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LEHÇE İÇİ AKTARMADA “YALANCI EŞ DEĞERLİK”
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ÖZET

Türkçe içi aktarma hatalarının önemli bir kısmı, “yalancı” eş değerlikten 
kaynaklanmaktadır. “Yalancı eş değerlik”, kaynak ve hedef anlaşma birimlerinde 
bulunan ve eş değer gözüken kelime, yapı ve dizim birimlerinin eş değer olmaması 
durumudur. Buna, hem Türkçenin lehçeleri hem de bir lehçesinin dönemleri 
arasında rastlanmaktadır.

Bu çalışmada Anadolu’da 12. yüzyıldan itibaren kendine mahsus siyasî ve 
sosyal şartların etkisiyle gelişen Oğuz Türkçesi'nin iki dönemi, yani Eski Anadolu 
ve Türkiye Türkçesi, arasındaki “yalancı eş değerlik” incelenmektedir. Buradan 
çıkan sonuçların, diğer Türk lehçelerinin dönemleri arasında da geçerli olduğu, 
söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Türkiye Türkçesi, lehçe içi 
aktarma, “yalancı eş değerlik”.

ABSTRACT

“The False Friendship” in Intra-Lingual Translation

Considerable number of Turkic intra-lingual translation errors stem from false 
friendship cases. ‘False friendship’ is a phenomenon that arises in translations when 
certain morphemic, syntactic or lexical elements of the source language appear 
to have seeming equivalents in the target language and the resemblances that 
are restricted to appearance are misinterpreted as direct linguistic equivalences. 
Various examples of false friendship cases can be encountered in the synchronic 
and diachronic levels of Turkic translations.

This study investigates the false friendship phenomenon existing within the 
Old Ottoman Turkish and Turkish stages of Oghuz Turkic that have developed 
under the influence of unique political and social conditions in Anatolia 12th 
century onwards. The results of the investigation are hypothesized to be valid for 
other periods of Turkic.

Key Words: Old Ottoman Turkish, Turkish, intra-lingual translation, false 
friends (“faux amis”).
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GİRİŞ

Diller, konuşurlarının dili her an yeniden üretmeleri (“söz”) sebebiyle ses, 
yapı, anlam ve dizim bakımından sürekli bir değişim içindedir. Bu özelliği 
sebebiyle dil, “canlı bir varlık” ola rak bile nitelendirilmiştir (Ergin, 1972: 4). 
Dildeki değişim, eş zamanlı ve art zamanlıdır. Bir başka deyişle dil, bir yandan 
konuşulma alanı üzerinde, diğer yandan zaman süresi boyun ca değişmektedir. 
Konuşurlar tarafından kendi dönemlerinde kolayca fark edilemeyen, dil içi ve 
dil dışı sebeplere göre az veya çok olabilen bu değişim, iki zaman noktası veya 
coğrafî alan ara sında yapılacak karşılaştırmalarda daha açık görülebilir.

Türk dili de bilinmeyen zamanlardan bu yana çeşitli dil içi ve dil dışı sebeplerle 
deği şi me uğramıştır ve uğramaktadır. Bu yüzden bugünkü Türk Dünyası 
(“Turcia”), dil yönünden bir bütünlük göstermemektedir. Kaynak bakımın dan 
Uygurca, Bulgarca, Kıp çak ça, Oğuzca gi bi “te mel leh çe” le re ayrılmakta; bun lar 
da ses, yapı, kelime hazinesi ve dizim yön ünden bir bir le ri ne farklı uzak lık taki 
“ikincil leh çe” le re bö lün mek te dir1.

Bunlardan biri de bugün kullanılmakta olan Türkiye Türkçesi’dir. Bu, 
Anadolu’da 12. yüz yıldan itibaren kendine mahsus siyasî ve sosyal şartların 
etkisiyle gelişen Oğuz Türkçe si nin2 veya “Anadolu merkezli Batı Türkçesi”nin 
üçüncü evresidir ve doğrudan Osmanlı Türkçe si’ne dayanmaktadır. Osmanlı 
Türkçesi de bir önceki evre olan Eski Anadolu Türkçe si ’ne dolaylı olarak 
dayanmaktadır.

