlerinin temsilcileri olarak değer-
lendirmek gerekir. Standartlaşma olmayan her dil alanında çeşitliliğin görülmesi 
doğaldır (Duman 2000: 60).

Arap harfli metinlerde kullanılan harekeler vasıtasıyla kelime tabanları ve 
eklerdeki dudak uyumunu tespit etmek kolaydır. İncelediğimiz eserlerin harekeli 
oluşu ünlülerin tespitini kolaylaştırmaktadır. İncelenen eserlerde dudak uyumuyla 
ilgili gelişmeleri gösteren örneklerin yanında, dudak uyumu sürecine aykırı olan 
ve tersine uyumsuzluğun söz konusu olduğu örnekler de vardır. Çalışmamızda 
Osmanlı Türkçesi metinlerinde EAT dönemine göre düzleşme veya yuvarlaklaş-
maya uğrayarak tersine uyumsuzluk oluşturan ekler esas alınmıştır. Uyumlu şe-
killer üzerinde durulmamıştır.

Düzleşme veya yuvarlaklaşmaya bağlı yeni uyumsuzluklar araştırmacılar 
tarafından kalem yanlışı, müstensih hatası, okuma dilinin bozuk şekilleri, ters 
uyumsuzluk, tersine uyumsuzluk olarak değerlendirilmiştir. Biz Osmanlı Türkçesi 
döneminde görülen yeni uyumsuzlukları tersine uyumsuzluk olarak nitelendire-
ceğiz.

Çalışmamızda öncelikle Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ [MİU]122 ile Netâyi-
cü’l-Aèmâl ve Menâhicü’l-Ebrâr [NAME]123 isimli eserlerdeki tersine uyumsuz-
luk örnekleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca aşağıdaki eserler de incelenmiştir:

122 Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ [MİU], Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait bir eserdir. 
Eserin müellifi veya mütercimi belli değildir. Tespit edebildiğimiz tek nüshası, Türk Dil 
Kurumu Kütüphanesi Yz. A 442/1 numarada kayıtlıdır. 16. yüzyıl eseridir. Mehekkü’l-
İlim ve’l-Ulemâ’daki dudak uyumuyla ilgili özellikler için bakınız: Abdurrahman 
Özkan, “Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ İsimli Eserde Dudak Uyumu”, I. Uluslararası Türk 
Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (23-26 Ekim 2007) Bildirileri, Isparta 2008, s. 479-496; 
Abdurrahman Özkan, Mehekkü’l-İlim ve’l-Ulemâ, Giriş - İnceleme - Metin - Dizinler - 
Tıpkıbasım, Fakülte Kitabevi, Isparta 2009, s. 133-155.

123 Netâyicü’l-Aèmâl ve Menâhicü’l-Ebrâr, Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait bir eserdir. 
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İmâdü’l-İslâm (950/1544), Abdurrahman b. Yusuf Aksarayì
Vasiyet-name (1683)
Seyahatname (17. yüzyıl), Evliya Çelebi
Tezkiretü’s-Salât (1157 /1744-1745), Abdurrahman ed-Darîr
Risâle-i Garîbe (18. yüzyıl)
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm (1229/1814)
Hikâye-i Veysel Karâni (1258/1842), Cabbar Kulu
Ekleri düz ünlülü ekler, yuvarlak ünlülü ekler şeklinde iki kısımda değerlen-

direceğiz.

Düz Ünlülü Ekler (“I” Sınıfı Ekler)
Bu grupta ET ve EAT’deki düz ünlülü ekler incelenmiştir. Buradaki düz ün-

lülü eklerin bir kısmı ET’den beri düz ünlülü olan ekler, bir kısmı ise EAT’de ün-
lüsü düzleşen eklerdir. Osmanlı Türkçesi döneminde yuvarlaklaşmaya başlayan 
düz ünlülü ekler her zaman dudak uyumuna bağlı olarak kullanılmamış, bazen 
tersine uyumsuzluk göstermiştir.

Düz ünlülü eklerin yuvarlak şekillerinin yazıya yansıması yuvarlak şekillerin 
ilk kullanımları açısından önemlidir. Yuvarlak şekilli yazılışlar müstensih tasarufu 
olarak da yorumlanabilir (Kartallıoğlu 2011: 106).

-I / -U, -sI / -sU teklik 3. şahıs iyelik eki
ET ve EAT’de daima düz ünlülüdür. İç hecede kullanılan teklik 3. şahıs iyelik 

ekindeki yuvarlaklaşma birçok eserde görülür. Ancak bu yuvarlaklaşma sonucun-
da her zaman uyum sağlanmaz. Yuvarlak ünlülü teklik 3. şahıs iyelik eki, genel-
likle iç seste geçmektedir. Kelime sonunda yuvarlak şekli az görülür.

MİU: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki düz ünlülü tabanlarda 42 örnekte dudak 
uyumuna aykırı olarak -U / -sU şeklinde yuvarlak ünlülü kullanılmıştır. Tersi-
ne uyumsuzluğun olduğu yuvarlak ünlülü örneklerin hepsi iç hecededir: adunı 
56a/1(3), altunda 37a/7, Àyìn-i úadìmüni 70b/12-13, birüni 12a/3(4), diyÀru-
na 58b/13, ekåerüni 10a/9(2), óÀlüni 50b/8(3), óaøretüni 60a/3(2), èibÀdetüni 
33b/11, iètiúÀdunı 9b/3(4), úadrüni 17a/6(5), úalbüni 46b/2(2), mürìdüni 31b/1, 
niyÀzunı 33b/11, ãÿretüni 43b/4, sükkerüniñ 15a/1, şeklüni 9a/3, ùaşunı 46a/6, 

Müellifi veya mütercimi belli olmayan Netâyicü’l-Aèmâl ve Menâhicü’l-Ebrâr’ın tespit 
edebildiğimiz tek nüshası, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yz. A 442/2 numarada kayıtlıdır. 
16. yüzyıl eseridir. Netâyicü’l-Aèmâl ve Menâhicü’l-Ebrâr ‘daki dudak uyumuyla ilgili 
özellikler için bakınız: Abdurrahman Özkan, “NetÀyicü’l-AèmÀl ve MenÀhicü’l-EbrÀr 
İsimli Eserde Dudak Uyumu”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 36, Konya 2014, s. 1-33.
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ùaùunı 9a/3, üzerüne 45b/9, yirüne 12a/3(3), yirlü yirünce 56b/13; olmasunı 
27a/10 (Özkan 2008: 489).124

MİU’da çokluk eki ile iyelik ekinin birleşmesiyle oluşan çokluk üçüncü şahıs 
iyelik ekinde de 15 yerde -lArU şeklinde dudak uyumuna aykırı olarak yuvar-
laklaşma görülür: óÀllerüni 17a/1(8), meõheb-i bÀùıllarunı 16a/3, èömürlerü-
ni 55b/14, åevÀblarunı 43b/1, şarùlarunı 35a/4, sözlerüni 51a/7(2), sözlerüniñ 
70b/3 (Özkan 2008: 489).

NAME: Teklik üçüncü şahıs iyelik eki düz ünlülü tabanlarda 22 örnekte du-
dak uyumuna aykırı olarak -U / -sU şeklinde yuvarlak ünlülü kullanılmıştır: aà-
zunı 113a/15, èaúlu 118b/9, birüni 80a/8(3), dilüne 109a/5, ecrüni 82b/6, fikrüni 
75b/8, óÀlüne 83b/10, òalúunıñ 93b/15, óaøretüni 75a/7, içünde 95b/10, úadrü-
ni 79b/11, úalbüne 74b/1(2), úalbüni 75a/5, úulaàunı 75a/10, mehrüni 81a/15, 
nefsüne 113a/10, åevÀbunı 82b/6; itmesüne 114a/3, yimesüni 118b/13. 125 Çok-
luk üçüncü şahıs iyelik ekinde de 9 yerde -lArU şeklinde dudak uyumuna aykırı 
olarak yuvarlaklaşma görülür: èamellerüni 80b/2, esìrlerüni 87b/7, óaøretlerüni 
112a/3(4), itmelerüne 119a/15, namÀzlarunıñ 120b/15, suéÀllerüni 108a/5.

İmâdü’l-İslâm: nefsüni 43/18,18,19 (Boz 2007: 222).126

-I /-U belirtme hâli eki
EAT’de daima düz ünlülüdür. Osmanlı Türkçesi döneminde de büyük oranda 

ekin düz şekli devam eder.
MİU: 9 örnekte yuvarlak ünlülüdür. Söz kelimesiyle 7 defa uyumlu olarak 

kullanılmıştır: sözü 14a/9(7). İki örnekte düz ünlülü kelime tabanına getirilmiş ve 
uyumsuz olarak yer almıştır: aèøÀñu 40a/11, çıúaru 23a/10. İki örnekte yuvarlak-
laşmaya bağlı olarak tersine uyumsuzluk meydana gelmiştir (Özkan 2008: 483).

NAME: Belirtme hâli eki 6 defa yuvarlak ünlülü olarak tespit edilmiştir. Söz 
kelimesiyle üç defa uyumlu olarak kullanılmıştır: sözü 74a/2(3). İki düz ünlülü 
kelime tabanında üç defa uyumsuz olarak yer almıştır: èamelinü 74b/6, aèøÀñu 
112b/12, aèøÀsınu 119a/2. Üç örnekte yuvarlaklaşmaya bağlı olarak tersine 
uyumsuzluk vardır.

-dI /-dU, -dI-lAr/-dU-lAr görülen geçmiş zaman üçüncü şahıs eki
ET ve EAT’de daima düz ünlülüdür. Osmanlı Türkçesi döneminde de gö-

rülen geçmiş zaman üçüncü şahıs eki, büyük oranda düz şeklini muhafaza eder.

124 -U şekli 69 örnekte uyumlu, 41 örnekte uyumsuzdur. -sU şekli bir örnekte uyumsuz, iki 
örnekte uyumludur (Özkan 2008: 489).

125 -U şekli 38 örnekte uyumludur.
126 Ekin uyumlu örnekleri: orucunı 34/8, orucuna 16/7, resûlüni 37/10. Boz, eserdeki az 

sayıda örneği bir kalem hatası değil, İlk Osmanlıca devresinde oluşmaya başlayan dudak 
uyumunun işaretleri olarak görür (Boz 2007: 222).
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MİU: 14 örnekte yuvarlak ünlülüdür. Yuvarlak ünlülü kullanılan 8 örnekte 
tersine uyumsuzluk söz konusudur: didü 14a/6, geldüler 8a/8, itdüler 22a/4(3), 
olmadu mı 31a/9, ùurmadular 69a/15, virdüler 17b/3 (Özkan 2008: 491).

NAME: 9 örnekte yuvarlak ünlülüdür. 4 örnekte -dU, 5 örnekte -dU-lAr şek-
linde yuvarlak ünlülü kullanılmıştır; ancak yuvarlak ünlülü kullanılan 4 örnekte 
tersine uyumsuzluk söz konusudur: geldü 101a/13, başladular 100b/1, itdüler 
102a/6, yazdular 120b/13. Ekte yuvarlaklaşmaya bağlı olarak bazı örneklerde 
tersine uyumsuzluk görülmektedir.

-mIş /-mUş öğrenilen geçmiş zaman eki
ET ve EAT’de ekin ünlüsü daima düzdür.
NAME: Ek 38 örnekte yuvarlak ünlülüdür. Yuvarlak ünlülü örneklerinden 

birinde tersine uyumsuzluk vardır:olınmuşdur 104a/1.
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Eserde ekin birkaç yuvarlak ünlülü örneğine rast-

lanmıştır. 2 örnekte yuvarlaklaşmaya bağlı tersine uyumsuzluk tespit edilmiştir: 
uàramuş 122/17, yaúlaşmamuşuz 145/18 (Acarer 2009: 27).

-In / -Un teklik birinci şahıs eki
NAME: Ek, 2 örnekte yuvarlak ünlülü olup örneklerden biri uyumlu, diğeri 

ise uyumsuzdur: añlarun 106a/4. Yuvarlaklaşmaya bağlı olarak bir örnekte tersi-
ne uyumsuzluk söz konusudur.

-sIn / -sUn teklik ikinci şahıs eki
NAME: 5 örnekte yuvarlak ünlülüdür. Ekin -sUn şekli 2 defa düz ünlülü ta-

bana, 3 defa yuvarlak ünlülü tabana getirilmiştir: idersündür 82b/3-4, itmişsündür 
109b/5. Yuvarlaklaşmaya bağlı 2 örnekte tersine uyumsuzluk oluşmuştur.

-cI isimden isim yapma eki
Ekin ET’de c’li şekli yoktur ve düz ünlülüdür. EAT’de -cI şeklindedir.
MİU: Ek, düz ünlülü bir kelime tabanında yuvarlak ünlülüdür: avcular 56b/3. 

“Avcular” örneğinde tersine uyumsuzluk söz konusudur. Aynı kelime tabanına 
ekin düz ünlülü şekli de getirilmiştir: avcılar 56a/15 (Özkan 2008: 483).

