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I

ÖN SÖZ

John Steinbeck göre her metnin okur sayısı, anlamlandırma 
sayısına da işaret eder. Alımlama Estetiği için bu sayı çok önemli 
olmasa da kolektif bir okuma kültürü oluşturmada, okuma sayısının 
önemli bir yeri vardır. Herkesin bir metni anlamdaki mahareti 
okurların hazır bulunuşluk düzeyi ile doğrudan ilintilidir. Eco 
bunu bir örnek okur paradigması üzerinden düşünür ve Anlatı 
Ormanlarında Altı Gezinti adlı kitabında da her örnek okurun böyle 
bir serüveni takip etmesi gerektiğini ifade eder. Eleştirel Okumalar: 
Filoloji 1 adlı kitabımız ampirik okurdan çok bahsi geçen örnek 
okura dönük bir çalışma olarak hazırlandı. 

“Türk Dünyası’nın Önemli İsimlerinden Nekiy İsenbet’in 
Edebiyatçı Kimliği” adlı yazıda Tatar Türkçesi’nin en önemli 
örneklerini veren ve zor zamanlarda kalemini istikrarlı bir biçimde 
koruyan sanatçı/ araştırmacı Nekiy İsenbet’i; “Küçürek Hikâye/
Öykü’den Twıtter Öykücülüğüne” başlıklı yazıyla da dijital öykü 
ile klasik öykü arasındaki münasebeti; “Göçmen Bir Kız Çocuğun 
Kendi Ülkesinde Yaşadığı Uyum Sorunları: ‘Gözaltında Yaşamak” 
adlı metinde ise edebiyatın sosyolojik/psikolojik boyutunu ve göçün 
değişmeyen yönü olan ötekileşmeyi okuyacağız. Ayrıca kitabımızda 
“Eski Anadolu Türkçesinde “Menkul-Temsilî (Analojik)” Türkçe 
Tıp Terimleri” ve “Dobruca Nogay Türkçesindeki -(A/Y)Tan 
Ekinin Yapısı ve İşlevleri Üzerine” başlığıyla iki mühim araştırma 
bulunmaktadır. Okurunun bol olması temennisiyle.

Prof. Dr. Aliye Uslu Üstten - Doç. Dr. Ruhi İnan 
Aralık 2022 
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B Ö L Ü M  I

GÖÇMEN BİR KIZ ÇOCUĞUN KENDİ 
ÜLKESİNDE YAŞADIĞI UYUM 

SORUNLARI: “GÖZALTINDA YAŞAMAK”*

The Social Cohesion Problems of an Immigrant Girl in 
Her Own Country: “Living under Surveillance”

Faruk DÜNDAR

(Dr. Öğr. Üyesi), Necmettin Erbakan Üniversitesi,  
faruk.dundar@erbakan.edu.tr

ORCID: 0000-0003-2524-4776

1. Giriş

Göç, insanlıkla birlikte var olmuş bir olgudur. Günümüzde 
göç, göçmen, mültecilik gibi konular dünya genelinde 
sıkça gündemde yer alan konular arasındadır. Türkiye’de 

göç olgusu, Almanya’ya Türk işçi göçü ile Türk toplumunda önemli 
bir yer edinmiştir. Türkiye ile Federal Almanya arasında 1961 
yılında imzalanan anlaşma ile Türkler Almanya’ya göç etmeye 
başlamıştır (Şahin, 2012, s. 2). Günümüzde Almanya’da, 1.5 
milyonu Türk vatandaşı olmak üzere, 3 milyona yakın Türk kökenli 
vatandaş yaşamaktadır. Türk kökenlilerin yarısına yakını da Alman 
vatandaşlığı almıştır (Külahçı, 2021). 

* Bu çalışmanın bir kısmı, 24-25 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 
Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu’nda sunulmuştur.
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1961-1973 yılları arasında Almanya’ya göç eden Türklerin 
sayısı çok hızlı bir şekilde artmış, bu sayı 775 bini bulmuştur 
(Yıldırımoğlu, 2005, s. 6). 1973 Kasım ayında Türk işçi göçü 
Almanya tarafından resmen durdurulmuş görünse bile, Türklerin 
Almanya’ya göçü aile birleşimi gibi farklı yollarla devam etmiştir 
(Ünver, 2003, s. 198). Almanya’daki Türk işçilerin sayısının 
artması ve Almanya’daki işsizlik oranlarının artması üzerine 
1983’te Alman Hükümeti tarafından Geri Dönüşü Teşvik Yasası 
uygulamaya konulmuştur (Tümertekin & Özgüç, 1996, s. 367). Bu 
teşvikle birlikte aileleriyle birlikte 313 bin olmak üzere 100 bin işçi 
Türkiye’ye kesin dönüş yapmış, 1985 yılına kadar bu sayı 375 bini 
bulmuştur (Külahçı, 2021).

Türklerin Almanya’da ötekileştirilmeleri ve yaşadıkları 
uyum problemleri bilinen bir konudur. Türklerin, dili, dini ve 
kültürü kendilerinden tamamen farklı bir ülkede deneyimledikleri 
yabancılık olgusu, Almanya’ya göç edenlerin eğitim seviyeleri ve 
bu kişilerin çoğunluğunun Türkiye’nin kırsal bölgelerinden olmaları 
nedeniyle, kendileri için baş edilemez bir soruna dönüşmüştür. 
Madalyonun öteki yüzüne bakıldığında ise Almanya’ya göç etmiş 
Türklerin kendi memleketlerinde de dışlanma ve ötekileştirilmeye 
uğradıkları, Türkiye’deki hayata uyum sağlamakta güçlük çektikleri 
görülmüştür (Yılmaz, 2017, s. 1481-1485). 

Türk çocuk edebiyatının en ünlü yazarlarından Gülten 
Dayıoğlu, çağının tanıklığını yapan bir yazar olarak, tanık olduğu 
toplumsal sorunları çocuk ve gençler için yazdığı kitaplara taşımıştır. 
Bu nedenle, Türk toplumunu en çok etkileyen toplumsal olaylardan 
biri olan Almanya’ya Türk göçünü, çocuk ve gençler için yazmış 
olduğu bazı eserlerine konu edinmiştir. Dayıoğlu, 1977 yılında 
kaleme aldığı “Yurdumu Özledim” adlı eserinde Almanya’ya göç 
etmiş Türklerin Almanya’da yaşadıkları sorunlara değinirken, 1986 
yılında yayınladığı “Geriye Dönenler” adlı eserinde ise Almanya’ya 
göç edip, Türkiye’ye dönmüş Türklerin sorunlarını anlatmaktadır. 
“Geriye Dönenler”, Türkiye’de yayınlandığı yıl Almancaya tercüme 
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edilip, Almanya’da da yayınlanmıştır. 1987 yılında ABD’de bir 
dergide de tanıtılmıştır (Gölbaşı, 2010, s. 90).

“Geriye Dönenler”, birbirinden farklı 9 hikâyeden 
oluşmaktadır. Kitabın sonunda da hikâyelerdeki anlatılanları 
desteklemek amacıyla, “Aile ve Gençlerle Söyleşiler” bölümü 
bulunmaktadır (Dayıoğlu, 1986, s. 177-240). Bu bölümde, Gülten 
Dayıoğlu, Almanya’dan Türkiye’de dönüş yapmış ailelerle 
röportaj yapmıştır. Yazar, hikâyelerindeki olayları, röportajlardaki 
görüşmelerinden yola çıkarak, gerçeklerden esinlenerek yazdığını 
belirtmektedir. Bu hikâyelerden biri de “Gözaltında Yaşamak” adlı 
hikâyedir.

Hikâyenin baş kahramanı Güler; 16 yaşında, Almanya’dan 
Türkiye’ye kesin dönüş yapmış bir ailenin kızıdır. Güler, liseye 
kadar Almanya’da okula gider. Almanya’dan geldiği için Türkiye’de 
orta ikiden tekrar okula gitmeye başlar. Hikâye boyunca, Güler’in 
ailesinin Almanya’da yaşadığı ötekileştirilme ve uyum sorunlarına 
değinildiği gibi Güler’in kendi memleketi olan Türkiye’de yaşadığı 
ötekileştirme ve uyum sorunlarına da değinilmektedir. Güler, 16 
yaşında ve Almanya’dan gelmiş bir kız olduğu için Türkiye’de 
kendisine farklı bir gözle bakılmaktadır. Arkadaşları tarafından 
“Almancı” olarak dışlanan, erkekler tarafından “hafif kız” olarak 
görülen Güler, çevresindeki kişiler ve akrabaları tarafından da 
ötekileştirilmekte, toplum baskısına maruz bırakılmaktadır. 
Hikâyenin sonunda, Güler bu baskıları kaldıramaz ve akıl 
hastanesine kaldırılır.

Hikâye, Almancılar olarak nitelenen, Almanya’ya iş için 
göç etmiş Türk ailelerin Türkiye’de, kendi memleketlerinde 
ötekileştirilmelerinden söz etmesinin yanı sıra Almanya’dan 
Türkiye’ye ailesiyle birlikte kesin dönüş yapmış bir kız çocuğunun 
kendi memleketinde yaşadığı uyum sorunlarını ele almaktadır. 
Hikâyede, Güler’in anne ve babasının Almanya’da mutsuz, 
Türkiye’de mutlu olduklarından bahsedilirken, Güler için ise durum 
tam tersidir. Hikâyede anlatılan sorunlar ve hikâyenin Güler ve 
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ailesi için kötü bir şekilde sonlanması, Almancılar olarak nitelenen 
göçmenlerin hem Almanya’da hem de Türkiye’de “öteki” olarak 
görülmelerinin olumsuzluğunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca 
hikâye, göçmen bir kız çocuğunun yaşadığı sorunları anlatan bir 
eser olması nedeniyle toplumun özellikle Almancı kızlara farklı bir 
gözle baktığını da göstermektedir.  

2. Yöntem

2.1.	İnceleme	Nesnesi

Bu çalışmada, Gülten Dayıoğlu’nun “Geriye Dönenler” 
adlı hikâye kitabındaki “Gözaltında Yaşamak” hikâyesi çalışma 
dokümanı olarak belirlenmiştir. 

2.2.	Araştırmanın	Modeli

Bu çalışmada Almanya’dan ailesi ile birlikte kesin dönüş 
yapmış ve kendi memleketinde problemler yaşayan Güler’in 
hikâyesinin anlatıldığı “Gözaltında Yaşamak” adlı hikâyedeki 
uyum problemleri incelenecektir. İncelemeler, nitel araştırma 
yöntemlerinden doküman incelemesi ve içerik analizi metoduyla 
yapılacaktır. Edebiyat çalışmalarında sıklıkla başvurulan bu 
yöntemler, çalışma yapılacak konu ile ilişkili belgelerin detaylı 
incelenmesine dayanmaktadır.

Bu çalışma, hikâyede konu edilen uyum sorunlarını ele alarak, 
Güler ve ailesinin nezdinde Almancıların kendi memleketlerinde 
karşı karşıya kaldıkları ötekileştirme ve kendi memleketlerine uyum 
sorunlarını incelemek amacını gütmektedir.

3. Bulgular ve Yorum

Bu bölümde, nitel araştırma yöntemleriyle yapılan incelemeler 
sonucunda ulaşılan Gülten Dayıoğlu’nun “Geriye Dönenler” adlı 
eserindeki “Gözaltında Yaşamak” hikâyesinde sözü edilen uyum 
sorunları ile ilgili bulgular yer alacaktır.
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3.1.	Ailenin	Almanya	ve	Türkiye	Hakkındaki	Görüşleri

“Gözaltında Yaşamak” adlı hikâyede,  anne ve babanın 
Almanya hakkında olumsuz, Türkiye hakkında olumlu görüşleri 
anlatılmaktadır. Bu bölümde bu görüşler ele alınacaktır.

Hikâye, Güler’in anne ve babasının Almanya’da yaşadıkları 
sorunlar hakkında konuşmaları ile başlar. Güler’in babası, 
Almanya’ya önce kendisi gitmiş, kısa bir zaman sonra da eşini 
ve Güler’i Almanya’ya götürmüştür. Güler, Almanya’ya gider 
gitmez anasınıfına başlamış, liseye kadar Almanya’da öğrenimine 
devam etmiştir. Almanya’nın, Türkleri ülkelerine geri dönmeye 
zorlaması nedeniyle, Türkiye’ye kesin dönüş yapmışlardır. Anne 
ve baba Almanya’dan kesin dönüş yaptıkları için mutludurlar. 
Almanya’da yakalayamadıkları mutluluğu, Türkiye’de bulduklarını 
düşünmektedirler. Almanya’da anne ve babanın deneyimledikleri 
ötekileştirilme olgusu, annenin dilinden şu sözlerle anlatılmaktadır:

“Son birkaç yıldır Almanya iyice çekilmez olduydu. Almanlar 
açıktan açığa memleketlerini kıskanıyorlardı bizden. Sanki 
Almanya’nın taşını toprağını yalayıp yutacaktık! İş bulamayan 
Almanlar da olanca suçu üstümüze yıkıyorlardı. Biz olmasak, 
sanki iş akacak sokaklarda. İşverenler yol kesecek! Oysa biz 
olsak da, olmasak da, iyi iş aslanın ağzında!” (Dayıoğlu, 
1986, s. 65)

Kitap, daha önce belirtildiği üzere 1986’da yazılmıştır ve bu 
hikâyede de Almanya’nın, ülkedeki işsiz sayısının artması üzerine 
Türkler için koyduğu Geri Dönüş Teşvik Yasası kapsamında 
Türkiye’ye kesin dönüş yapan bir aile anlatılmaktadır. Annenin 
yukarıdaki sözleri Almanya’da işsizliğin artması üzerine Türklere 
karşı olumsuz tutumun artmasından söz etmektedir.

Anneye cevap veren baba ise Türklerin Almanya’da her işi 
yaptığını, Almanların beğenmedikleri işlerde çalıştıklarını, fakat 
yine de yabancıların ve Türklerin ülkeden gönderilmek istendiğini 
anlatmaktadır:
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“Ne aslanı be! Yedi başlı ejderin karnında iş. Biz yine ne 
bulursak dalıyorduk. Alman beylere iş beğendirmek de zor. 
Bizim sıvandığımız çirkef işlere burun kıvırıyorlar. Sonra da 
kalkıp, ‘Yabancılar gitsin. Onların yüzünden Almanlar işsiz 
kalıyor!’ diye maval okuyorlar. Hadi, geldik bakalım! Adamın 
ciğerlerini ağı gibi dağlayan tasfiye ocaklarında, leş kokulu 
çöp kamyonlarında, diri diri gömülünen maden ocaklarında 
çalışsınlar da görelim. Ah, diyorum, tüm yabancılar elbirlik 
olup da çekip gitseler şu Almanya’dan! Görürüm o zaman 
Almanların halini.” (Dayıoğlu, 1986, s. 66)

Babaya göre Almanların çalışmadıkları alt tabaka işlerde 
hep yabancılar çalışmaktadır. Almanların yabancıları ve Türkleri 
ülkelerinden göndermek istemeleri kendi zararlarına olacaktır. 
Ayrıca, babanın sözlerinden yabancılara karşı ayrımcılık yapıldığı, 
onların kötü ve zor işlerde, Almanların daha iyi ve daha kolay 
işlerde çalıştıkları da anlaşılmaktadır.

Anne, Almanya’dan döndükleri için mutludur. Almanya’daki 
yaşadıklarını “korkulu bir düş” olarak nitelendirmektedir: 
“Koyuverelim artık Almanı malmanı. Say ki, korkulu bir düş gördük, 
uyandık, kurtulduk. Darısı orada kalanların başına.” (Dayıoğlu, 
1986, s. 66). Anlaşıldığı üzere, anne ve baba Almanya’da mutlu 
bir yaşam sürememişlerdir. Almanya’da bulamadıkları mutluluğu, 
kendi memleketlerinde bulduklarını düşünmektedirler. Bu 
nedenle, belli bir süre bulundukları Almanya’yı kötü bir rüyaya 
benzeterek, Türkiye’deki yaşamlarını, o rüyadan “uyanma”ya 
benzetmektedirler.

Baba Almanya’daki hayattan söz etmek istemese de 
orada yaşadıklarını, ömrü boyunca unutamayıp, hatırlayacağını 
belirtmektedir:

“Gerçek dersin hanım, hem Almanya’dan yakınıyoruz hem de 
adını dilimizden düşürmüyoruz. Oysa Allaha şükredip o defteri 
kapasak. Ama sanırım bunu ölünceye dek yapamayacağız. 
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Almanya etimize, kanımıza, soluğumuza işlemiş. Oradaki 
yaşamımızı derviş gibi zikredip duracağız.” (Dayıoğlu, 1986, 
s. 66)

Anne ve babaya göre Türkiye’ye dönmeyip, Almanya’da 
yaşamaya devam etmek doğru değildir, çünkü Türkiye de 
Almanya’ya benzemiştir. Yaşadıkları şehirde market açılmıştır. 
Cami sayısı artmıştır.  

“Sinemalar, has ekmek fırınları, kasaplar, hazır giyim 
mağazaları, eczaneler, kadın berberleri, temizleyiciler, eskinin 
iki katı büyüklükte kocaman bir hastane, beş yerde doğumevi, 
dört lise, iki meslek lisesi, adım başı ilkokul, Almanya’da 
olduğu gibi anaokulları bile var. Hayırseverler bir de huzurevi 
yaptırıyorlarmış.” (Dayıoğlu, 1986, s. 67)

Anne ve babaya göre, kendi memleketlerine dönmek 
istemeyip Almanya’da yaşamaya devam eden Türkler, Türkiye’deki 
gelişmelerden habersizdirler. Annenin düşüncesine göre ülkenin 
gelişmesi sadece fiziksel olarak yaşanmamakta, toplumdaki 
bireylerin tutumları ve düşüncelerine de yansımaktadır. Anne bu 
tutuculuğu şu şekilde anlatmaktadır:

“Eskiden halkımız ne tutucuydu! Herkesin gözü birbirinin 
üstündeydi. Dedikoducular yumurtaya bile kulp takarlardı. 
Hele gençlere soluk aldırılmazdı. Seninle nişanlandığımızda, 
resim çektirmek istemiştin. Rahmetli babam, dedikodu 
korkusuna, resimciye giderken peşimize halamı takmıştı.” 
(Dayıoğlu, 1986, s. 68)

Anne geçmişteki toplumu bu sözlerle anlatırken, Almanya’dan 
kesin dönüş yaptıkları toplumu daha rahat olarak nitelendirmektedir:

“Şimdilerde yerli ailelerin kızları bile başı bacağı açık geziyor. 
Ben enstitüye giderken başımı örterdim. Zaten herkes öyle 
yapardı.” (Dayıoğlu, 1986, s. 68)
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Anne ve baba kendi memleketlerinin Almanya’ya benzediğini, 
bu nedenle Almanya’daki gelişmişlikle Türkiye’deki ilerlemenin 
bir farkının olmadığını düşünmektirler. Eskiden tek birahane 
yokken, şehirde on birahane açılmıştır. Almanya’dan dönüş 
yapan bir kişinin açtığı “Münih Birahanesi” aynı Almanya’daki 
birahanelere benzemektedir. Bunun dışında, kesin dönüş yapan 
“Almancı kadınlar”, kuaför, sağlık kabini, çocuk yuvası, terzi gibi 
ticarî işletmeler açmaktadırlar. Almanya’dan dönenlerin parası 
ve gayretleriyle şehir kalkınmakta ve Almanya’nın modernliğine 
kavuşmaktadır (Dayıoğlu, 1986, s. 68-69).

Anne ve baba, gelişmişliği şehirde açılan dükkânlarla, 
birahanelerle özdeşleştirmekte ise de aslında yerel toplumun 
Almancılar ile ilgili düşünceleri olumsuzdur. Burada, fiziksel 
olarak modernleşme ile birlikte aslında toplumun düşünce yapısının 
modernleşmediğine dikkat çekilmektedir. Anne, bu durumu şu 
şekilde özetlemektedir:

“Sen sevine dur. Rukiye Hala küplere biniyor olanlara. ‘Zaten 
il çevresine açılan yeni fabrikalar yüzünden şehrimize âdet 
töre bilmez yabancılar dolduydu. Yerlilere kötü örnek oluyor, 
onları saptırıyorlar diye üzülüp duruyordum. Şimdi de yerlisi 
bir yana, köylü, kasabalı Almancılar doluştu şehrimize,’ diye 
atıp tutuyor.” (Dayıoğlu, 1986, s. 69)

Rukiye Hala’nın düşüncesine göre şehre gelen yabancılar, 
yerel halkı olumsuz olarak etkilemektedir. Almancılar, aynı şehirden 
olsalar da yine yabancı olarak nitelendirilmektedir. Rukiye Hala’nın 
nezdinde, toplumun Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar 
hakkındaki olumsuz düşünceleri aktarılmaktadır.

Yine anne, Rukiye Hala’nın Almanya’da yaşayan Türk kızları 
hakkındaki olumsuz yargılarını da şu şekilde aktarmaktadır:

“‘Gül gibi kızı oralarda zebil ziyan etmeden getirdiğiniz 
için sizlere beş vakitte dua ediyorum,’ diyerek lafa başladı. 
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Sonra Almanya’da ziyan olan, yozlaşan bir sürü hemşerinin, 
hısımın kızından, oğlundan söz etti. Kimler anlatıyorsa, yakası 
açılmadık Almanya dedikoduları onun ağzında. Almanya’ya 
varınca, âdeti töreyi, dini imanı rafa kaldıranları lanetle, 
yoldan çıkmayanlarıysa duayla, övgüyle anıyor.” (Dayıoğlu, 
1986, s. 69-70)

Rukiye Hala, Almanlara benzeyenleri de ağır bir şekilde 
eleştirmekte, Türk kızlarının, ağırbaşlı, ciddi olması gerektiğini 
belirtmektedir:

“‘Gelininizle kızları gâvur karılarına dönmüş. Yüzlerinin 
uğrası silinmiş.’ Ayrıca bize de kızıyor. ‘Güler’i yüzlü 
büyütmüşsünüz. Tek çocuk diye bu denli şımartmanız doğru 
değil,’ diyor. Lafta, yerli halkımız Güler’in ardından önünden, 
‘Hoppa kız!’ diyesilermiş. Oysa kızın yaradılışı öyle. Şen 
şakrak yavrum. Azıcık da Almanya’nın verdiği serbestlik 
var...”  (Dayıoğlu, 1986, s. 70)

Anne ve baba, Rukiye Hala’nın sözlerini ve düşüncelerini 
eleştirseler de kendileri de Almanya’da Güler’in davranışlarını 
dikkatle takip etmişler, kızlarının Almanlara benzememesi için çok 
uğraş vermişlerdir. Kızlarını boş bırakmamak için gündüz anne 
çalışırken, gece baba çalışmıştır. Kızlarının Alman arkadaşlarından 
etkilenmesini doğal karşılamaktadırlar (Dayıoğlu, 1986, s. 70). 
Anne kızını şu sözlerle savunmaktadır:

“Aaa! Güler’imin nesi var? Almanlarla oturdu kalktı. Ama 
bizleri de yadsımadı hiç. Tüm namaz surelerini belledi. Allah’ı, 
Peygamberi bilir. Günahtan korkar yavrum. Orda kimseyle 
oynaşıp moynaşmadı da çok şükür!.. Tertemiz, el değmemiş 
kız. Ona kara çalmak isteyen örümcek kafalı karıların Allah 
ayaklarına dolaştırsın. Kızıma yakıştırdıkları her kötülüğü 
kendi başlarına versin.” (Dayıoğlu, 1986, s. 70)
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Baba, yerel halka göre ekonomik durumlarının iyi olması 
nedeniyle yerli halkın kendilerini kıskandığını, bu çekememezlik 
nedeniyle yerel halkın kızlarına laf söylediğini belirtmektedir. 
Kendisi, ailecek Almanya’dan yüz akıyla döndüklerini, Almanlara 
benzemeden, Türk âdetlerini unutmadan dönmeleri sebebiyle 
Almanya’da kendini kaybeden diğer Almancılara benzemediklerini 
düşünmektedir (Dayıoğlu, 1986, s. 70-71).