Anadolu merkezli Batı Türkçesi’ne, Türkçenin en verimli koludur, denebilir. 
Çünkü yak laşık sekiz yüz yıl içinde Anadolu ve çevresindeki bölgelerde her 
türden sayılamayacak kadar çok eser meydana getirilmiştir. Bunlardan bazıları, 
bugün bile çeşitli açılardan önemini kay bet memiştir. Geçmişle kültür bağlarının 
korunabilmesi için Dede Korkut Hikâyeleri, Âşık pa şazâde Tarihi, Evliya 
Çelebi Seyahatnâmesi, Bakî Divanı gibi daha nice değerli eserler, asla göz 
ardı edilemez. Ancak bu eserleri okumak, yazıldıkları zamanda yaşayanlar için 
herhangi bir zorluk teşkil etmemesine rağmen3, aradan geçen süre arttıkça dildeki 
değişimler sebebiyle zor laşmıştır; bugün ise bazılarını okumak uzman olmayanlar 
için âdeta mümkün değildir. Atatürk’ün Nutuk’u bile, çeşitli sebeplerle bugünkü 
genç kuşaklar için anlaşılamaz bir metin hâli ne gelmiş; bu yüzden “bugünkü 
dille” bas kıları yapılmaktadır4. Bu durum, geçmiş dönem ler de yazılan ve bugün 

1 Bkz.: bazı çalışmalarda “Türk dilleri; Türk şiveleri; Tyurskie yazıki; Türksprachen; Turkic 
languages”. Bunların coğ rafî konumlarını, fonetik ve etnik vb. yönlerini dikkate alarak yapılan 
birçok tas nif de ne me si vardır; meselâ bk. Arat, 1976 ve Tekin, 1991.

2 Bkz.: Tekin, 2001.
3 Eserlerin, özellikle edebî metinlerin kendine mahsus okuyucusu kastedilmektedir. Bu eserlerin 

devrinde de Türkçe konuşurların büyük çoğunluğu tarafından anlaşılmadığı yolundaki görüşlerin 
tartışmasına burada girilme ye cek tir.

4 Bkz.: Korkmaz, 2004.
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için önemini kaybet meyen eserleri okunabilir hâle getirmek, yani lehçe için de 
aktarmak gerektiğini açıkça gös ter mektedir.

“Lehçe içi aktarma” terimiyle5, bir anlaşma birimi (“lehçe”) içinde üretilmiş 
olan belli bir “söz”ü (“Parole; Text”) yine aynı anlaşma birimi içinde dönüştürme 
kastedilmektedir. Bu dönüş türme, bir anlaşma biriminin görünümleri (“ölçünlü 
şekil, ağız, sosyal grup dili, cinsiyet dili vb.”) arasında eş zamanlı veya dönemleri 
arasında art zamanlı; eş değer, kısaltılmış, ek le me ler yapılmış şekilde de 
yapılabilir. Örnek olarak; günümüzde genel okuyucu için yazılan bir hikâ yenin 
ilköğretim öğrencilerine; sağlıkla ilgili doktorlar için yazılmış bir yazının ev ka-
dın larına; herhangi bir ağızdan derlenmiş bir masalın genel okuyucuya veya küçük 
çocuk lara; eski dönemlerde yazılmış bir metnin genel okuyucuya veya ilköğretim 
öğrenci leri ne an la şılır hâle getirilmesi, verilebilir. Kısacası, ister geçmişte, ister 
günümüzde yazılmış bazı eser lerin dilini, asıl biçim lerinden (“kaynak”), “hedef” 
biçimlere, yani yukarıda ör nek len di ri len ler gibi belli özelliklerdeki sosyal 
grupların veya “okur kümeleri”nin diline aktarmak veya dönüş tür mek tir. Lehçe 
içi aktarmanın kendine mahsus şartları vardır. Bu elbette, göreceli olarak lehçe-
ler arası aktarmaya, hatta diller arası tercümeye de benzemektedir. Fakat bu üç 
durumun da keli me, yapı birimlerini seçme ve dizim bakımından kendine mahsus 
şartları; kolay ve zor taraf ları vardır. Ancak hepsi için ortak bir taraf vardır: Bu 
dönüştürmeler, genellikle şimdiye kadar yapıldığı üzere sezgiye dayalı olarak 
yapılamaz; özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Çünkü mesela her okur kümesinin 
kelime hazinesi ve anlam bilgisi farklıdır. Bu bakımdan lehçe içi aktarma, Türklük 
biliminde yeni bir çalışma alanı olarak kabul edilmeli; sosyoloji, psi koloji gibi 
yardımcı alanlarla işbirliği içinde çalışılmalıdır. Öncelikle lehçe içi aktarma yapı-
lırken düşülebilecek hata tipleri tespit edilmeli ve çözümler bulunmalıdır6.