-(I)t- / -(U)t- fiilden fiil yapma eki
Yardımcı ünlüsü genellikle düzdür.
MİU: Ekin hem düz hem yuvarlak ünlülü örnekleri vardır. Düz ünlülü şekli 

uyumludur. Bir örnekte yuvarlak ünlülü şekli uyumsuzdur: azut- (Özkan 2008: 
483-484).
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-(I)l- / -(U)l- fiilden fiil yapma eki
ET’de ünlüsü uyumludur. EAT’de ünlüsü umumiyetle düz, nadiren yuvarlak-

tır. EAT metinlerinde ek genellikle uyumsuzdur. EAT metinlerinde ekin az rastla-
nan yuvarlak ünlülü örnekleri dudak uyumuna uyar.

MİU: Ekin ünlüsünde yuvarlaklaşma yönünde bir eğilim mevcuttur. MİU’da 
ekte görülen yuvarlaklaşma sonucunda genellikle yeni bir uyumsuzluk görülür. 
MİU’da ekin yuvarlak ünlülü şekli hem düz ünlülü tabanlara hem yuvarlak ünlülü 
tabanlara getirilmiştir. Ekin yuvarlak ünlülü şekli düz ünlülü tabanlarda uyumsuz-
dur: dinüldi 54b/14, dinülürse 65b/15, işidülür 62a/9, úazanulur 40a/2, kesülüp 
36a/7, ãavulunca 11b/2, varulana 66a/7, virülen 20a/9, yazulacaàa 3b/7, yazulan 
5b/8(7). Ek, bazı fiil tabanlarında hem düz ünlülü hem yuvarlak ünlülüdür: di-
nil-~dinül-, kesil-~kesül-, varıl-~varul-, viril-~virül-, yazıl-~yazul- (Özkan 2008: 
492).

NAME: Ekte görülen yuvarlaklaşma sonucunda bazı örneklerde tersine 
uyumsuzluk söz konusudur. Ekin yuvarlak ünlülü şekli hem düz ünlülü tabanla-
ra hem yuvarlak ünlülü tabanlara getirilmiştir. Ekin -(U)l- şekli, yuvarlak ünlülü 
tabanlarda uyumlu (8 örnek), düz ünlülü tabanlarda (4 örnek) ise uyumsuzdur: 
atulur 99a/8, devrülüp 98b/15, úıyulana 81b/1, virülen 111b/5. Ek, bazı fiil ta-
banlarında hem düz ünlülü hem yuvarlak ünlülüdür: atıl- ~ atul-, viril- ~ virül-.

İmâdü’l-İslâm: çevrüldigi (5.10), virüldügi (48.12) (Boz 2007: 228).127

Risâle-i Garîbe: ãavul- 52b/5 (Develi 2001: 73).
Ekin yuvarlak ünlülü şeklinin düz ünlülü tabanlardan sonra dudak uyumuna 

bağlı olmamasının sebebi tersine uyumsuzluktur.

-(I)n- /-(U)n- fiilden fiil yapma eki
ET’de ünlüsü uyumludur. EAT’de düz ünlülüdür. EAT’de uyumlu örneklere 

de rastlanır.
MİU: Ek ünlüsünde yuvarlaklaşmaya bağlı olarak 4 örnekte tersine uyum-

suzluk görülür: bilünmişdür 42b/13, idündi 50a/7, idüne 32a/3, idünmeye 31b/8. 
Metinde bir fiilde ekin hem düz ünlülü hem yuvarlak ünlülü şekli geçmiştir: idin- 
~ idün- (Özkan 2008: 493).

NAME: Bir örnekte tersine uyumsuzluk vardır: úılunı gel- 91b/14.

-(I)ş- / -(U)ş- fiilden fiil yapma eki
ET’de uyuma bağlıdır. EAT’de ekin ünlüsü düzdür.
MİU: Metinde ekin ünlüsü hem düz hem yuvarlaktır. Ancak ekin yuvarlak 

ünlülü örnekleri düz ünlülü kelime tabanlarında kullanılmış olup uyum dışıdır: 

127 Boz, -(U)l- ekinin düz ünlülü tabanlara gelen örneklerindeki uyumsuzluğu bir kalem yanlışı 
olarak değerlendirir (Boz 2007: 228).
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irüşeler 29b/9(2), irüşüp 47a/5, irüşür 7b/14, úaruşa 56a/9, úaruşalar 25a/1, úa-
ruşup 65b/10, yapuş! 18b/14, yapuşasın 10a/11. Ekte meydana gelen yuvarlaklaş-
ma, yeni bir uyumsuzluğa sebep olmuştur. Ek, bazı kelimelerde hem düz ünlülü 
hem yuvarlak ünlülüdür: iriş-(4)~irüş-(5), úarış-(3), úarışdur-(3)~úaruş-(3), ya-
pış-(2)~yapuş-(2) (Özkan 2008: 493).

NAME: 5 örnekte tersine uyumsuzluk söz konusudur: irüşüp 102b/13, úaru-
şursın 100b/10, yetüş- 118b/9, yitüş- 111a/6(2). Metinde bazı fiiller ekin hem düz 
ünlülü şekliyle hem yuvarlak ünlülü şekliyle kullanılmıştır: úarış- (2) ~ úaruş- 
(1), yetiş- (4) ~ yetüş- (1), yitiş- (2) ~ yitüş- (2).

-IcI / -UcI fiilden isim yapma eki
ET’de ekin birinci ünlüsü yuvarlak, ikinci ünlüsü düzdür. Bu ekin ünlüleri 

EAT’de daima düzdür. EAT metinlerinde -UcI şekline de rastlanır. EAT döne-
minde bazı örneklerde ekin birinci ünlüsünde tersine uyumsuzluk söz konusudur.

MİU: -UcI şeklinin rastlandığı 2 örnekten birinde birinci ünlü uyumsuzdur: 
idüci 10a/14.

Risale-i Garibe: úavrucılar (Develi 2001: 74).

-lIK / -lUK isimden isim yapma eki
ET’de büyük ölçüde uyumludur. EAT’de genellikle düz ünlülü olmakla bir-

likte yuvarlak ünlülü şekillere de rastlanır. EAT’de ekin yuvarlak ünlülü şekli az 
da olsa görülür ve yuvarlak ünlülü şekli yuvarlak ünlülü tabanlara getirilir.

MİU: Ekin yuvarlak ünlülü örnekleri, bir örnek dışında, yeni bir uyum-
suzluğa sebep olacak şekilde düz ünlülü tabanlarda yer almıştır: eksiklügiñ 
32b/5, óalÀlluàın 32b/6, òırsızluàı 64b/9, vÀèıôluàıñ 54b/3(4), vÀèıôluú 54b/5, 
varluàı 49a/15 (Özkan 2008: 493; Özkan 2009a: 435).

NAME: Bir örnekte tersine uyumsuzluk söz konusudur: òÀlıãluàı 86a/5.
İmâdü’l-İslâm: peygambarlugı (24.2), ‘alîmlugı (41.2) (Boz 2007: 228).128

Hikâye-i Veysel Karâni: Ekin yuvarlak ünlülü şekli birkaç örnekte 
uyumsuzdur: úaranluú 62b/3, temessiklük 66b/14 (Karaöz 2009:29).

Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Ekin yuvarlak ünlülü şekli uyumsuz olarak kul-
lanılmıştır: açluú 7/8, bì-úararluú 40/9, masòaraluú 42/10, pÀdişÀhluú 67/15 
(Acarer 2009: 25).

128 Boz, -lUK şeklinin düz tabanlarda kullanılan örneklerini bir kalem yanlışı olarak kabul 
etmek gerektiğini ifade eder: peygambarlugı (24.2), ‘alîmlugı (41.2) (Boz 2007: 228).
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-IcAK / -UcAK zarf-fiil eki
EAT’de -IcAK şeklindedir.
MİU: Ekin ilk ünlüsü bazı düz ünlülü kelime tabanlarından sonra yuvarlak 

olarak kullanılmış ve yeni bir uyumsuzluğa sebep olmuştur: deyücek 4a/3, gel-
meyücek 61b/11, gelücek 24b/9, girücek 58b/4, irişücek 29a/8, işidücek 44a/13, 
idemeyücek 11a/2, idücek 27a/1(6), itmeyücek 61a/10, ãayucaú 19a/15. Bazı 
kelimelerde iki farklı kullanım mevcuttur: itmeyicek 34b/15 ~ itmeyücek 61a/10 
(Özkan 2008: 494).

NAME: Ekin yuvarlak ünlülü şekli (-UcAk) 8 örnekte uyumlu, 6 örnekte ise 
uyumsuzdur: deyücek 101b/5(2), idemeyücek 101b/4, itmeyücek 74b/2, úoşmayu-
caú 110a/4, yazucaú 107b/6.

Ekte yuvarlaklaşmaya bağlı olarak tersine uyumsuzluk oluşmuştur. Ek, uyum 
sürecine girerken yeni bir uyumsuzluk süreciyle de karşı karşıyadır.

-IncA /-UncA zarf-fiil eki
EAT’de ekin ilk ünlüsü hep düzdür.
NAME: Ekin ilk ünlüsü 15 defa düz, 4 defa yuvarlaktır. Yuvarlak ünlülü şekli 

bir örnek dışında yuvarlak ünlülü tabanlarda kullanılmıştır. Deyünce (100b/8) ör-
neğinde yuvarlaklaşmaya bağlı olarak tersine uyumsuzluk vardır.

Birçok eserde EAT’deki düz ünlülü eklerin genellikle düz ünlülü kullanılma-
sı imlanın kalıplaşmasıyla ilgilidir. Özellikle /I/ sınıfı ekler, dilde uyuma girmiş 
olsalar bile bu durum Arap harfli metinlerde imlaya yansımamaktadır (Kartallıoğ-
lu 2011: 118).

Bazı örneklerde, tersine uyumsuzluğun görülmesi, yuvarlak tabanlardan son-
ra uyumlu şekillerin daha önceden dilde var olduğunu gösterir (Kartallığolu 2011: 
112). /I/ sınıfı eklerde uyumlu şekiller genellikle iç seste kalmıştır. Bazı eklerdeki 
tersine uyumsuzluk ekte dudak uyumunun başladığını gösterir.

Yuvarlak Ünlülü Ekler (“U” Sınıfı Ekler)
Bu grupta ET ve EAT’deki yuvarlak ünlülü ekler incelenmiştir. Buradaki yu-

varlak ünlülü eklerin bir kısmı ET’den beri yuvarlak ünlülü olan ekler, bir kısmı 
ise EAT’de ünlüsü yuvarlaklaşan eklerdir.

Osmanlı Türkçesi döneminde, EAT’deki yuvarlak ünlülü eklerin bir kısmın-
da belirli oranda bir düzleşme göze çarpmaktadır. Bu gelişme sonucunda eklerin 
düz ünlülü şekilleri düz ünlülü tabanlarda uyumlu, yuvarlak ünlülü tabanlarda ise 
uyumsuzdur. Bu yeni uyumsuzluk, tersine uyumsuzluk olarak nitelendirilebilir.
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-Uñ /-nUñ, -Iñ /-nIñ ilgi hâli eki
EAT’de daima yuvarlak ünlülüdür.
MİU: İlgi hâli ekinde büyük oranda bir düzleşme görülmektedir. Ek, 214 

örnekte yuvarlak ünlü, 397 örnekte ise düz ünlü taşımaktadır. Düz ünlülü şekli 
büyük oranda düz ünlülü isim tabanlarında kullanılmıştır. Düz ünlülü şekilleri-
ne bazen yuvarlak ünlülü tabanlarda da rastlanmıştır. Tersine uyumsuzluğun gö-
rüldüğü eklerden biridir: altunıñ 48a/1, bölügiñ 16a/3, bunıñ 22b/1(4), işbunıñ 
10b/13(2), èömrüñiñ 10a/9, söziñ 2a/10(2), sözlerüniñ 70b/3, sözümüziñ 26a/1, 
sözüniñ 25b/11, ãÿfiyyÿnıñ 32a/6(3), ãunıñ 9a/2, ùoúuzıñ 62b/4, èulÿmıñ 14a/14, 
vÀèıôluàıñ 54b/3(4). MİU’da bazen aynı isim tabanlarına ekin hem düz ünlülü 
hem yuvarlak ünlülü şekilleri eklenmiştir (Özkan 2008: 494; Özkan 2009a: 427-
428).

NAME: İlgi hâli ekinde büyük oranda bir düzleşme görülmektedir. Ek, 196 
örnekte yuvarlak ünlü, 164 örnekte ise düz ünlü taşımaktadır. Tersine uyumsuzlu-
ğun görüldüğü eklerden biridir. İlgi hâli eki 164 yerde düz ünlülü geçmiştir. Ekin 
düz ünlülü şekli 28 örnekte yuvarlak ünlülü kelime tabanında kullanılmış ve bu 
örneklerde tersine uyumsuzluk söz konusudur: göziñ 102a/11, òuãÿãıñ 77b/6(3), 
úullarumıñ 112a/14, úullaruñıñ 112a/10, úulumıñ 84a/1, Rabbüñiñ 115b/8, rÿóıñ 
81b/4(2), Seyfü’ã-äÿfiyyÿn’ıñ 103b/3, ãÿfiyyÿnıñ 103b/15(3), üçiñ 88a/12, òalúu-
nıñ 93b/15,bunıñ 74b/2(3), işbunıñ 76b/1(8), kendüniñ 117b/1.