Güler’in anne ve babası, Rukiye Hala’yı ve onun gibi düşünen 
toplumdaki diğer bireyleri eleştirmektedir. Bununla birlikte 
Güler’in toplumda kabul gören kurallara da uyması gerektiğinden 
bahsetmektedirler. Bu kurallardan biri de Güler’in evlenmesi 
ve onlara torunlar vermesidir. Baba, bu isteğini şu sözlerle 
açıklamaktadır:

“İyi ki, Almanya›da düzenler bozuldu da kesin dönüşe 
zorlandık! Yoksa kendi başımıza dönmeyi akıl edemezdik. Allah 
razı olsun Almandan. Şurada tıkır tıkır yürüyen bir işim var. Ev, eşya 
ona göre... Kız da okuyor cayır cayır. Yarın öbür gün liseyi bitirir. 
Üniversiteyi de kazanır inşallah. Bir güzel adam olur. Helal süt 
emmiş biriyle baş göz ederiz... Torunlar filan derken...” (Dayıoğlu, 
1986, s. 71-72)

Bu bölümde, Güler’in anne ve babasının dilinden aktarılan, 
Türklerin Almanya’daki olumsuz deneyimleri ve kendi 
memleketlerine dönüşlerinde Türkiye’den beklentileri analiz 
edilmiştir. Almanya’dan dönüşlerinde, anne ve baba fiziksel 
yapısıyla modernleşmiş bir ülke bulmuşken, fizikî modernleşme 
doğrultusunda daha modern bir toplum yapısı bulamamışlardır. 
Kendi gençliklerine göre bir miktar modern bir çehreye bürünen 
yerel toplum, eski tutuculuğunda ve kadınlara bakışında bir ilerleme 
gösterememiştir. Bunun sonucunda da modern bir ülkeden gelen 
Almancılar, toplum içerisinde farklı bir yere konulmakta, yerele ait 
kültür ve değerleri bozacakları inancıyla kendilerine karşı olumsuz 
bir tutum sergilenmektedir.
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3.2.	Güler’in	Kendi	Memleketinde	Yaşadığı	Topluma	Uyum	
Sorunları

Bu bölümde, Almanya’da büyümüş ve Alman kültürü 
çerçevesinde Alman toplumu içerisinde büyümüş Güler’in, kendi 
memleketinde yaşamaya başladığı zaman karşı karşıya kaldığı 
uyum sorunları incelenecektir.

Güler, neşeli güleç yüz bir kız çocuğudur. Bu nedenle gülmeyi 
ve eğlenmeyi sevmektedir. Fakat güldüğü bir anda annesinden sert 
bir tepki alır:

“Güleğene vereğen derler bizim buralarda. Olur olmaz yerde 
gülüp duran kızlara iyi gözle bakılmaz. Güleç kızlardan 
erkekler bir şeyler umar, senin anlayacağın.” (Dayıoğlu, 
1986, s. 73)

Güler annesinin bu sözleri karşısında şaşkına döner. Ona, 
köyde yaşamadıklarını şehirde yaşadıklarını, yaşadıkları şehrin 
Almanya’daki şehirlere benzediğini söylese de annesi şehrin 
büyümesiyle, halkın düşünce tarzının değişmediğini, bu nedenle 
Güler’in hâl ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtir 
(Dayıoğlu, 1986, s. 73).

Burada, toplumda kız çocuklarına yönelik olumsuz tutum 
gösterilmek istenmektedir. Gülmenin bile ayıp sayıldığı bir topluma, 
Almanya gibi modern bir toplumdan gelen göçmen bir kızın ayak 
uydurmasının zor olduğu söylenebilir.

Güler, kendi memleketine uyum problemleri yaşamaktadır. 
Kendi memleketinde yaşıyor olsa bile Almanya’daki rahatlığı 
özlemektedir. Almanya’da kendisine kimse karışmaz iken 
Türkiye’de Rukiye Hala ve onun düşüncesindekiler, kız çocuğu 
olduğu için Güler’e öğütler vermektedirler. Güler, annesine bu 
durumdan yakınmakta, bu öğütlerden bunaldığını şu şekilde 
açıklamaktadır:
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“Bırak şimdi bunak Rukiye Halayı! O, hâlâ geçmiş yüzyılı 
yaşıyor. Ne zaman evine gitsem, ‘Aman kızım, ağır dur! 
Sokaklarda kimseyle konuşma. Önüne gelene selam verme. 
İlimize yabancılar doldu. Kimin ne olduğu belirsiz. Başına 
olmadık işler geliverir. Zaten Almanya’dan gelenlerin adı 
çakıldaklı...’ diye saçma sapan öğütler vermeye kalkışıyor. 
Canımı dar atıyorum.” (Dayıoğlu, 1986, s. 73)

Güler Almanya’daki erkek arkadaşlarıyla Türkiye’deki 
erkek arkadaşlarını karşılaştırmaktadır. Almanya’daki erkek 
arkadaşları ile kardeş gibi bir ilişki yaşayabilirken Türkiye’deki 
erkek arkadaşları kendisi ile sevgili olmak istemektedirler. Güler 
bu durumu yadırgamakta, erkeklerle olan ilişkisinin bu şekilde 
anlamlandırılmasına karşı çıkmaktadır. Almanya’dan gelen diğer 
Türk kızları da benzer durumlardan şikâyet etmektedirler (Dayıoğlu, 
1986, s. 74). Güler, bu durumdan şu sözlerle yakınmaktadır:

“Hep fırsat kolluyor çocuklar. Sade onlar olsa iyi. Çarşıdan 
geçerken, babam yaşında adamlar bile bir garip süzüyorlar 
beni. Memleketimizde her şey iyi de bu durum çok kötü, 
anne. Aldırmamaya çalışıyorum, ama tedirginim doğrusu!” 
(Dayıoğlu, 1986, s. 74) 

Annesi, bu durumun kızının güzel olmasına bağlar: 

“Haklısın, yavrum. On altı yaşındasın. Ama hızlı geliştin, 
yirmi filan gösteriyorsun. Giyim kuşamın da yerinde. Güzelsin 
üstelik! Eee, göze batman doğal! Akıllı kızsın. Almanya’da 
bile kötü gidişata kaptırmadın kendini. Burda da ayağını denk 
al. Üstümüze çamur sıçratma.” (Dayıoğlu, 1986, s. 74)

Buradan anlaşıldığına göre anne ve baba Almanya’dan 
gelse ve kendi memleketlerindeki toplum yapısını eleştirse bile, 
toplumun kendilerine bakışını önemsemekte, yerel toplumun 
Almancı olmalarından dolayı kendilerine olan olumsuz bakış 
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açısını olumluya çevirmek için uğraş vermektedir. Bu nedenle, 
toplum baskısına ve ötekileştirmeye maruz kalan Güler’e ailesi de 
sözleriyle ve öğütleriyle baskı yapmaktadır. 

Bu bölümde, Güler’in topluma uyum konusunda yaşadığı 
zorluklar irdelenmiştir. Göçmen bir kızın yaşadığı zorluklar, 
kendi dilinden ve kendi gözünden aktarıldığı için, sorunların okur 
tarafından anlaşılması kolaylaşmakta, okurun Almanya hakkındaki 
görüşleri olumluya, Türk toplumu ile ilgili görüşleri olumsuza 
dönmektedir. Bu hikâye ile Güler’in nezdinde, modern bir 
toplumdan kapalı ve tutucu bir topluma gelen göçmenlerin yaşadığı 
sorunlar gösterilmek istenmektedir.

3.3.	 Güler’in	 Kendi	 Memleketinde	 Yaşadığı	 Okula	 Uyum	
Sorunları

Bu bölümde, Güler’in Türkiye’de okula giderken yaşadığı 
uyum problemleri incelenecektir.

Güler Türkiye’deki eğitim sistemine uyum sağlamakta 
zorlanmaktadır. Almanya’da okuduğu için Türkiye’de okula 2 yıl 
daha geriden başlamak durumunda kalmıştır. Güler, 16 yaşında 
olmasına rağmen, kendisinden küçüklerle beraber orta ikide 
okumaktadır. Bunun haricinde okulda Almanca dersi yerine İngilizce 
dersi verilmektedir. Almancayı ana dili gibi bilen Güler için yeniden 
üçüncü dil olarak İngilizce öğrenmek zordur. Bunun yanında, 
Almanya’dan dönüş yapanlar için okulda açılan üç haftalık uyum 
kursuna gitmek zorunda kalması da Güler’e ağır gelmektedir. Güler 
Almanya’dan geldiği için Türkçeyi düzgün telaffuz edememektedir. 
Bu nedenle öğretmenler ve okuldaki bazı öğrenciler Güler ile alay 
etmektedir. 

“Türkçe öğretmeni sözcükleri ağzında yuvarlayıvermesine 
sinirleniyordu. Derse kalktığı bir gün dilinin altına lastik silgi 
koydurdu. Tek tek ve açık seçik konuşma temrinleri yaptırmaya 
kalkıştı. Güler öyle bozuldu ki...” (Dayıoğlu, 1986, s. 75)
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Burada, Güler’in Türkiye’de yaşadığı okula uyum sorunları 
görülmektedir. Almanya’dan geldiği için okulda yabancı olarak 
görülen Güler, Almancılar konusunda tecrübesiz öğretmenlerden 
de muztariptir. Zaten Türkiye’ye uyum sorunları yaşayan Güler, 
okulda da uyum problemlerini en ağır şekilde hissetmektedir.

Almanya’da okula günlük serbest kıyafetle giden Güler’e, 
Türkiye’de siyah önlükle okula gitmek de garip ve sıkıcı gelmektedir. 
Saç, tırnak, kıyafet kontrolleri de katıdır. 

“Okul kuralları, Almanya’ya göre çok katı ve sıkıcı geliyordu. 
Onu yapma, bunu etme, şu yasak, bu ayıp, öteki yönetmeliğe 
aykırı!..” (Dayıoğlu, 1986, s. 75)

Güler Almanya’dan geldiği için yerel toplumda yaşayan 
insanların, sürekli olarak kendisini izlemesinden şikâyetçidir. 
Almanya’da serbest şekilde yaşarken, kendi memleketinde 
kılık kıyafetinden, davranışlarından, konuşmasından ötürü 
yadırganmaktadır:

“Yasalara uyduğu sürece, gönlünce yaşayabiliyordu insan. 
Sonra eğlence de vardı kızlı erkekli. Burada söz konusu 
değildi böyle şeyler. Kızlar ayrı eğleniyordu, erkekler ayrı. 
Kızlı erkekli çay, kola filan içilen yerler vardı. Ama ana babası 
oralara gitmesine izin vermiyorlardı. Onların dediğine göre, 
oralara yerli ailelerin kızları gitmezdi. Gidenler yabancılardı.” 
(Dayıoğlu, 1986, s. 75)

Güler Türkiye’deki toplum baskısından dolayı Almanya’yı 
özlemektedir. Zaten Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yaptıkları için 
yerel topluma kültürel olarak kendisini yabancı hisseden Güler, 
yerel halk tarafından sürekli göz hapsinde tutulmasının kendisine 
çok ağır geldiğini düşünmektedir. 

Güler Almanya’dan geldiği için, toplum tarafından kendisi 
“hafif kız” olarak nitelendirilmektedir. Almanya’daki gibi erkeklerle 
sadece arkadaş olmak isterken, kendi memleketindeki erkek yaşıtları 
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tarafından flört edilecek kız olarak görülmektedir.  Ayrıca, toplumda 
kızların erkeklerle konuşması, yakınlaşması hoş görülmemektedir. 
Bu nedenle, okulda kızlar ve erkekler ayrı sıralarda oturmaktadırlar. 
Öğretmenlerin kızlara karşı tutum ve davranışları da farklılık 
göstermektedir:

“Öğretmenlerin kimi çok olumlu ve çağdaş kişilikliydiler. 
Kimisi de Rukiye Hala türündendi. Kızları sürekli göz dikeni 
edinerek eleştirip duruyorlardı. Özellikle Almanya’dan 
gelenlere takmışlardı. Onların serbest tavırlarıyla öteki 
kızlara kötü örnek olduklarına inanıyorlardı. Öğretmen 
toplantılarında sık sık bu konu gündeme getiriliyordu. Almancı 
öğrencilerin baskı altına alınması için acımasız önerilerde 
bulunanlar çoğunluktaydı. İkide bir verilen gidişat öğütleri, 
kaş çatmalar, göz belermeler, giyim kuşam, saç, kaş, tırnak, 
oturup kalkma, gülüp söyleme eleştirileri, Güler’i öylesine 
bunaltıyordu ki... Teneffüste arkadaşlarıyla şakalaşırken, 
birden öğretmenlerden birinin soğuk bakışları dikiliyordu 
üstüne. Gülmesi dudaklarında donup kalıyordu. Oysa 
Almanya’da öğretmenler böyle şeylerle hiç ilgilenmezlerdi. 
Tersine, gülünecek bir şey varsa, onlar da katılırlardı. Güler 
sık sık, neden, diyordu kendi kendine, neden böyle bizim 
memleket? Almanya’dan gelme öteki kızlar da çevrelerine 
her fırsatta bu soruyu soruyorlardı.” (Dayıoğlu, 1986, s. 
76-78)

Hikâye boyunca Türk eğitim sistemi ve Türk toplumunun 
Almancılara bakışı eleştirilmekte, Güler’in nezdinde Almanya’dan 
dönen kız çocuklarının kendi memleketlerindeki okula uyum 
problemleri anlatılmaktadır. Burada da öğretmenlerin Almanya’dan 
dönen öğrencilere karşı yapmış olduğu ayrımcılık ve ötekileştirme 
davranışları eleştirilmiştir. Güler Almanya’nın serbest toplum 
yaşamını özlemekte, Türkiye’deki katı ve baskıcı yaşamı dayanılmaz 
bulmaktadır.
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Güler, Almanya’dan kesin dönüş yapmış bir ailenin çocuğu 
olan erkek bir öğrenciyle tanışır ve benzer sıkıntılar yaşadıkları için 
dert ortağı olurlar.  

“Türkçesi Güler’inkinden daha bozuktu. Bu yüzden pek 
dertliydi. Türkçe dersleri izlemekte zorluk çekiyor, notları 
hep kırık geliyordu. Ailesiyle de sürtüşme içindeydi. İkide bir, 
«Ben burada yapamayacağım,» diye ayaklanıyordu. Yasaklar, 
baskılar, eleştiriler, öğütler, âdetler... Onu da bezdirmişti.” 
(Dayıoğlu, 1986, s. 79)

Bu da göstermektedir ki toplumun olumsuz bakışı, sadece 
Almanya’dan dönen kızlara karşı değil toptan bir şekilde 
Almancılaradır. Almanya’da büyümüş ve ailesiyle birlikte 
Türkiye’ye dönüş yapmış çocuk ve gençler için Türk toplumuna 
ve Türk eğitim sistemine uyum sağlamak başa çıkılması çok zor 
konuların başında gelmektedir.

Bu bölümde, Güler’in okulda yaşadığı uyum sorunları 
ele alınmıştır. Kapalı ve tutucu toplumun özellikleri, okulda da 
görülmektedir. Hikâye boyunca, Güler, ailesinin aksine Almanya’dan 
olumlu şekilde bahsetmekte, Türkiye’de yaşadığı sorunlar nedeniyle 
kendi toplumunu eleştirmekte ve toplumun Almancılara karşı 
olumsuz tutumunu göstermektedir. Okulda, öğretmenlerin toplum 
tarafından öteki olarak görülen Güler’e okula uyum konusunda 
yardımcı olmaları beklenirken, tam tersi öğretmenlerin Almanya’dan 
gelmiş öğrencilere olumsuz yaklaşmaları, bu öğrencilerin kendi 
memleketlerine uyum sorunlarını daha da ağırlaştırmaktadır. 

4. Sonuç

Bu çalışmada, Gülten Dayıoğlu’nun “Geriye Dönenler” 
adlı eserinde yer alan “Gözaltında Yaşamak” adlı hikâyedeki, 
göçmen bir kız çocuğunun kendi memleketinde yaşadığı uyum 
sorunları irdelenmiştir. Hikâye boyunca, hikâyenin başkahramanı 
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olan Güler’in kendi memleketinde, okulda ve toplumda yaşadığı 
uyum sorunları, yerel toplum tarafından ötekileştirilmesi gibi 
sıkıntılar dile getirilmiştir. Hikâye boyunca Güler, Türkiye-
Almanya karşılaştırmaları yapmakta, Türk toplumunda yaşadığı 
sorunları eleştirmekte, Almanya’daki yaşamını olumlu olarak 
hatırlamaktadır. Anne ve babasının Almanya hakkındaki olumsuz, 
Türkiye hakkındaki olumlu düşüncelerinin tam zıddı düşüncelere 
sahiptir.

Bu çalışmada öncelikle anne-babanın Türkiye hakkındaki 
olumlu, Almanya hakkındaki olumsuz düşünceleri irdelenmiştir. 
Sonraki bölümlerde, Güler’in bu düşüncelerin tam zıddı olarak 
kendi toplumu içerisinde karşılaştığı uyum sorunları incelenmiştir. 
Son bölümde de Güler’in okulda yaşadığı sorunlar analiz edilmiştir.

Yazar, anne ve babanın Almanya hakkındaki olumsuz, 
Güler’in olumlu düşünceleri ile kuşak farkının neden olduğu görüş 
farklılıklarına işaret etmek istemektedir. Bunun yanı sıra, hikâyeden 
anlaşıldığına göre anne-baba yetişkinlik dönemlerinde, Güler ise 
bebeklik döneminde Almanya’ya göç etmiştir. Bu nedenle, anne-
baba Türk toplumunda, Türk kültürü içinde yetişmiş, Güler ise 
Almanya’da Türk kültürüne göre yetiştirilmek istense de okul 
ve arkadaş ortamının etkisiyle Alman kültürü doğrultusunda 
yetişmiştir. Yazar, bu hikâye ile Almancıların Türk toplumu içinde 
yaşadığı sorunları dile getirirken, Türk toplumunun olumsuz 
yönlerini de eleştirmektedir. Almanya’dan gelen bir kız çocuğunun 
Türk toplumuna uyum sorunlarını aşamaması ve sonunda akıl 
hastanesine kaldırılması da bu eleştirinin ağır bir yansıması olarak 
gösterilmektedir. Burada, Almancıların kendi memleketlerinde 
yaşadığı sorunlardan bahsedilirken, Alman toplumunun “modern”, 
Türk toplumunun “tutucu” bir toplum olarak gösterilmesi, eserin 
Türk toplumunun olumsuz yönlerine dair eleştirel bakış açısıyla 
yazıldığını göstermektedir.

Hikâye boyunca bahsedildiği üzere, toplum baskısı 
özellikle kız çocuklarını olumsuz olarak etkilemektedir. Erkekler 
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tarafından göz hapsinde tutulan kızlar, Güler’in annesi ve Rukiye 
Hala gibi kadınlar tarafından da “gözaltında” yaşamaya mecbur 
bırakılmaktadırlar. Alman kültürü altında yetişmiş kızlar ise bu 
şekilde yaşamak zorunda olmaya dayanamamaktadırlar. 

Güler’in anne ve babası, Almanya’da yabancı olma durumunu 
ağır bir şekilde hissettiklerinden bahsederken, Güler, Almanya’daki 
yaşamını olumlu olarak hatırlamakta, kendi memleketinde yaşadığı 
olumsuzluklar neticesinde, başa çıkmaya çalıştığı uyum sorunlarını 
dile getirmektedir. Bu anlamda, içinde yetişilen kültürün etkisinin, 
topluma uyum sürecinde önemli bir etken olduğu da görülmektedir.

Sonuç olarak, Güler, büyüdüğü yer olan Almanya’da bir 
sorun yaşamamış, fakat kendi memleketinde uyum sorunlarını 
ağır bir biçimde deneyimlemiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, 
Almanya’ya göç etmiş Türkler hem Almanya’da hem de kendi 
vatanları olan Türkiye’de uyum sorunlarıyla baş etmek durumunda 
kalmaktadırlar. Sorunlarla karşılaşılan yer, ilk kuşaklarda Almanya 
iken, sonraki kuşaklarda Türkiye olmaktadır. Bu anlamda, 
Almanya’ya göç etmiş Türkler, Almanya’da yabancı, Türkiye’de 
Almancı olarak nitelenmekte, her iki ülkede de baş edilmesi gereken 
uyum sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. 
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1. Giriş

Çok büyük bir coğrafyada konuşulan Türkçenin ve Türk 
kültürünün önemli bir halkasını Tatar Türkleri meydana 
getirmektedir ve Türkoloji çalışmalarının önemli 

merkezlerinden biri Tataristan’a bağlı Kazan şehri olmuştur. 
On üçüncü yüzyılda Altınorda devleti himayesine giren ve 
sonrasında bu devletin yıkılması ile kurulan hanlıklardan biri 
Kazan Hanlığıdır ve on altıncı yüzyılda Rusya’nın işgaline kadar 
varlığını sürdürmüştür. Önce Rus Çarlığı daha sonra Sovyetler 
Birliği himayesine giren Tatarlar, Kazan’dan Kırım’a kadar geniş 
bir coğrafyaya yayılmışlardır.  Kemaloğlu (2013) genel olarak 
Kırım ve İdil-Ural Tatarları olarak ikiye ayırdığımız Tatarların 
kendi aralarında farklı kollara ayrıldığını belirtir. İdil-Ural veya bir 
diğer adıyla Kazan Tatarları arasında ise çok kıymetli fikir adamları, 
sanatçılar ve araştırmacılar yetişmiştir. Bilhassa Tataristan İlimler 
Akademisi çok önemli eserlerin üretilmesi ve yayımlanmasına 
katkı sağlamıştır. Buna mukabil Türkiye, Türk dünyası ve İdil-Ural 
sahasında meydana gelen edebî çalışmalara özellikle Sovyetler 
Birliği zamanında oldukça uzak kalmıştır. Bu süreçte, Tatar aydınları 
üzerinde bilhassa Stalin zamanında; Sultangaliyevcilikle mücadele 
adı altında yürütülen politik bir süreçle büyük bir baskı kurulmuştur. 
Temir (1992) birçok aydının Tatar halkını Sovyetlerden ayırıp ayrı 
bir devlet kurmakla suçlanıp yargılandığını belirtir. Şirin’in (1998) 
ulaştığı bilgi ve belgelere göre sadece 1918-1953 yılları arasında 
Tataristan coğrafyasında, çoğunluğunu münevverlerin oluşturduğu 
40.000’in üzerinde kişi tutuklanmış ve bunların yaklaşık 4500’ü 
ağır cezalar almıştır. 

Türkistan olarak adlandırılan Asya kıtasında Türk soylu 
halkların yaşadığı geniş coğrafyanın Rus hâkimiyetine girmesi, bu 
coğrafyada yaşayan Türk halklarının millî ve manevi konulardaki 
uyanışı hızlandırmıştır. Türk dünyasındaki ilk aydınlanma 
hareketlerinden olan Ceditçilik, Tataristanlı aydınlar tarafından 
on dokuzuncu asır başlarında ortaya çıkan eğitim, kültür ve din 
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sahasındaki yenileşme hareketidir. Batı dünyasındaki ilerlemeyi 
gören Tatar aydınlar arasında eğitim hareketi olarak başlayan bu 
akım zamanla siyasi bir kimlik de kazanmıştır.

İsmail Gaspralı, cedidçilik akımını olgunlaştırıp 
sistemleştirmekle birlikte; okullarda reform yapma fikri ilk kez 
Kazanlı Şehabettin Mercani’nin öğrencisi ve meslektaşı Hüseyin 
Feyizhani tarafından ortaya atılmıştır. Feyizhani Islah-ı Medaris 
adlı eserinde medreselerin müfredatına pozitif bilimlerin de 
alınmasını ve Avrupa modeline uygun bir Tatar okulu açılmasını 
öneren ilk reformcudur.” (Nadir, 1985, s. 9 akt. Er, 2010 s.2). 

Ceditçilik yani eğitim ve kültür hayatında reform hareketi, 
Kazan’da bilim, düşünce ve edebiyat alanında birçok önemli 
isme yön vermiştir. Ceditçi aydınlardan Abdünnasır Kursavi 
eski-yeni tartışmasını başlatmış, Kadı Rızaeddin Fahreddinoğlu 
hikâyeler yazmış, Abülkayyum Nasıri dil çalışmaları yürütmüş, 
Musa Bigi de ilahiyat alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Fatih 
Kerimi, Abdullah Tukay, Fatih Emirhan, Sadri Maksudi ve Yusuf 
Akçura bu önemli isimlerden bazılarıdır. Ne yazık ki “Hasımlarını 
bir bir ortadan kaldıran Stalin 1930’lu yıllardan itibaren 
Ceditçilik hareketine bağlı tüm isimleri birer birer tutuklatmış ve 
kurşuna dizdirmiştir.”(KAKINÇ 2003, s.106, akt. Er, 2010, s.2) 
Sultangaliyev, Abdulhamid Çolpan ve Bekir Çobanzade bunlardan 
sadece bazılarıdır.