İşte bu çalışmada lehçe içi aktarma esnasında yapılan hataların önemli bir 
kısmına sebep olan “yalancı eş değerlik” incelenecektir. Ancak bir bildiri 
çerçevesinde konuyu etraf lı ca ortaya koymak, mümkün değildir. Konunun 
önemine işaret etmek gayesiyle burada konu sınır landırılacak ve sadece Eski 
Anadolu Türkçesi (= EAT) döneminde yazılan eserlerin Tür ki ye Türkçesi’nin  (= 
Ttü.) genel okuyucusuna7 dönüştürülmüş şekilleri seçilmiş örnekler8 çerçevesinde 
değerlendirilecektir. Ancak buradan çıkan sonuçların, diğer Türk lehçelerinin 
dönem leri arasında da geçerli olduğu, söylenebilir.

“Yalancı eş değerlik”, kaynak ve hedef anlaşma birimlerinde bulunan ve eş 
değer9 gözü ken kelime, yapı ve dizim birimlerinin eş değer olmaması durumudur. 
5 Bu çalışmanın amacı, bu kavramla ilgili genel dil bilimindeki görüşleri ve tartışmaları 

değerlendirmek olmadığı için burada ayrıntıya girilmeyecektir.
6 Bkz.: Uğurlu, 2006.
7 Özellikleri itibarıyla tanımlanması çok zor olmasına rağmen, orta düzeyde eğitimli, genel 

anlaşma diline hâkim biri “genel okuyucu” sayılmaktadır.
8 Örnekler bir bildiri çerçevesinde en aza indirilmiştir.
9 Bkz.: Uğurlu, 2004; 31.



1880

Buna, hem Türk çe nin lehçeleri10 hem de bir lehçesinin dönemleri arasında 
rastlanmaktadır. Türkçenin art zaman lı aktarımı, bir başka deyişle eski dönemlerde 
yazılmış metinlerin daha sonraki bir döne min diliyle yeniden üretilmesi ile ilgili 
meseleler üzerinde çalışmalar, Türklük biliminde henüz yeni başlamıştır; bkz.: 
Uğurlu, 2006; Denizer, 2007.

Türklük biliminde, kısa sayılabilecek bir sürede elbette birçok başarılı 
çalışma yapıl mış tır. Bu bağlamda geçmiş dönemlerde yazılmış birçok metin 
üzerinde çalışılmış; kolay an la şılamayan kelimeler, aydınlatılmaya çalışılmıştır 
ve çalışılmaktadır11. Ancak lehçe içi aktar ma hataları doğrudan “bilinemeyen” 
kelimelerden kaynaklanmamaktadır. Bilakis çoğu kere bili nen kelimeler “yanlış” 
olarak aktarılmaktadır. Burada elbette her iki dönemde de ses bakı mın dan aynı 
veya benzer kelimelerin eş değer olduğu yanılgısı rol oynamaktadır.

Eski Anadolu Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında “Yalancı Eş 
Değerlik”

Türkçe içi kaynak ve hedef anlaşma birimleri arasında yalancı eş değerlik, 
elbette en çok kelimeler (“Wort”) arasında söz konusudur. Bunu gittikçe azalan 
sayıda yapı (“Mor phem”) ve dizim (“Syntax”) birimleri arasındakiler takip 
etmektedir. Bütün bunlar lehçe içi aktar mada da, burada EAT ve Ttü. arasında, 
düşünülebilir. Ancak bir lehçe içinde dönüş tür me nin tabiî bir sonucu olarak 
yapı, özellikle de dizim birimleri arasındaki yalancı eş değerlik duru muna pek 
rastlanmamaktadır.