Seyahatname: güniñ (Develi 1995: 117).
Risâle-i Garîbe: Eserde kullanılan ekin düz ünlülü şekli bir örnek dışında 

uyumludur. Bir örnekte tersine uyumsuzluk vardır: úapunıñ 52a/3 (Develi 2001: 
65).

Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: İlgi hâli ekinde büyük oranda düzleşme görülür. 
Bazı yuvarlak ünlülü tabanlarda ekin düz ünlülü şekillerine rastlanmıştır: güniñ 
147/16, insÀnıñ 183/14, úapunıñ 88/1 (Acarer 2009: 19).

-(U)m / -(I)m teklik birinci şahıs iyelik eki
ET’de dudak uyumuna bağlıdır. EAT’de ekin yardımcı ünlüsü daima yuvar-

laktır.
MİU: Ekin düzleşmeye başladığı ve büyük oranda dudak uyumuna girdiği 

tespit edilmiştir. 80 örnekte düz ünlülü olan ek, 15 örnekte uyumsuz olarak yu-
varlak ünlülü tabanda kullanılmıştır: derÿnımda 13a/1, eyledügim 19a/11, geldü-
gimde 69a/11, òatunım 52b/14, istedügime 45a/1, itdügim 13b/6(5), tedÀrükim 
29a/10, temessükim 71a/15, yaratduàımda 40b/7, yazduàımdan 25a/7, yüzügimiñ 
63a/3 (Özkan 2008: 487).

NAME: Ek, 73 örnekte düz ünlülüdür. Düz ünlülü şekli 11 örnekte uyum-
suz olarak yuvarlak ünlülü tabanda kullanılmıştır: añladuàım 74a/11, derÿnım-
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da 96b/10, óuøÿrımda 112b/15, óuøÿrımda idügiñ 112b/14, itdügim 102b/11(2), 
maèlÿmım 121b/3, ne aãıl idügim 116b/5(2), varduàımda 90a/3, yazduàım 89b/2.

Teklik birinci şahıs iyelik ekinde tersine uyumsuzluk söz konusudur. MİU ve 
NAME’de ekin düz ünlülü uyumsuz örneklerinin çoğunda kelime tabanı -dUK 
sıfat-fiil ekiyle genişletilmiştir. MİU ve NAME’de bazı isim tabanlarında hem 
yuvarlak ünlülü hem de düz ünlülü kullanılması ekin dudak uyumuna bağlanma 
sürecini göstermektedir.

Seyahatname: huzûrıma, mevrûsımdır, makdûrım, rûyimi (Develi 1995: 107).
Tezkiretü’s-Salât: itdügimi 13b/7, rÿóım 13b/4 (Kalkan 2012: 25).
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: özime 4/7, ãuçım 124/9 (Acarer 2009: 18).

-(U)ñ / -(I)ñ teklik ikinci şahıs iyelik eki
ET’de ekin yardımcı ünlüsü dudak uyumuna bağlıdır. EAT’de ekin yardımcı 

ünlüsü yuvarlaktır.
MİU: Metinde ekin düzleşmeye başladığı ve belirli oranda dudak uyumuna 

girdiği göze çarpmaktadır. 41 örnekte düz ünlülüdür. Ekin düz ünlülü şekli 22 
örnekte yuvarlak ünlülü tabanda kullanılmış ve bu örneklerde tersine uyumsuz-
luk meydana gelmiştir: bildügiñ 6b/2(6), bilmedügiñ 41b/2(2), eksiklügiñ 32b/5, 
eyledügiñ 24b/3, òírúacuàıñı 45b/6, istedügiñ 18b/13, işitdügiñ 68a/10, itdügiñ 
31a/12, maófÿôıñ 10a/1, olduàıñ 28a/8(2), olduàıña 11a/14, èömriñde 5b/15, 
şürÿèıñ 8b/2, ùurùuàıñ 42a/10, uyduàıñ 17a/5 (Özkan 2008: 488).

NAME: 24 defa düz ünlülü kullanılmıştır. 7 örnekte tersine uyumsuzluk var-
dır: óuøÿrımda idügiñ 112b/14, itdügiñ 74a/12(4), olduàıñ 75b/14, olmaduàıñ 
74a/15. Ekin düz ünlülü uyumsuz örneklerinde kelime tabanı -dUK sıfat-fiil ekiy-
le genişletilmiştir.

Seyahatname: göziñe, huzûrıña, vücûdıñıñ, yükiñe (Develi 1995: 112).

-(U)mUz, -(U)mIz, -(I)mIz, -(I)mUz çokluk birinci şahıs iyelik eki
ET’de uyumlu, EAT’de ise daima yuvarlak ünlülüdür. Çokluk birinci ve ikin-

ci şahıs iyelik eklerinin yardımcı ünlüleri ile asli ünlüleri bazı metinlerde ek içi 
uyumsuzluk gösterir.

MİU: Çok şekilli olarak tespit edilen çokluk birinci şahıs iyelik eki belirli 
oranda dudak uyumu sürecine girmiştir. Ancak ekin ünlülerinde düzleşmeye bağlı 
yeni uyumsuzluklar görülür. Bu ekin yardımcı ünlüsü ile asli ünlüsü arasında bazı 
örneklerde ek içi uyumsuzluk tespit edilmiştir.

69 yerde geçen -ImIz şekli, 28 örnekte yuvarlak ünlülü tabanda uyumsuz ola-
rak kullanılmıştır: didügimiz 16b/9(7), didügimizden 63a/8, didügimizi 28b/3(3), di-
dügimiziñ 66b/1, eyledügimiz 34b/13,itdügimiz 31a/2(8), itdügimizde 58b/15, úalú-



197Abdurrahman ÖZKAN

duàımız 53b/1, olduàımız 51b/4, yazduàımız 38a/11(2), yazduàımızda 59b/14(2). 
Metinde -ImIz şeklinin uyumsuz kullanılmasına sebep olan -dUK sıfat-fiil ekidir.

 -ImUz şeklinin kullanıldığı örneklerde ekin yardımcı ünlüsü genellikle 
uyumludur.129 -dUK sıfat-fiil ekinin kullanıldığı örneklerde ise -ImUz şeklinin 
yardımcı ünlüsü uyumsuzdur: didügimüzi 21b/6, eyledügimüz 29b/10, itdügimüz 
19a/13(3), olduàımuz 63a/7, yazduàımuz 32a/8. 2 örnekte -UmIz şekli kullanıl-
mıştır: didiklerümizden 36b/14, èömrümiz 63b/14. -mIz şekli 3 örnekte uyumsuz-
dur: kendümize 59b/4, kendümizi 50a/12(2) (Özkan 2008: 490).

NAME: Çokluk birinci şahıs iyelik eki 39 örnekte -ImIz şeklindedir. -ImIz 
şekli düz ünlülü tabanlarda (27 örnekte) uyumlu, yuvarlak ünlülü tabanlarda (12 ör-
nekte) ise uyumsuzdur: atduàımız 87b/13, didügimiz 74b/4(2), itdügimiz 86a/5(2), 
olduàımız 92a/2(7). Metnimizde -ImIz şeklinin uyumsuz kullanılmasına sebep 
olan -dUK sıfat-fiil ekidir. Düzleşmeye bağlı tersine uyumsuzluğun gürüldüğü ek-
lerden biridir. 33 örnekte -ImUz şekli tespit edilmiştir.130

Seyahatname: ordumıza, borcımıza, ma‘lÿmımız, gündüzimiz, üçümiz (Deve-
li 1995: 111).

Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: gözimizden 13/4 (Acarer 2009: 18).
Hikâye-i Veysel Karâni: óükmimüz 40b/15 (Karaöz 2009: 22).

-(U)ñUz, -(I)ñUz, -(U)ñIz, -(I)ñIz çokluk ikinci şahıs iyelik eki
MİU: Ek çok şekilli olarak kullanılmış, düzleşmenin olduğu örneklerde ba-

zen uyumsuz olarak yer almış ve bazı örneklerde yardımcı ünlüsü ile uyumsuzluk 
göstermiştir. -IñUz (5): bildügiñüz 21b/11, gördügiñüz 59a/12, itdügiñüzle 21b/12, 
ögrendügiñüzden 21b/10. -UñIz (11): bilmezüñiz 46a/8, buyurùuàuñız 61b/14, di-
lüñize 40b/12, idenüñiz 26a/4, idenüñizdür 26a/5, úalbüñizde 40b/7(4), úalbüñizi 
40b/7, murÀduñız 43a/5. -IñIz şekli üç örnekte uyumsuzdur: geldügiñizde 43a/3, 
istedügiñizi 21b/11, itdügiñiz 21b/12. -ñIz (1): kendüñiz 21a/6 (Özkan 2008: 491).

NAME: Ek çok şekilli olarak kullanılmıştır. Düzleşmeye bağlı tersine uyum-
suzluğun görüldüğü eklerden biridir. -UñIz (1 örnekte): èamelüñiz 82b/13. 5 ör-
nekte tespit edilen -IñIz şekli 4 örnekte uyumsuzdur: azsunduàıñız 85b/5, itdü-
giñizde 82b/11, ãanduàıñız 85b/8, yazduàıñız 85b/9.

Seyahatname: bazûñıza, huzûrıñızda, huzûrıñıza, kulıñızı, kuluñızı, oğlıñız, 
oğluñız (Develi 1995: 115).

Hikâye-i Veysel Karâni: óuøÿrıñuzda 65a/5 (Karaöz 2009: 22).

129 èamelimüze 50a/10, baóåimüz 30a/2, didigimüz 20a/14, àaøabımuz 8b/13, her birimüz 
55b/1, èilmimüze 50a/10, itdüklerimüz 35a/1, murÀdımuz 50b/12, müctehidlerimüz 17b/5, 
zamÀnımuzda 17a/7 vb.

130 baóåimüz 108b/14, didigimüz 118b/9, işimüz 104a/5, itdigimüzdür 119b/6, úavlimüz 
100b/6, murÀdımuz 73b/9, yetişdüklerimüzden 96b/6; didügimüz 104b/12(2), itdügimüz 
104b/12. Bu örneklerin çoğunda ekin yardımcı ünlüsü uyuma bağlanmıştır.
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-dU-m / -dI-m görülen geçmiş zaman teklik birinci şahıs eki

ET’de uyumludur. EAT’de daima yuvarlak ünlülüdür.
Seyahatname: gördim (Develi 1995: 84).
Hikâye-i Veysel Karâni: Ekte büyük oranda düzleşme görülmektedir. An-

cak bazı örneklerde düzleşmeye bağlı yeni uyumsuzluk söz konusudur: düşdim 
82b/15, úorúdım 64b/16, öldim 24b/10, ãordım 23b/17 (Karaöz 2009: 24).

Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Ekte büyük oranda düzleşme görülmektedir. An-
cak bazı örneklerde düzleşmeye bağlı tersine uyumsuzluk söz konusudur: boz-
dım 20/16, buldım 22/10, buyurdım 44/15, döndim 128/5, düşdim 20/12, gömdim 
171/8, gördim 10/3, úoydım 20/4, oldım 14/10, oturdım 123/5, öldürdim 85/3, ãor-
dım 29/13, ùurdım 56/16, ùutdım 37/3, unutdım 176/12, üfürdim 175/17 (Acarer 
2009: 20). Tersine uyumsuzluk gösteren örneklerin çokluğu ekte dudak uyumun-
da önemli ölçüde gelişme olduğuna işarettir.

-dU-ñ / -dI-ñ görülen geçmiş zaman teklik ikinci şahıs eki

ET’de uyumludur. EAT’de daima yuvarlak ünlülüdür.
NAME: Ekin ünlüsü 3 örnekte düz ünlülü olarak kullanılmış, bu örneklerden 

birinde tersine uyumsuzluk vardır: eydürdiñ 75b/15.
Seyahatname: oldıñ (Develi 1995: 85).
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Ekte büyük ölçüde düzleşme söz konusudur. An-

cak bazı örneklerde düzleşmeye bağlı yeni uyumsuzluğa rastlanır: döndiñ 187/5, 
düşdiñ 139/12, götürdiñ 12/16, úoydıñ 20/1, oldıñ 48/17, ùutdıñ 149/16 (Acarer 
2009: 21).

-dU-K / -dI-K görülen geçmiş zaman çokluk birinci şahıs eki
MİU: Ekin düz ünlülü üç örneğinden birinde tersine uyumsuzluk vardır: def-

şürdik 53b/1 (Özkan 2008: 485).
NAME: Düz ünlülü bir örnek tespit edilmiş ve bu örnekte tersine uyumsuz-

luk vardır: úaldurdıú 101a/15.
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Ekin hem yuvarlak ünlülü hem de düz ünlülü ör-

neklerine rastlanır. Düz ünlülü şekli bazı örneklerde yuvarlak ünlülü tabanlara 
getirilmiştir: döndik 133/17, göçdik 22/3, ùutdıú 135/10, yudıú 117/11 (Acarer 
2009: 21).