Akyol (1993) Kırımlı olan Gaspıralı İsmail Bey’in İstanbul 
ve Paris’te eğitim aldığı yıllarda dönemin entelektüellerinden 
etkilenerek fikirlerini olgunlaştırdığını belirtir. Sonrasında ise dilde, 
fikirde, işte birlik şiarı ile çıkardığı Tercüman gazetesinde eğitim 
reformu hakkında önemli düşünceler ortaya atar. İşte bu iklimde 
dünyaya gözlerini açan Nekiy İsenbet, Ceditçilerden etkilenerek ilk 
eserlerini yazmaya başlamıştır. 

İsenbet, Tataristan coğrafyasında yetişmiş ve çok zor 
zamanlarda kalemini bırakmamış önemli bir aydındır. Tiyatrodan 
çocuk edebiyatına; folklordan felsefeye; şiirden romana kadar 
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edebiyatın hemen her türünde onlarca eser vermiştir. Özkan (1994) 
Kazan’ın Rus egemenliğine girmesiyle şekillenmeye başlayan 
Tatar edebiyatının uzunca bir süre Batı etkisinden uzak kaldığını 
belirtir. 16-18. yüzyıllar arasında dinî, tasavvufi ve tarihî eserler öne 
çıkmaktadır. Falnâmeler, Yıldıznâmeler, Gazavatnâmeler, Kuran 
tefsirlerinin yanında Ahvali Çingiz Han ve Aksak Temur gibi tarihî 
metinler bu dönemi ifade eden eserler olarak göze çarpmaktadır. 
Ancak 19. Yüzyıl sonlarında başlayıp Ekim Devrimi’ne kadar devam 
eden Ceditçilik hareketi ile eğitim, kültür, dil ve din konularında yeni 
bir anlayış gelişmiş, farklı tarzda eserler verilmeye başlanmıştır. 
Şahabettin Mercani’den Abdullah Tukay’a, Sadri Maksudi’den 
Fatih Kerimi’ye, Fatih Emirhan’dan Abdulkayyum Nasiri’ye kadar 
birçok Tatar edibinin sadece Tataristan’a değil tüm Türk dünyasına 
önemli etkileri olmuştur. Bu hareketle birlikte Osmanlı’da olduğu 
gibi ilk etkiler matbuatta görülmeye başlamış ve Tan Yıldızı, 
Azat, Yıldız, Vakit, Nur, Şura, Ural, Karmak vd. süreli yayınlar ile 
gazeteler neşredilmeye başlanmıştır. Tatar yazarlar ve yayıncılar bu 
yayınlarda içinde bulundukları sosyal, ekonomik ve politik durumu 
betimleyen yazılar yayımlamışlardır. Bu dönem için Nadir (1985) 
500’ün üzerinde eserin Tatarcaya çevrildiğini belirtir. Bunların 
içinde Descartes, Shakespeare, Nietzcshe gibi Batı sanatçılarının 
yanında Fuzuli, Hayyam, Sadi, Firdevsi gibi Doğu dünyasının 
önemli sanatçıların eserleri de mevcuttur.  Türkiye Dışındaki Türk 
Edebiyatı Antolojisi’nde de o dönem Tatar edebiyatında Halit Ziya, 
Tevfik Fikret, Şinasi gibi Türk sanatçılarının etkisi olduğu belirtilir 
(Kösoğlu: 2001, s.12). 

2. İsenbet’in Edebî Kişiliği

Tatar Türkolog, tercüman, şair ve yazar Nekiy İsenbet 29 
Aralık 1889’da Tataristan’ın Ufa şehrinde dünyaya gelmiş 1992’de 
vefat etmiştir. İlk eğitimini yerel medreselerde alan İsenbet 1910’lu 
yıllardan itibaren eserler vermeye başlar. 19 yaşında “Kişilik Dünyası, 
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Dilenci vd.” adlarıyla bilinen ilk şiirlerini yazar. İlk eserlerinde 
realizm etkisi göze çarpan şair, “Buluta, Sonbahar, Günahsız” adlı 
şiirlerinde doğanın güzelliği ve yüceliğinden bahseder. Gıylmanov 
(1989) “Vatan, İnkılap” gibi şiirlerinde İsenbet’in devrim şarkıları 
söylediğinden bahseder. Çünkü şairimiz ilk yıllarında Tatar 
Türklerine devrimin bir hediye olduğunu, halkın kendi kaderini 
kendinin tayin edeceğini düşünmektedir. Bu eserlerinde romantik 
bir üslup göze çarpmaktadır. 1920’lerden itibaren hikâye, makale, 
köşe yazısı, mülakat, tiyatro gibi farklı türlerde eserler vermeye 
başlar. Kullandığı folklorik malzemelerle birlikte din ve sosyal 
hayat üzerine de fikirlerini belirtmeye başlamıştır. Emirhan Hazret, 
Ebugalisina gibi eserlerinde fanatik dinî düşüncelere sahip kişileri 
eleştirirken bu kitaplar vasıtasıyla kendi fikir dünyasını da gözler 
önüne serer. O, bir fikre ya da duyguya körü körüne bağlanmaya 
karşıdır ve her düşüncenin eleştiri süzgecinden geçmesi gerektiğini 
belirtir. Yeni asrın akıl ve bilim asrı olduğunu belirten yazarımız, 
1925’e kadar devrimin getirdiği geçici özgürlük alanında millî 
değerlere vurgular yapan kitaplar yazar. Bu dönemde özellikle 
Abdullah Tukay, Fatih Emirhan gibi önemli Tatar sanatçılarının 
etkisi altındadır. Ayrıca döneminin hem Rus hem de Batı edebiyatını 
yakından takip etmektedir. Yayımlanan ilk tiyatro eserinin adı 
Urnaş’tır. Bu eserde hırsızlık ve yalancılık gibi kötü özellikleri 
eleştirirken “Sırat” adlı eserinde yaşanan kötü şeyleri kader diye 
sineye çekmenin yanlışlığını anlatır. Aynı dönemde yayımlanan 
“Emirhan Efendi” Birinci Dünya Savaşı yıllarına ait bir hikâyeyi 
anlatmaktadır. Sırat’ta insan sevgisini ön plana çıkarırken Hicret adlı 
metinle komedi türünde ilk eserini yazmıştır. Yazıldığı dönemde çok 
beğenilen bu eserde halkın dili kullanılarak dolandırıcı ve hilekâr 
kişilerle dalga geçilmiştir. İsenbet hakkında en önemli çalışmalardan 
birini yapan Gıylmanov (1998, s.448) onun; halkın hayata bakışını, 
söyleyişini, geleneklerini, atasözlerini, folklorik tüm özelliklerini 
öğrenmek ve eserlerine aktarmak için büyük bir çaba sarf ettiğini 
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belirtir. Aşık Ceren adlı hikâyesinde kölelik düzenini eleştirirken 
halk hikayesi unsurlarını da kullanır:

“Bu yerlerde kim kalır
Han kaleli han kalır
Sizi satan bey kalır
Çünkü bu yer gülistan
Sizin gittiğiniz çölistan (Aşık Ciren, s.21)”
Nekiy İsenbet’in öne çıkan bir diğer özelliği Batı edebiyatından 

önemli eserleri tercüme etmesidir. Moliere, Shakespeare, 
Puşkin gibi birçok önemli yazarın kitaplarını Tatar Türkçesine 
kazandırmıştır. 1945 yılında Kızıl Tataristan Gazetesi’nde yazmaya 
başlar ve Reyhan, Zifa, Musa Celil gibi eserlerini aynı gazetede 
neşreder. Mirkev ile Aysulu ve Gülcemal adlı eserlerinde gericilikle 
mücadele edilmesini konu alır. Bu eserlerdeki olumlu karakterler 
olan Heyder ve Cannur eğitimcidir. İsenbet, öğretmenlere büyük 
önem verir ve ilerlemenin öğretmenler vasıtasıyla olacağına inanır. 
O, eserleri ile Tatar halkına hem edebî zevk kazandırmak hem 
de fikirlerini anlatmak ihtiyacındadır. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın 
başlarındaki birçok sanatçıda olduğu gibi İsenbet de edebiyatı halkı 
aydınlatmanın en önemli yollarından biri olarak görür. “Reyhan” 
1948’ta yayımlanır. Psikolojik bunalımlar yaşayan karakterlerin 
olduğu romanda, aynı dönem Türk edebiyatı eserlerinde sıkça 
karşılaştığımız üçlü aşk hikâyesi (bir kadına âşık olan iki erkek 
kahraman) ile karşılaşırız. Görüldüğü üzere yazarımız çok çeşitli 
konuları farklı türlerde yazarak zengin bir külliyat oluşturmaktadır. 
Tüm eserlerde ortak olan yön ise özgürlük, akıl ve bilime olan inancı 
ile Tatar halkının geleneksel kültüründen beslenmesidir. 

3. Edebî Eserlerinin Sınıflandırılması

Nekiy İsenebet; araştırmacı, çevirmen, halk bilimci, gazeteci 
gibi kimliklerinin yanında önemli bir edebiyatçıdır. Yazdığı tiyatro 
metinleri ölümünden sonra dahi Tataristan’da sergilenmeye devam 
etmiştir. Onun en çok öne çıkan özelliği ise tüm eserlerinde Tatar 
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millî kimliğinden yararlanmasıdır. “İdigey” ve Türk dünyasının 
ortak kahramanlarından olan “Huca Nasreddin” piyeslerinde bunu 
çok açık şekilde görmekteyiz. Şiirlerinde genellikle 11’li (6+5) 
hece ölçüsü ve mani tarzı uyak şeklini (aaxa) benimseyen yazarımız 
ekseriyetle milli ve manevi konuları işlemiştir. Tataristan’ın tarihi, 
kültürü ve tüm folklorik unsurları onun sanat metinlerinde kendine 
yer bulmuştur. Folklor eserleri, derlemeleri, tercümeleri, fıkraları, 
fikir yazıları gibi her biri ayrı bir başlık altında değerlendirilebilecek 
olan Nekiy İsenbet’in tüm eserleri, 2010 yılında Prof. Dr. İsa Özkan 
danışmanlığında tarafımdan hazırlanan yüksek lisans tezinde 
ayrıntılı olarak tasnif edilmiştir. Tezde daha detaylı bilgilere 
ulaşılabilecek bazı edebî eserlerinin künyesi şu şekildedir: 

3.1.	Şiirler	

İSENBET, Nekiy; Tilinçe bihete, Ak Yol, Kazan, 1915 Oktyabr 
İSENBET, Nekiy; Urmanda, Ak Yol Kazan, 1915 Oktyabr 
İSENBET, Nekiy; Hırlıy Hırçı, Ak Yol Kazan, 1915 Oktyabr 
İSENBET, Nekiy; Kötüçi, Ak Yol, Kazan Dekabr 
İSENBET, Nekiy; Köl İli, Söyimbike Curnali, Kazan, 1916 

Mart 
İSENBET, Nekiy; Söyimbike, Kazan, 1916 April 
İSENBET, Nekiy; Ceyge Tan, An Curnali, Kazan, 1916 May 
İSENBET, Nekiy; Sayra, Söyümbike, Kazan, 1916 May 
İSENBET, Nekiy; Küzleri, Söyimbike, Kazan, 1916 
İSENBET, Nekiy; Min de Kittim, Yaş Yuksıl Gaz. Ufa, 1923 
İSENBET, Nekiy; Kızıl Ant, Başkortstan Gaz., Ufa, 1923 
İSENBET, Nekiy; Çan, Şıgirler Cıyıntıgı, Ufa, 1925 
İSENBET, Nekiy; Tugan İl, Tatar Sovet Poeziyası, 

Tatgosizdat,1952 
İSENBET, Nekiy; Kolhoz Kırları Buylap, Tatarstan 

Kompzitorlar Cırları Cıyıntıgı, Tatgosizdat, 1952 
İSENBET, Nekiy; İrte, Tatar Poeziyası Antologiyası, 

Tatgosizdat, 1956 
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İSENBET, Nekiy; Yaş Künil, Tatar Poeziyası Antologiyası, 
1956 

İSENBET, Nekiy; Meşher, Sinik Cur., Ufa, 1926 Iyun 
İSENBET, Nekiy; Samagan Tuyında, (Mirgin imzası bilen) 

Sinik Cur., Ufa, 1927.yıl 
İSENBET, Nekiy; Mertke Gitken Gölçire, Sovet Edebiyatı 

Cur., Kazan 1942 
İSENBET, Nekiy; Nuca Babay, Şigır-Ekiyet, Sovet Ede., 

Kazan 1950 
İSENBET, Nekiy; Mıravcan Agay Heylesi, “Balalar Üçin 

Şigır-Hikeye” Kazan, 1956 

3.2. Piyesler 

İSENBET, Nekiy; Spartak “Tragediya” 1 Perde, Sovet 
Edebiyatı Curnali, Kazan, 1935 

İSENBET, Nekiy; Huca Nasretdin “Komediya” 5 Perde, 
Çayn Curnali, Kazan, 1940 

İSENBET, Nekiy; Miryem, “Tragediya” 5 Perde, Sovet 
Edebiyatı Curnali, 1943 

İSENBET, Nekiy; Tülk Libretto, 4 Perde, Sovet Edebiyatı 
Cur., 1944 

İSENBET, Nekiy; Nur Zanit, Dramadan Bir Perde, Sovet 
Edebiyatı Curnali, 1945 

İSENBET, Nekiy; Sehipcamal Volcskaya, “Drama” 5 Perde, 
Sovet Edebiyatı Curnali, 1945 

İSENBET, Nekiy; Mullanur Vahitov, “Giroik Drama” 5 
Perde,  Tatgosizdat, 1946 

İSENBET, Nekiy; Güzel, “Drama” 5 Perde, sovet Edebiyatı 
Cur., Tatgosizdat, 1952 

İSENBET, Nekiy; Musa Helil, “Tragediya” 1 Perde, Yaş 
Stalinci Gaz., 1956 

İSENBET, Nekiy; Sehne Eserleri, “Musa Helil, Spartak, 
Meryem, Zifa”  Tatgosizdat 1958 
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İSENBET, Nekiy; Ebugalisina, “Dramatik Poema” 5 Perde, 
Sovet  Edebiyatı Curnali, 1959 

3.3. Rusça Eserleri

İSENBET, Nekiy; Tuyulyak, Vinogradov, Kazan, 1945 
(kompozitor N. Cinanov Operası, İsenbet Librettosu) 

İSENBET, Nekiy; Kolhoz Kırları Buylap, Sokolov Tercimesi, 
Kazan Tatar Kompozitorları Cırları Cıyıntıgı, Tatgosizdat, 1952 

İSENBET, Nekiy; Molodoya Dusa, V. Curaylev Terimesi, 
Antologiya  Tatarsky Poezii, Kazan, 1956 

İSENBET, Nekiy; V.Naçnom Burane, V.Curavlev Tercimesi, 
Antologiya Tatarsky Poezii, Kazan, 1956 

İSENBET, Nekiy; Fatiyma, V.Curavlev Tercimesi, Antologiya 
Tatarsky Poezii, Kazan, 1956 

İSENBET, Nekiy; Rodina, L. Havstov Tercimesi, Antologiya 
Tatarsky  Poezii, Kazan, 1956 

İSENBET, Nekiy; Mullanur Vahitov, Y. Apuşkin Tercimesi, 
Meskev, 1957

3.4. Hikâyeler

İSENBET, Nekiy; Strelva, “Hikeye” Başkortstan Gaz., Ufa, 
1923 Noyabr 

İSENBET, Nekiy; Mezin Alıp Gitti, “Hikeye” (Mirgin İmzası 
Bilen” Yaş Yoksıl Gaz., Ufa, 1924 April 

İSENBET, Nekiy; Kanlı Gazet, “Hikeye” (Mirgin imzası 
bilen) Yaş Yoksıl Gaz., Ufa, 1924 May 1955 

İSENBET, Nekiy; Rölcimiş Nik Çeniçkili Bulgan, “Ekiyet” 
Pioner Cur., Kazan, 1955. yıl 

İSENBET, Nekiy; Mekirli Kuyan, “Hikeye” Pioner Cur., 
Kazan, 1957 

İSENBET, Nekiy; Kuyan Macaraları, “Uzın Hikeye” 
Tatknigoyzdat, 1958 
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3.5. Klasik Edebiyattan Tercümeler 

İSENBET, Nekiy; “Puşkin” Bakçaseray Fontanı, Poezma, 
Sovet Edb.  Cur., Kazan, 1937. İSENBET, Nekiy; “Molier” C. 
Tartyuf, “5 perdelik komediya” Tatgosizdat, 1937 

İSENBET, Nekiy; “Puşkin” Taş Kunak, Tatgosizdat, 1937 
İSENBET, Nekiy; “Griboedov” Akıllılık Belası, “Komediya” 

Tatgosizdat, 
İSENBET, Nekiy; “Shakespeare” Hamlet, “tragediya” 

Kazan, 1952 
İSENBET, Nekiy; “Giraskina” Unınçı Klas Balaları, “Piesa” 

Kazan, 1951

4. İsenbet’in Edebî Eserlerinden Örnekler (Er, 2010, s.110-
117)

4.1. Tiyatro Eserleri 

1. Tragedyalar 
Tataristan Kitap Neşriyatı, 1988 
İçindekiler: 
1. Spartak:5 perdelik tragedya 
2. İdigay: 5 perdelik tragedya 
3. Mullanur Vahitov: 5 perdelik drama 
4. Musa Helil: 5 perdelik tragedya 
5. Mirkey bilen Aysılu: 5 perdelik tragedya 

Spartak: 

Eser, 1932 yılında tamamlamış ve Sovyet Edebiyatı dergisinin 
1935 yılı ilk sayısında yayınlanmıştır. Hümanizm tesiri görülen eserin 
ayrıca 1941, 1951 ve 1975 yıllarında basılmış farklı nüshaları vardır. 

İdigey: 

Bu tragedya 1941 yılında Moskova’da yine İsenbet’in “Huca 
Nasretdin” komedyası ile birlikte gösterilecekken savaş dolayısıyla 
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gösterime girmemiştir. 1940 yılında çıkan Sovyet Edebiyatı 
dergisinde hem oyunun teksti hem de oyunla ilgili İsenbet’in bir 
makalesi yayınlanmıştır. 

Mullanur Vahitov: 

İsenbet, bu eseri yazarken halk hikâyelerinden faydalandığını 
kendisi belirtir. 1944’te sahnelenmiş ve sonrasında “Hur Zahit” 
adıyla Sovyet Edebiyatı dergisinde 1945’te basılmıştır. Ayrıca 1947, 
1955, 1968, 1975 nüshaları da mevcuttur. 

Musa Helil: 

1954 yılında yazılmıştır ve sadece bir perdesi “Yaş Stalinci” 
gazetesinde yayınlanmıştır. 1960 yılında Rusçaya tercüme edilmiş; 
1958, 1963 ve 1975 yıllarında kitap olarak yayımlanmıştır. 

Mirkey bilen Aysılu: 

Eser 1935 yılında yazılıp 1936’ da sahneye konulmuş, 1955 ve 
1968 yıllarında da kitap olarak basılmıştır. 

2. Komedyalar 
Kazan, Tatarstan Kitap Neşriyatı, 1989. 
İçindekiler 
Hicret 
Huca Nasretdin 
Portfil 
Ciren Çeçen bilen Karaçeç Sılu 
Heyleker Delile 

Hicret:

Bu eser 1923 yılında yazılmıştır. Önce1920’li yıllarda Ufa, 
Kazan ve Moskova’da sonrasında 1965-70 yıllarında ise G. Kemal 
Tatar Devlet Akademisinde sahnelenmiştir. 
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Portfil: 

Satirik komedi tarzında yazılmış olan eser 1929’da 
tamamlanmış ve oldukça ses getirmiştir. 1980 yılında kitap olarak 
yayımlanmıştır. 

Huca Nasretdin: 

Eser 1939’da tamamlanmış ve birçok şehirde sahnelenmiştir. 
1941 yılında kitap olarak yayımlanmış ve 1980 yılında Tatar Devlet 
Drama ve Komediya Tiyatrosunda tekrar sahneye koyulmuştur. 

Ciren Çiçen Bilen Karaçeç Sılu: 

1942’de yazılan bu eser 1944’te ilk olarak Gabdulla Kemal 
sahnesinde oynanmıştır.1980’de kitap olarak basılmıştır. 

Heyleker Delile: 

“Begdad Kügerçinneri” ismi ile sahnelenmiştir.1966’da 
tamamlanan oyun aynı yıl sahneye konulmuş, 1980’de de kitap 
halinde basılmıştır. 

Piyesler 

Basım tarihi: 1989/Kazan Tatar kitap neşriyatı
İçindekiler:
Meryem,
Gülcemal,
Reyhan,
Zifa,
Kırlar Yiğidi

Gülcemal:

1944’te Sehipcemal Volcskaya isminde yazılmış bir dramdır. 
Oyun 1963 yılında G.Kemal Tatar devlet akademi tiyatrosunda 
(Kazan) sahneye konulmuştur. 
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Meryem: 

1942-43 sezonunda G. Kemal Tatar Devlet Akademisi 
Tiyatrosunda sahneye konulmuştur. 

Zifa: 

1954 yılında yazılan bu komedi G.Kemal Tatar Devlet 
Akademisi Tiyatrosunda aynı yıl sahnelenmiştir. Detaylı bilgi için: 
“Nurullin, Komediya mı Drama mı?” Kitapta: Obrazlar Dünyasında 
(1964, s.22-45)” eserine bakılabilir.  

Reyhan: 

Bu drama 1948 yılında yazılmıştır. İlk olarak 1948 yılında G. 
Kemal Tatar Devlet Akademisi Tiyatrosunda sahneye konulmuştur.
İkinci olarak sahneye konma tarihi ise 1951-1952 yıllarıdır. 

Kırlay Yigidi: 

İsenbet’in deyimiyle halkın ruhunda yazılmış bir hikâyedir. 
Piyes 1968 yılında G. Kemal Tatar Devlet Akademisi Tiyatrosunda 
sahneye konulmuştur. 

4.2.	Şiirleri	

Şigırler, Şigrî Poezmalar, Dramatik Poezmalar (Şiirler ve 
Manzum Hikayeler) 

Kazan Tataristan Kitap Neşriyatı 1989 
Özkan (2001) 20. asır başında yeni bir yön arayan Tatar 

şiirinin ilk ayak seslerinin 19. yüzyıl sonunda Feyizhan, K. Nasıri, 
Ş. Mercani gibi aydınların yazıları ile geldiğini belirtir. Aydınlanma 
hareketlerini yakından takip eden İsenbet de bu aydınların fikir 
hareketlerinden etkilenerek ilk şiirlerini çok genç yaşta yayımlamaya 
başlar. Yukarıda künyesi verilen şiir kitabından birkaç kısa örnek 
verilecek olursa: 
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Milletim 

Min şulaymın kiçkine min, yuk diyerlik zurlıgım 
Tik şulayda bar işim bit, cır yazam tik turmıymın 
Nik alay, dim, yuk terakkiy, bir karasam halkıma! 
Milletim çak çak küringen kikçine bir nur minim 
Bir kurem nur silkine, nurga katı cil berledir 
Sünmesin nur, ismesin cil, dip ul utka ırgıymın 
Birmesin dip nurnı cil, perde kuram cil karşına 
Çünki huşsz hem avır, milletke meylim zur minim.

Kineş

Işanma bik ademner yardemine 
Suranma barma sin anlar yanına 
Kirek mal bir tiyinlep üzlerine 
Kirekmez altının at küzlerine 
Alar tükmes sina yaş mal da birmes 
Alar tükmes sina yaş mal da birmes … 
(Şiir 11’li hece ve aa/bb/cc uyak şeması ile yazılmıştır)

Tatar Kızına 

Yatma buşka, al irikni 
Taşla baştan çüpregin 
İzle behtin, aç yavız tur 
Mışka karşı kükregin 

Kur miyinnin zur çapannan 
Kir içinde kalganın 
Barlıgın bildir cihanga 
Al kulına hencerin

Babay

Ul hezir kart, şul kader kart, indi tukran yeşte ul 
Üynin artında küleginde oturgan taşta ul 
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Bar idi birçok babannın hey balalık çakları
Kükte balnın kurtı tüsli suda balık çalkarı… 
(Öğüt verici bir şiirdir ve beyitlerle yazılmıştır.) 