Burada şu hususlar vurgulanmalıdır: Yalancı eş değerlik, özellikle kısmî 
yalancı eş değer lik, kaynak ve hedef anlaşma birimlerinin karşılıklı ve genel 
olarak dikkate alınması şartıy la geçerlidir. Eğer bunlardan birinin durumu 
diğerine göre değerlendirilecek olursa farklı durum lar ortaya çıkabilir. Meselâ, 
A anlaşma biriminde kullanılan x, B’de x ve y şekillerine eş değer ise, Ax’i her 
bağlamda Bx’e dönüştürmek yalancı eş değerliğe yol açar. Tersi durum da ise 
sadece eş değerlik vardır; herhangi bir aktarma hatası oluşmaz. “Kısmî” yalancı eş 
değer lik, anlaşma birimlerinde çeşitli bağlamlarda üretilmiş sözlere genel olarak 
bakıldığında geçer lidir. Bir bağlama uygun olarak bir kereliğine üretilmiş bir söz 
ile aktarımı arasında ya eş değer ya da yalancı eş değer olma söz konusudur. 
Dolayısıyla böyle bir durumda yalancı eş değer kelimenin, tam ya da kısmî yalan-
cı eş değer olması arasında herhangi bir fark yoktur. Çünkü her iki du rumda da 
sözün hedef anlaşma birimindeki eş değeri farklıdır.

10 Lehçeler arası aktarmada “yalancı eş değerlik” konusu Türklük biliminde artık bilinmektedir; 
bkz.: Resulov, 1995; Demir, 1997; Özkan, 1999; Uğurlu, 2000: 63; Karadoğan, 2004a: 104; 
Karadoğan, 2004b; Uğurlu, 2007. 

11 Meselâ hakkında şimdiye kadar en çok araştırma yapılan metinlerden biri “Dede Korkut 
Hikâyeleri”dir. Buna rağ men, düzeltme teklifli çalışmalar da sürmektedir; örnek olarak bkz.: 
Tezcan, 2001.
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1. Kelimelerde Yalancı Eş Değerlik

Kaynak metinde geçen bir kelimenin, ses ve yapı bakımından ay nı olan veya 
dönemler ara sın da kolayca dönüştürülebilen şeklinin, hedef okur kümesinin 
dilinde de bu lu nması; ancak bu iki kelimenin kavram alanının12 (“Wortfeld”) 
birbirine eş değer olmaması durumudur. İki kısım da tasnif edilebilir13:

1.1.Tam Yalancı Eş Değerlik

Kaynak metinde geçen bir kelimenin, hedef okur kümesinin dilinde de aynen 
veya dönüş türülebilen şekilde bu lu nması; ancak her iki kelimenin kavram 
alanlarının birbirini hiç örtme mesi veya karşılamaması durumudur. Bu tür 
kelimeler, “kavram alanları hiç örtüş me yen ler” (“tam yalancı eş değerler”) olarak 
adlandırılabilir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen süñü [ ~  süngü] kelimesi, EAT döneminde 
“mızrak” anla mın da iken, Ttü.nde “tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç 
biçiminde delici silah” vb. (TS, 1828) anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle bu 
kelime, EAT ve Ttü. arasında eş değer değil, tam yalancı eş değerdir. Dolayısıyla 
Ttü.ne yapılan bir aktarmada süngü kelimesinin kul la nılması, kaynak metinde 
kastedileni ifade etmediği için doğru değildir.

Elindeki süñüsi ṣınuḳ oġlan. (Tezcan, 2001: 162)

> Elindeki süngüsü kırık oğlan. (Gökyay, 1976: 199; Develi, 2006: 92)

>> Elindeki mızrağı kırık oğlan14.

Elindeki süñüsin melike ḫavāle ḳıldı. (Demir, 2004: 209)

> Elindeki süngüyle Melik’e saldırdı. (Demir, 2005: 229)

>> Elindeki mızrakla Melik’e saldırdı.

EAT’deki topluluk adları, bugünkünün aksine teklik biçimde 
kullanılabilmektedir. Bu, aktar mada aynen korunduğu takdirde Ttü.nin genel 
okuyucusu için bir şahıs adı gibi algıla na bi lir ve tam yalancı eş değerlikten 
kaynaklanan bir aktarma hatasına yol açabilir. Aşağıdaki cüm lede geçen Oġuz 
kelimesi, Ttü.nde bir şahıs adı olarak da kullanılmaktadır.

Oġuz bir gün yaylaya göçdi. (Tezcan, 2001: 146)
> Oğuz bir gün yaylaya göçtü. (Gökyay, 1976: 172; Ergin, 1969: 168)
>> Oğuzlar bir gün yaylaya göçtü.

12 Bkz.: Almanca “Bedeutungsfeld, lexikalisches Feld, Sinnbezirk” ; İngilizce “lexical / semantic 
field” (Buβmann, 1983: 589).