Hikâye-i Veysel Karâni: Ekin hem yuvarlak ünlülü hem düz ünlülü örnekleri-
ne rastlanır. Düz ünlülü şekli bazı örneklerde uyumsuzdur: öpdik 85a/14, yürüdik 
63b/8 (Karaöz 2009: 25).
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-Uz / -Iz şahıs eki
MİU: Ekin kısmen dudak uyumuna uyduğu söylenebilir. Ancak ekin düz ün-

lülü olarak kullanıldığı bazı örneklerde yeni bir uyumsuzluk meydana getirdiği 
görülmektedir. İki örnekte düz ünlülü olarak yuvarlak ünlülü kelime tabanında 
kullanılmıştır: görmüşizdür 63a/8(2) (Özkan 2008: 486).

NAME: 3 defa yuvarlak ünlülü, bir defa düz ünlülü kullanılmıştır. Düz ün-
lülü şekli yuvarlak ünlülü kelime tabanında kullanılmış ve yeni bir uyumsuzluk 
meydana gelmiştir: olmuşız 90b/8.

-ñUz/-ñIz şahıs eki
MİU: Üç örnekte düz ünlülü, iki örnekte ise yuvarlak ünlülüdür: Düzleşme-

nin olduğu 2 örnekte yeni bir uyumsuzluk söz konusudur: buyurùuñız 12a/12, 
reéisler idüñiz 43a/4 (Özkan 2008: 486-487).

NAME: 5 örnekte kullanılan ek, 1 örnek dışında düz ünlülüdür. Ancak ek ta-
mamen dudak uyumuna aykırı olarak kullanılmıştır. 4 örnekte tersine uyumsuzluk 
vardır: itdüñiz ise 82b/9(3), úanda idüñiz 110b/2.

-dU-ñUz / -dU-ñIz görülen geçmiş zaman çokluk ikinci şahıs eki
ET’de dudak uyumuna bağlıdır. EAT’de daima yuvarlak ünlülüdür. Bazı 

eserlerde genellikle zaman eki ile şahıs eki arasında uyumsuzluk söz konusudur.
MİU: reéisler idüñiz 43a/4; buyurùuñız 12a/12 (Özkan 2008: 486-497).
NAME: itdüñiz ise 82b/9(3), úanda idüñiz 110b/2.
Seyahatname: buyurdıñz, doldurdıñz, gördiñz. Birinci ünlüsü genellikle düz-

dür, ikinci ünlüsü yazılmamıştır (Develi 1995: 85-86).

-sUn/-sIn, -sUnlar emir eki
MİU: Üçüncü şahıs emir eki 10 örnekte düz ünlülüdür ve ekte belirli oranda 

bir düzleşme görülür. Bunlardan 7’si uyumlu, 3’ü uyumsuzdur: olsın 51a/1, olun-
sın 41b/9(2) (Özkan 2008: 492).

NAME: 9 örnekte düz ünlülüdür. Üçüncü şahıs emir ekinin düz ünlülü şekli 7 
defa düz ünlülü tabanda, 2 defa yuvarlak ünlülü tabanda kullanılmıştır. İki örnekte 
düzleşmeye bağlı tersine uyumsuzluk vardır:oúusın 114a/7, ùoúunsın 87b/12.

Seyahatmane: görsin. Düz şekilleri bir örnek dışında uyumludur (Develi 
1995: 90).

Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm (1229/1814): Ek, birkaç örnekte düz ünlülüdür. Bir 
örnekte tersine uyumsuzluk söz konusudur: ùuysın 63/14 (Acarer 2009: 17).
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-(U)ñ, -(I)ñ çokluk ikinci şahıs emir eki
ET’de uyumludur. EAT’de ekin ünlüleri yuvarlaktır.
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Genellikle düz ünlülü kullanılmıştır. 2 örnekte ter-

sine uyumsuzluk söz konusudur: buyurıñ 105/7, ùurıñ 55/1 (Acarer 2009: 22).
Hikâye-i Veysel Karâni: bulıñ 73a/14 (Karaöz 2009: 26).

-dUK / -dIK sıfat-fiil eki
ET ve EAT’de daima yuvarlak ünlülüdür. Osmanlı dönemindeki bazı eserler-

de düzleşmeye bağlı olarak yuvarlak tabandan sonra tersine uyumsuzluk vardır.
MİU: Ekin dar düz ünlülü şekli iki kelimede 13 defa geçmiştir. Bir örnekte 

tersine uyumsuzluk vardır: oldıàından 51a/14. -dIK şekli yuvarlak ünlülü keli-
me tabanında dudak uyumuna uymaz ve yeni bir uyumsuzluk meydana getirir 
(Özkan 2008: 492).

Seyahatneme: buyurdıgı, gördigi, oldıgımız. Bu örneklerin yuvarlak ünlülü 
şekilleri de vardır (Develi 1995: 73).

Tezkiretü’s-Salât: getürdigi 2a/7 (Kalkan 2012: 25).
Risâle-i Garîbe: oldığına 67b/9, ãoútığına 70b/3 (Develi 2001: 72).
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: oldıàım 23/16 (Acarer 2009: 17).

-dUKcA / -dIKcA zarf-fiil eki

Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: 2 örnekte tersine uyumsuzluk vardır: düşdikçe 
106/4, sürdikçe 18/6 (Acarer 2009: 18).

Hikâye-i Veysel Karâni: gördikçe 62a/15 (Karaöz 2009: 19).

-dUKdA / -dIKdA zarf-fiil eki
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: düşdikde 35/6, gördikde 20/6, oldıúda 110/16 

(Acarer 2009: 18).

-sUz / -sIz isimden isim yapma eki
EAT’de ekin ünlüsü yuvarlaklaşmıştır.
MİU: 16 düz ünlülü örnekten birinde tersine uyumsuzluk vardır: uyúusız 

44b/8 (Özkan 2008: 493-494).131

NAME: Ek, 4 örnekte düz ünlülü kullanılmış ve bu örneklerden birinde ter-
sine uyumsuzluk vardır: uyúusız 83a/9.

131 Aynı kelime tabanında hem düz ünlülü hem de yuvarlak ünlülü şekillerine rastlanmaktadır: 
ìmÀnsız 8a/10(2)~ìmÀnsuzdur 18b/2, uyúusız 44b/8~uyúusuz 44b/7 (Özkan 2008: 493-
494).
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İmâdü’l-İslâm: korkusız 16.2 (Boz 2007: 226).132

Vasiyyet-name: Genellikle düz ünlülü kullanılmıştır ve bir örnekte tersine 
uyumsuzluk vardır: èözürsiz (Duman 2000: 31).

Seyahatname: Ekin -sIz şeklinde olduğunu söylemek mümkündür. Şu ör-
neklerde yeni bir uyumsuzluk meydana gelmiştir: güçsiz, nÿrsız, susız, tütünsiz, 
sütûnsız, unsız (Develi 1995: 104,105).

Tezkiretü’s-Salât: belürsiz 53b/9, èöõürsiz 28a/5(7) (Kalkan 2012: 26).
Risâle-i Garîbe: Bu ek bazı örneklerde uyumsuz olarak düz ünlülüdür: don-

sız 58b/4, nursız 71b/6, ãuçsız 73b/1 (Develi 2001: 69).
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Genellikle düz ünlülüdür. Bazı örneklerde tersine 

uyumsuzluk meydana gelmiştir: ãusız 7/7, yüzsizlikdür 150/2 (Acarer 2009: 20).
Hikâye-i Veysel Karâni: Genellikle düz ünlülüdür. Bazı örneklerde tersine 

uyumsuzluk söz konusudur: gözsiz 79a/1, úorúusız 21b/10, uyúusız 66b/4, yolsız 
24a/6 (Karaöz 2009: 23).

-lU / -lI isimden isim yapma eki
ET’de dudak uyumuna bağlıdır (< -lIG/-lUG). EAT’de ise daima yuvarlak 

ünlüdür. Develi, -lU ekinin 17. yüzyılda yaygın olarak düz ünlülü kullanıldığını 
belirtir (Develi 1995: 100-103; Develi 2001: 69).

İmâdü’l-İslâm: pürli 27.1, gözli 25.6 (Boz 2007: 225-226).133

Vasiyyet-name: úoúulı 35a/7 (Duman 2000: 174).
Seyahatname: köpürli, úutlı, tuglı (Develi 1995: 103).
Tezkiretü’s-Salât: Hem düz ünlülü hem yuvarlak ünlülü örnekleri mevcut-

tur. Bazı örneklerde tersine uyumsuzluk vardır: oruçlı 53b/3, rükÿèlı 67a/7, sü-
cÿdlı 67a/7 (Kalkan 2012: 26).

Risâle-i Garîbe: -lI eki bazı örneklerde uyumlu bazı örneklerde uyumsuzdur. 
Uyumsuz örneklerinde tersine uyumsuzluk söz konusudur: boòlı 52a/3,60a/8, 
borclı 67b/10-11, çamurlı 49a/8, gözli 75a/9, yaàmurlı 49a/7, 64b/13 (Develi 
2001: 69).

Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Hem düz ünlülü hem yuvarlak ünlülü örnekleri 
mevcuttur. Birkaç örnekte tersine uyumsuzluk vardır: uyúulı 110/6 (Acarer 2009: 
20).

132 Boz, -sIz ekinin yuvarlak tabandaki düz şeklinin bir kalem yanlışı olarak göründüğünü 
ifade eder (Boz 2007: 226).

133 Boz, -lI ekinin düz ünlülü şeklinin yuvarlak ünlülü şekil kadar işlerlik kazanmasının dikkat 
çekici olduğunu belirtir ve incelediği metinde geçen yuvarlak tabanlara gelmiş iki düz 
ünlülü örneği bir kalem yanlışı olarak değerlendirir (Boz 2007: 225-226).
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Hikâye-i Veysel Karâni: Genellikle düz ünlülüdür, birkaç örnekte tersine 
uyumsuzluk vardır : dürli 10b/6, úorúulı 6a/4 (Karaöz 2009: 23).

-dUr / -dIr bildirme eki
EAT’de ortaya çıkan bu ek, bu dönemde daima yuvarlak ünlülüdür. Osmanlı 

Türkçesi dönemine ait bazı eserlerde ekin düz ünlülü şekline rastlanır. Bazı ör-
neklerde düzleşmeye bağlı olarak tersine uyumsuzluk söz konusudur.

Seyahatname: boynuzdır, budır, dörddir, hüsündir, ma‘mûrdır, meşhûrdır, 
mestûrdır, mevcuddır, mevsûfdır, özdir, sudır (Develi 1995: 72). Develi, ekin düz-
leşmesinin yansızlaşmaya işaret ettiğini ve ekin ayrımsızlık safhasında olduğunu 
ifade eder.

Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: budır 74/6 (Acarer 2009: 17).

-dUr- / -dIr- fiilden fiil yapma eki
ET ve EAT’de yuvarlak ünlülüdür. Osmanlı Türkçesi dönemine ait bazı 

eserlerde ekin düz ünlülü şekline rastlanır. Bazı örneklerde düzleşmeye bağlı 
olarak tersine uyumsuzluk söz konusudur

Seyahatname: buldır-, gömdir-, koşdır-, boğdır- (Develi 1995: 77).
Tezkiretü’s-Salât: öldirüp 21a/4 (Kalkan 2012: 36).
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Hem düz ünlülü hem yuvarlak ünlülü örnekleri 

mevcuttur. Birkaç örnekte tersine uyumsuzluk vardır. öldirür 179/16, döndirdi 
133/10, ùutdırayım 54/12 (Acarer 2009: 15-16).

-Ur- /-Ir- fiilden fiil yapma eki
ET’de genellikle yuvarlak ünlülüdür. EAT’de daima yuvarlak ünlülüdür.
İmâdü’l-İslâm: düşirüp 27/5 (Boz 2007: 223).
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Hem düz ünlülü hem yuvarlak ünlülü örnekleri 

mevcuttur. Bir örnekte tersine uyumsuzluk vardır. düşir! 103/7 (Acarer 2009: 
16).

-Ur geniş zaman eki
ET’de genellikle yuvarlak ünlülüdür. EAT’de -Ir şekli kullanılmaz.
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Genellikle yuvarlak ünlülüdür, ancak düz ünlü-

lü örnekleri de mevcuttur. Birkaç örnekte tersine uyumsuzluk vardır. getürirem 
140/14, oturır 119/4, buyurırız 184/2 (Acarer 2009: 16-17).

-Up/-Ip zarf-fiil eki
ET’de uyumlu olan ek, EAT’de daima yuvarlak ünlülüdür. Osmanlı Türkçe-

si metinlerinde de ek genellikle yuvarlak ünlülüdür.
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Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: Genellikle yuvarlak ünlülüdür, ancak düz ünlülü 
örnekleri de mevcuttur. Birkaç örnekte tersine uyumsuzluk vardır: dönip 28/2 
oùurıp 107/5, ùutıp 85/12, görip 96/3, sürip 28/9 (Acarer 2009: 23).

-U fiilden isim yapma eki
ET’de uyumludur. EAT’de daima yuvarlak ünlülüdür. Osmanlı Türkçesi 

dönemine ait bazı eserlerde ekin düz ünlülü şekline rastlanır. Bazı örneklerde 
düzleşmeye bağlı olarak tersine uyumsuzluk söz konusudur

Vasiyyet-name: öliyi 4b/7 (Duman 2000: 63).
Hikâye-i Pâdişâh-ı Rûm: öli 144/8, 145/1, úorúı 113/8 (Acarer 2009: 23).