Beyrem 

Hudaydan yarlıkav istep 
Bütin kullar sıgıngannar 
Bütin kullar suzılgannar 
Bütin kirler yuyılgannar… 
(Şair, toplumsal konularda da şiirler yazmıştır)

Ural Tavlarında 

Akkuş kuna bulıp kunar idim 
Ural tavlarıday tav bulsa 
Küz yeşlerim gine tüger idim 
Baş kuyarday kükrek tabılsa… 
(Tatar coğrafyası ve kültürünü şiirlerinde işlemiştir.) 

Çocuk edebiyatı sahasında da önemli çalışmalar yapan 
sanatçımızın başka bir şiiri Tatar ve Türkiye Türkçesi ile; (Er, 2010, 
s.119) 

Kuyankay (Tavşancık)

Eser adı: Şiirler, masallar, oyunlar, bilmeceler ve atasözleri 
Çocuk Edebiyatı editörlüğü, Kazan 1956 
Editör: Sahab Urayskiy 

Ey kuyan kuyan/Ey tavşan, tavşan 
Kikçine gine/Küçük tavşan 
Bik yumşak kına/Yumuşak tavşan 
Bik kurkak kına/Korkak tavşan 
İki kulagı uzunkay gına/İki kulağı upuzun 
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Ayagı cinil/Ayağı yumuşacık 
Mamıkkay gına/Pamuk gibi…

5. Sonuç

1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Türk soylu 
devletlerin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle birlikte Türk dünyası 
üzerine yapılan akademik çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak bu 
coğrafyada yetişmiş ve hâlen üzerinde yeterince çalışma yapılmamış 
âlimler, sanatçılar bulunmaktadır. Nekiy İsenbet, Tatar Türkçesinin 
en güzide örneklerini vermiş, en zor zamanlarda kalemini bırakmamış 
bir sanatçı ve araştırmacıdır. Onun her bir eseri ayrı ayrı incelenmeye 
değerdir. 1917 yılında gerçekleşen Ekim Devrimi sonrası bilhassa 
Stalin yönetimi ile birlikte aydınlar üzerinde büyük bir ideolojik 
baskı başlamıştır. Türk soylu sanatçıların eserleri, Temur’un (2009) 
ifadesiyle harmonize edilerek yeni rejime uygun hâle getirilmiş; 
buna karşı duranlara ise çok sert yaptırımlar uygulanmıştır. Alfabeler 
değiştirilmiş, millî eserler yasaklanmış ve devrim büyük bir hayal 
kırıklığına sebep olmuştur. Onlarca aydın hapse atılmış hatta idam 
edilmiştir. Bu zorlu şartlarda yazarımız Nekiy İsenbet, yılmadan 
yorulmadan eserler vermeye devam etmiştir. 2010 yılında Prof. Dr. 
İsa Özkan danışmanlığında tarafımdan hazırlanan yüksek lisans 
tezinde Türkiye’deki bilim dünyasına tanıtılan İsenbet; çevirileri, 
sözlük çalışmaları, derlemeleri, makaleleri ve edebiyatın her 
sahasında verdiği sayısız eser ile Tatar edebiyatına büyük katkılarda 
bulunmuştur. Bu büyük sanatçının yapıtlarının Türkiye Türkçesine 
aktarılması ve yayımlanmasının Türk dünyası araştırmalarına çok 
büyük katkısının olacağı ise şüphesizdir. 
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I- Amaç / Problem 

Çalışmanın amacı, Eski Anadolu Türkçesinde söz varlığı 
olarak analojik yönden oluşturulmuş ve üzerinde yeterince 
durulmamış ve Menkul-Temsilî (Analojik) Türkçe Tıp 

Terimleri’ne dikkat çekmek ve bir anımsamalık (enstantane) 
yaratmaktır. Araştırma ile sınırlılıkları önceden tespit edilen ve 
kaynakçada yer alan Eski Anadolu Türkçesine ait on tıp eseri 
incelenmiş, irdelenmiş; araştırma esnasında elde edilen bilgiler ile 
araştırmadan önce işlenmiş bilgiler karşılaştırılarak araştırmanın 
önemi ortaya konmuştur.
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II- Yöntem

Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Eski Anadolu Türkçesinde 
terim gibi kullanılan ancak mesleki teknik terimlerden farklı özellik 
taşıyan “Menkul” tıp terimleri oluşturmaktadır. Çalışmada daha 
önce belirlenmiş Eski Anadolu Türkçesindeki on tıp kitabında 
(tıp yazmasında) bulunan Menkul-Temsilî (Analojik) Türkçe 
Tıp Terimleri, karma yöntemle (nitel ve nicel yaklaşım birlikte) 
incelenmiştir. Çalışmada terimler belirlendikten ve konu ile ilgili 
veriler aktarıldıktan sonra gerekli tasnif ve ayrımlamalar yapılmış 
ve terimlerin çeşitleri ve yansıma biçimleri ortaya konmuştur.

III- Konu ve Kapsam

Çalışmada Menkul-Temsilî (Analojik) olarak adlandırılan ve 
fiilden fiil yapım eki /-mak/ ile oluşturulan tek kelimeli, iki, üç ve 
dört kelimeli Türkçe tıp terimleri, kaynakçada adları yazılı on eserle 
sınırlı tutulmak üzere ele alınmış; terimler, analojik yönleri göz 
önünde bulundurularak ve günümüz tıbbı ile eşlenik hâle getirilerek 
incelenmiştir. Çalışmada araştırma kapsamına dahil evreninin 
niteliklerini temsil eden ve ulaşılabilirliği olan küçük modeli 
“çalışma evreni”nden yararlanılarak sonuçlar ortaya konmuştur 

IV- Giriş

İslam medeniyetinin etkisinde gelişen ve ilk Türkçe tıp eserleri 
14. asırda yazılmaya başlanan Eski Anadolu Türkçesi tıbbında, 
Ahlat-ı Erbaa= Dört Hılt teorisi benimsenmiş ve uygulanmıştır. 
Bu teoriye göre vücudun dört sıvısının (kan-balgam-sevda-safra) 
dengede olması (Ar. tevazün-i ahlat, Fr. chrase) sağlıklı olmak; 
vücuttaki hıltlardan (salyalardan) herhangi birisinin artması veya 
eksilmesi (Ar. denâset-i ahlat, Fr. accatarsia) hastalıklı olmak 
kabul edilmiş (Unat, 2004: 438; Kâhya, 2004: 76); hastalıklara 
maruz kalmış kişilerin sağaltımı bu anlayışa göre yapılmıştır. 
Ahlat-ı Erbaa anlayışında modern tıbbın yaklaşımlarına koşut 
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olarak hastalığa karşı direnç artırarak hastalığın ortaya çıkmasını 
engelleme; hastalığı tespit ederek hastalığa sebep olan durumları 
ortadan kaldırma; hastalığın olumsuz etkilerini yok ederek 
“arazlarını” giderme ve sebep olduğu zararları yok ederek gereksiz 
veya aşırı müdahaleleri ortadan kaldırma aşamalarından oluşan 
tedbirlere  (https://tr.wikipedia.org/wiki/Profilaksi) başvurularak 
hastalıkların oluşumu ya da ilerlemesi durdurulmaya çalışılmıştır. 
Ahlat-ı Erbaa (Humoral Patoloji) anlayış ve yaklaşımı 1665 yılında 
Robert Hook tarafından hücrenin keşfedilmesine kadar Türk-İslâm 
coğrafyasında da devam etmiş (http://www.gumusaktar.com.tr/
ahlat-i-erbaa) dönemin önemli tıp kitapları bu anlayış ve yaklaşım 
doğrultusunda hazırlanmış ve yazılmıştır. Eserlerde hastalıkların 
öyküsü (etiyolojisi) bu anlayışa göre anlatılmış; hastalıklarla 
arazları (belirtileri) birbirinden ayırt edilerek teşhis (tanı) ve tedavi 
(sağaltma) bu anlayışa göre yapılmıştır. Aynı şekilde bu dönem 
tıp kitaplarındaki Türkçe tıp terimleri de aynı anlayış ve yaklaşım 
doğrultusunda ve kelimenin ilk anlamından uzaklaştırılan bir isimle 
adlandırma biçiminde: türetme (iştikak), mecaz, aktarma (tarîb) ve 
birleştirme (naht) yollarına (Ulugöl, 2020: 488-490) başvurularak 
oluşturulmuş ve açıklandığı ve yazıldığı (berminvâli meşruh ve 
muharrer) biçimde tanımlanmıştır. 

V- Eski Anadolu Türkçesinde Terim Yapma-Terim 
Oluşturma ve Menkul-Temsilî (Analojik) Türkçe Tıp Terimleri

Terimler, meslek erbaplarının herhangi bir kavramı ifade 
etmek amacıyla kavramla kelime arasında anlam ilişkisi gözeterek 
oluşturduğu ve alanı ile ilgili kullandığı özel kelimelerdir. Terimler, 
kalıplaşmış sözler olarak istidlal (dolaylı anlatma-dolaylama) 
yoluyla elde edilen bilgileri karşılarlar. Terim bilgisinde türetilen 
ve terim olarak kullanılan kelimenin sözlük anlamı ile terim 
anlamı arasında ilgi bulunabilir veya bulunmayabilir. Aralarında 
ilgi bulunmayanlara Arap terim bilgisinden mülhem “mürtecel”, 



42     ELEŞTIREL OKUMALAR FILOLOJI - I

ilgi bulunan fakat kullanımında ilk anlamı terkedilip ikinci veya 
yan anlamı tercih edilenlere “menkul” adı verilir (Öznurhan 2020: 
575). Eski Anadolu Türkçesi tıp dili, söz varlığı olarak “mürtecel” 
terimler gibi “menkul” terimler yönünden de zengindir. Bu zenginlik 
eserlerin muhteviyatının genişliği ve derinliği kadar hekim olmayan 
yerlerde hekimlik görevini ifa edecek kimselere kolaylık sağlaması 
ve yardımcı olması maksadıyla kendi ana dilinin kelimelerinden 
terim oluşturmaya imkân verecek ve mündericatını ihata edecek 
(kaplayacak) bir üretkenlik taşımasından da gelir. Bu itibarla 
dönemin tıp eserleri tasarruf ve muhtevalarıyla kelimelerin “günlük 
dildeki anlamlarından farklı olarak” terim gibi kullanılmak özellik 
ve niteliğine has bir içerik taşır. Mümeyyiz (farklı ve seçkin duruma 
getiren) vasıf ve delaletleri ile tanımlanan bu terimlerde kavramın 
temel unsurlarını tarif ve izah ederek tanımlama göze çarpar. Birçoğu 
kelime birleşmeleri yoluyla oluşan ve ögeleri arasında derivativ 
(türevli-türemiş) bağlılıklar bulunan bu terimler tek kelimeden 
başlayarak ikili, üçlü, dörtlü… biçimde dizilenmiştir. Birden 
fazla kelime içeren ve bir açıklama veya tasvir niteliği gösteren 
bu terimler mesleki-teknik terimin yeterli olmadığı durumlarda 
tamamlayıcı bir işlev görür ve mesleki-teknik terimin yerine 
kullanılırlar (Gözlü, 2012: 171). Amacı bilinmeyeni bilinenler ile 
karşılamak ve benzeşimler yoluyla anlaşılır kılmak olan “menkul” 
terimler temsile (analojiye) dayanırlar. Temsil bir iddiayı ispat etmek 
amacıyla delil ortaya koyma anlamındaki istidlalin kıyas (tasım-
syllogisme), istikrâ (tümevarım-induction) ve temsil (benzeşim-
analogie) kısımlarından biri ve analoji karşılığıdır. Temsil analogie) 
doku, organ veya sistemi ince ayrıntılarıyla anlatma; benzetme ve 
istiarelerle hâfızada canlandırarak sözlerle resmini yaptırmadır. 
Mevzuyu bütünlemesi ve aydınlatması bakımından kendisine 
benzetilen ve kendisinden hüküm nakledilen (bağlantı kurduran 
ve idrak ettiren) asıl öge, benzetilen ve üzerine hüküm nakledilen 
yardımcı öge, iki öge arasında bulunan ortak anlam ve benzetmeden 



ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE “MENKUL-TEMSİLÎ . . .     43

müteşekkil bir önerme (kıyas) taşır ve bir çıkarım (istidlal Fr. 
“raisonnement”) karşılarlar (Bingöl, 2011: 437). 

Türkçe, Latince gibi ekler aracılığıyla terim türetmeye, 
Almanca gibi birleşik kelimelerden terim yapmaya müsait bir 
dildir. Bu kabil terimler türetme kuralarına uygun biçimde kendi 
metodolojisi içinde ve tek bir fiilden yapıldığı gibi bir unsuru fiil 
kök veya gövdesi olmak üzere iki veya daha fazla kelimeden, 
kelime birleşmeleri yoluyla da yapılabilir. Türkçedeki birleştirmeler 
(Alm. komposition / zusammensetzung)ler Almancada olduğu gibi 
yoğun biçimde kullanılmakla birlikte diziliş olarak Almancadan 
farklılık göstermekte; birleştirmeler Almancada (ad+sonek) +(ad) 
biçiminde bir diziliş gösterirken Türkçede (ad) + (ad+sonek) 
biçiminde bir diziliş göstermektedir. Biri, öbürünü bir iki kelime ile 
tanıtan açıklamasız koşuntu (İng. explicative appsitin) biçimindeki 
bu birleşmelerde birleşen kelimelerin sayısı ve birleştirmenin 
artmasına bağlı olarak terimden tanıma yaklaşma ve tasvir ederek 
açıklama yoğunluk kazanır. Bu sebeple sözlük anlamıyla terim 
anlamı arasında ilgi bulunmayan “mürtecel” bazı terimler kesin, 
kısa ve net anlamlarından hareketle terim olarak kabul edilmiş ve 
öylece kullanılmışken kesin, kısa ve net bir anlamı ve tek kelime ile 
kavramın tüm niteliklerini belirtmesi mümkün olmayan bazı terimler 
bir tanıma bağlanmış (Zülfikar, 1991: 22); “özet tanım” olarak ve 
tanım gibi “genişletilerek kelimelerin anlamlarıyla karışmayan ve 
kendine özgü kuruluşu olan kelime ya da kelime öbeği biçiminde ve 
eş sesli karşılıkları ile birer terim gibi” kullanılmıştır (Başkan, 1974: 
174). Zengin bir tıp terminolojisine sahip Eski Anadolu Türkçesi 
“tıp kitabiyâtında” terim yapma yollarından birisi de fiil kök ve 
gövdelerine /-mak/ mastar eki getirerek doku, organ veya sistemle 
ilgili Türkçe Menkul-Temsilî (Analojik) tıp terimleri yapmaktır. 
Mümeyyiz vasıfları ile tanımlanan ve nazım (düzenleyen, tanzim 
eden) ve hâkim özellikleri ile tahrir ve tertip edilen bu tip terimler 
bu dönem Türkçe tıp kitaplarında oldukça yaygındır. Profilaksi 
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yöntemi, deney-gözlem-uygulama ve genelleştirme geleneği 
doğrultusunda hazırlanan ve hastalıkların adını veya adın vasfını 
tasvir eden bu terimlerde, kelimelerden en az birisi Türkçedir. 
/-Mak/ ekinin benzerliği ve yakıştırmayı sağlayan işlevlerinden 
yararlanılarak türetilen bu terimler, analojik (kaynak analogdan 
hedef analoğa aktarma) yöntemlerle oluşturulmuştur. Terimlerin 
oluşturulması ve türetilmesinde açık ve anlaşılır olma (halisiyet), 
gerekli anlamı taşıma (münakkahiyet), kavrama karşılık gelme 
(muvafakat) ve anlama uygun düşme (mutabakat) gözetilmiştir. 

Profilaksi yöntemi ile ve hastalıkların adını veya adın vasfını 
tasvir ederek oluşturulan bu dönem Türkçe tıp terimlerinde temel 
olarak kullanılan kelime fiildir. Fiil, müessirinden gelen etkiyle 
varlık üzerinde hâl ve vaziyet ve müessirinin etkisiyle varlık 
üzerinde (Yazıcıoğlu, 1996: 59) eylem (action), oluş (devenir) ve 
durum (etat) gösteren kelimedir (Dilaçar, 1971: 105). Fiil kök ve 
gövdeleri eylem ve oluşları, hâl ve vaziyetleri karşılayan; fakat tek 
başlarına kullanılamayan, ancak şahsa, zamana ve şekle bağlanmak 
suretiyle kullanılan dil birliklerdir. Bu özellik dolayısıyla fiil kök 
ve gövdelerinin karşıladıkları soyut hareketleri ifade etmek için 
sonlarına bu bağlamayı gerçekleştirecek ve fiilleri belirli kılacak 
ekler getirilir. Bu eklerden kullanım alanı en geniş olanı /-mak/’tır. 
/-Mak/ istisnasız bütün fiil kök ve gövdelerine getirilen ve fiildeki 
soyut ve tecrit yoluyla elde edilen tüm hareketleri adlandırarak onları 
isim hâline getiren ektir (Ergin, 2019: 246; Korkmaz, 2009: 95-96). 
Tarihi Türkiye Türkçesinde yaygın olarak kullanılan /-mak/ Harezm 
(Hacıeminoğlu, 1997: 50, 51), Kıpçak (Karamanlıoğlu,1994: 42-43), 
Çağatay (Argunşah, 2013: 109) ve Eski Anadolu Türkçesinde 
(Gülsevin, 1997: 122) fiil kök ve gövdelerinden somut isimler 
yanında o fiilin mastarını yapan ve kelimenin sözlük anlamıyla 
terim anlamı arasında ilgi ve unsurları arasında derivativ 
bağlılıklar kuran Menkul-Temsilî (Analojik) terimler yapar. 
/-Mak/ ekinin oluşumu ile ilgili görüşler farklıdır. Ekin kalıcı isim 
türettiği ve -mA isim-fiil eki ile ok pekiştirme edatının birleşmesi ile 
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oluştuğu (Ercilasun, 1997: 43) görüşü yanında ekin -ma (fiil ismi) 
ve +GA datif hâl ekinin   birleşmesiyle oluştuğu görüşünde olanlar 
da vardır (Kuznetsov, 1997: 195)

VI- Bulgular

Analojiye dayalı ve yakıştırma ile oluşmuş, bir kısmı tasvir 
edici özellik ve nitelikteki bu terimler, iki veya daha fazla kelimede 
doku, organ veya sistemin patolojik durumunu gösteren ve açıklayan 
bir işlev görür. Açık dizin oluşturan ve çoğaltılan Menkul-Temsilî 
(Analojik) terimlerde izah yoluyla açıklama ve temel unsurlarını 
anlatma göze çarpar. Menkul-Temsilî (Analojik) terimlerde söz ve 
kelimelerde anlamlar arası ilgi bulunmakla birlikte kelimelerin ilk 
anlamları terkedilip ikinci anlamları tercih edilmiş veya kelimeler 
çıkarımlar yoluyla yeni bir anlam için kullanılmıştır. Söz gelimi 
sözlükte “bir şeyi iki ucundan tutup ekseni etrafında ters yönlere 
çevirerek bükmek” anlamına gelen “burmak” kelimesi tıpta 
“sancılanmak, mide-bağırsak sistemindeki hareketlere (motilite) 
ve patolojik değişikliklere bağlı olarak abdomen bölgesi (göbek 
bölgesi) ağrımak ve sancımak (colic)” [HKHT 84a-10] manasına 
nakledilmiştir. “Kavurma işi yapılmak” manasındaki “kavrulmak” 
kelimesi böbrek ve karaciğer hastalıkları, damarsal hastalıklar ve 
gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) gibi hastalıklara bağlı olarak 
gelişememek, aşırı zayıf kalmak (anorexia)” [KMT 67b-1] ve 
“içi hava veya gazlarla dolarak gerilmek” anlamındaki “şişmek” 
“vücudun herhangi bir organı veya organın bir yerinin şişmesi, 
kabarması” “(intumescantia)” [MŞ 66a-9] anlamı ile kullanılmıştır. 
Böylece kelimeler kullanım düzleminde ilk vazedildiği anlamdan 
uzaklaştırılıp ikinci bir anlama nakledilmiş ve yeni bir muhteva 
kazandırılarak “menkul” terim oluşturulmuştur (Öznurhan, 2020: 
575). Biri esas, öbürü de tanıtıcı ya da açıklayıcı nitelikte ve yana-
sıralı (paratactique) durumda bulunan ve terim olarak kullanılan 
/-mak/ ile oluşturulmuş birleşik kelimelerde Menkul-Temsilî 
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(Analojik) terimler “kendi anadilinin kökünden gelen kelimelerden 
terimler yapma veya o kökten gelen kelimeleri terim gibi kullanma” 
(Ülker, 2003: 95) pratiğine uygun olarak birleştirme, birden çok 
kelime ile karşılama ve anlam aktarma yoluyla (Özdemir, 1973: 
23) oluşturulmuştur. Birden fazla kelimeli terimlerde terimin ait 
olduğu doku, organ veya sistem (birleriyle etkileşimde olan vücut 
elamanları) aralarındaki etkileşimleri gösteren ve bağıntı oluşturan 
tanımlayıcı isimle birlikte belirti veya hastalığı ifade eden bir 
dizilimle (İng. tagmeme) kullanılmıştır. 

Bu itibarla Eski Anadolu Türkçesi tıp kitaplarındaki terimler, 
Türkçe tıp yazmalarında rastlanan “kelimelerin kendi anlamlarından 
ve günlük dildeki kullanılışlarından farklı olarak terim gibi 
kullanılma ya da müellifin var olan kelimeleri yapılandırıp “yeni 
terimler oluşturma” (Önler, 1999: 11) anlayışına ve yaklaşımına 
uygun teşkil ettirilmiştir. /-Mak/ eki ile yapılmış ve ilgi alanı, 
uzmanlık dalı, kullanım sıklığı gibi özelliklere göre oluşturulmuş 
Menkul-Temsilî (Analojik) terimler, bağdaştırmalar yapmaya ve 
kelimelerin günlük dildeki kullanılışlarını yansıtarak mevcut mana 
ve medlullerini ifade etmeye ve mümeyyiz vasıflarını göstermeye 
havi bir sıfat ve remiz taşırlar. İstidlal yoluyla elde edilir ve kavramın 
bilinmesinde tanıma, anlama, kavrama, hatırlama, sembolleştirme, 
gibi zihinsel faaliyetleri kapsayacak somutlamalar yaparlar. 
Bu itibarla açıklama veya tasvir niteliği gösterdiği (descriptive 
medical) durumlarda somut kavramların daha fazla geliştiği 
terimler olarak ortaya çıkarlar (Sarı, 1999: 24). Menkul-Temsilî 
(Analojik) terimlerde anlamlar arasında ilgi bulunmakla birlikte ilk 
anlam terkedilip ikinci anlam tercih edilmiş; aralarındaki benzerliğe 
dayanarak bir parça-cüz (tikel) hakkında sabit olan bir hükümle 
başka bir parça-cüz (tikel) üzerine temsil yoluyla hüküm verilmiş 
olur (Bingöl, 2001:225). Bu şekilde kelimelerin çağrışımlarından 
yararlanılarak dilbilgisi kurallarına ve dilin mantığına uygun 
bağdaştırmalar yapılması ve kelimelerin konotasyonlarından 
biri belirgin hâle getirilerek diğer konotasyonlarının “ikincil-yan 
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anlamların” silinmesi ve denotasyonu (“birincil-temel anlamı” ile 
terim gibi kullanılması mümkün olmuştur (Dilaçar, 1957: 207-210). 
Eski Anadolu Türkçesinde /-mak/ eki ile yapılmış hazırlanmış tasvir 
edici özellik taşıyan dolaylı Menkul-Temsilî (Analojik) tıp terimleri 
hekim bulunmayan fakat hekime ihtiyaç duyulan yerlerde hekimlik 
yapacak kimselerin yararlanması amacıyla hazırlandıklarından 
çok bilinen ile az bilinen arasındaki benzerliklere dayanarak, az 
bilinenin özelliğini ortaya koyma veya az bilineni çok bilinene 
benzeterek açıklama (Baykan 1992: 62) biçiminde analojik yolla 
ve benzetme, örnek alma ve yakıştırmalarla oluşturulmuş; terim 
karşılıkları ayrıntıdan uzak sade, süssüz ve basit ve pratik ifadelerle 
verilmiştir. Çoğunluğu iki karnolu olan ve iki aşamalı oluşturulan bu 
çeşit terimlerle hastalığın kendine özgü belirtileri sayılmış; hastalık 
ve tedaviler, tanım ve açıklamalar yapılarak tanılanmıştır. Eserlerin 
maruf (bilinen) ve musannif (tasnif edilmiş) şekillerini gösteren bu 
özellik, eserlerin yazılmasındaki anlayışa, yazarlarının liyakatlerinin 
gerektirdiği ilmî ehliyete ve terim oluşturma kabiliyetine uygun 
düşmekte, eserleri çeşitli yönlerden üstün kılmaktadır. 