13 Ayrıntı için bkz.: Uğurlu, 2000: 63. Uğurlu, 2004: 33; Karadoğan, 2004a: 103 vd. Uğurlu, 2007.
14 Ör nek lerde, kaynak cümlenin bizce yanlış aktarımları “>”; doğru aktarımları “>>” işaretiyle 

gösterilmiştir. Ak tarıcısı belirtilmeyenler, tarafımızdan aktarılmıştır. Dikkat çekilmek istenen 
kısımların altı çizilmiştir.
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Bazı yalancı eş değer şekillerin tanınması çok zordur. Nitekim aşağıdaki 
cümlede geçen boz oġlan ibaresi, araştırmacılar ve aktarıcılar tarafından bir özel 
isim gibi algılanmıştır. Oysa metnin bağlamına göre Bamsı Beyrek’ten “delikanlı” 
diye söz edilmektedir15.

Boz Oġlan babasınuñ ėvine geldi. (Tezcan, 2001: 70)
> Bozoğlan babasının evine geldi. (Gökyay, 1976: 53.
> Boz oğlan babasının evine geldi. (Ergin, 1969: 57)
>> Delikanlı babasının evine [  ~  çadırına] geldi.

Yalancı eş değerlik, sadece Türkçe kökenli kelimelerde değil, yabancı kökenli 
kelimelerde de olabilmektedir. Aşağıdaki cümlede geçen pehlivān kelimesi, 
EAT döneminde Farsça aslın da ki gibi “yiğit, kahraman, cesur” vb. anlamlarında 
iken, Ttü.nin genel okuyucusu için “güreşçi” (TS, 1590) anlamına gelmektedir. 
Üstelik bu cümlenin bağlamında bir güreşten değil, iki ordunun yaptığı bir 
meydan savaşından söz edilmektedir. Dolayısıyla burada bu keli me, tam yalancı 
eş değerdir; bazı askerlerin “pehlivan” oldukları var sayılsa bile durum değiş mez.

Nasṭor çerisine çaġırurdı kim “Ey pehlivānlar! Ḳomañ, ġayret idüñ. (Demir, 
2004: 212)

> Nastor askerlerine seslenirdi: “Ey pehlivanlar! Bırakmayın, gayret edin”. 
(Demir, 2005: 233)

>> Nastor askerlerine şöyle bağırıyordu: “Yiğitlerim! Kimseyi sağ 
bırakmayın! Gayret edin!”

Aşağıdaki cümlede geçen cān-bāz kelimesi, EAT döneminde Farsça aslındaki 
gibi “canı nı feda eden (“oynayan”)” vb. anlamlarında iken, Ttü.nin genel 
okuyucusu için cambaz keli mesi böyle bir bağlamda “hilekâr” vb. (TS; 1590) 
anlamındadır. Dolayısıyla burada bu kelime, tam yalancı eş değerdir.

[Dānişmend Ġāzì] eytdi kim benem ol dìn cān-bāzı. (Demir, 2004: 137)
> [Dânişmend Gazi] söyledi: Benim o din cambazı (Demir, 2005: 138)
>> [Dânişmend Gazi] şöyle dedi: O, din fedaisi benim!

1. 2. Kısmî Yalancı Eş Değerlik

Kaynak metinde geçen bir kelimenin, hedef okur kümesinin dilinde de aynen 
veya dönüş türülebilen şekilde bu lunması; ancak her iki kelimenin kavram 
alanlarının birbirini bütü nüy le örtmemesi veya her bağlamda karşılamaması 
durumudur. Bu tür kelimeler, “kavram alan ları tam örtüşmeyenler” (“kısmî 
yalancı eş değerler”) olarak adlandırılabilir.

15  Bkz.: Kaz. bozbala: "delikanlı, yiğit” (Koç, 2003: 90).
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Aşağıdaki EAT cümlenin bağlamına göre götür- fiili, “(yukarı) kaldırmak.” 
anlamında kul la nılmıştır16. Bu, Ttü.nin genel okuyucusu tarafından 
bilinmemektedir. Burada Danişmend Gazi’nin, papazı bir yere götürmesinden 
değil, her ikisinin kol gücüyle birbirlerini yenmeye çalış masından söz 
edilmektedir. Dolayısıyla götür- kelimesi, Ttü.nde götür- ile eş değer değil, kısmî 
yalancı eş değerdir17. Bu durum, bir aktarma hatasına yol açmıştır.