Sonuç
16, 17 ve 18. yüzyıllardaki Arap harfli metinlerde ve çeviri yazılı metinlerde 

görülen tersine uyumsuzluk örnekleri dudak uyumunun gelişiminin takip edil-
mesi açısından önemlidir.

1. Arap harfli metinlerdeki farklı yazılışlar ve harekelendirmeler müstensih 
hatası veya imla hatası olarak değerlendirilmemelidir.

2. Arap harfli metinlerde karşılaşılan farklı dil özellikleri, ağız özelliği veya 
müellifin /müstensihin ait olduğu dil bölgesine ait olmalıdır.

3. Dudak uyumu Batı Türkçesinde bir anda gerçekleşmemiş, belli bir süreç 
içinde tamamlanmıştır.

4. Dudak uyumu sürecinde çoğu zaman önce ikili biçimler ortaya çıkmıştır. 
Ancak bu süreçte gelişme düşüncesiyle çelişen yeni şekiller de tespit edilmiştir. 
Osmanlı Türkçesi dönemindeki tersine uyumsuzluklar, dudak uyumundaki geliş-
me düşüncesiyle çelişse de dudak uyumunun hızlandığını göstermektedir.

5. Birçok ek bir düzensizlik veya geçiş safhası geçirmiştir. Bir ekin aynı 
tabanda hem düz ünlülü hem yuvarlak ünlülü şekillerinin kullanılması dudak 
uyumundaki geçiş döneminin izleri olarak değerlendirilebilir.

6. Osmanlı Türkçesi döneminde Arap harfli metinlerde düzleşmeye veya 
yuvarlaklaşmaya bağlı ortaya çıkan yeni uyumsuzluk tersine uyumsuzluktur. 
Tersine uyumsuzluk, yeni ortaya çıkan düz veya yuvarlak şeklin dilde yaygın 
olarak kullanılmaya başladığını gösterir (Kartallıoğlu 2011: 101). Tersine uyum-
suzluk örnekleri sadece Arap metinlerde görülen bir hususiyet değildir, aynı du-
rum çeviri yazılı metinlerde de mevcuttur.

7. Tersine uyumsuzluk oranının fazla olması o eserde düzleşme veya yu-
varlaklaşmanın yaygın olduğu izlenimi vermektedir. Bazı eklerde ortaya çıkan 
tersine uyumsuzluk ekte dudak uyumunun başladığını göstermektedir. Tersine 
uyumsuzluğun yaygın olması ekin geçiş safhasında olduğuna ve ekte uyum sü-
recinin hızlandığına işarettir.
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8. Batı Türkçesinde dudak uyumu Klasik Osmanlı Türkçesinin başında baş-
lamış ve 18. yüzyılda tamamlanmıştır. Ancak imlanın kalıplaşması dudak uyu-
mundaki gelişmenin takibini engellemektedir. Bazı eklerin imlası kalıplaşmıştır. 
Özellikle /I/ sınıfı eklerdeki uyum imlaya yansımamaktadır. /I/ sınıfı ekler, ge-
nellikle dudak uyumuna en son bağlanan eklerdir. Ancak iç seste kalan /I/ sınıfı 
eklerin belirli oranda dudak uyumuna bağlandığı görülür.
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AĞIZ TASNİFLERİNDE KULLANILAN (FONOLOJİK)
ÖLÇÜTLER ÜZERİNE

Halil İbrahim USTA

1. Giriş
Ağızlara ait malzemenin tespiti, yazıya geçirilmesi, kullanılan işaretlerin 

ortak/anlaşılır olup olmaması gibi sorunlara burada değinilmeyecektir. Zaten bu 
teorik/teknik sorunlar çözülmeden sağlıklı bir tasnif yapılamaz. Öte yandan bir-
çok dil bilimcinin belirttiği üzere, diyalektoloji çalışmaları artık betimlemeden 
yorumlama aşamasına geçmiş ve diyalektolojik özellikler, toplumu oluşturan bi-
rimlerin doğru anlaşılması ve doğru tanımlanması için sosyolengüistik çalışmala-
rın aracı hâline gelmiştir. Daha doğrusu bu amaçla kullanılması üzerinde ciddi ve 
yoğun çalışmalar vardır.

Bu bildiride ağızların tasnifinde kullanılan “ölçüt” sorunları tartışılacaktır. 
Bildiri, öncelikle ağız araştırmasına ilgi duyan genç araştırmacılara yol gösterme 
ve araştırmaların niceliği yanında niteliğini de yükseltme konusunda duyarlılık 
oluşturma amacını taşımaktadır.

2. Araştırmaların durumu
Geçmiş yıllarında farklı kurumlarca yapılan ağız çalıştaylarında sunulan 

bildirileri, TDK veri tabanındaki makaleleri ve Çukurova Üniversitesi Türkoloji 
Araştırmaları Merkezinin makale veri tabanını incelediğimizde, yalnızca birkaç 
çalışmada ağızların tasnifi ile ilgili görüşlere rastlanmaktadır. Ağız incelemeleri, 
büyük bir monografi külliyatını oluşturabilecek seviyeye ulaşmış fakat teorik ça-
lışmalar az sayıda kalmıştır.134

Bu durumun sebebi, ağız araştırmalarını zorlaştıran çeşitli etkenlerdir. Bu 
etkenlerden bazıları, uzman dilciler tarafından birçok kez dile getirilmiştir:

134 Bu bildiride dile getirdiğim görüşler, “Türkçenin ağızları üzerinde yapılan çalışmaların 
taşıdığı fevkalade önemi görmezden gelmek” şeklinde anlaşılmamalıdır. 
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“Yukarıda ana hatlarıyla coğrafyasını ve tarihçesini vermeye çalıştığımız 
araştırma bölgemiz, görüldüğü gibi, her iki açıdan da bütün teşkil edebilecek 
niteliklerden az çok uzaktır; tabiat şartlarının ağırlığı, bir kilit noktası oluşu, yol 
kavşakları üzerinde bulunuşu ve bunlara bağlı olmak üzere ortaya çıkan nüfus 
hareketleri ve yer değiştirmeler, bölgemiz insanlarının geçmişleriyle ilgili bilgile-
rini az çok koparmış, efsaneleştirmiş ve derinlik ve yayılışlarını kolay kolay or-
taya koyamayacağımız kültür tabakalaşmalarına yol açmıştır (ve açmaktadır). 
Bunun sonucu olarak zengin bir folklor, halk edebiyatı ve birçok yönleriyle biri-
biri içerisinde erimiş, bununla beraber bazı yönleriyle de biribirlerinden ayrı-
labilen, araştırmamızın konusunu teşkil edecek ağızlar oluşmuştur.” (Gemalmaz 
1978: 21-22)

“Aynı şekilde Alanya ağızları da homojen değildir, çeşitli ölçütlerle birbir-
lerinden ayrılırlar. Tabi, kullanılan kriterler ne olursa olsun, bir dilin dar veya 
geniş bölgelerde kullanılan varyantlarını hele hele iletişimin son derece yoğun 
olduğu günümüzde keskin çizgilerle birbirinden ayırmak imkânsızdır. Her şey-
den önce burada nelerin ölçü alınacağı sorusuna her zaman geçerli olabilecek 
bir cevap bulmak zordur. Gene ağızla, ağız konuşanlar tarafından az veya çok 
oranda bilinen bölgeler üstü konuşma dilinin sınırlarını tespit, sanıldığı kadar 
kolay değildir.” (Demir 1995: 100)

“Oğuz boylan arasındaki ağız farklılıkları, Oğuz boylan ile oğuz olmayan 
Türk unsurları arasındaki ağız ve lehçe farklılıkları ile yerleşme tarihindeki 
farklılıklar Türkiye’deki ağız ayrılıklarının temel sebebi olarak gösterilebilir. El-
bette Türkiye coğrafyasında yaşayan bir kısım mahalli diller ile Arapça ve Fars-
ça gibi hâkim kültür dillerinin etkisini ve katkısını da göz ardı etmemek gerekir. 
Türkiye Türkçesi ağızlarının kaynağındaki bu çok renkliliğe, iç ve dış göçler ile 
mecburi iskân sonucunda meydana gelen karışıp kaynaşmalar da eklenince, ağız 
bölgelerinin belirlenmesi ve etnik grupların coğrafi dağılımının tespit edilmesi 
oldukça zorlaşmaktadır.” (Buran 1999: 90)

3. Sorunlar 
Bildiriyi hazırlarken kaynaklarda rastladığım bazı sorunlara, “terimler, gele-

nekleşme, kronoloji ve yöntem” başlıkları altında kısa kısa değinmek istiyorum.

4. Terim sorunları

4.1. Ölçü – ölçüt – özellik
Bütün bilimsel çalışmalarda terimler meselesi hiç ihmale gelmeyecek şekilde 

önemlidir. Çünkü terimlerin çağrışım alanı bulanık olursa, araştırmalardaki yanıl-
ma payı artar. Ağız araştırmalarında da durum böyledir. Fakat birçok araştırmacı, 
“ölçüt” terimini “özellik” terimiyle eş anlamlı olarak kullanmaktadır. Az sayıda 
çalışmada ise, “ölçü” terimine rastlanmaktadır.
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Özellik adı altında verilen maddeler o kadar çoktur ki, hangi ağız grubu 
(doğu, batı, kuzey) ile ilgili olduğu veya hangi alt gruplarla (I, II, III …) ilgili 
olduğunu anlamak zorlaşmaktadır. Onlu yirmili sayılarla ifade edilen özellikler, 
ölçüt kabul edilemez. Bu kadar çok sayıda özellik kullanılarak herhangi bir tasnif 
yapılamaz.

Bir nesne veya durumun çok sayıda özelliği olabilir, ancak bu nesne veya du-
rumları karşılaştırmak için gerekli ölçütler bir veya ikiyi geçmemelidir. Ölçüt sa-
yısı çoğaldıkça –ki bu teorik olarak mümkün değildir– karşılaştırılan nesne veya 
durumlar bir noktada birleşir. Sonuçta tasnif, amacından uzaklaşır. Hâlbuki tasnif 
amacıyla ileri sürülen ölçütler, farklılıkları belirlemek içindir.

Ağızlarla ilgili olarak tespit edilen fonolojik özellikler, “genel” başlıklar ha-
linde ölçütlere dönüştürülmektedir. Ancak her “özellik”, ayırt edici “ölçüt” de-
ğildir, olmayabilir. Genel çizgisine uymayan durumlara da “sebebi bilinmeyen” 
denilip geçilmektedir. Ağızlarda görülen özelliklerden hareketle tasnif yapılamaz. 
Bunların birer ölçüte dönüştürülmesi, en azından ölçüt olabilecek bir şekilde ye-
niden ifade edilmeleri gerekir. Ölçütler belirli sayıda ve ayırt edici olmalıdır.

4. 2. Ağız – ağız grubu – alt ağız grupları – ikinci dereceden ağızlar
Anadolu ağızlarıyla ilgili olarak ana ve alt grupların sıralaması yapıldığında, 

“Türkçenin ağızları > Doğu grubu ağızları > Erzurum ağzı > Oltu ağzı” benzeri 
tasniflerle karşılaşılır. Her aşamada “ağız” terimini kullanmak da yukarıda değin-
diğimiz üzere terimlerde anlam bulanıklığına sebep olmaktadır. Hâlbuki azalan 
ve/veya değişen sayıda fonolojik özellik içeren ağız gruplarını birbirinden farklı 
terimlerle adlandırmak, anlam bulanıklığını azaltacaktır. Bunun için bazı sorular 
sormak ve ona göre adlandırma yapmak yeterli olabilir: Bu ağız gruplarından 
hangisi konuşma diline yakın hangisi uzaktır? Hangisi bölge dili, hangisi bölge-
ler üstüdür? Ses ölçütlerine göre şive, ağız veya daha alt birimler arasında fark 
var mıdır? Lehçe, şive veya ağız ayrımında kullanılan ölçütleri, alt ağız grupları 
için ayrıca belirlemek zorunda değil miyiz? Ayırıcı ve birleştirici özellikleri tespit 
etmek zorunda değil miyiz?135

Ağızlar konusunda uzman araştırmacılar da bu konuya değinmekte, ana ağız 
gruplarından alt gruplara doğru gidildiğinde farklı terimlerin kullanılmasını öner-
mektedirler:

“Söz gelişi, Batı Türkçesinin Anadolu lehçesinin Aydın, Konya, Kastamonu, 
Erzurum, Kars ağızları gibi.” (Gemalmaz 1999: 4)

135 Tasniflerde yalnızca “ağız” teriminin kullanılmasına bir itiraz örneği: “AMANOGLU - 
Sormak istedim ki, bu ‘’ağız” terimiyle yanaşı –ayrı terimler de bu anlam somut olarak 
ifade etmiyor ki- ayrı terimler kullanmak imkânı var mı? Yani “şive” desen, “şive” küçük 
bir birikim, onun büyüğü “diyalekt”. O anlamda sormak istiyorum ki, bunların hepsini 
“ağız” adlandırmak ne derece doğru?”. (Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni 1997: 94)
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Bu türden terim sorunlarına daha önceleri çeşitli öneriler getirilmiş idi136 fa-
kat her nasılsa bu öneriler, araştırmacılar tarafından dikkate alınmamıştır.