VII- Menkul-Temsilî (Analojik) Türkçe Tıp Terimlerinin 
Dizimlenme (Sentagma) Biçimleri

VII-1. Tek Kelimeden Oluşan-Kelime Biçiminde 
Dizimlenen Menkul-Temsilî (Analojik) Türkçe Tıp Terimleri

Aġırlanmaḳ: Ağırlık basmak. duygusal rahatsızlık, tedirginlik 
ve huzursuzluk veren kötü ve ağır rüya görmek. [KMT 53a-6  L. 
nightmare]

Aḳ(ħ)şurmaḳ: Aksırmak, hapşırmak. Burun zarının ve nefes 
verme kaslarının hareketiyle ciğerlerdeki havayı veya yabancı 
cisimleri ağızdan ve burundan atmak. [KMT 137b-6; KMt 9a-17; 
MŞ 16a- 12; NT (aħşurtmaḳ) 120b-9, TA 211b-3; TT  19b-10  L. 
sternumentum]
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Baġlanmaḳ: İshali kesilmek. Kalın bağırsakta bulunan 
sıvının yeteri kadar emilememesi sebebiyle aşırı ve normalden çok 
sulu ve gevşek dışkılamak. [KMt 25a-3  L. antidiarrhoea]  

Boġmak: Hayvan ısırma ve sokmalarında (yılan veya akrebin 
soktuğu yerin yukarısından  proteazları önlemek, enfeksiyon ve 
nekroz riskini engellemek üzere turnike tatbik etmek. [KMt 39b-10  
L. strangulatıon, suffocation] 

Boġılmaḳ: Boğulmaḳ. Akciğerlere hava akışının engellenmesi 
ve dokularda oksijen yetersizliği sonucu dokularda bozulma 
meydana gelmek dejeneratif hastalıklara yol açmak. [KMT 71b-12  
L. strangulatıon, suffocation] 

Burmak: Sancı vermek. Genellikle stres kaynaklı [gastrit, 
reflü, ülser, bağırsak hastalıkları sebebiyle ağrılı ve batmalı sancı 
çekmek. [HKHT 84a-10; KMt 28b-8; NT 93a-10 L. colic] 

Büyümek: Büyüme hastalığına yakalanmak. BH veya GH 
büyüme hormonunun kontrolsüz salgılanmasıyla bedende el, 
ayak ve yüz kısımları büyümek ve irileşmek. [KMT 141a-10  L. 
akromegali] 

Çökmek: Omur kemiklerinin bir veya birkaçının kırılması 
ya da erimesi (osteoporoz) sebebiyle boyda kısalma ve omurgada 
kamburlaşma gibi şekil bozuklukları ile karakterize omur yüksekliği 
azalmak. [HKHT 20a-12   L. vertebrae fracturae]

Degürmek: Çocuğun kundağa sarılması, bağlanması, 
taşınması ya da tedavisi sırasında organlarını etkileyecek zararlar 
vermek, organları zarar görmek. [HKHT 35a-3; KMT 50b-8; KT 
13b-1  L. coxae dysplasia]                 

Dercimek: Terler gibi olmak. Başta kloritler olmak üzere su 
ve çözünmüş katılardan oluşan sıvıyı ter bezlerinde primer  veya 
sekonder hiperhidroz  biçiminde salgılamak. [KMt 9a-14 ; MŞ 16b-1 
L. diaphoresis] 

Döndermek: Hemostaz, proliferasyon ve matürasyon 
(remodeling) safhası fazı ile vücut doku bütünlüğünü ve işleyişini 
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yeniden sağlamak, sağlıklı kılmaḳ. [KMT 10b-12  L. guerison, 
amelioration]. 

Dutuşmaḳ: İçi yanmaḳ, harareti artmaḳ. Aniden ve belirli 
aralıklarla yaşanan, kısa süren ve kendiliğinden kaybolan yaygın 
olarak yüzde meydana gelen vücudun susuz kalmasına bağlı, vücut 
ısısı yükselmek. KMT 136b-12  L. calidum ruborem]

Dürtmek: Ağrıyı dindirmek ve vücudu rahatlatmak amacıyla 
merhem ve benzeri nesneleri ilaç olarak sürmek. [KT 5b-7; KMt 44a-
4; McN 54b-6; NT 27b-6; TA 13b-8; TM 130a-13  L. unguentum]

Esnemek: Ağızın genişçe açılarak akciğerlerin bol havayla 
doldurulması ardından havanın dışarı verilerek kan ve omurga 
sıvısının vücutta daha hızlı dolaşmasının sağlanması amacıyla 
solunuma yardımcı stereotipik refleks göstermek.  [KMT 53a-6; NT 
6a-3   L. oscitans, yawning]

Gegirmek: Geğirmek. Midede biriken gazı yemek borusunun 
üst kısmının  gerilip gevşemesi ile birlikte ağız yoluyla dışarı 
çıkarmak. [KMT 97a-7; NT (geŋirmek)85a-8; TA 129a-17; TT 52b-
10  L. eructation] 

Gerikmek: Gözün dış saydam tabakasında damarların kızarıp 
yoğunlaşması ve ufak damarlar oluşması ile karekterize konjonktivit, 
subkonjonktival kanama ve kuru göz gibi kanlanmalı veya kanamalı 
göz hastalığına yakalanmak. [KMT 85b-13  L. hemophthalmie]

Geriŋmek: Uyku esnasında esnekliğini kaybeden kasların 
dinlenme pozisyonundan çıkıp doğru pozisyona girmesi ve yerine 
oturması sırasında beyin ve kas iletişimini kurarak solunuma 
yardımcı olmak. [KMT 53a-7; NT 6a-3;  TT 2b-4  L. extendam se] 

Gicimek-gicişmek, gircimek: Deri, böbrek, karaciğer, tiroit, 
immün sistem hastalıkları ile alerji ve hormonal değişim sebebi ile 
kaşınmak. kaşınma hastalığına tutulmak. [KMt 19a-14; KMT 86a-2 
; KT 2b-5; NT 114b-3; TM 66a-9; TT 2b-15  L. pruritus] 

Göyünmek: Mide-barsak enfeksiyonu veya iltihaplanmasıyla 
tetiklenen ve kramp, ishal ve kusma gibi semptomlarla ortaya çıkan 
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viral ya da bakteriyel mide-barsak yangısına tutulmak. [HKHT 
50a-13;KMt 27a-7(göynümek)NT  6b-5;  TT 3a-10  L. gastroenteritis]

Kabartmaḳ: Alerji yapmak. Bağışıklık sisteminin 
duyarlılığından kaynaklanan saman nezlesi, atopik dermatit, astım 
ve anafilakside hapşırma, öksürme, burun akıntısı ve nefes darlığı 
karakterize hastalık belirtisi göstermek. [NT 113b-2  L allergy]

Kakımak: Tehdit veya hakaret karşısında adrenalin ve 
noradrenalin yükselmesine bağlı olarak psikolojik değişikliklerle 
karakterize öfkeli ve sinirli olmak. [HKHT 58b-14; TM 42a-11; TT 
7a-12  L. iratus]

Kavrulmaḳ: Böbrek ve karaciğer hastalıkları, damarsal 
hastalıklar ve gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) gibi hastalıklara 
bağlı olarak vücut gelişememek, aşırı zayıf kalmak. [KMT 67b-1 
L. anorexia] 

Kuruldamaḳ: Bağırsak guruldamak. bağırsakta gaz 
birikmesinden yeme içme esnasında yutulan havadan ve boş mide 
hareketlerinden kaynaklanan durum. [NT 85a-10  L rugitus]

Onmaḳ: Tedavi edilmek, iyileşmek. Yarası kapanmak. 
hemostaz, inflamasyon, proliferasyon ve olgunlaşma ve 
şekillenme fazı ile doku bütünlüğünü yeniden kazanılmak ve doku 
işleyişini sağlamak. [HKHT 15a-10; KMT 160a-9; NT 122b-4  L. 
recuperandam, recover]

Ovmaḳ: Vücut veya cilt üzerinde bası uygulayarak ve el 
gezdirerek masaj yapmak. [McN 24b-5; HKHT 19a-1; KMT 112b-
4; NT 70b-5  L. massage]

Ögimek: Midesi bulanmak, kusmak. Mide içeriğini yemek 
borusunun alt kısmına doğru çıkarmaya zorlamak. [KMT 71b-12  L. 
emezis]

Saġmaḳ: Siroz hastalığında, vücutta biriken ve lipid içeren 
miksödem, pankreatik ve şilöz sıvıyı (assit) boşaltıcı işlem 
uygulamak. [KMT.107a-1  L. paracentesis] 
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Saġalmaḳ: Hastalıktan kurtulmak, iyileşmek ve sağlık durumu 
ve fonksiyonları hastalığın başlamasından önceki hâline dönmek. 
[KMT 139a-6; NT 89b-5  L. vis medicatrix natüre, amelioration]

Samurdamaḳ: Hastalık sebebiyle söylenmek, sayıklamak. 
Bilinçte bulanıklıkla birlikte garip hayaller görmek, anlamsız 
öfkelenme ve kafa karışıklığı ile nörobilişsel bozukluk göstermek. 
[KMT 76b-10  L. delirium]

Sinmek:  Hazm olmak. Yenen şeyler midede eriyerek vücuda 
yararlı hâle gelmek. [KMT 53a-13; TA 76a-5  L. digestum]

Siñirmek: Besinleri sindirim organlarında enzimler ve 
bakteriler yardımıyla değişikliğe uğratarak kana geçecek duruma 
getirmek. [KMT. 159b / 13; KMt 4b-12;  TA 159a-3; TT 42b-2  L. 
paracentesis] 

Soymaḳ: Deriyi kaldırmak, ameliyat etmek derinin bozulmuş 
tabakalarını zımpara yöntemi ile soyarak düzeltmek. [KMT 85a-9  
L. operatio,  dermabrasion]

Şişmek: Vücudun herhangi bir organı veya organın bir yeri 
herhangi bir sebepten şişmek ve kabarmak. [KMT83a-4; MŞ 66a-9  
L. intumescantia]

T(d)amzurmak: Damlatmak, damla yoluyla ilaç vermek. 
Çözelti ve emülsiyon formunda göze kulağa ağza ve buruna 
lokal steril preparatlar uygulamak. [McN 106b-1; HKHT 77a-12; 
KMt 18b-8; TM 107a-4] t(d)amzurmak KMt 15b-10; TT  40a-4  L 
dropping]. 

Tarlıġanmak: Daralmak, nefes alamamak, boğulur gibi 
olmak. Vücuda yeterli oksijen verilememesi sebebiyle dokuları ve 
organları etkileyerek komaya hatta ölüme yol açmak. [NT 71b-11  L. 
suffocate, asphyxia]

Üzülmek: Kopmak, kesilmek. Kazalara veya yüksekten 
düşmelere bağlı olarak avulsiyon yaralanması sonucu sinir kökleri 
omurilikten çıktıkları yerden kopmak. [MŞ 146b-2 L. neurotomy, 
brakial pleksüs] 
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Yakmak: Merhem, yakı ve benzeri ilaç sürmek. [KMT 108b-
13; MŞ 48b-12  L.emploi, ointment]

Yalatmak: Farmasötik yönden yutulan, emilen ve çiğnenen 
diye sınıflandırılan ilaçlar arasından bulantı ve kusması olan ve 
kasılma nöbeti geçiren hastalara çözelti, emülsiyon veya süspansiyon 
türü ilaç vermek. [MŞ10b-13 L. ]

Yarmaḳ: Büyük ve derin yaralardaki cerahati drene etmek ve 
boşaltmak amacıyla cerrahi aletlerle yarık açmak. [HS 48b-12  L. 
drenaj , incision] 

Yumşatmaķ: Duygu ve davranışlarda gerginlik ve bunaltıyı 
azaltmak ve yatıştırıcı etki sağlamak amacıyla sakinleştirici veya 
sedatif kullanmak. [KMT 149b-9; MŞ 62b-9  L. sedation] 

VII-2. Kelime Birleşmesi Yoluyla Oluşan-Öbek Biçiminde 
Dizimlenen Menkul-Temsilî (Analojik) Türkçe Tıp Terimleri

VII-2.A. iki Kelimeden Oluşan Menkul-Temsilî (Analojik) 
Türkçe Tıp Terimleri 

Aġır basmaḳ: Uyku felci geçirmek. Beynin pons bölgesindeki 
nöronların inhibisyonu ile bağlantılı olarak uykuya dalmadan geçici 
olarak hareket edememek, felç ile karakterize karabasana uğramak. 
[MŞ 33b-2  L. hypnopompic paralysin]

Aġız egilmek: Yüz felci geçirmek. bell paralizisi, kemik 
iltihabı ve orta kulak tümörleri sebebiyle yüzün bir veya iki tarafında 
yüz mimik kaslarında hareket kaybı olmak. [KMt 14b-1  L. facialis 
paralysin]

Aġzı yiyitmek: Bademcik, diş hastalıkları, böbrek yetmezliği, 
diyabet ve açlık gibi sebeplerle nefesinde kötü ve rahatsız edici 
koku (halitosis) olmak. [NT 12b-1  L. stomatodysodia]

Avazı dutulmaḳ: Sesi kısılmak. Boğaz enfeksiyonu, reflü, 
alerji ya da gırtlak kanseri gibi bir hastalığa bağı olarak boğuk, 
kısık, pürüzlü, çatallı, dalgalı sesi olmak. [KMt 20b-2; TT 49b-7  L. 
raucitas, hoarseness]

Baş çegzinmek: Başı dönmek. İlaçlar, hastalıklar ve sersemlik 
gibi hissiyatlarla sabit ve kararlı duramamak başı dolanmak ve 
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çevreyi dönüyormuş gibi hissetmek. [KT 2b-12; KMT 74b-7; McN 
33b-8 ; KMt 5b- 2 ; MŞ 40a-14: TT 9a-5 L. vertigo] 

Beden sızmaḳ: İdrar fazlalığı. diyabet, gebelik, böbrek 
yetmezliği ve karaciğer rahatsızlıklarına bağlı olarak gün içerisinde 
iki buçuk litreyi aşan fazla idrar çıkarmak. [KMT 61b-9 L. polyuria]

Bevl bulanmaḳ: İdrar koyulaşmak ve tortulu hâle gelmek. 
idrar yolu iltihabı, üreme yolu akıntıları, protein kaçağı, böbrek taşı 
ve susuz kalma gibi bir çok sebebe bağlı olarak koyu ve tortulu idrar 
yapmak. [KMT 61b-4   L. proteinuria] 

Bevl ŧutulmaḳ: Mesane kası (detruzör) zayıflığı mesane 
tıkanıklığı ve prostat gibi patolojilere ve kullanılan ilaçlara bağlı 
olarak idrar yapamamak (glob vezikale). [KMT 109a-10  L. 
urinariorum retentione] 

Bögrek śıyrılmaḳ: İdrar yolunu kaplayan epitel (trigonun 
ürotelyum) tahrişine bağlı olarak kabuk değiştirmek. [KMT 62b-
2  L. epithelium (squamous, renum tuberosum, rothelium 
epithelium)] 

Burun tomu(a)rmaḳ: Burun kanamak. Yabancı cisimler 
solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, rinit ve tahriş edici sebeplerle 
burunda anterior ve posterior iki biçimde kanama olmak. [HKHT 
60a-1; KT 13a-8; KMt 42b-15; MŞ 15b-5  L epistaxis] 

Cima eksülmek: Erektil disfonksiyon. Cima isteği ve gücü 
azalmak. Depresif duygular, yorgunluk, halsizlik ve patolojik 
sebeplerle cinsel iştiha ve işlev azalmak. [KMT 117a-9  L. 
impotentia]

Daġadaġa etmek: Hava yollarının obstrüksiyonu dolayısıyla 
hırıltılı solunuma ve bronş darlığına bağlı olarak akciğerlerden 
horlama sesine veya gürültülü, hırıltılı sese benzer ses gelmek. 
[KMt 20b -2  L. ronküs, whezing]

Daġ urmaḳ: Dağlayarak tedavi etmek. Yaranın enfekte 
olmasını önlemek veya kanamayı durdurmak için deri üzeri yara 
veya siğilleri düşük akımlı elektrik vererek (kriyoterapi) ya da kostik 
madde ile yakarak tedavi etmek.  [KMT 68b-1 L. cauterisation]
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Dilcük olmaḳ: Bademciği şişmek. Virüs ya da bakteri kökenli 
enfeksiyonlara bağlı olarak tonsilit hastalığı ile seyreden bademcik 
hastalığına yakalanmak. [KTH 107a-10  L. tonsillitis ] 

Domaġı olmaḳ: Nezle olmak. Nazofarenjit, rinofarenjit veya 
akut koriza olarak bilinen ve üst solunum sisteminde oluşarak kolay 
şekilde yayılan öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı (rinore) ve 
ateşle karakterize virütik hastalığa yakalanmak [KT 8b-9  L. coryza, 
common cold] 

Dögün vurmaḳ: Vücut yüzeyini yatıştırmak ve iyileştirmek 
amacıyla cilde ve mukozalara homojen, süspansiyon ve emülsiyon 
türünde ve yumuşak dozaj formunda macun ve merhem sürmek, 
uygulamak, kullanmak. [KT 51a-2  L. hydrophilic unguentis-
unguenta lipophilica]

Gėrü açmaḳ: Bulaşıcı hastalıklarla birlikte akut olarak ortaya 
çıkan ve günde üçten fazla sulu veya cıvık dışkılama ve sürekli 
tuvalete gitme ile  seyreden ishal olmak. [MŞ 22b-4  L. diarrhea, 
fluxus ventris]

Göbegi burmaḳ: Sancılanmak. mide-bağırsak sistemindeki 
hareketlere (motilite) ve patolojik değişikliklere bağlı olarak 
abdomen bölge (göbek bölgesi) ağrımak ve sancımak. [KMT 99a-6; 
MŞ 75a-12; TT 57b-14  L. venter dolor] 

Gögül olmaḳ: Kırmızı kan hücrelerinde, hemoglobine bağlı 
oksijen miktarının azalması sonucu merkezi veya çevresel olarak 
vücut doku rengi değişmek ve mavimsi-mor bir renge dönüşmek. 
[KMt 5a-8  L. cyanosis]

Göñli aktarılmaḳ: Midede rahatsızlık hissi veren ve bu hisse 
eşlik eden gastrik içeriğini çıkarmak. [KMT 99a-6  L. nauseam]

Göñül dönmek 1: Kalp ve akciğer hastalıklarında, nörolojik, 
psikiyatrik ve metabolik bozukluklarda kendinden geçmek, 
bayılmak. [KT 2b-12; KMT 97a-12; TA 11a-5; KG 36a-9  L. senkop]

Göñül dönmek 2: Midesi bulanmaḳ. Mide içerisindekileri 
tepkime ile ağız yolu ile dışarı atmak. [NT 54a-13; MŞ 12b-4; TT 
3a-2; L. nauseam]]
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Göz bulanmaḳ: Atopik dermatit, atopik ve vernal 
keratokonjonktivit gibi göz hastalıklarının travması ile göz kaşınmak 
ve yanmak. [KMT 82b-8  L ocular pruritus] 

Göz çuḳurlanmaḳ: Gerilim tipi (birincil) baş ağrısı ile 
karakterize migren hastalıklarında göz kararmak zikzak ve bulanık 
görmek ve baş ağrısı ile aynı tarafta geçici ve tek taraflı görme kaybı 
oluşmak. [KMT 74b-10  L. fosse]

Göz ṭomalmaḳ: Oküler (göz merceği) hacminde artış ile 
karakterize gözü saran bağ dokularda iltihap veya aşırı ödem 
oluşması sonucu göz şişmek. [HS 35b-4  L. buphthalmie].

Havās bulanmaḳ: İçteki hayal, hafıza ve dıştaki görme işitme 
gibi duyuların birlikte algılanması veya algıların birbirine karışması 
ile karakterize idiopatik veya edinilmş fokal ya da kompleks 
nörolojik bozukluk yaşamak. [KMT 53a-7  L. synesthesia] 

Hayż ṭutulmaḳ: Hormon salgısı kesilmek ve yumurta 
döllenemeyecek duruma gelerek ölmek üzerine kadınlarda döl 
yatağı zarı (endometriyum) parçalanarak kanla birlikte dışarı 
atılmak ve “hayız (menstruation) gerçekleşememek. [KMT 122b-1 
L. menopause] 

Kan tükürmek: Ağızdan kan gelmek. Tüberküloz bronşektazi, 
pnömoni, emboli veya mitral darlık gibi hastalıklar sebebi ile 
solunum yollarından veya akciğerlerden gelen parlak kırmızı kanı 
öksürükle dışarı atmak. [KMT 96a-13.; KMt  23a-4 ; TM 88b-6 L. 
hemoptise]

Kasuk yülümek: Şehveti uyandırmak ve cima kuvvetini ve 
lezzetini artırmak için kasığı traş etmek, temizlemek. [MŞ 104a-12. 
L. tondenti inguine] 

Kulaḳ gövlemek: Derideki tutkunluk venöz desatürasyon 
ve oksijen yokluğuna bağlı olarak kulakta santral siyanozlar 
morarmalar oluşmak. [KMT 88b-9  L. cyanose ] 

Ḳulaḳ soḳuldamaḳ: Kulak zonklamak. Yabancı cisim, zona, 
tümör, kulak zarında delinme, orta kulak iltihabı, orta kulakta kemik 
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ve eklemlerin sertleşmesi ve sıvı birikmesinden kulak kesik kesik 
ağrımak ya da sancımak. [HS 41b-4  L. earache] 

Ḳulaḳ çınlamaḳ: Kulak iltihapları, kansızlık, şeker, yüksek 
tansiyon hormonal değişimler, stres gibi çeşitli etmenlere bağlı 
olarak kulakta cızırtı, uğultu ve su gürültüsüne benzer sesler 
duymak. [MŞ 49b-8  L. tinnitus] 

Ḳundak çekmek: Kundağa sarmak. Üşümesini veya hareket 
ederek uyanmasını önlemek ve derin uyku çekmesini sağlamak 
amacıyla bebeği sıkıca sarıp sarmalamak. [KMT 50b-6   L. 
swaddling] 

Meni göyündürmek: Sperm kanallarında oluşan hasar 
dolayısıyla orgazm sırasında acılı ve ağrılı meni çıkarmak. [KMT 
120a-10  L. epididim] 

Nişter urmaḳ: Kesmek, çıkarmak. Ameliyat etmek. İlaçla ya 
da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalık ve arazları 
ve vücuttaki yapı bozukluklarını ameliyatla onarmak ya da hastalıklı 
organı kesip çıkararak hastayı iyileştirmek. [KMT 53a-10  L.  
cauterize]

Oġlan düşmek: Düşük yapmak. Alt karında kramp veya 
kasık ağrısının eşlik ettiği vajinal kanama ile karakterize 
hormonal hastalıklar, kromazomal anomaliler, enfeksiyonlar, 
rahim-serviks sorunları sebebiyle dölütü anne bedeninin dışında 
yaşayacak olgunluğa erişmeden vücuttan atmak. [TT 11a-7  L. 
abortus (spontaneus, integer, incompletus abortus)]

Sınuḳ sarmaḳ: Kırık parçalarını uygun duruma (redüksiyon) 
getirerek ve kemik parçalarını birbirine kemik dokusu ile bağlayarak 
anatomik bütünlük sağlamak. Sargılamak. [KT 4a-19; KMT 68a-13  
L pannus.] 