Papas’ı götürdi, başı üzre çevürdi, diledi kim yire ura. (Demir, 2004: 113)

> Papaz’ı götürdü, başı üzerine çevirdi, istedi ki yere vura. (Demir, 2005: 108)

>> Papaz’ı havaya kaldırdı. Başının üzerinde döndürdü ve yere vurmak istedi. 

Aşağıdaki cümlede geçen ḥaldur- fiili, Ttü.nin genel okuyucusu tarafından da 
bilinmektedir; ancak bu bağlamda18 kullanıldığında “aslanın tutularak yukarıya 
doğru kaldırılması” (TS, 1042) olarak anlaşılır. Bu ise her bakımdan açık bir 
hatadır.

Begler bindiler, aṣlan yataġı üzerine geldiler. Aṣlanı ḳaldurub oġlanı ṭutdılar. 
(Tezcan, 2001: 146)

> Beyler bindiler, aslan yatağı üzerine geldiler. Aslanı kaldırıp oğlanı tuttular. 
(Gökyay, 1976: 172)

>> Beyler atlarına bindiler, aslanın yattığı yere geldiler. Aslanı kaçırıp19  [~  
ürkütüp] oğlanı tuttular.

Bir meydan savaşının anlatıldığı aşağıdaki EAT cümlenin bağlamına göre 
çalış- fiili, “(karşı lıklı olarak kılıç) çalmak” anlamında kullanılmıştır. Bu, Ttü.
nin genel okuyucusu tarafın dan anlaşılamaz. Dolayısıyla EAT çalış- fiili, Ttü.nde 
çalış- ile sadece kısmî yalancı eş değer dir20. Bu durum, bir aktarma hatasına yol 
açmıştır.

Ol gün aḫşama degin çalışdılar. (Demir, 2004: 208)

> O gün akşama kadar çalıştılar. (Demir, 2005: 228)
16 Bkz.: El götürdiler, ḥācet dilediler (Tezcan, 2001: 37); > El ḥaldırdılar, dilek dilediler. (Ergin, 

1969: 12).
17 Çünkü başka bir bağlamda Ttü.ndeki götür- fiiline eş değer olabilmektedir: Bir aṣlan bulup 

götürmiş bėslemiş (Tezcan, 2001: 146); > Bir aslan bulup götürmüş, beslemiş. (Ergin, 1969: 
168).

18 Başka bir bağlamda eş değerdir; bk. Böyle dėgeç oġlanuñ ḳulaġına ses ṭoḳındı. Başın ḳaldurdı 
(Tezcan, 2001: 44); > Böyle diyince oğlanın kulağına ses geldi. Başını kaldırdı. (Ergin, 1969: 
21).

19 Bkz.: “kaçırmak: kaçmak zorunda bırakmak” (TS, 1024).
20 Çünkü başka bir bağlamda Ttü.ndeki çalış- “çaba harcamak, gayret göstermek” vb. (TS, 387) 

fiiline eş değer ola bil mektedir: Atam bir gün ava çıḳar, ol ḳıza rāst gelür, çoḳ çalışur, anı ele 
getüremez (Demir, 2004: 71); > Babam bir gün ava çıkar, o kıza rastlar, çok çalışır onu elde 
edemez. (Demir, 2005: 56).
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>>O gün akşama kadar savaştılar.

Aşağıdaki cümlede geçen gör- fiili, Ttü.nin genel okuyucusu tarafından da 
bilinmekte ve diğer bağ lam larda eş değer olarak kullanılabilmektedir21; ancak bu 
bağlamda kullanılması doğru değil dir. Çünkü Dirse Han bu sözü, daha önceden 
yaşadığı bir olayı hanımına naklederken söyle mektedir.

Görürmisin neler oldu. (Tezcan, 2001: 36)
> Görürmüsün, neler oldu (Gökyay, 1976: 172)
> Görüyor musun neler oldu (Ergin, 1969: 10)
>> Biliyor musun neler oldu.

Aşağıdaki cümlede geçen dik- fiili, Ttü.nin genel okuyucusu tarafından 
da bilin mek te dir; ancak çadır kelimesiyle birlikte kullanılması durumunda 
eş değerlik ortadan kalk mak ta dır; böyle göreceli eş değerlik durumuna Türk 
lehçeleri arasında da sıkça rastlanmaktadır; ayrın tısı için bk. Uğurlu 2007. Zira 
Ttü.nde çadır kelimesi kur- fiiliyle kullanılmaktadır.