5. Gelenekleşme sorunları: Burada “gelenekleşme” ifadesi ile ağız araş-
tırmacıları arasında ortak çalışma ve eşgüdüm anlayışlarının zayıflığına dikkat 
çekmek istiyorum. Anadolu ağızlarının tasnifinde kullanılan ölçütlerin karşılaş-
tırıldığı bir çalışmada, ölçütlerin nitelik ve nicelik olarak çok azının örtüştüğü 
söylenmektedir:

“Bu ölçütler içinde her yönden birbiriyle örtüşenlerin sayısı fazla değildir. 
Tam tersine, her üç sınıflandırmada kullanılan tek ortak ölçüt, ölçünlü Türkçede 
yazı dilinde iki ünlü arasında ve hece sonunda bulunan /ğ/nin korunması, /g/ye 
dönmesi ya da (kendinden önceki ünlünün uzaması ya da uzamaması sonucu) 
yitirilmesi ile ilgili olandır. ….. Ses bilgisi ile ilgili olarak iki sınıflandırmada 
yer alan ortak ölçütlerin sayısının da fazla olmadığı yapılan karşılaştırmada 
ortaya çıkmıştır. Kral ve Banguoğlu tarafından yapılan sınıflandırmada üç, Kral 
ve Karahan tarafından yapılan sınıflandırmada ise bir ölçütün örtüştüğü dikkati 
çekmektedir. Ayrıca Banguoğlu ölçütlerinden biri ile -bir sınıflandırma çalışması 
olmamakla birlikte- Hayasi (1990) tarafından dağılım saptamasında kullanılan 
bir ölçütün de örtüştüğü dikkati çekmektedir.” (İmer 2000: 9)

Ciddi bir araştırmanın ürünü olan bu veriler –eğer bugün daha farklı istatis-
tik çalışmaları yoksa– ağızların tasnifinde bir gelenekleşmenin henüz söz konusu 
olmadığını gösterir niteliktedir.

6. Kronoloji sorunları: Ağız araştırmalarının eş zamanlı çalışmalar olduğu-
nu, artzamanlı yöntemlerle varılan çıkarımların ağız tasniflerine uygulanmasının 
yanlış değerlendirmeler yapmamıza sebep olabileceğini her zaman göz önünde 
tutmak durumundayız. Aksi takdirde;

“Ölçünlü dille ağızlar arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Çünkü yazı dili, 
ağızları temel alarak meydana gelir. Bunun en güzel örneği Eski Anadolu Türk-
çesi’dir. Eski Anadolu Türkçesi yazı dili olma yolunda, döneminde konuşulan 
ağızlardan birkaçını özellikle de Orta Anadolu ağızlarını kendine esas almıştır.
(17) Orta Anadolu ağızları içerisine dâhil edilen Amasya ile Eski Anadolu Türk-
çesi arasındaki ses benzerliğini inceleme bölümümüzün sonunda anlayabiliriz.” 
(Silahşör 2010: 50)

Yukarıya aldığım paragrafta koyu harflerle yazılı olan ve “Anadolu’da bu-
gün tespit edilen Türkçe ağızların veya ağız gruplarının XIV.-XV. yüzyıllarda Eski 

136 “BURAN - İl, ilçe de aynı şekilde. Bunların yerine mesela; “Azeri ağzı” mıdır burada 
konuşulan, “Azeri ağzı” diyelim. … Yani onu konuşan etnik unsurla birleştirelim ağız 
özelliğini. Onların ağzı olarak bunu ya isimlendirelim ya da onun belirleyici özelliği; 
fonetik ya da morfolojik özelliği nelerse onları alalım. “r ağzı” diyelim. “l ağzı” diyelim. 
İşte “y ağzı” diyelim. Ya belli ses özelliklerine göre bölümlendirelim bu ağızları ya da 
konuşan etnik grubun adıyla birleştirelim. O grupla birlikte analım.” (Buran 1999: 94) 
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Anadolu Türkçesi döneminde de aynı coğrafi bölgede varlığını sürdürmüş oldu-
ğu” şeklinde anlaşılan cümle, hiç şüphesiz, dikkatli bir okuma ile düzeltilebilirdi.

7. Yöntem sorunları
7.1. Ölçütlerin tutarsızlık göstermesi: Türkçenin fonolojisi ile ilgili araş-

tırmalarda, fonolojik veya morfonolojik bir durum açıklanırken, bu durumun ger-
çekleşmesine sebep olan özellik ile fonolojik olayın sonucu, denk kabul edilme 
yanılgısına düşülür. Örnek olarak “zayıf bir ünsüzün telaffuz güçlüğü sebebiyle 
erimesi, kaybolması ve kendisinden önceki ünlünün uzamasına sebep olması” 
aşamaları bir süreç olarak ele alınmaz, bunlardan yalnızca biri söz konusu edilir.

Benzer durumlar ağız araştırmalarında da göz ardı edilmekte; biri sebep di-
ğeri ise sonuç olan fonolojik gelişmeler, farklı başlıklar altında ölçüt (aslında 
özellik!) olarak değerlendirilmektedir. Sebebi belli olmayan bir durum özellik 
olarak verilirken, bu durumun sebep olduğu sonuç diğer maddede özellik olarak 
gösterilmektedir.

7. 2. Ölçütlerin seçimi: Ağızların tasnifinde kullanılan ölçütlerin seçiminde 
de özenli davranmadığımız anlaşılmaktadır. “Ölçütlerin seçimi nasıl yapılmalı-
dır?” diye düşünürken aklımıza şu sorular gelmektedir: Bir dildeki (lehçedeki, 
ağızdaki) ayırt edici fonolojik özellikler nelerdir? Türkçe için hangi ses özelliği 
ayırt edicidir? Dil, lehçe, şive, ağız gibi her biri farklı fonolojik gelişmelerin et-
kisinde bulunan düzlemlere ait ses özelliklerini ayrı ayrı tespit etmek zorunluluğu 
yok mudur? Türk lehçelerinin tasnifinde bilim adamlarının kullandığı ölçütlere 
bakarsak bu sorulara daha kolay cevap verebiliriz:

“Türk şivelerinde görülen başlıca farkları seslerin muhtelif şivelerde almış 
olduğu şekiller teşkil ettiği için şivelerin tasnifinde de esas olarak, ses hususiyet-
lerinin alınması tabiîdir. …. Daha sonraki tasnif tecrübelerinde, şivelerin birçok-
ları için müşterek olup, şive gurupları arasındaki münasebetleri göstermek bakı-
mından büyük ehemmiyeti olmayan hususiyetler yerine, her şive gurubunda ayrı 
ayrı inkişaf yolu takip etmiş olan bazı mühim sesler üzerinde durulmak suretiyle, 
daha umumî esaslara doğru gidilmiştir.” (Arat 1953: 125)

“Şive hususiyetlerinin, en küçük zümrelerde bile, saf halini bulabilmek im-
kânsızdır. Onun için Türk şivelerini tasnif etmek isterken en umumî ve başlıca 
hususiyetler ile bu hususiyetlerin şu veya bu zümrede ekseriyetin kullanıp kul-
lanmadığı prensibine uymak zaruridir. Son tecrübeler için alınan başlıca hususi-
yetler şunlardır: t- : d-, d:y, ilk hecenin sonundaki -g, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
hecenin sonundaki g ve g, partisip eklerden -gan, -an/-gen, -en ve kelimelerden 
ol—bol- fiili.” (Arat 1992: 64-65)

Arat’ın yukarıda kısaca verdiğimiz düşüncelerinden anlaşılmaktadır ki öl-
çütler az sayıda, geneli kapsayıcı ve ayırıcı/birleştirici unsurlardan oluşmalıdır. 
Aksi takdirde –bugün her türden akademik çalışmada kolayca görebildiğimiz 
gibi– birçok özelliği alt alta sıralayıp bunları ölçüt saymak, doğru bir tasnif yap-
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mamızı engeller. Türk şivelerinin tasnifinde yapıldığı gibi fonolojik ölçütler esas 
alınmalıdır.

Öte yandan ana ağız gruplarını belirleyen ölçütler ile alt grupları belirlemede 
kullanılan ölçütler aynı olmamalıdır. Dil, lehçe, ağız ve şiveleri birbirinden ayı-
ran ölçütler nasıl farklıysa, ağız tasniflerinde de ana gruplarla alt grupları birbirin-
den gerçekçi bir şekilde ayırabilmek için ölçütlerimizin de farklı olması gerekir.137

7.3. Şimdiki zaman ekinin ölçüt olması. Şimdiki zaman ekinin ölçüt olarak 
alınmasının çeşitli yönlerden etkisiz olacağını öngörebiliriz.

“M. Mollova ise, Doğu Rumeli ağızlarında 20’den fazla şimdiki zaman şekli 
vardır, dedikten sonra Türk ağızlarının tasnifinde şimdiki zamanı ölçüt olarak 
kullanmanın doğru olmadığını belirtir.” (Günşen 2012: 117)

Şimdiki zaman ekinin ölçüt olarak tercih edilmesinin sağlıklı tasniflerin ya-
pılmasına engel olacağı öngörülmektedir. Çünkü;

a) Anadolu ağızlarında şimdiki zaman kavramı başka ek veya yollarla da 
anlatılır (Büyükakkaş 2009). Dolayısıyla bu ölçütün bulunmadığı ağız grupları 
tasnif dışı kalabilir.

b) Ekin fonolojik olarak türevi çoktur; bu türevlerin, yapılacak tasniflerde 
ölçüt olarak kullanılması yanıltıcı olabilir.

c) Ağız araştırmaları için hazırlanan anketlerde sorulan sorular ve dolayısıyla 
verilen cevapların çoğunlukla geçmişteki olaylara yönelik olduğunu biliyoruz. Bu 
noktadan bakılınca derleme metinlerinde şimdiki zaman ekinin değişik biçimle-
rini belirleme mümkün olmayabilir. Bu da yapılacak tasnifleri olumsuz yönde 
etkiler.

7. 4. Çağdaş Türk Lehçeleri ile Anadolu ağızlarının karşılaştırılması:138

Göçlerin, gittikçe yükselen eğitim kalitesinin, iletişim araçlarının, kültür ta-
bakalaşmasının, bölgeler üstü konuşma dilinin, yerel dillerin ve kültür dillerinin 
etkisi dikkate alındığında; Türk dil ve lehçelerinin aynı soy ağacının dalları oldu-
ğunu gösteren fonolojik denkliklerin Anadolu’daki ağızların veya ağız grupları-
nın tasnifinde etkin bir ölçüt olması, beklenemez.

Bir başka deyişle, Anadolu ağızlarına özgü bazı fonolojik özelliklerin sebep-
leri farklı olabilir:

137 Ancak bu ilkenin, Türkiye’de yapılan ağız tasniflerinde dikkate alınmadığı görülmektedir: 
“Karahan, Anadolu ağızlarını üç ana ağız grubuna ayırırken ses bilgisi, şekil bilgisi ve 
söz dizimine ait toplam yirmi üç ölçüt kullanırken, her ana ağız grubunu da yine aynı 
ölçütlerle kendi içinde alt gruplara ayırmıştır.” (Günşen 2012: 116)

138 Bu türden çalışmaların yapılması elbette ki gereklidir ve Türkçenin tarihi karşılaştırmalı 
fonolojisine mutlaka katkıda bulunacaktır. Ancak ağızların tasnifi konusunda belirli bir 
katkı beklemek, gerçekçi değildir.
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a) Bazı fonolojik özellikler, yerel etkilenmeler sonucu ortaya çıkmış olabilir. 
Özellikle sınır bölgelerdeki dil etkileşimine dikkat edilmelidir.

b) Bazı fonolojik özelliklerin ise –göç, eğitim, özenti, toplumsal statü deği-
şikliği gibi– sosyolojik ve/veya psikolojik arka plana sahip olabileceği düşünül-
melidir.

c) Bazı fonolojik özellikler, insanlardaki işitme ve konuşma bozuklukların-
dan, doğuştan gelen sakatlıklardan, çevreden edinilmiş normal dışı alışkanlıklar-
dan kaynaklanmış olabilir.

7. 5. Eski Anadolu Türkçesi ile Anadolu ağızlarının karşılaştırılması:139

Öte yandan benzer fonolojik denkliklerin Anadolu ağızları ile Eski Anadolu 
Türkçesi dönemine ait eserlerdeki “izler” ile karşılaştırılması bazı yönlerden ger-
çekçi olamaz. Çünkü bu konuda uzman araştırmacıların vardığı sonuçlara göre 
“Batı Anadolu bölgesi ağızları, Eski Anadolu Türkçesinden, ünlü yuvarlaklaşma-
sı ve h sesi olmadığı için uzaklaşıyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz ağızları, 
damak n’si bulunmadığından ve ilerleyici benzeşmenin baskın olmayışından do-
layı Eski Anadolu Türkçesinden farklılık gösteriyor. … Ünlü yuvarlaklaşmasının 
olmadığı Konya ve Kırşehir yöresi ağızları da bu bakımdan Eski Anadolu Türkçe-
sine yakın değildir.” (Karahan 2011: 158-159)

Sonuç olarak, Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait –ve ancak yazılı eser-
lerde görülen belli belirsiz izlerden ibaret olan– fonolojik özellikler ile Anadolu 
ağızlarına ait özellikler arasında yeterli denklikler kurulamıyorsa, o takdirde bu 
özellikler, ağızların tasnifinde ölçüt olarak kullanılamaz.