Susalıġı kandurmaḳ: İnsülin hormonu üretiminin 
yetersizliği veya duyarsızlığı sebebi ile ağız kurumasıve çok su 
içme ile kendini gösteren şeker hastalığına iyi gelmek. [TM 37b-
11  L. diabetes mellitus] 
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Südük ṭamlamaḳ: Südük damlamak.  Suprapubik bölgede 
(genital kök ve penisin ucu) ağrı ve idrarın yavaşça dışarı atılmasıyla 
tamamlanmamış boşalma hissi ile karakterize sık ve damla biçiminde 
idrara çıkmak. [ KMT 113a-10; TA 136b-10  L. stranguria]

S(i)üdük ṭutulmaḳ: İdrarı akamamak, üriner sistem blokajı 
veya böbrek hastalığı sebebiyle idrarı  vücuttan dışarı atamamak. 
[KT 27b-1; TA 279a-4  L. anüri]

Ün dutulmaḳ: Sesi kısılmak. Gırtlak bölgesindeki 
enfeksiyonlar ve ses tellerindeki sorunlar sebebi ile konuşma sesi 
değişmek, boğuklaşmak veya tamamen kaybolmak. [KMt 20a-1  L. 
aphonia, dysphonia]

Vakitsüz işemek: Hormon eksikliği, prostat büyümesi, pelvik 
kas zayıflığı, enfeksiyon ve nörolojik hastalıklara bağlı olarak 
idrarını tutamamak, idrar kaçırmak. [HKHT L. 81a-1  L. urinae 
incontinentia]

Yabana varası gelmek: İrritabl barsak sendromu sebebiyle 
dışkılama tabiatında değişiklik olmak, karın ağrısı ile birlikte acil 
tuvalet ihtiyacı doğmak, büyük aptesti gelmek. [KMt 5b-5  L. 
iracundior alvus syndrome, irritable bowel syndrome]

Yürek oynamaḳ: Nefes darlığı, terleme,  göz kararması,  
titreme ve göğüs ağrısı gibi  semptomlarla birlikte anksiteye bağlı 
olarak kalp,hızlı ve düzensiz atmak. [McN 117a-7; TT 8a-14  L. 
palpitation]

VII-2.B. Üç Kelimeden Oluşan Menkul-Temsilî (Analojik) 
Türkçe Tıp Terimleri

Bevl yolları deşilmek: İdrar kanalı yolunun (üretranın) 
çeşitli sebeplerden rüptüre olması ve uçlarının ayrılarak kopması 
ile dokulara idrar sızmak ve şişlik, iltihap ve enfeksiyon oluşmak. 
[KMT 63a-2  L. rupturam urethrae] 

Boġuz ŧuşı şişmek: Nezle, farenjit ve grip hastalığı ile 
seyreden ve bademciklerin şişmesi, hassaslaşmış lenf düğümü ve 



58     ELEŞTIREL OKUMALAR FILOLOJI - I

boğaz ağrısı ile belirti veren virüs ya da bakteri kaynaklı enfeksiyon 
oluşmak. [KMT 90b-9  L. tonsilit]   

Der yolı ŧutulmaḳ: İsilik. kristalina, püstülosa, rubra ve 
profunda gibi dört çeşidi bulunan ve ter retansiyon sendromu ile 
ortaya çıkan ter bezleri tıkanmak ve ter atılımı bozulmak. [KMT 
50a-2  L miliaria] 

Dübürine parmaḳ soḳmaḳ: Proktolojik muayene yapmak. 
Makat bölgesi, çevre dokular ve rektum bölgesini el ile muayene 
etmek. [KMT 80b-3  L. tactus rectalis]

Dili aġır olmaḳ: Konuşma güçlüğü çekmek. Travma sonucu 
beynin sol lobunda meydana gelen hasarlara bağlı olarak konuşma 
yetisini yitirmek, konuşulanı tekrar edememek ve okuma-yazma 
becerilerini gerçekleştirememek. [MŞ 61a-7  L. Aphasia]

Gevdede od göyündürmek: Et veya deri üzerinde derecesine 
göre (yüzeysel, kısmi, tam ve bütün kalınlıklı) yanık oluşmak, 
derinin üst katmanını etkileyen yüzeysel yanıktan kas veya kemik 
gibi derin dokuları etkileyen ve nefes darlığı, ses kısıklığı ve stridora 
kadar çeşitli derecelerde arazlar doğuracak yanmalar oluşmak. [NT 
119b-8  L. brulure]

Gögüs tar olmaḳ: Nefes almakta güçlük çekmek yeteri kadar 
nefes alamama göğüste sıkışma, boğulma, solunum güçlüğü veya 
panik hissinin eşlik ettiği akut, subakut ya da kronik nefes darlığı 
çekmek. [KMt 11b-12  L. dispne]

Ġubar nesnelere baḳmaḳ: Göz kapaklarının açılıp 
kapatılarak havadan gelen toz, toprak, mikroplar engellemesi göz 
üzerini de nemlendirmesinde göz refleksi zayıf olmak ve havadan 
gelen toz, toprak ve mikroplar göz üzerine yerleşerek konjonktivit 
oluşturmak. [KT11b-8  L conjunctivitis]

Ĥayż ḳanın kesmek: Rahim kaslarında myom ya da kasılma 
(adenomyozis) sebebi ile adet dönemlerinde kanama miktarı ya da 
günleri artmak. [KMT 122b-1  L. hipermenore]

Karşu oġlan düşirmek: Çocuk düşürmek. Gebeliğin son 
yirminci haftasından önce fetal ve genetik sebeplere bağlı olarak 
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cenini yaşayacak duruma gelmeden doğurmaḳ. Düşük yapmak 
(abortus-cenin-i sâkıt).  [KMT 121a-3. L. partus abortio]

Ḳaruñ şovuġına doḳunmaḳ: Donmak. Aşırı soğuk sebebi ile 
dokulara yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması 
ile deri altında buz kristalleri ve ileri safhada kangren oluşmak. 
[KMT 44b-10  L. hypothermia]

Ṭulunı agırġan olmaḳ: Çene, baş veya boyundaki kasların 
gerilmesi veya stresten dolayısıyla şakaklar tek veya iki yönlü 
olarak ağırmak. [KG 6b-6  L. temple pain, templum dolor]

Yürege yil geçmek: Akciğerde oksijenden zengin hale gelen 
kanın akciğer toplardamarları yolu ile sol atriuma ve buradan da 
mitral kapaktan geçerek sol ventriküle gelmesi ile büyük kan 
dolaşımı gerçekleşmek. [KMT 42b-6  L. grande circulation]

Zihin yavuz olmaḳ:  Enfeksiyonlar, metabolik ve kardiyolojik 
sorunlar, kan değerlerindeki değişiklikler, alkol ve madde bağımlılığı 
gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak zihin işlevleri hipoaktif, hiperaktif 
ve karma şekillerde bozulmak. [McN 7b-8  L. delirium] 

VII-2.C. Dört Kelimeden Oluşan Menkul-Temsilî (Analojik) 
Türkçe Tıp Terimleri

Gevdede artuḳ uzv-ėt olmaḳ: Fazla parmaklı veya üç veya 
dört kollu olmak gibi normal uzuv sayısından daha fazla uzva sahip 
olmak [KMT 103b-9; TA 249a-12  L. Polymelia] 

Gevde çıḳın çıḳın olmaḳ:  Progresif geniş yayılımlı ve 
kabarıklar, plaklar ve nodüller çok sayıda lezyonlu (tüberküloid, 
borderlayn ve lepromatöz lepraya) cüzzama yakalanmak. [KT 35b-
11  L. borderlayn lepra, dimorph lepra] 

Öyken düdüklerine daġdaġa etmek:  Bronş içinden 
geçen hava akımının azalmasına sebep olan ve bronşları daraltan 
hastalıklarda nefes alıp verme sırasında oskültasyon  veya kulakla 
akciğerlerden düdük sesi, uğultu, tiz ıslık veya hırıltı benzeri ses 
duymak. [KMt 21a-8 L. pulmonis obstructio, pulmo wheezing] 
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VIII- Sonuç 

Eski Anadolu Türkçesi, Türkçe tıp terimleri açısından 
zengin eserlere sahiptir. Eserler günlük dildeki kelimeleri kendi 
anlamlarından ve günlük kullanılışlarından farklı olarak terim gibi 
kullanmak ve kelimeleri anlamlandırarak yeni terimler oluşturmak 
gibi “dilin aktif didaktiği”ni yansıtan özellik ve niteliklere haizdir. 
Bu dönem eserleri, Ahlat-ı Erbaa-Humoral Patoloji anlayışı ile 
deney-gözlem-uygulama ve genelleştirme geleneğine riayet 
edilerek yazılmış; eserlerdeki terapötik, diagnostik ve semptomatik 
terimler bu anlayış doğrultusunda oluşturulmuş ve saikleri ile 
birlikte tanımlanmıştır. Çalışmada açık dizin oluşturan ve 
çoğaltılan tasviri terimler esas alınmış; /-mak/ ekinin benzerliği 
sağlayan işlevinden yararlanılarak sözlük anlamıyla terim 
anlamı arasında ilgi bulunan ve benzetme ve kullanımında ilk 
anlamı terkedilip ikinci veya yan anlamı tercih edilen Menkul-
Temsilî (Analojik) tıp terimleri örneklendirilmiş; tahrir ve 
tetebbu (etraflıca araştırılıp incelenmiş) edilmiştir. Çalışma 
ile bu dönem eserlerinde ağızlarda yaşayan kimi kelimelerin 
terim gibi kullanılması yanında bir kısmı bugün artık arkaik hâle 
gelmiş hastalık, araz ve tedavi ile ilgili çok sayıda Türkçe yeni terim 
türetilerek zengin bir söz varlığı oluşturulduğu müşahede edilmiştir. 
Kelimenin ilk anlamından uzaklaştırılan ve bir isimle adlandırma 
temelinde türetme, mecaz, aktarma ve birleştirme yollarına 
başvurularak mümeyyiz vasıf ve delaletleri ile teşkil ettirilen bu 
terimlerde kavramın temel unsurlarını tarif ve izah ederek tanılama 
yapıldığı görülmüştür. Ögeleri arasında mevcut kelimeler temelinde 
yeni kelime oluşturma bağı (derivativ bağlılık) bulunan ve birçoğu 
kelime birleşmeleri yoluyla oluşan bu terimlerin açık dizin formunda 
ve tek kelimeden başlayarak ikili, üçlü, dörtlü… biçimde dizildiği 
ve benzetme ve yakıştırmaya dayalı olarak oluşturulduğu tespit 
edilmiştir.
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Çalışmada sesbilimsel süreç açısından sesler arasında 
benzeşme, ayrışma, türeme, zıtlığın giderilmesi ve vurgusuz ünlünün 
kaldırılması biçimindeki fonetik gelişim ile Şçerbak’ın: “Türk 
dillerinde kelime şekillerinin teşekkülünde analojinin (benzeşme ve 
örneksemelerin) oynadığı rol ve analojik olayları hesaba katmadan 
Türk dillerinin morfolojik özelliklerini açıklamanın zor olduğu” 
bilgisi dikkate alınmış; kelimelerin anlamlandırılmasında bu husus 
esas tutulmuştur. Çalışmada farklı biçim ve dizilim oluşturan söz 
konusu terimler, fonetik özellikleri ve müellif nüshasında geçtiği 
sayfa ve satır numaraları verilerek ve “Latince” karşılıkları ve 
taşıdığı anlam ve değerler yazılarak bağlama göre tanımlanmıştır. 
Çalışma ile geçmiş dönemdeki herhangi bir tıp teriminin günümüz 
tıbbındaki karşılığı bulunmaya ve bulunan terimlerin sözlükteki 
tanım karşılığı verilerek içerik yönünden zengin ve tutarlı Türkçe 
tıp terminolojisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışma sırasında 
terim olarak kullanılan kelimelerin Latincedeki muadillerinin 
yazılması ve karşılıklarının gösterilmesi esas alınmış; ansiklopedik 
sözlüklerde olduğu veçhile tanımı ve açıklaması yapılarak hastalığın 
kısa etiyolojisi verilmiştir. Çalışmada karşılaşılan en büyük zorluk 
kaynak eserler ve lügatlerde bulunmayan terimlerin tespit edilmesi 
ve günümüz tıbbıyla koşut hâle getirilmesi olmuştur.

Kısaltmalar

HKHT: Hazâ Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb  
KMt: Kitabü’l Mühimmât 
KMT: Kitabu’l Müntahab-ı fi’t Tıbb
KT: Kanunçe fi’t-Tıbb 
McN: Mücerrebnâme 
MŞ: Müntahab-ı Şifa 
NT: Nazmü’t-Teshil (Müfîd) 
TA: Terceme-i Akrabâdîn 
TM: Tuhfe-i Murâdî 
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TT: et-Teshil fi’t-Tıbb (Kitab-ı Teshili’l Mevlâna Şemseddin) 
Alm.: Almanca
Ar.: Arapça
Fr.: Fransızca
İng.: İngilizce
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1. Giriş

Edebiyatın sözlü dönemden bu yana geçirdiği evrim, 
varlığının devamı noktasında bundan sonrası için de bir 
fikir vermektedir. İnsanoğlunun romanla karşılaşınca, şiirin 

tükeneceğini, ahlâkın bozulacağını düşünmesi ile; sinema icat 
olunca romanın biteceğine inanması; yeni medya araçları karşısında 
edebiyatın zarar göreceğini, yok olacağını düşünmesi arasında pek 
fark olmasa gerek.1

Hikâye için, fazlaca esnek yapısı sebebiyle ağyarını mani, 
efradını cami bir tanımlama yapabilmek daima bir sorun teşkil 
etmiştir. Hikâye, müstakil bir tür olarak varlığını kabul ettirmeye 
çalışırken tanımlanma aşamasında tartışmaların büyük bir kısmı 
hikâye ve romanın uzunlukları üzerinden olmuştur. Bugün dahi, 
“Hikâye, nedir?” sorusuna verilecek en pratik ve popüler cevap; 
“Romanın kısasıdır.” olacaktır. Yahut “Roman nedir?”, sorusuna 

1  Bu çalışma, henüz sınırları netleşmemiş bir edebî hareketlilik üzerine 
zihin egzersizi sayılabilir.
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verilecek cevap; “Hikâyenin uzunudur.” olacaktır. Kaba bir görüşle 
bizi tatmin edebilecek bu cevaplar, ortalama, alışkın olduğumuz 
sayfa sayısından biraz fazla olan hikâyelerle karşılaştığımızda bizi 
sıkıntıya sokar.2 Hikâye üç, beş sayfayı geçip on, on beş, hatta 
yirmi sayfayı bulduğunda ona gayrı ihtiyari “uzun hikâye” demek 
durumunda kalınır. Üç, beş sayfadan az, daha az süren hikâyeler 
için de “kısa hikâye” dememiz bundandır. İngilizcede hikâyenin 
“short story” ifadesi ile uzun olandan (romandan) henüz adlandırma 
aşamasında ayrılması, onun uzunu ya da kısası düşünüldüğünde 
“long short story” yahut “short short story” demeleri türün 
çerçevesinin büyük ölçüde, sayfa yekûnuna göre belirlendiğini 
düşündürür.3

Bağımsız bir tür olarak hikâyenin dünyada ve Türkiye’deki 
gelişiminin basının gelişimi ile paralel olduğuna şüphe yoktur. 
Gazeteciliğin birçok türün doğmasına katkı sağladığını söylerken 
(modern hikâye, fıkra, köşe yazısı, röportaj vs.) bugünkü medya 
araçlarının yeni türler doğurduğu, ya da yeni türlere gebe olduğunu 
göz ardı etmemek gerekir. Metin Kayahan Özgül’ün Ruth J. 
Kilchenmann’dan alıntılayarak dikkat çektiği hikâyenin “kendi 
kendini yenileme imkânına sahip tek form” (Özgül, 2000: 39) 
olması gerçeği bugün bir kez daha hikâyeye gözlerin çevrilmesinin 
sebebi sayılabilir.

İnternetin günlük yaşamımıza dahil oluşuyla gazetenin günlük 
yaşamımıza dahil olduğu dönemlerdeki etkileşim teknik olarak 
birbirine benzer. Gazete gibi internet de insanın daha hızlı haber 
alma arzusuna cevap verir. Bu istek, internet gazeteciliğindeki sürat 
ve daha ekonomik oluş sebebiyle, basılı gazetelerin okunuşunun 
2  Burada hikâye için standarda dökülememiş olsa da kelime sınırı belirlenmesi 
mantığının da var olduğunu söylemekte yarar vardır: On bin kelimeden az, gibi.  
3  “Hikâye” kavramının Türkçede ve farklı dillerde adlandırılma süreci, anlamı 
ve bağımsız bir tür olarak modern hikâye’nin varlığı hususunda Metin Kayahan 
Özgül’ün HECE Türk Öykücülüğü Özel Sayısı (Yıl: 4, Sayı: 46/47, Ekim/Kasım 
2000, s. 31-39)’nda yer alan “Hikâyenin Romanı” başlıklı yazısı, kavram hakkında 
soruların ve sorunların çözümlenebildiği derinlikli bir metindir.  
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olumsuz etkilemesine yol açmıştır. İnternet aracılığıyla bilgisayar ya 
da akıllı telefonlarla edebiyat ürününü sergileme, okuyucuya ulaşma, 
kendine ait sayfalar açarak yazdıklarını rutin bir işe dönüştürme 
çalışmaları, geçen 20 senenin artarak devam eden bir faaliyetidir. 
Bloglar, Instagram, facebook ve twitter’da kişiler hikâye, şiir, anı, 
günlük, fıkra, haber değeri olan metinleri istenilen anda, herhangi 
bir maddi bedel gerekmeksizin alıcısına takdim edebilmektedir. 
Bu bağlamda edebiyat ürünleri için vaktiyle gazetelerde olduğu 
gibi yeni ve pratik bir teşhir mekânı belirmiştir diyebiliriz, üstelik 
ücretsiz bir şekilde. Gazetelerde edebiyat ürünü sergileme, zamanla 
bazı türlerin gazete aracılığıyla popülerlik kazanmasını, buradan da 
basılı hâle gelmesini, kitaba dönüşmesini sağlamıştır. Gazetelerin 
var olması ile yazarlık mesleğinin genişlediğini söylemekte bir beis 
yoktur. Bunu internette yayılan ve yaygınlaşan edebiyat ürünleri ve 
yazarlar için de söyleyebiliriz. Dün köşe yazarı olarak ortaya çıkan 
yazarlara bugün bloggerların, Twitter romancılarının eklenmesi 
mantık olarak aynı süreci gösterir. İnternette sergilenip klâsik kitap 
formuna dönüşerek okuyucusunun kitaplığına dahil olmak isteyen 
yazarlar olduğu gibi kitaba dönüşmeye ihtiyaç hissetmeyen ve 
sadece internette olmayı tercih eden yazarlar küçümsenmeyecek bir 
yekûna sahiptir.

2. İnternet Ortamında Edebiyatın Yeni Bir Yüzü

Çağdaş yazarlar, Twitter destekli dillerde (39 farklı dilde) tek bir 
tweet veya taksitlendirilmiş çoklu tweetlerle dikkate değer hikayeler 
üretmek için yaratıcı kaslarını istekli bir şekilde esnetiyorlar. Bu 
tür etkileşimli edebi performans sanatı, yazarlar sadece haberleri 
ve bilgileri güncellemek yerine tweet’ler aracılığıyla hikayeler 
anlatmaya başlamadan önce duyulmamıştı. Ayrıca, yazarlar, karakter 
sayısı kısıtlamalarını ve ağ etkilerini kitle kaynaklı hikayelerle 
birleştirerek kısa biçimli içerikten yararlanıyorlar (Rudin, 2011; Al 
Sharaqi ve Abbasi, 2016: 17).
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Edip Emil Öymen, 2001 yılından itibaren 3G teknolojilerinin 
kullanıldığı Japonya’da cep telefonu aracılığıyla roman yazımının 
başladığını, bu romanların basılarak çok satanlar arasına girdiklerini, 
dizi filmlerinin çekildiğini ve manga’larının üretildiğini söyler. 
2007’ye gelindiğinde Japonya’da çok satan 10 romandan 5’inin cep 
telefonuyla yazıldığını belirten yazar, Twitter’in de bu anlamda yeni 
bir edebiyat üretme kanalına dönüştüğüne dikkat çeker.4 Japonların 
geleneklerindeki haiku’lardan hareketle kısa, düşündürücü 
metinlere yatkın olduklarını hatırlatarak Japonların telefonlarının 
küçük ekranlarında küçük metinlerin peşine düştüklerini belirtir 
(Öymen, 26 Mart 2021). Öymen, “Twitter’den Edebiyata Katkı-1” 
adlı yazısında gündelik mesajlaşma özelliği önde görülen Twitter’in 
arka planında “yeni tür edebiyat” için bir inovasyon ekosistemi 
hazırlandığını iddia eder. Bunun farkına varanların ise şimdilik 
Twitter’in sağladığı imkânlarla 3 değişik uygulamasını dünyaya 
sunduklarını belirtir:

	Birinci uygulama: Bir öyküyü Twitter’da kısa cümlelerle, 
roman gibi anlatmak.

	İkinci uygulama: Çok sayıda katkıcının ortak bir üslupla 
Twitter’da “kitle destekli” öykü yazması.

	Üçüncü uygulama: Twitter’ı kitap okuma kulübü olarak 
kullanmak. (Öymen, 26 Mart 2021)

Twitter’de yaratılan ve paylaşılan bir tür edebiyat olarak 
belirtilen ‘twitterature’, bazen şiir veya tek tweetlik kısa öyküler 
anlamına gelirken bazen de bir bütün romanın yüzlerce veya binlerce 
tweet atarak paylaşılması anlamına gelebilir. Twitterature’nin farklı 

4  Edip Emil Öymen, yazısında meraklısı için konuyla ilgili yapılan çalış-
maların da künyelerini verir: Prof. Alisa Freedman, “Cell Phone and Internet 
Novels: How Digital Literature Changed Print Books in Japan.” The Routledge 
Companion to Global Internet Histories (2017), Gerard Goggin ve Mark McLel-
land (editors), s.412-424. Dana Goodyear, “I Love Novels”. The Best Technology 
Writing 2009, Steven Johnson (editor), Yale University Press, s.20-38.
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versiyonlarını tanımlamak için İngilizcede ‘tweetfic’, ‘twillers’, 
‘twiction’ gibi yeni kavramlar geliştirilmiştir. Nicholas Belardes’in 
‘Small Places (Küçük Mekanlar)’ ve Jay Bushman’ın ‘The Good 
Captain (İyi Kaptan)’ tweet’lenen ilk Twitter romanlar olarak kabul 
edilmektedir. İlk tweetini 26 Nisan 2008 yılında “I’ve grown to like 
small places” cümlesi ile atan Nicholas Belardes 2 yılın sonunda 
toplam 30.000 kelime ile Kaliforniya’da yaşayan bir adamın sıradan 
yaşam öyküsünü anlatmıştır (Rizer, 23.06.2022). Jennifer Egan’ın 
‘Black Box (Kara Kutu)’, Bob Blechman’ın ‘Executive Severance 
(Yönetsel Kopuş)’ ve Matt Richtel’in ‘Twiller’i her seferinde birkaç 
cümle tweet atılarak kurgulanmış Twitter romanlarıdır (Rizer, 
23.06.2022). Yazar Bob Blechman komik ve gizemli öyküsünü canlı 
tweet atarak ‘Executive Severance’ isimli eseri ortaya çıkmıştır 
(Scileppi, 2015).