Ala çadıruñ yėr yüzine dikdürgil (Tezcan, 2001: 37)

> Alaca çadırını yer yüzüne diktir (Ergin, 1969: 11)

> Ala çadırını yeryüzüne diktir (Gökyay, 1976: 4)

>> Alaca çadırını kurdur.

2. Yapı Birimlerinde Yalancı Eş Değerlik

Kaynak metindeki bir yapı biriminin ay nı olan veya dönemler ara sın da kolayca 
dönüş tü rü le bilen şeklinin, hedef okur kümesinin dilinde de bulunması; ancak bu 
iki birimin görev bakı mın dan eş değer olmaması durumudur. İki kısımda tasnif 
edilebilir22:

2.1. Tam Yalancı Eş Değerlik

Kaynak metindeki bir yapı biriminin ay nı olan veya dönemler ara sın da kolayca 
dönüş tü rü le bilen şeklinin, hedef okur kümesinin dilinde de bulunması; ancak bu 
iki birimin görev bakı mından hiçbir bağlamda eş değer olmaması durumudur. 
Bunlar, “tam yalancı eş değer yapı lar” olarak adlandırılabilir.

EAT döneminde -IncA (“zarf-fiil”) eki, fiilin bildirdiği hareketin son sınırını 
belirtir. Bir başka deyişle, zarf-fiilin ve asıl fiilin bildirdiği hareketin aynı anda 
sona erdiğini ifade eder23. Bu, Osmanlı Türkçesi döneminde değişmiş ve asıl fiilin 
bildirdiği hareketin başlangıç sını rına işaret eder duruma gelmiştir. Dolayısyla 
EAT -IncA ile Ttü. -IncA şekilleri tam yalancı eş değerdir.
21 Bkz.: Ḳarşuña baḳduñ beni gördüñ aġladuñ (Tezcan, 2001: 96); > Karşına baktın beni gördün 

ağladın (Ergin, 1969: 97).
22 Ayrıntı için bkz.: Uğurlu, 2000: 70. Karadoğan, 2004a: 32. Karadoğan, 2004b: 1596.
23 Memlûk Türkçesi’ndeki -GInçA’nın benzer durumu için bkz.: Uğurlu, 1994: 102 vd.
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Aşağıdaki cümlede geçen -IncA, Ttü.nin genel tarafından da bilinmektedir. 
Ancak görev bakımından eş değer değildir. Aktarıcı, bu yapı biriminde eş değerlik 
bulun ma dığı nı fark ettiği için doğru aktarmıştır. Buna dikkat edilmeseydi, bu 
cümle Niksar’dan İstanbul’a varınca tünelden giderlerdi = “Tünelden gitme işi, 
İstanbul’a vardıktan sonra ger çek leşirdi” şeklinde anlaşılırdı.

Niksar’dan tā İstanbul’a varınça laġımdan giderlerdi. (Demir, 2004: 251)

>> Niksar’dan İstanbul’a varıncaya kadar tünelden giderlerdi. (Demir, 
2005: 283)

Aşağıdaki cümlelerde de benzer durumlar vardır:

Varuñ Rūm ėline, menüm oġlum içün yaḫşı armaġanlar getürüñ, menüm 
oġlum böyüyinçe dėdi (Tezcan, 2001: 69)

>> Varın Rum eline benim oğlum için güzel armağanlar getirin, benim oğlum 
büyüyünceye kadar dedi. (Ergin, 1969: 55)

Ṭoyınça ṭıḳa baṣa yėr (Tezcan, 2001: 33)

>> Doyuncaya kadar tıka basa yer. (Ergin, 1969: 4)

Aşağıdaki cümlenin aktarımında ise -IncA, korunmuş; böylece Ttü.nin genel 
okuyucu su nun “yanlış” anlayacağı bir cümle kurulmuştur:

At yėmeyen acı otlar bitince bitmese yėg. (Tezcan, 2001: 30)

> Atın yemediği acı otlar bitince bitmese daha iyi. (Ergin, 1969: 3)

>> Atın yemediği acı otların bitmemesi, bitmesinden [ ~  acı otlar bitmese] 
daha iyi.