7. 6. Etnik kökenlerle fonolojik özelliklerin bağlantısı: Anadolu ağızla-
rındaki fonolojik özelliklerin, Anadolu’ya gelen Türk boyları ile denkleştirilmesi 
üzerine hâlâ araştırmalar yapılmakta, fakat aynı zamanda tespit edilen aykırı du-
rumlar da izah edilememektedir. Çünkü “… hangi dil özelliğinin hangi boya ait 
olduğu ve hangi boyun hangi yörelerde yaşadığı konusunda çok ayrıntılı araştır-
malar yoktur. Ayrıca Anadolu’ya değişik zamanlarda gelip yerleşen çok sayıda 
Oğuz dışı Türk unsuru bulunmaktadır. Bunlara ait dil özelliklerinin neler oldu-
ğu, nerede hangi özellikler bakımından Oğuzca ile karıştıklarının tespit edilmesi 
gerekir. Türkiye Türkçesi ağız araştırmaları yapılırken çok zaman iyi bir iskân 
tarihi ve etnik araştırma yapılmadığı için hangi ağız özelliklerinin hangi boylara, 
gruplara ait olduğu anlaşılamamaktadır.” (Buran 2010: 17)

Dolayısıyla, Anadolu ağızları ile etnik kökenler arasında görülen denklikle-
rin ölçüt olarak kullanılması, doğru değildir.

139 Ağız araştırmalarının eş zamanlı çalışmalar olduğunu, artzamanlı yöntemlerle varılan 
çıkarımların ağız tasniflerine uygulanmasının yanlış değerlendirmeler yapılmasına sebep 
olduğunu düşünüyorum. 
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8. Sonuç ve Öneriler
8. 1. Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız sorunlar, ağızların tasnifinde 

kullanılacak fonolojik ölçütlerin sağlam ve doğru olmasıyla ilgilidir. Çünkü ağız 
araştırmalarının amacı, ağızların “… birtakım ölçütlere göre kendi aralarında 
hatta kendi içlerinde sınıflandırılması ve nihayet ağız atlaslarının oluşturulması 
(Günşen 2012:113)”dır; bu hedefe ulaşabilmemiz için de “…öncelikle doğru ve 
eksiksiz tasniflerin yapılması (Buran 2011:42)” gerekmektedir. Ölçütlerin ger-
çekçi olması, aşağıdaki süreçlerin doğru işletilmesi için de önemlidir:

Gerçek ölçüt ð sağlam tasnif ð doğru araştırma yöntemi ð ayrıntılı ince-
leme …

8. 2. Yukarıdaki maddede öngörülen hedeflere ulaşabilmek için, ağızların 
tasnifinde kullanılan ölçütlere esas alınacak fonolojik özelliklerin “tarihsel, çağ-
daş, etkilenme sonucu oluşmuş vb.” şekillerde ayırt edilmesini öneriyorum. Bu 
ayrımların ardından, fonolojik özellikler aşağıdaki gibi tasnif edilmelidir:

Ses olayı eş zamanlı (kullanıcıya ve çevreye bağımlı)
Ses değişmesi art zamanlı (zaman ve mekâna bağımlı)

Ses özelliği eş zamanlı+art zamanlı (zaman ve mekândan bağımsız)

Bu fonolojik özelliklere dayanan ölçütlerin ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi 
kullanılmasının uygun olacağı meselesi de önemlidir. Dikkatli bir bakışla ortaya 
çıkan sonuç, bu ölçütlerin “bir arada” kullanılmasının imkânsızlığını göstermek-
tedir. Çünkü bu fonolojik özelliklerin sebepleri, oluşum süreçleri ve sonuçları bir-
birinden farklıdır. [Sebep - (süreç - çevre) - sonuç].

8. 3. Yüksek lisans öğrencileriyle birlikte yürüttüğümüz bir seminer çalış-
masında “Anadolu ağızlarını tasnif eden Kowalski, Kral ve Karahan’ın kullanmış 
oldukları ölçütler karşılaştırılmıştır. Amacımız hem ölçütlerin çeşitliliğini ortaya 
koymak hem de hangi ölçütün daha fazla kullanıldığını tespit etmektir. Buna göre 
tasniflerde ses özelliği ölçütü hiç bulunmazken, ses değişmesi 7, ses olayı 17, 
şekil bilgisine ait özelliklerin sayısı ise 12 olarak tespit edilmiştir.”

Görüldüğü üzere ağızların tasnifinde ağırlıklı olarak tercih edilen ölçüt, eş 
zamanlı araştırmaların dayandığı “ses olayları”dır. Bir başka deyişle, ağızlarla 
ilgili çalışmalarda kullanılan ve birçok araştırmacı tarafından tercih edilen artza-
manlı bakış açıları –”çok önemli” oldukları yazılıp çizilmelerine rağmen– en son 
değerlendirmede dikkate alınmamıştır. Çelişkili olarak görülen bu durumun, ağız 
araştırmalarına ve genç araştırmacılara yararının derecesi tartışılmalıdır.
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TÜRKÇEDE SESLER VE TANIMLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR

Handan KOPKALLI YAVUZ

Giriş
Dilin yüzeye çıkması konuşma ile gerçekleşmektedir. Konuşma ise seslerin 

bir araya gelmesi ile oluşur. Bir dilin seslerini tanımlamak o dildeki ses normla-
rını belirlemek demektir. Normların belirlenmesi bir çok çalışma alanı için temel 
oluşturmaktadır. Örneğin, bir dildeki ses bilgisel140 (fonolojik) işlemleri ve süreç-
leri anlamamız ve betimleyebilmemiz için önce o dilin seslerinin doğru bir şekilde 
tanımlanması gerekir. Seslerin tanımlanması ve ses bilgisel işlemlerin betimlenme-
si yapay konuşma (sentezleyiciler), konuşma tanıma, algı, konuşma bozuklukları, 
ağız/şive alanlarındaki çalışmaların önünü açması açısından önemlidir.

Türkiye Türkçesinin sesleri farklı kaynaklarda farklı şekilde tanımlanmak-
tadır. Farklı tanımların bazı nedenleri şöyle sıralanabilir. Bir çok kaynakta sesler 
işitsel olarak tanımlamaktadır. Kaynağın yazarı sesleri tanımlamada işitmesini ve/
veya başka dillerde tanımlanan sesleri temel almaktadır. Aslında sesler farklı dil-
lerde farklı özelliklere sahip olabildikleri gibi bulundukları sesçil ortama göre de 
farklılık gösterirler.  Ayrıca, ses algılaması ses birimler (Lahiri 1999, Gaskell and 
Marslen- :Wilson 2001), yani anlam değişikliğine neden olan sesler, bazında olma-
sı nedeniyle işittiğimiz ses ile sesletilen ses arasında farklılık olabilir. Bu nedenle, 
anlam değişikliğine neden olan seslerin – ses birimlerin – ve anlam değişikliği ya-
ratmayan ancak akustik özellikleri farklı olan seslerin – ses birimciklerin – tanım-
lanması ayrıştırılmalıdır. Bu farklılıkları ortaya koyabilmek için seslerin bilimsel 
çalışmalara dayanarak tanımlanması gerekmektedir. Sesin akustik bir sinyal olması 
nedeniyle de seslerin akustik çalışmalara dayalı olarak tanımlanması gerekir. An-
cak bu seslerin tek başına üretilmiş hâliyle tanımlanması anlamına gelmemelidir. 
Çünkü konuşma sesleri dil bağlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle seslerin dil 
bağlamında, farklı sesçil ortamlarda, ses birim ve ses birimcik ayırımı yaparak in-

140 Türkçede ses bilimi ve ses bilgisi terimlerin kullanımında henüz bir uzlaşma söz konusu 
değildir. Bu makalede Topbaş ve Kopkallı (1994)’de önerildiği üzere fonoloji için ses bil-
gisi, fonetik için ses bilim kullanılmıştır.
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celenmesi ve bu farklılıklar göz önünde bulundurularak tanımlanması gerekir.
Türkçenin sesleri ile ilgili çok olmamakla birlikte akustik çalışmalar bulun-

maktadır. Bu çalışmalar arasında farklı tanımlamalara rastlanmaktadır.
Akustik çalışmalara dayanan tanımlardaki bu farklılık yöntem farklılığından 

kaynaklanmaktadır. Katılımcı sayısı, katılımcıların farklı yörelerden olması, sesle-
rin bağlam içinde olmaması, bağlam içinde olması durumunda sesçil ortamın ve/
veya içinde bulunduğu sözcüğün hece sayısının göz önünde bulundurulmaması 
gibi etkenler seslerin farklı tanımlarına neden olmaktadır.

Tanımlardaki farklılık özellikle ünlülerde olmakla birlikte hem ünsüzler hem 
ünlüler için geçerlidir. Tanımlarındaki benzerlikler ve farklılıklar ünsüz ve ünlüler 
olmak üzere ayrı tartışılmıştır.

Türkçenin Ünsüzleri
Ünsüzler sesletim yeri, sesletim biçimi ve ötümlülük özelliklerine göre tanım-

lanır. Türkçenin ünsüzleri ile ilgili farklı kaynaklara bakıldığında bir çok ünsüzün 
tanımlamasında fikir birliği olduğu görülmektedir. Türkçenin ses birimleri, yani 
anlam değiştiren ünsüzleri, Tablo 1’de gösterilmiştir. Tabloda ve bu makalede kul-
lanılan imgeler IPA (International Phonetic Alphabet; Uluslararası Sesçil Alfabe) 
tarafından kullanılan imgelerdir. Ortak bilimsel bir dil oluşturabilmek için bu imge-
leri kullanmak önemlidir. Çünkü IPA imgeleri aslında sesin tanımını içermektedir. 
Örneğin “b” imgesinin kullanımı kısaca ötümlü çift dudak durak sesi anlamına gel-
mektedir. Sesler için ses bilim alanında kabul edilen imgeleri kullanmanın amacı 
hem seslerin uzun tanımlama gerekliliğini ortadan kaldırmak hem de ortak bir dil 
oluşturarak kullananın ve okuyanın aynı sesten söz edildiğini anlamasını sağla-
maktır.

Tablo 1: Türkçenin ünsüzleri (ses birimleri)

çift 
akkkk

dudak-
diş

diş ardı diş ardı 
damak

damak art 
damak

gırtlak

Durak p b t  d k  g

geniz M n

tek vuruşlu ɾ

sürtünmeli  F s z ʃ ʒ h

daralmalı ʋ  J
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yan

daralmalı

l

durak

sürtünmeli

tʃ  dʒ

Tablo 1’de görüldüğü üzere Türkçenin ünsüz ses birimleri üç ayrı sesletim 
yerinde ötümlü ve ötümsüz olarak durak sesleri, iki sesletim yerinde geniz sesleri, 
dört sesletim yerinde ötümlü ve ötümsüz olarak sürtünmeli, iki sesletim yerinde 
daralmalı ve bir sesletim yerinde yan daralmalı ve tek vuruşlu, yine bir sesletim 
yerinde ötümlü ve ötümsüz olarak durak- sürtünmeli seslerden oluşmaktadır.

Anlam değiştirmeyen ancak ses bilimsel (fonetik) olarak farklı olan ses bi-
rimcikler ise şunlardır. Art damak durak sesleri /k/ ve /g/141, ön ünlü ortamında 
damak sesleri (sırasıyla) [c] ve [ɟ] olarak üretilir. /n/ sesi, arkasından art damak sesi 
geldiğinde “denge”, “bengi” sözcüklerinde olduğu gibi art damak geniz ünsüzü [ŋ] 
olarak gerçekleşir.

Türkçede “v” ve “r” sesleri ile ilgili hem ses birim olarak, hem de ses birimcik-
leri açısından farklı görüşler bulunmaktadır. Türkçede “v” “sürtünmeli” ses olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak yapılan akustik çalışmalar Türkçede “v”nin genellikle 
daralmalı bir ses olarak gerçekleştirildiğini göstermektedir (Kopkallı-Yavuz, 2000; 
Dikmen, 2010; Ertan, 2011). Selen (1979), Ergenç (1989) gibi araştırmacılar da “v” 
sesinin özellikle iki ünlü arasında olduğunda daralmalı ses olarak gerçekleştirildi-
ğini belirtmektedirler. Bu nedenle Kopkallı-Yavuz (2000), Dikmen (2010) ve Ertan 
(2011) “v” sesinin /ʋ/ imgesi ile gösterilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

Türkçede “r” sesi de farklı araştırmacılar tarafından farklı olarak tanımlan-
maktadır.  Selen (1979), Demircan (1979; 1996), Underhill (1980), Ergenç (1989), 
Zeyrek ve ark. (2007), Coşkun (2001) Türkçedeki “r” sesini titremli olarak tanım-
larken, Kornfilt (1997), Kopkallı :Yavuz (2003), Kopkallı-Yavuz ve ark., (2008), 
Dikmen (2010) aynı sesi tek vuruşlu olarak tanımlamaktadır. Coşkun (2003) ve 
Özsoy (2011) “r” sesini akıcı olarak tanımlamakta, ancak akıcı ses bilimsel bir 
tanım değildir.