Nicholas Belardes’e Brezilya’da günlük yayımlanan Folha 
gazetesi muhabiri tarafından Twitter’de roman yazma konusundaki 
düşünceleri sorulduğunda şu cevabı vermiştir: “Twitter’ı kullanarak 
bir roman yazmayın, ancak bir romanı şekillendirin ve dönüştürün. 
Twitter bir not defteri değildir. Yazarın bir planı olmalı ve bu nedenle 
ya tamamlanmış bir el yazması ya da bir bölüm kullanmalıdır. 
Taslağın satır satır yeniden oluşturulması yeterince zordur. Çok sayıda 
not alınmalı, önceden düşünülmüş olmalı ve tweetler okuyuculara 
atılan rastgele ifadeler olmamalıdır.” Belardes, twitter romanlarının 
başarılı olmasında cep telefonlarının rolünü ise şu ifadelerle 
açıklamıştır: “Pek çok insan baştan beri hikâyeyi takip ediyor ya da 
hikâyeye kapılmış durumda. Bu, takip etmeleri ve okumaları kolay 
olduğu anlamına gelir. Güzellik cep telefonunun işlevselliğinde. 
İnsanlar sokakta yürürken hikâyenin güncellemelerini alabilir. 
‘Small Places (Küçük Mekanlar)’ romanında toplam 950 tweet var. 
İnsanların başlangıcı bulmak için çok geriye gitmesi gerekmiyor.” 
(Belardes, 2015).

Pek çok yazar, Jennifer Egan’dan önce Twitter hikâye 
anlatımını denedi. Bazı durumlarda, önceden yazılmış hikayeler 
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tweetlere bölündü, diğer durumlarda yazılan orijinal kurgu ve şiirler 
Twitter kurallarına göre düzenlendi. Tweetteki 140 karakter (daha 
sonra 280 karaktere çıkarıldı) sınırlaması, Jennifer Egan’a ‘Black 
Box’ isimli Twitter romanını hazırlarken yazara sahne ayarı ve anlatı 
süslemesi yapmak için cömert bir alan bırakırken, okuyucunun 
hayal gücüne çok daha fazlasını bırakmak zorunda kalmaktadır 
(Rothschild, 2012).

Twitter’da kitlelerden destek alarak ortak bir roman metninin 
oluşturulması fikri de 2006’da ortaya çıkar. Neil Garman’ın ilk 
cümlesini kaleme aldığı roman, okuyucu kitlesine bir roman için 
cümleler göndermesi isteğinin iletilmesi ile BBC’ye 8 günde 10 
bin tweet atılmasını sağlar. İçlerinden 874 tweet’in seçilerek metne 
eklenmesi ve düzenlenmesi ile ilk kitle romanı yazılmış olur (Öymen, 
16.03.2021). Bugün hâlihazırda bir tweet cümlesini farklı kişilerin 
kendi tweet cümleleriyle bir hikâye bütünlüğü oluşturacak şekilde 
tamamlamaya çalışmalarında benzer bir durumu görebiliyoruz.

Ayrıca, Chicago Üniversitesi öğrencilerinden Alexander 
Aciman ve Emmett Rensin Batı edebiyatının seksen edebi klasik 
eserinin özünü her hikâyeyi anlatmak için 2800 karakter (20 tweet’e 
kadar) kullanmak suretiyle yayımlamışlardır. Aciman ve Rensin 
karakter sınırlaması kapsamında düşüncelerini aktarmak için 
gerektiği yerde kısaltmalar kullanmışlar ve hatta kolay anlaşılması 
için kullandıkları terimler için sözlük bile hazırlamışlardır. Bu 
tweet’leri ‘Twitterature’ adlı kitapta yayımlamışlardır. Al Sharaqi 
ve Abbas (2016: 17) Aciman ve Rensin’in çalışmaları hakkında şu 
yorumu yapmışlardır: “‘Twitterature’ okumak, bazı okuyucularda 
ilham verici anların yaşanmasına neden olabilir. Bununla birlikte, 
Shakespeare, John Milton, Jane Austen, Charles Dickens ve diğer 
edebi şahsiyetler, klasik yapıtlarına atıfta bulunan mimik yüklü ve 
genellikle saldırgan içerikli tweetleri okumak için mezarlarında 
dönüyor olabilir”.

Dünyada teknolojik gelişmelerin edebiyata yön vermeye 
çalışması olarak algılayabileceğimiz “twitterature/twitter 
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edebiyatı”nın maksadının tam olarak ne olduğunu anlamamıza 
imkân olmasa da, twitter’ın “mikro hikâye” olarak adlandırılan 
kısadan da kısa yeni bir tür hikâyeyi dünyamıza dahil ettiğine hep 
birlikte şahitlik ediyoruz.

3. Küçürek Öykü ve Twitter Öyküsü/Mikro Hikâye Aynı 
Şey midir?

En son “küçürek hikâye” üzerinde yoğunlaşarak kısalan 
hikâye türünü tartışan edebiyat bilimcilerin, büyük bir hızla “mikro 
hikâye”ler üzerinde kafa yormaya başlamaları gerekiyor. Küçürek 
hikâyenin tanımlanmasında ve ad olarak yaygınlaşmasında 
Ramazan Korkmaz’ın etkisi yadsınamaz. Korkmaz, türü “250 
veya 500 sözcük, çığlığı nağmeye dönüştürmek için yeterli süreyi 
hazırlayan bir anlatım örgüsü oluşturur. Bu bakımdan 100 sözcüğü 
geçmeyecek anlatıları ancak küçürek öykü diye adlandırabiliriz” 
(Korkmaz, 2007: 33) diye tanımlar. Zaman yoksulu 20. yüzyıl 
insanının uzun uzun romanlar okumaya isteğinin ve gücünün 
olmadığını söyleyen Korkmaz, teknoloji ile ortaya çıkan zaman 
daralmasının öykünün bu denli küçülmesinin sebebi olarak 
değerlendirir. Bu öykülerde yazarın vazetmediğine, nasihatte 
bulunmadığına, karakter geliştirmediğine ve okuyucuyu bir yere 
taşıma amacı gütmediğine işaret eder. Yazar, hakikatleri sadece 
sezdirir ve insanlarda şok uyarmalar gerçekleştirir. (Korkmaz 2007: 
33-35) Hikâyenin varlığının olmazsa olmaz unsurları; “kurgu, olay 
örgüsü, zaman, mekân, şahıs/şahıs kadrosu”, küçürek hikâyede 
bazı unsurlarını çoktan yitirmişti. Mikro hikâyede bu unsurların 
neredeyse tamamı tehdit altındadır.

Bugün Twitter ortamında yayımlanan Mikro Öykü/hikâyeyi 
Küçürek Öykü/hikâye’den farklı olarak değerlendirme çabasının 
temelinde Mikro Öykü için biçilen uzunluğun etkisi büyüktür: 
140 klavye vuruşu, yani bir sözcükle 18-20 sözcük arası.  Daha 
açıklayıcı olması bakımından bu öykülerin bir ya da iki cümleden 
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ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Art arda atılan tweet’lerle öykünün 
uzatılmasının mümkün olduğunu, “seri tweet hikâye”nin mümkün 
olduğunu, okuyucuların tweet’lere kendi tweet’leri ile ekleme 
yapabileceklerini belirtelim. İşte bu noktada mikro öyküden küçürek 
öyküye doğru bir evrilme de gerçekleşebilmektedir. Küçürek 
öykünün yaygınlaşmasında genel olarak teknolojik aygıtların 
etkisiyle zamanın daralması, hayatın hızlanması, dünyanın 
küçülmesi gibi unsurlardan söz edilirken, Mikro hikâye için bunun 
bir adım daha ilerisine geçmiş olduğumuz ortadadır. Mikro hikâye, 
telefonlarla avucumuza sığdırılan dünyada, herhangi bir yer ile saat 
farkı olmaksızın aynı anı yaşadığımız, önümüze serilen felaketlerin 
ve mutlulukların anında içerisinde bulunduğumuz, savaşı, vahşeti, 
merhameti hadiselerle eşzamanlı olarak oturduğumuz kanepede 
soluyabildiğimiz bir bakımlık, bir görümlük, bir okumalık, 
neredeyse bir cümlelik hikâyelerdir: Okunur ve geçilir; gözler dolar 
ve geçilir; gülümsenir ve geçilir; şaşırılır ve geçilir; kalp sızlar ve 
geçilir. Geçtikten sonra yeni tweet’te o kadar ilgisiz başka bir haber 
ya da metinle karşılaşılır ki önceki tweet unutulur.

Edgar Allen Poe’nun hikâyeyi tanımlarken sözünü ettiği “bir 
seferde okunabilecek uzunlukta olmalı” (Cambaz Yumuşak, 2013:2) 
kıstasının yeni yüzyılda ne seviyede kısaldığını gördüğümüzde 
türün Ruth J. Kilchenmann’ın dediği gibi kendi kendini 
yenileyebilen tek tür olması gerçeğini daha iyi anlamaktayız. Şu 
hâlde Twitter öykücülüğü olarak gündeme gelen Mikro Öyküyü/
hikâyeyi Küçürek Öykü/hikâye’den bütünüyle ayrı bir tür olarak 
adlandırmak için erken olduğunu söyleyebiliriz. Hikâye çok çok 
küçülmüştür; belki aforizmalara yaklaşmıştır; ancak seri tweet’lerle 
desteklenen örnekleri de bulunduğundan keskin bir ayrıma gitmek 
henüz mümkün görünmüyor.

Burada Firdevs Cambaz Yumuşak’ın “Kısa Kısa (Küçürek) 
Öykünün Tanımı, İmkânları ve Sorunları” adlı makalesinde 
“Dolayısıyla henüz öykünün tanımı, kuralları ve sınırları konusunda 
bile pek çok problem söz konusu iken küçürek öykünün hâlâ inşa 
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edilmekte olan bir tür olduğunu bile söylemek mümkündür.” 
(Cambaz Yumuşak, 2013: 3) yargısını destekliyoruz. 

4. Mikro Öyküde Mehmet Kardaş ve Bazı Örnekler

Twitter’i yeni bir yaratıcılık alanı olarak değerlendiren 
Hasan Cömert, en fazla 140 vuruştan oluşan hikâyelerin (Twitter 
fiction) yayımlandığı Thaumatrophe adlı bir dergiden söz eder. 
“En fazla 140 vuruştan oluşan hikayelerin yayımlandığı derginin 
yazarlarından Nathan E. Lilly, Ernest Hemingway’in kısa hikayesini 
‘harika bir Twitter fiction örneği’ olarak gösteriyor: “Satılık: Bebek 
ayakkabıları. Hiç giyilmemiş.” (“For sale: Baby shoes, never 
worn.”) Hemingway’in kendisi de bu hikayesinin en iyi hikayesi 
olduğunu söylemişti. O yüzden 140 vuruşta hikâye yazmak; kimine 
göre az kelimeyle çok şey anlatmak manasına geliyor. Yani yeni 
bir mecradan fazlası; bu yazma biçiminin varoluşundan öte edebi 
değerinin karşılığını bulmasıyla alakalı.” (Cömert, 19.03.2012).

Cömert (19.03.2012), Komedyen Sean Hill’in de, Twitter’da 
açtığı hesapla, Twitter öykücülüğüyle ilgili örnekler verdiğini ve 
bu öyküleri ‘Very Short Stories: 300 Bite-Size Works of Fiction’ 
adında bir kitapta topladığını belirtir.

Başlangıçta 140 vuruşun sağlıklı bir edebiyat ürünü ortaya 
çıkmasına engel olacağı düşünülse de zaman içerisinde bu işle 
uğraşanların metnin fazlalıklarını atmaya alışıp damıtılmış öyküler 
ortaya çıkardıklarına şahit olunur. Cömert, Japonların Haikuları 
ya da Oruç Aruoba’nın cümlelerinin bu metinlerden çok da farklı 
olmadığını düşünür.

Türkiye’de Twitter platformunda her gün çoğalan bireysel 
mikro hikâye denemeleri içinde daha profesyonel bir tavır sergileyen 
ve tweet’lerini kitaplaştıran Mehmet Kardaş, türün ilklerinden 
biridir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik okuyan Mehmet Kardaş Kayıp 
Dünya dergisinde (02.05.2020) kendisiyle yapılan bir mülâkatta, 
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2009’dan beri küçük öyküler yazdığını 2017’den itibarense aralıksız 
her güne tek tweet’lik Bilimkurgu Mikro hikayeler yazmaya 
yöneldiğini söyler. Kendisinde bu düşüncenin oluşmasında 
Entropol Yayınevinin düzenlediği bir Mikro Öykü yarışmasının 
etkisi olduğunu, her gün okura açık bir platformda tek cümlelik 
bir kurgu yapmaya kalkışırsa okuyucu etkisiyle zorunlu olarak 
yazmaya devam edeceğini düşündüğünü belirtir. Yaklaşık 200 
öyküden sonra işin rutin hâle geldiğini görür. Öykülerini her gün, 
akşam yazan Mehmet Kardaş, öykü sayısı 1000’i geçtiği için şu an 
asıl sorunun kendisini tekrar etmekten sakınmak olduğuna inanır. 
“BK Mikrohikaye” adlı Twitter hesabının ardından “Micro Scifi” 
adlı İngilizce bir hesap daha açan yazar, burada mikro hikâyelerini 
İngilizceye çevirip okuyucu kitlesini geliştirmeyi hedeflemiştir. 
Yazarın mikro hikâyelerinden daha fazlası olmak isteyen cümlelerini 
genişleterek yeni hikâyeler yazmak istediğini söylemesi dikkat 
çekicidir. Kardaş, mikro öyküleri daha fazla kişi tarafından okunsun 
diye öykülerini e-kitap olarak kitaplaştırdığını da ifade eder: 365 
Mikrobilimkurgu 1 ve 365 Mikrobilimkurgu 2, bunlardan ikisidir. 
Kardaş, kendisine sorulan “Bir mikro hikâye son halini alana kadar 
hangi safhalardan geçiyor?” sorusuna şu cevabı verir:

“Genelde en uzun zaman alan kısmı daha önce yazmadığım 
bir şey bulmak için beyin fırtınası yapmak oluyor. Bazen bir 
kelimeden veya kulağa hoş gelen bir replikten yola çıkıyorum, 
bazen de öykü neredeyse her şeyiyle kafamda beliriyor. Bu 
aşamadan sonra öyküyü karakter sınırına bakmaksızın yazıyorum. 
Yazınca vaktim varsa, taze bir gözle bakabilmek için 5-10 dakika 
bir süre dinlenmeye bırakıyorum. Sonrasında geri dönüp, gözüme 
çarpan her kelimeyi tek tek silerek öykünün kafamdaki anlamının 
bozulup bozulmadığına bakıyorum. Amaçladığım anlamı ne kadar 
az sözcükle verebilirsem o kadar iyi. Düzenleme sürecinde, şiir 
kadar olmasa da öykünün okunduğu zaman bir ritme sahip olmasını 
da sağlamaya çalışıyorum.” (Kardaş, 02.05.2020).
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Mehmet Kardaş’ın Twitter mikro öykülerinden örnekler: 
“ 1-   RASTGELE ÖYKÜ, 10 Ekim 2019

İnternet, gerçekten çok yalanlarla doluydu.
İkisini ayırt etmesi için piyasaya bir yapay zekâ sürüldü.
İşe de yarıyordu, yalan söylemeyi çabucak öğrenmeseydi.

2-      UZAKTAN, 3 Eylül 2017
Aklı başka yerdeydi. Vücuduna uzaktan bağlanıyordu.

3-     TOZPEMBE, 24 Nisan 2018
Dünyayı siyah beyaz görmek, iyi kötüyü her daim bilmek 
onu iyice karamsar yapmıştı.
Bakış açısını değiştirme vaktiydi.
Eski artırılmış gerçeklik gözlüğünü çıkardı, yeni toz 
pembe gözlüğü taktı.
Her şey daha güzel olacaktı.

4-      İNANILMAZ, 25 Nisan 2018
İnanamıyordu, inanma yetisinin silindiğine. İşe yaramıştı 
o zaman.” (Kardaş, 2022)

Mehmet Kardaş’tan ilham alarak Twitter öyküleri yazan Ümit 
Büyükyıldırım ise Mikro öyküleri çağın tüketim standartlarına en 
uygun içerikler olarak görür. Yazar, “zamanın giderek daha değerli 
hale geldiği ve dikkat dağıtıcı unsurların arttığı bir dönemde bu tarz 
içeriklerin hem oluşturulması hem de tüketilmesi”nin diğerlerine 
göre daha kolay olduğunu düşünür. Büyükyıldırım (2020: 3-4), 
Mikro öykülerin bir başka avantajının daha olduğuna inanır, 
“kısa öyküler için bir kuluçka ortamı olarak kullanılabilmesi. 
Kısa öykülerde yakalanan güzel bir tema, genişletilerek romana 
dönüştürülebildiği gibi, mikro öykülerde yakalanan güzel bir fikrin 
de kısa öyküye dönüştürülmesi olasılığı var.”.

Burada bilinçli bir şekilde bir edebiyat üretme kastı taşıyıp 
taşımadığını bilmediğimiz, ancak metinlerinde mikro öyküyü 
fazlasıyla hissettiren birkaç örnek daha vermekte yarar var. Hasan 
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Cömert’in işaret ettiği bu mikro öyküler, türün bir tweet’le sınırlı 
gerçek örnekleridir:

“@burakaksak
bir sabah, yanında çayın sigaran, açarsın gazeteyi, kocaman harflerle 
atılmış bir manşet; “bugün de kimse ölmedi.” ütopyalar güzeldir, 
evet.
@ben_vesaire
karanlıkta cızırdayan bir neon kalbi. yansa bi türlü. yanmasa bi 
türlü. yolun ortasındaki beyaz çizgileri sayıyor. bir. iki. üç. tıp.
@ben_vesaire
lavabonun içinde iki kirli bardak. iki bardaktan fazlası. hikayenin 
aslı.
@parasut
trafik tıkanınca bastı kornasına, “delirtti beni bu trafik” diye 
bağırdı. elindeki direksiyonu yere koydu, bağdaş kurup oturdu.” 
(Cömert,19.03.2012)

5. Sonuç

Tüm dünyada son yirmi yıldır süratle şekillenmeye çalışan 
“twitterature” kavramı, birçok farklı denemelerle okuyucuyu ve 
yazarı kazanarak, yeni bir edebiyat ortamı yaratmaya çalışmaktadır. 
Cep telefonu mesajlarından roman oluşturmak, kitle destekli 
ortak roman yazmak hep bu düşüncenin sonuçlarıdır. Tutulur 
yahut tutulmaz, neticede sistem bu ürünlere muhatap olacak 
kitleleri sınayacak ve karşılık görmesi halinde piyasaya bu eserleri 
sunacaktır. Twitteratur/Twitter edebiyatı içerisinde “Twitter Öykü”, 
ayrı bağımsız bir başlık olarak değerlendirilmelidir.

Modern hikâye, ülkemizde de dünya edebiyatındaki gelişimine 
uygun bir süreç yaşamıştır. Türün sınırlarının az çok netleşmesinde 
gazeteciliğin etkisi yadsınamaz. 19. Yüzyıldan itibaren çeşitli 
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safhalardan geçen türün, kısası ve uzunu üzerine birçok 
değerlendirmeler yapılmış, 20. Yüzyılda “küçük, minimal, küçürek, 
çok çok küçük” hikâyelerden söz edilmiştir. 21. Yüzyılda cep telefonu 
ve internet teknolojilerinin insanoğluna sunduğu sanal ortamlar, 
hikâye türü için de yeniden yaratılma alanlarına dönüşmüştür. 
Bu çalışmanın özelinde Twitter, tek başına bu yaratıcı alanlardan 
biridir. Başlangıçta sadece 140 klavye vuruşuyla sınırlanan “mikro 
hikâye”, süreç içerisinde art arda eklenen seri tweet’lerle biraz daha 
genişleme şansı bulur. Mikro Öykü, Küçürek Öykü nedir, diye 
sorduğumuz ve neredeyse tek bir cümleden oluşan Mikro Öyküyü/
Hikâyeyi, Küçürek Öykü/Hikâye ile ayrı birer hikâye türü olarak 
mı görmeliyiz, sorusunu tartışmaya çalıştığımız bu yazıda her iki 
öykü anlayışının da henüz tam anlamıyla sınırlarının netleşmediğini 
görerek birbirinden bütünüyle ayıramadığımızı söyleyebiliriz. 
İçinde bulunduğumuz zaman; olay örgüsünden, kahramanlardan, 
zaman ve mekândan bağımsız, tek sözcükten 8-10 sözcüğe kadar 
genişleyen yeni bir hikâye anlayışı için kolları sıvamış durumdadır. 
Hepimize iyi okumalar. 
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1. Giriş

Bugün Bulgaristan ve Romanya arasında paylaşılmış 
Dobruca bölgesi Türk dili ve tarihi açısından önemli 
kesişim noktalarından birini oluşturmaktadır. Tarihî süreçte 

gerek Karadeniz’in kuzeyinden gerekse güneyinden pek çok 
Türk boyu bölgeye gelerek burayı yurt tutmuş, birbiriyle karışıp 
kaynaşmışlardır. 

Kuzeyden gelerek zaman zaman bölgeyi kontrolleri altına alan 
Hun, Bulgar, Avar, Uz, Peçenek, Kuman ve Kıpçaklar, artlarında 
silik izler bırakarak tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuşlardır. 
Ancak 13. yüzyıl itibariyle kuzeyden gelen Tatar ve Nogaylarla, 
güneyden gelen Osmanlı Türkleri uzun asırlar boyunca geçen 
mücadelelerden sonra bölgede varlıklarını korumayı başarmışlardır.
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Dobruca’da bugün pek çok milletin yanı sıra Oğuz Türkçesi 
ile konuşan Gagauzlar, evlad-ı fatihânın bakiyeleri, ki bunların 
kalabalık zümresini kendilerine “milletten” diyen, Oğuz Türkçesinin 
Rumeli ağzı ile konuşan ve başkaca bir dilleri olmayan Müslüman 
Kiptîler oluşturmaktadır, farklı zamanlarda Bucak, Kırım ve 
Deşt-i Kıpçak’tan boy içi mücadeleler, bilhassa Rus baskıları 
sebebiyle Osmanlı Devleti’ne sığınan Kerç, Şongar, Tat diye 
adlandırılıp farklı ağızlarla konuşan Tatarlar ve bunlarla tarihleri 
iç içe geçmiş, kendilerine “Noğay” diyen Nogaylar yaşamaktadır 
(Kowalski, 1942, s. 5-13; Ülküsal, 1987, s. 64-79; Eker, 2006, s. 
91-92). Yekûnu ancak yüz bin kişiyi bulan ve çoğunlukla birbiriyle 
Romence veya Bulgarca vasıtasıyla anlaşma temayülünde olan 
bu Türk topluluklarını birleştirenin, bugün için dilden çok din 
olduğu görülmektedir. Hristiyan olan Gagauzlar, Müslüman olan 
Türk nüfusla çoğunlukla temastan kaçınmakta, Müslüman Türk 
nüfus ise kalıcı münasebetlerini diğer Müslümanlarla sürdürmeyi 
tercih etmekte olup varlıklarını bu yolla devam ettirebileceklierini 
düşünmektedirler ve Türkiye ile her açıdan münasebetlerini sıkı 
tutma gayretindedirler.

Tatar ve Osmanlı Türklerine nispeten daha küçük bir zümreyi 
oluşturan Nogaylara gelince, burada kısaca bölgeye geliş süreçleri 
üzerinde durmak yerinde olacaktır. Nogay adının 1270-1299 yılları 
arasında Altınordu’da büyük nüfuz kazanmış Nogay Bey’in adından 
geldiği kabul edilmektedir. Nogay’ın Tokta Han’ın emrindeki bir 
Rus tarafından şehit edilmesinden sonra, ona bağlı Kıpçak boyları 
siyasî birliklerini bozmayarak 15. yüzyılın ortalarında İdil-Yayık 
bölgesine göç edip burada Nogay Ordu Hanlığı’nı kurdular (Temir, 
1992, s. 435). Ancak devlet içinde iktidar mücadelelerine Rusların 
da karışması neticesinde ikiye bölünen Nogaylardan bağımsızlık 
yanlısı olanlar, Rus yanlısı İsmail Mirza’ya karşı duran Yusuf 
Mirza’nın tuzağa düşürülüp öldürülmesinden sonra, kıtlık ve 
açlığın da etkisiyle İdil’in batısına geçip Kırım Hanlığı’na iltica 
ettiler (Tavkul, 2003, s. 39). Bozkırda ileriki zamanlarda da gerek 
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Kırım Tatar Türkleri gerek Kalmuklar gerekse Ruslarla devam eden 
mücadeleler neticesinde Nogay Türkleri Bucak, Kafkaslar ve İdil 
üçgeninde dağılıp nüfus ve siyasî güçlerini kaybettiler (Alpargu, 
2007, s. 59-119). Kırım Hanlığı’nın 1783’te işgaliyle birlikte 
Kırım ve Bucak’taki Nogay Türkleri, bu dönem boyunca Osmanlı 
idaresindeki Dobruca bölgesine ve Anadolu’ya göçtüler (Alpargu, 
2007, s. 129-142). Nogay Türklerinin bir bölümü ise Kafkasya 
Dağları’nın kuzeyine yerleşti. 19. yüzyıl içerisinde Kafkasya’daki 
Rus zulmü sebebiyle binlerce Nogay Türkü yine Osmanlı Devleti’ne 
sığındı (Bice, 1991, s. 43-69; Derin Paşaoğlu, 2009, s. 192-206). 