“r” sesinin ses birimcikleri konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı 
araştırmacılar “r” sesinin üç ses birimciği olduğunu savunurken (Selen, 1979; Un-
derhill, 1980; Ergenç, 1989; Zeyrek ve ark., 2007; Kopkallı-Yavuz, 2003; Kop-
kallı-Yavuz ve ark., 2008), diğerleri iki ses birimcikten söz etmektedir (Demircan, 
1979; 1996; Kornfilt, 1997). Selen (1979) ve Ergenç (1989) “r” sesinin sözcük ba-

141 Ses bilgisi alanında ses birimler / /, sesletilen ses ise [ ] içinde gösterilir.
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şında titremli, sözcük içinde tek vuruşlu ve sözcük sonunda sürtünmeli olarak ses-
letildiğini savunmaktadır. Zeyrek ve ark. (2007) “r”nin sözcük başında ötümlü diş 
ardı titremli, sözcük içinde ötümlü diş ardı tek vuruşlu, sözcük sonunda ise ötümsüz 
diş ardı tek vuruşlu olarak gerçekleştiğini belirtmektedir.  Underhill (1980) “r”nin 
ünlü öncesi tek vuruşlu veya kısa titremli, sözcük başında veya ünsüz öncesi sür-
tünmeli ve sözcük sonunda ötümsüz bir ses olarak ortaya çıktığını ileri sürmektedir.  
Demircan (1979, 1996), “r” sesinin sözcük başında ve ortasında titremli, sözcük 
sonunda ötümsüz sürtünmeli olarak gerçekleştiğini; Kornfilt (1980) ise tek vuruş-
lu olarak tanımladığı “r” sesinin sözcük sonunda ötümsüzleştiğini belirtmektedir. 
Kopkallı-Yavuz ve ark. (2008) akustik çalışmalarının sonucunda “r”nin Türkçede 
tek vuruşlu /ɾ/ ses olduğunu ve sözcük başında ötümlü sürtünmeli tek vuruşlu [ɾ]

iki ünlü arasında ötümlü tek vuruşlu [ɾ], sözcük sonunda ise  ötümsüz sürtün-
meli tek vuruşlu [ɾ] olduğunu savunmaktadır.

Türkçenin ünsüzleri ses birimler ve farklı sesletim yerinde veya biçiminde 
üretilen ses birimcikler olarak Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2: Türkçenin ünsüzleri (ses birim ve ses birimcikler; gri kutular ses 
birimcikleri göstermektedir.)

Çift 
dudak

diş ardı diş ardı 
damak 
damak

Damak art 
damak

gırtlak

durak p  b t d C 
ɟ

k g

Geniz  M  n  ŋ

tek vuruşlu  ɾ

sürtünmeli f   
v

V s z ʃ ʒ   h

daralmalı   ʋ J

yan

daralmalı

 l

durak

sürtünmeli

tʃ  dʒ
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Türkçenin ünlüleri
Türkçenin ünlülerini ses bilgisel ve ses bilimsel olmak üzere iki farklı düzey-

de tanımlamak gerekmektedir. Çünkü ses bilgisel işlemleri betimleyebilmek için 
ses bilgisel tanıma ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin ünlü uyumu kuralı ünlülerin 
ses bilgisel tanımlanması ile ses bilimsel tanımlamaya göre daha iyi açıklanabi-
lir. Ancak farklı düzey tanımların amacının ve ayrıştığı noktaların unutulmaması 
gerekir.

Türkçede eklerdeki ünlü uyumu ele alındığında, örneğin, ismin hâllerinde 
olduğu gibi iki türlü uyum görülür. İsmin –e hâli ve –i hâlini karşılaştıralım:

İsmin –e hâlinde artlık uyumu varken ismin –i hâlinde artlık uyumu yanı 
sıra yuvarlaklık uyumu da bulunmaktadır.  Ünlüler ses bilgisel olarak Tablo 3’de 
olduğu gibi tanımlandığında ünlüler simetriktir ve  ünlü uyumu daha rahat açık-
lanmaktadır. Tablo 3’te [–kapalı/yüksek] 3 yarı kapalı/yarı açık veya açık/alçak 
anlamına gelmektedir. [–ön] ise orta ve art ünlülerini içermektedir.

Tablo 3: Ünlülerin ses bilgisel tanımı

İsmin –e hâli, sözcüğün son ünlüsü [+ön] ünlü ise /ɛ/, [-ön] ünlüsü ise /ʌ/ 
olarak ortaya çıkar. İsmin –i hâli, sözcüğün son ünlüsü [+ön, +düz] ise /i/, [+ön, 
--düz] ise /y/, [ön, +düz] ise /ɯ/, [- ön, - düz] ise /u/ olarak gerçekleşir.

Ünlülerin ses bilgisel tanımlamasında yaklaşık bir fikir birliği bulunmakta-
dır. Ancak ses bilimsel tanımlamada farklılıklar gözlenmektedir. Bunun en önem-
li nedeni, ölçümlere dayalı akustik çalışmaların az olması, olan çalışmalarda 



222 Türkçede Sesler ve Tanımları ile İlgili Sorunlar

ise yöntem farklılığı olmasıdır. Bazı akustik çalışmalarda ünlüler tek olarak 
sesletilmiş, bazı çalışmalarda ise ünlüler bağlam içinde olmakla birlikte her ünlü-
nün aynı sesçil ortamda olmasına dikkat edilmemiştir. Seslerin

3kapalı/yüksek birbiri yerine kullanılan terimlerdir. kapalı ağızın kapalılığı, 
yüksek ise dilin yüksekliği ile ilgilidir. Dil yüksekse ağız kapalı, dil alçaksa ağız 
açıktır.

birbirinden etkilendiği göz önünde bulundurulduğunda incelenecek seslerin 
aynı veya benzer sesçil ortamlarda olmasının daha sağlıklı sonuçlara götüreceği 
bir gerçektir. Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi, sesleri göstermek için kullanı-
lan imgelerin herkes tarafından aynı şekilde kullanılmaması karışıklığa neden 
olmaktadır.

Türkçenin ünlüleri ile ilgili ölçümlere dayalı çalışmaların sayısı İngilizce 
gibi dillerle ilgili çalışmalarla karşılaştırıldığında oldukça azdır. Sayısı az olan 
bu çalışmalarla birlikte bile Türkçenin ünlülerinin özelliklerini belirleme yolunda 
belli bir mesafe alınmaya başlandığı görülmektedir.

Ünlülerin özelliklerini belirlemek amacıyla formant frekansları ölçülür. Art-
lık ve kapalılık/yükseklik özelliklerini özellikle ilk iki formant frekansı belirler. 
Şekil 1’de gösterildiği gibi, birinci formant frekansı (F1) kapalılığın göstergesi 
olup, F1 kapalı ünlülerde düşük, açık ünlülerde yüksektir. İkinci formant fre-
kansı (F2) ise artlığın göstergesidir ve F2 ön ünlülerde yüksek, art ünlülerde 
düşüktür.

Şekil 1: Ünlüler ve göreceli formant frekans göstergeleri (F1: birinci formant 
frekansı; F2: ikinci formant frekansı) http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipachart.
html

Üçüncü formant (F3) değerlerinin de ünlülerin özelliklerini belirlemede 
önemli olduğu ortaya konmuştur ve Türkçenin ünlüleri ile yapılan bazı çalışmalar 
F3 değerlerini ölçmüştür. Ancak bu makalede sadece ilk iki formant frekanslar 
temel alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Tablo 4 Türkçenin ünlülerini akustik ola-
rak inceleyen çalışmaların bulgularını içermektedir. Bazı çalışmalar cinsiyet 
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(kadın/erkek), bazı çalışmalar buna ek olarak bağlam (tek sözcük/bağlam içi) et-
kenini incelemiştir. Yuvarlaklık formant değerlerini, yani hem F1’i hem de F2’yi 
düşürür. Kadınların formant frekans değerleri erkeklere göre daha yüksektir.

Tablo 4: Türkçenin ünlüleri ile ilgili yapılan akustik çalışmaların F1 ve F2 
değer bulguları (E: Erkek; K: Kadın)

F1  F2

/i/

Selen (1979) 400 1200

Ergenç (1989) 320--360 2600--2840
Kılıç (2003) 278 2275

Türk ve ark. (2005)

(E) tek sözcük 286 2178
(E) bağlam içi 347 2079
(K) tek sözcük 423 2078
(K) bağlam içi 511 1990

Kopkallı-Yavuz (2010) 276 2025
Davutoğlu (2010) 340 2000

Malkoç (2011)

(K) 234 404

(E) 310 2131

/y/

Selen (1979) 280 1700

Ergenç (1989) 320--360 1560--1880
Kılıç (2003) 279 1715

Türk ve ark. (2005)

(E) tek sözcük 372 1633
(E) bağlam içi 372 1633
(K) tek sözcük 433 1729
(K) bağlam içi 433 1729

Kopkallı-Yavuz (2010) 307 1719
Davutoğlu (2010) 345 1540

Malkoç (2011)
(K) 417 1865

(E) 332 1751
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/ɯ/

Selen (1979) 320 2000

Ergenç (1989) 320-400 1360-1480
Kılıç (2003) 355 1482

Türk ve ark. (2005)

(E) tek sözcük 537 1578
(E) bağlam içi 537 1577
(K) tek sözcük 839 1798
(K) bağlam içi 839 1798

Kopkallı-Yavuz (2010) 338 1455
Davutoğlu (2010) 392 1557

Malkoç (2011)
(K) 482 1601

(E) 392 1444

F1 F2

/u/

Selen (1979) 400 800
Ergenç (1989) 400-80 800-1120
Kılıç (2003) 295 786

Türk ve ark. (2005)

(E) tek sözcük 310 909
(E) bağlam içi 323 955
(K) tek sözcük 477 1192
(K) bağlam içi 546 1292

Kopkallı-Yavuz (2010) 318 1031
Davutoğlu (2010) 385 1037

Malkoç (2011)
(K) 436 1026
(E) 383 1068

/ɛ/

Selen (1979) 400 1800
Ergenç (1989) 400-00 1800-2200
Kılıç (2003) 526 1772

Türk ve ark. (2005)

(E) tek sözcük 486 1834
(E) bağlam içi 486 1834
(K) tek sözcük 518 1472
(K) bağlam içi 508 1476

Kopkallı-Yavuz (2010) 455 1923
Davutoğlu (2010) 519 1759

Malkoç (2011)
(K) 578 2251
(E) 468 1865
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/œ/

Selen (1979) 400 1400
Ergenç (1989) 320-00 1440-1520
Kılıç (2003) 427 1548

Türk ve ark. (2005)

(E) tek sözcük 544 1517
(E) bağlam içi 527 1526
(K) tek sözcük 523 1220
(K) bağlam içi 506 1222

Kopkallı-Yavuz (2010) 445 1505
Davutoğlu (2010) 462 1419

Malkoç (2011)
(K) 554 1572
(E) 461 1449

/o/

Selen (1979) 1200 2800
Ergenç (1989) 400-40 1120-1680
Kılıç (2003) 432 811

Türk ve ark. (2005)

(E) tek sözcük 468 1065
(E) bağlam içi 468 1065
(K) tek sözcük 516 983
(K) bağlam içi 585 1110

Kopkallı-Yavuz (2010) 479 1050
Davutoğlu (2010) 498 1038

Malkoç (2011)
(K) 561 980
(E) 477 984

F1 F2

/ʌ/

Selen (1979) 800 1400
Ergenç (1989) 560-00 1360-1520
Kılıç (2003) 664 1081

Türk ve ark. (2005)

(E) tek sözcük 629 1259
(E) bağlam içi 596 1382
(K) tek sözcük 778 1415
(K) bağlam içi 698 1464

Kopkallı-Yavuz (2010) 667 1334
Davutoğlu (2010) 615 1274

Malkoç (2011) (K) 819 1317
(E) 654 1165

Tablo 4’e ilk bakışta çalışmaların bulgularının büyük farklılıklar gösterdiği 
düşünülebilinir. Ancak çalışmalar arasında hem F1 hem de F2 değerlerinde ben-
zerlikler olduğu görülmektedir. Bu da ölçümlere dayalı akustik çalışmaların art-
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masıyla Türkçenin ünlülerinin ses bilimsel tanımlarının ortaya çıkacağının gös-
tergesidir.

Sonuç
Türkçenin ünsüzleri ve ünlüleri farklı kaynaklarda farklı olarak tanımlan-

maktadır. Bu farklılıklar seslerin temel alındığı diğer çalışmalarda sorunlara ne-
den olmaktadır. Örneğin, ses bilgisel işlemlerle ilgili yapılacak bir çalışmada 
işlemi doğru anlayabilmek ve betimleyebilmek için önce seslerin tanımına yö-
nelik çalışma yapmak gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye Türkçesinin seslerini 
ölçüme dayalı çalışmalarla tanımlamak bir çok alandaki çalışmalara da temel 
oluşturacaktır. Bugüne kadar yapılan ölçüme dayalı çalışma sayısının az olma-
sına rağmen Türkçe seslerin ses bilimsel tanımları konusunda mesafe alınmaya 
başlanmıştır. Akustik çalışmaların çoğalması ve bilimsel yöntemlerin kullanılma-
sıyla Türkçe seslerin daha da sağlıklı tanımlarına ulaşılacaktır.
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