Tarih içinde farklı coğfrafyalara dağılıp nüfuz ve nüfusları 
azalan Nogaylar, Türkçenin Kıpçak koluna bağlı bir lehçe ile 
konuşmaktadırlar. Nogay Türkçesi, diğer Kıpçak grubu lehçelerinin 
aksine çok geç bir dönemde yazı dili hâline gelmiştir. Nogay 
Türklerinin tarih içinde Kafkasya’da Kumuk; Kırım ve Romanya’da 
ise Kırım Tatar Türkçesi gibi diğer Kıpçak grubu lehçelerini yazı dili 
olarak kullanmaları (Bozkurt, 2002, s. 580) dillerinin ölçünlüleşmesini 
geciktirmiştir. Bugün ancak Kafkasya’da ölçünlüleşip yazı dili 
olarak kullanılan Nogay Türkçesi, Kırım, Romanya, Bulgaristan ve 
Türkiye’de gündelik konuşma dilinden öteye gidememiş olup bu 
alanlarda yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Romanya’da yaşayan Nogay Türklerinin durumunu kemiyet 
ve keyfiyetleriyle izah etmek mümkündür. Romenlerin resmî 
nüfus sayımlarında Tatar Türkleriyle birlikte ele alınan Nogay 
Türklerinin buradaki nüfusları gayriresmî bilgilere göre 2.000 
civarındadır (joshuaproject, 2022). Dobruca’nın Kocali (Lumina), 
Hendekkarakuyusu (Valea Dacilor), Kobadin, Bülbül (Ciucurlia), 
İdriskuyusu, Tulça’nın Mahmudiye, Murgöl, Karaibil, Karamurat 
gibi köylerinde ve Köstence ile Tulça gibi şehirlerinde yaşayan 
Nogay Türklerinin kendilerine dil, din ve tipoloji olarak yakın 
buldukları Tatar Türkleriyle “kaynaşmaları” sonucu Tatarlaştıkları 
ve kendi lehçe niteliklerini bırakmaya başladıkları görülmektedir. 
Şehirlileşme dolayısıyla toprağa ve hayvancılığa bağlı hayat tarzının 
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değişmesiyle kültür aşınımına uğrayan Nogay Türklerinin dillerini 
de gelecek nesillere aktar(a)madıkları anlaşılmaktadır. 

Gençler arasında okulda, sokakta, işte ve hatta evde kullanılan 
resmî dil Romencenin tercih edilmesi de bunda etkili olmuştur. Evvela 
akademik hayatta, sonrasında iş hayatında başarılı olmanın Romenceyi 
iyi kullanmakla mümkün olduğunu gören Türk azınlığın çocuklarının 
yanında Romence konuşarak, Romenceyi ana dili mesabesine 
yükselttikleri, ancak sonradan okullarda Türkçe dersi aldırdıkları ve 
bunda da pek başarı elde edilemediği tarafımızdan gözlemlenmiştir.

Romanya’daki Türklerin Romanya Müslüman Tatar Türkleri 
Demokrat Birliği ve Romanya Demokrat Türk Birliği olmak üzere 
iki çatı altında teşkilatlandıkları, Nogay Türklerinin ise birinci 
birlik içinde bulunduğu görülmektedir. Romanya Müslüman Tatar 
Türkleri Demokrat Birliği’nin yayın organları olan Karadeniz ve Caş 
isimli gazetelerde Romence, Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesiyle 
yazılmış metinler bulunduğu hâlde Nogay Türkçesi ile yazılmış 
yazılar yer almamaktadır. Her sene büyük gayretlerle burada Nogay 
Türklerinin de katıldığı Tatarca kursları açılmasına rağmen bugüne 
kadar Nogayca kursları düzenlenmemiştir. Nogay Türklerinin de 
bunlardan rahatsız olmadıkları, bir yazın oluşturmak için çaba sarf 
etmedikleri ve Tatar üst kimliğini benimsedikleri anlaşılmaktadır.

Bugün Romanya Tatarlarının önemli kalemlerinden biri olan 
Güner Akmolla’dan Murtazayeva’nın (2010, s. 81) derlediği metinde, 
“esḳı turḳ tatar ḳoylerı K ͑ipcaK ͑ların zamanindan soŋra osmanlıların 
zamanindan soŋra noğay degen tatar tārihın zamanĭndan biŋ beş 
yúzlerden kelgende” denerek Nogayların Tatarların alt kolu olduğu 
ifade edilmektedir. Bu araştırmacının yaptığı başka derlemelerde, 
Köstence’de oturduğu anlaşılan 75 yaşındaki Abibulla Şefik 
(Murtazayeva, 2010, s. 98) ile Tulça Babadağı’nda yerleşik olduğu 
görülen 73 yaşındaki Yusuf Salim Ruşen’in (Murtazayeva, 2010, s. 
107) de aynı kabulde oldukları görülmektedir. 

Nogay ve Tatar Türkçeleri Kıpçak koluna bağlı birer lehçe 
olsa da bu ikisi arasında gerek ses bilgisi, gerek şekil bilgisi ve 
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gerekse söz varlığı bakımından farklılıklar mecuttur. Bu farklardan 
birini de burada ele alınan /-(A/y)tAn/ eki oluşturmaktadır. 
Dobruca’da bulunduğum 2004-2006 yılları arasında Nogay 
Türkleri ile görüşmelerimde çok az da olsa bu ekin kullanıldığını 
müşahede ettim. Dr. Ciden Sena Menabit’in (2006) bu dönemde 
Dobruca Nogay Türklerinden derlediği ve doktora tezinde sunduğu 
metinlerde de eke tek tük rastlanmaktadır. Bu da ekin bölgede 
yaşayan Nogay Türkleri arasındaki kullanımının azlığını/azaldığını 
göstermektedir. Nazmiye Murtazayeva’nın (2010), “Kırım Türkçesi 
Romanya Köstence Ağzı -Ses Bilgisi, Metin, Sözlük- adlı yüksek 
lisans çalışmasında Nogaylardan yaptığı derlemelerde de biçimbirim 
çeşitli işlevleriyle yer almaktadır. 

Ekin diğer örnekleri, değerli halkbilimciler Mehmet Ali Ekrem 
ve Mehmet Ali Hilmiye’nin Dobruca’daki Osmanlı, Tatar ve Nogay 
Türklerinden derledikleri masalları içeren Tepegöz (1985) adlı eser 
ile Dr. Nedret Mahmut ve Dr. Enver Mahmut çiftinin bölgedeki 
Tatar ve Nogay Türklerinden derleyip yeniden kaleme aldıkları 
Bozcigit (1988) adlı eserden tespit edilmiştir. 

2. Ekin Yapısı ve Tarihçesi

Ek, Dobruca Nogay Türkçesinde ünsüz ile biten fiillerden sonra 
/-Atan/, ünlü ile biten fiillerden sonra /-ytan/ biçiminde, Kafkasya 
Nogay Türkçesinde ünsüzlerden sonra /–Atagan/, ünlülerden sonra 
/-ytagan/ (Ergönenç, 1998, s. 97; Atay, 1998, s. 146) şeklinde 
gelmektedir. Eke Kazak, Karakalpak, Sibirya Tatar, Uygur, Özbek 
Türkçeleri gibi bazı Türk lehçelerinde çeşitli biçim ve işlevlerle de 
rastlanmaktadır.  

Ekin Kazak Türkçesindeki türevinin gelişimini Öner (1998, 
s. 152) –a tur-gan // -a dur-gan > -a-tu(r)gan > a-tu-gın > atın 
şeklinde, Bacanlı (2010, s. 71) Altay Türkçesindeki türevini -a 
“zarf-fiil” + tur- “yardımcı fiil” + -gan “portterminallik eki” > -atan 
biçiminde, Kafkasya Nogay Türkçesi türevini ise Baskakov (1973, 
s. 224) ve Ergönenç (1998, s. 97) A/y zarf fiil eki + tur- yardımcı 
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fiil+GAn sıfat-fiil eki şeklinde açıklamaktadırlar.  Bu açıklamaların 
Türk dilinin tarihî gelişimine uygun olduğu görülmektedir. Buradan 
hareketle ekin Dobruca Nogay Türkçesinde Kazak Türkçesinden 
farklı geliştiği, Kafkasya Nogay Türkçesindeki hâlinin ise ekin bir 
önceki aşamasını oluşturduğu söylenebilir. Dobruca’daki Nogay 
Türkçesinde ekin /–Atan/, /-ytan/ şeklinde bulunması, Nogay 
Türkçesinin mevcut üç ağzından (Ergönenç Akbaba, 2009, s.32-
33) başka yeni bir ağzının varlığını ortaya koymaktadır ki bu ağzı 
adlandırmak için “Dobruca Nogay Türkçesi” ifadesi önerilmiştir.

Eke Özbek, Uygur, Kazak, Karakalpak, Kafkasya ve Dobruca 
Nogay Türkçeleri gibi farklı Türk lehçelerinde rastlanması, onun 
fiil+zarf-fiil eki+tasvir fiili+zaman eki yapılarının yaygın olarak 
kullanılmaya başlandığı Oğuz, Kıpçak ve Harezm Türkçelerinin 
geliştiği Orta Türkçe döneminde ortaya çıkmış olabileceğini gösterir. 
Bahsedilen ek oluşumuna örnek olarak –(y)IsAr (Uyğur, 2007), -(I)
yor (Demirci, 2008)    ekleri verilebilir. Ekin oluşumundaki ses 
değişimlerini aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür.

-A/y t u r – ġ a n  Akıcı ünsüzün düşmesi
             ↓
-A/y t u Ø - ġ a n  Bir ünlünün komşu bir ünlüye benzemesi
          ↓
-A/y t a Ø - ġ a n  Sızıcı ünsüzün düşmesi (Kafkasya 

Nogaycasındaki hâli)
                     ↓
-A/y t a Ø – Ø a n  Karşılaşan iki ünlünün uzun ünlüye 

dönüşmesi  
          ↓           ↓
-A/y t â Ø – Ø Ø n  Uzun ünlünün normalleşmesi
          ↓
-A/y t a Ø – Ø Ø n  Ekin Dobruca Nogay Türkçesindeki 

hâlini alması
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Ekin Kazak Türkçesindeki şekli gerek Dobruca gerekse 
Kafkasya Nogay Türkçesinin aksine, kalınlık-incelik uyumuna 
uymaktadır. Dobruca ve Kafkasya Nogay Türkçelerinde ise ekin 
bağlantı ünlüsü/ünsüzü, üzerine geldiği fiile göre değişmektedir. Ek 
aşağıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, ünlüyle biten bir fiilden 
sonra “y” ünsüzüyle birlikte kullanılmakta; ünsüzle biten bir fiilden 
sonra ise fiilin son hecesindeki ünlü kalın ise “a”, ince ise “ė/e” ile 
fiile bağlanmaktadır.

3. Ekin İşlevleri:

Ekin işlevlerinde Dobruca Nogay Türkçesi ile Kafkasya
Nogay Türkçesinin paralellik gösterdiği görülmektedir. 

3.1.	Sıfat-Fiil	Eki	Olarak	Kullanımı

Ergönenç Akbaba (2009, s. 188) “Şimdiki Zaman Sıfat-Fiil 
Ekleri” başlığı altında, ekin Nogay Türkçesinde yaygın olarak 
kullanıldığını belirterek “-DIk, -An, -mAktA” eklerinin işlevlerine 
sahip olduğunu dile getirmektedir. Dobruca Nogay Türkçesinde 
de eke bu işleviyle rastlanmaktadır. Aşağıda, metinlerdeki sınırlı 
örneklerini verdiğimiz ekin bu işlevinin kullanımdan düşmeye 
başladığı görülmektedir.

Sonra sŭrme kozgye sŭrŭlėtan sŭrmesı bar edı ķart nenemdıŋ. 
(Menabit, 2006, s. 328) 

(Sonra sürme, göze sürülen sürmesi vardı ihtiyar ninemin.)
“Sofema”diytan bır firmada Basarabi’ta. (Menabit, 2006, s. 

340) 
(“Sofema” denen bir firmada Basarabi’de)
Babay, bızdı ziyan ėtėtan bır cılan eken be!, diydı. (Mehmet 

Ali ve Mehmet Ali, 1985, s. 186)
(“Babacığım! Bize zarar veren, bir yılanmış be!” diyordu.)
ḫaḫraman peyğamber tuwul ama iyġılı̆̇g yasaytan insannarğa 

nē ḳorne de (Murtazayeva, 2010, s. 217)
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(Kahraman, peygamber değil ama iyilik yapan insanlarlara ne 
görünüyor da) 

3.2.	Şimdiki	Zaman	Eki	Olarak	Kullanımı

Taranan eserlerde bu işleviyle sadece birkaç örneği tespit 
edilen ekin Kafkasya Nogay Türkçesindeki işlevini Ergönenç 
Akbaba (2009, s. 124) “Bu kip, önceden başlamış olan ve şimdiki 
zamanda aralıklarla tekrarlanarak devam eden bir hareketi ifade 
eder.” şeklinde açıklamaktadır. Ekin bu işlevinin Dobruca Nogay 
Türkçesine de denk düştüğü görülmektedir. Ergönenç Akbaba 
(2009, s. 124) bu tip şimdiki zaman ekinin edebî dilde çok yaygın 
olmadığını ifade etmektedir. Her iki Nogay Türkçesinde de ekin bu 
kullanımının azlığından hareketle bu eğilimin kadim bir zamanda 
ortaya çıktığı söylenebilir.

-Kaş, onday şiy bolatan	 mı? Diy kart, kartayganda menĭ
alcĭgan, dep bilesiñ mi? (Mahmut ve Mahmut, 1988, s. 28)

(“Hiç öyle şey oluyor mu / olur mu?” diyor ihtiyar. 
Yaşlandığında beni “bunak” diye mi hatırlayacaksın?)

evelí onday sertlı̆̇k sayğı bolğan süyġı bolğan sŭn bĭr şi bosa 
K͑͑ ĭrrım tatarı diytannar (Murtazayeva, 2010, s. 222)

(Önceleri öyle sertlik saygı varmış sevgi varmış. Sonra bir 

şey olsa Kırım Tatarı diyorlar.) 

şímdí bazĭda bazĭda tatarlarda bĭr ͜  parşaḫay K͑ annarında bī 
barşaḫay ḫawğa bar ya ḫawğa bolatan bĭraz ḫawğa bolmasa 
tatarlıK͑ bolmas (Murtazayeva, 2010, s. 110)

(Şimdi bazen Tatarlarda biraz kanlarında bir miktar kavga var 
ya kavga oluyor. Biraz kavga olmasa Tatarlık olmaz.)

3.3.	Şimdiki	Zamanın	Hikâyesinde	Kullanımı

Kafkasya Nogay Türkçesinde olduğu gibi (Ergönenç Akbaba, 
2009, s. 124) Dobruca Nogay Türkçesinde de ek çoğunlukla şimdiki 
zamanının hikâyesinin teşkilinde kullanılmaktadır. 
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Taranan Dobruca Nogay Türkçesi metinlerinde ekin 
çoğunlukla hikâye kipi içinde yer almış olmasından işlerliğinin 
azaldığı anlaşılmaktadır. Bunda Dobruca’daki Nogayların Tatar 
Türkleriyle karışıp kaynaşmalarının yanı sıra resmî dil Romencenin 
etkili olduğu söylenebilir.  Aşağıda ekin bu kullanımının sınırlı 
sayıdaki örnekleri verilmiştir: 

Evelĭ mireasa ķıyılmiytan	edı. Sade erten	kiylėtan	edı. Betıŋ 
aşķanda kiylėtan	edı. (Menabit, 2006, s. 324) 

(Önce gelinlik giyilmemekteydi. Sadece sabahleyin 
giyilmekteydi. Yüz açımında giyilmekteydi.)

Kelınden bıraz bırşiyler alıp, şeuºvre meuºvre, batik, basmalar 
alıp şo yerde koy kĭşlerımen kudalarman kureş bolatan	 edı. 
(Menabit, 2006, s. 300)1 

(Gelinden biraz bir şey alıp, çevre mevre, baş örtüsü, basmalar 
alıp şu yerde köylüler ve dünürlerle güreş oluyordu.)

O toy da dŏrt kun bolatan	 edı, ya, Noĝaylarda. (Menabit, 
2006, s. 337)

(O düğün de dört gün oluyordu ya Nogaylarda.)
Ŏldı, onyedı Ağŭstos’ta, altıncı ķata otratan	edıler. (Menabit, 

2006, s. 338)
(On yedi Ağustos’ta öldü. Altıncı katta oturuyorlardı.)
Şcola’ĝa baraman, alemdıŋ artından bır ekĭ ders, bır ekĭ 

ders, ŭyretmenĭme calbarıp alıp alemdıŋ ardın dersıme yetışėtan	
edım, bır de premiant edım, o ķadar ambiţios edım bo Fikrėtmen. 
(Menabit, 2006, s. 332)

(Okula gidiyorum, âlemin ardından bir iki ders, bir iki ders 
öğretmenime yalvarıp [izin] alıp herkesin ardından dersime 
yetişiyordum, bir de ödüllü idim, o kadar sevgili idim bu Fikret’le.)

Anda mında Tatarlar kureş yasaytan	edı. (Menabit, 2006, s. 
296)

1  Bu örnek Tatar Türkçesi ile ilgili derlemeler arasında verilmiş. Tatar ve Nogay 
Türkleri arasındaki ilişkinin boyutunu göstermesi bakımından önemli bir veri 
olarak değerlendirilebilir.
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(Orada burada Tatarlar güreş yapmaktaydı.)
Ana onday şiyler pışırıp, kozı ėtlerımen yarım yarım kozı ėtlerı 
taºvalarıŋ ŭstŭne gŭveşlermen toplaşıp aşaytan	 edıler. (Menabit, 
2006, s. 322)

(İşte öyle şeyler pişirip, kuzu etleriyle yarım yarım kuzu 
etleri tavaların üstüne güveçlerle bir araya gelip yemekteydiler.)
Şíndĭ K͑ artlıK͑ ŭnŭttım babam ep aytaberetanedı zawalı bek şı̆̇ ḳıy 
ḳop şiler bĭletanedı şı̊ ndı annatatanedı bı̆̇zge (Murtazayeva, 2010,
s. 216).

(Şimdi yaşlılık, unuttum. Babam hep anlatıveriyordu. Zavallı 

pek anlatıyor, çok şeyler biliyordu. Şını anlatıyordu bize.) 
toyda ḳıyew kelı̆̇n kelecekte at arabaman şığatanedĭler at 

arabaman şığatanedĭler aldĭna başta kiyewıŋ atı ketetanedı 
(Murzatayeva, 2010, s. 153)

(Düğünde güvey gelin geleceği zaman at arabasıyla 
çıkıyordular. At arabasıyla çıkıyordular önüne. Başta güveyin atı 
gidiyordu.)

4. Sonuç

1. Ek, Dobruca Tatar Türklerince kullanılmamakta, Dobruca
Nogay Türkleri tarafından kullanılmaktadır. Ekin farklı biçim ve 
işlevlerdeki kullanımlarına Kazak, Karakalpak, Uygur, Özbek, 
Altay Türkçeleri gibi çeşitli Türk lehçelerinde rastlanmaktadır.

2. Ekin [(zarf-fiil eki) + (tasvir fiili) + (sıfat-fiil)] yapısından
geliştiği anlaşılmaktadır. 

3. Kafkasya Nogay Türkçesinde ekin daha eskicil şekline
rastlanmaktadır. Dobruca Nogayları ise ekin ses bilgisi açısından 
daha sonraki bir dönemde ortaya çıktığı söylenebilecek bir şeklini 
kullanmaktadırlar. 

4. Şimdiki zaman sıfat-fiili ve şimdiki zaman eki olarak da
kullanılan /-(A/y)tan/ ekine daha ziyade şimdiki zamanın hikâyesi 
yapısında rastlanmaktadır.



DOBRUCA NOGAY TÜRKÇESİNDEKİ /-(A/Y)TAN/ EKİNİN YAPISI . . .     91

5. Tespit edilebilen örneklerin sınırlılığından ekin işlerliğinin 
gittikçe azaldığı ve yok olma sürecine girdiği görülmektedir. 
Bunda Dobruca Nogay Türklerinin Tatar Türkleriyle kader birliği 
yapıp onların içinde erimelerinin yanı sıra resmî dil Romencenin 
baskısının da etkili olduğu açıktır.  

KAYNAKLAR

Alpargu, M. (2007). Nogaylar. İstanbul: Değişim Yayınları.
Atay, A. (1998). Nogay Türkçesi Grameri. Kayseri: Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora tezi.
Bacanlı, E. (2010). Altay Türkçesindeki –atan Ekinin Görünüş-

Zamansal ve Kiplik Anlamları. Bilig. Güz 2010, Sayı 55. 71-92.
Baskakov, N. A. (1973). Grammatika Nogayskogo Yazıka 

Fonetika i Morfologiya. Çerkessk.
Bice, H. (1991). Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler. Ankara: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Bozkurt, F. (2002). Türklerin Dili. Ankara: Kültür Bakanlığı.
Demirci, K. (2008). Dilbilgiselleşme Üzerine Bir İnceleme. 

Bilig. Bahar/2008, S. 45. 131-144.
Derin Paşaoğlu, D. (2009). Nogaylar, Nogay Göçleri ve 

Türkiye’deki İskânları. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. Yüksek lisans tezi.

Eker, S. (2006). Ekstra küçük bir dil olarak Romanya “Tatar 
Türkçesi”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 
23, Sayı 2. 85-100. 

Ekrem, M. A. (1976.). Kırım ve Nogay Türklerinin Osmanlı 
Devrinde Dobruca’ya ve Tüm Rumeli’ye Geçmeleri ve Yerleşmeleri. 
VIII. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Ekim 1976. III. Cilt. Ankara: Türk 
Tarih Kurumu Yayınları.

Ergönenç Akbaba, D. (2009). Nogay Türkçesi Grameri Ses ve 
Şekil Bilgisi. Ankara: Grafiker Yayınları.



92     ELEŞTIREL OKUMALAR FILOLOJI - I

Ergönenç, D. (1998). Nogay Türkçesinde Fiil. Ankara: Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek lisans tezi.

Joshuaproject (2010). Nogai in Romania. https://joshuaproject.
net/countries/RO [27.09.2022]

Kowalski, T. (1942). Dobruca’da Türk Etnik Unsurlar. 
Rocznik Orjentalistyczny Cilt XIV, s. 66-80’den ayrı basım. Çev. 
Ferit Devellioğlu. Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi.

Mahmut, E. ve Mahmut, N. (1988). Bozcĭgĭt.  Bucureşti: 
Kriterion Kıtap Uyi.

Mehmet Ali, E. ve Mehmet Ali, H.  (1985). Tepegöz. Bükreş: 
Kriterion Kıtabevı.

Menabit, C. S. (2006). Yazılı ve Sözlü Kaynaklara Dayalı 
Romanya Türklerinin Dili ve Söz Varlığı. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora tezi.

Murtazayeva, N. (2010). Kırım Türkçesi Romanya Köstence 
Ağzı –Ses Bilgisi, Metin, Sözlük-. Sakarya: Sakarya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek lisans tezi.

Öner, M. (1998). Bugünkü Kıpçak Türkçesi. Ankara: Türk Dil 
Kurumu Yayınları.

Tavkul, U. (2003). Kafkasya’daki Nogay Tatarlarının Etno-
politik Durumları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz. Kırım Dergisi. 
Sayı 11. 38-46.

Temir, A. (1992). Nogay Hanlığı. Türk Dünyası El Kitabı I. 
Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. 

Uyğur, S. (2007). -(y)IsAr Gelecek Zaman Ekinin Yapısı 
Üzerine. Turkish Studies. Vol. 2/4, Fall 2007.

Ülküsal, M. (1987). Dobruca ve Türkler. Ankara: Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.