EAT döneminden Osmanlı Türkçesi’ne geçiş döneminde yazılan veya istinsah 
edilen eser lerde -IncA, bazı cümlelerde bildirdiği hareketin son; bazılarında ise 
ön sınırına işaret ede cek şekilde kullanılabilmektedir. Örnek: Dânişmend-nâme. 
Böyle eserlerde veya dönemlerde -IncA, Ttü. -IncA ile kısmî yalancı eş değer 
olabilmektedir. Bu yüzden böyle metinlerin akta rı mın da özellikle dikkatli olmak 
gerekir. Aşağıdaki cümlede -IncA, asıl fiilinin hareketinin baş lan gıcına işaret 
etmektedir:

Tìġ at başın yire düşürinçe kāfirler Nastor’a at irişdürdiler. (Demir, 2004: 87)

> Kılıç atın başını yere düşürünce kâfirler Nastor’a at yetiştirdiler. (Demir, 
2005: 76)

>> Kılıç atın başını kesip yere düşürünce kâfirler Nastor’a hemen bir at 
yetiştirdiler.

Ancak aşağıdaki cümlede ise kanaatimizce asıl fiilin bildirdiği hareketin 
sonuna işaret et mektedir. Ama aktarıcı bunu fark edemediği için bir aktarma 
hatası oluşmuştur. Çünkü cüm le nin bağlamı şöyledir: Kâfir Atuş ile Danişmend 
Gazi savaşmaktadır. Atuş, elindeki kütüğü kal dırıp Danişmend Gazi’ye vurmak 
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istemektedir. Ancak daha yerden kaldıramadan Daniş mend Gazi, Atuş’un yanına 
yaklaşmış ve kılıçla öldürmüştür.

La‘ìn gördi kim melik kendüye yaḳın geldi. Hemān ṭaşları yire bıraḳdı. Yalñuz 
‘amūdın götürdi. Melike indürdi. Melik altından sıçradı, ‘amūd yire ṭokındı. 
‘Atuş ḳaḳıdı, ḫışm-ıla aġacı yirden götürünçe Melik Dānişmend Ġāzìçüst la‘ìnüñ 
ḳafāsından irdi. (Demir, 2004: 183)

> Kâfir gördü ki Melik kendine yakın geldi. Hemen taşları yere bıraktı. Yalnız 
direğini götürdü. Melik’e indirdi. Melik altından sıçradı, direk yere dokundu. 
Atuş sinirlendi, hışım ile ağacı yerden kaldırınca Melik Dânişmend Gazi çabucak 
kâfirin önüne ulaştı. (Demir, 2005: 195)

>> Kâfir, Melik’in kendine yaklaştığını gördü. Hemen taşları yere bıraktı. 
Yalnız direği [~  kütüğü] kaldırıp Melik’e indirdi. Melik altından sıçradı, direk 
yere dokundu. Atuş sinirlendi. Hışım ile ağacı yerden kaldırıncaya kadar Melik 
Dânişmend Gazi çabucak kâfirin önüne ulaştı.

2.2. Kısmi Yalancı Eş Değerlik

Kaynak metindeki bir yapı biriminin ay nı olan veya dönemler ara sın da 
kolayca dönüş tü rü le bilen şeklinin, hedef okur kümesinin dilinde de bulunması; 
ancak bu iki birimin görev bakı mın dan ancak belli bazı bağlamlarda eş değer 
olması; bir başka deyişle her bağlamda eş değer olmaması durumudur. Bunlar, 
“kısmi yalancı eş değer yapılar” olarak adlandırılabilir.

EAT’nde -r (“geniş zaman”) eki, Ttü.nde üç eke eş değerdir: -r, -yor ve         
-mAKtA. Bir baş ka deyişle EAT’nde -r eki, hem geniş hem de şimdiki zamanı 
ifade ediyordu. Dolayısıyla -r eki Ttü.ne ancak bağlama göre aktarılabilir. Buna 
dikkat edilmezse, kısmî yalancı eş değer lik ten kaynaklanan bir hata oluşmaktadır. 
Aşağıdaki cümlede “her zaman” olan bir olay değil, ağ laş makta olan bir topluluğa 
Deli Dumrul’un bir kereliğine söylediği sözler ifade edilmekte dir:

[Deli Domrıl eydür] Mere ḳavatlar, ne aġlarsız? (Tezcan, 2001: 115)
> Bre kavatlar, ne ağlarsınız? (Gökyay, 1976: 122)
>> Bre kavatlar, ne ağlıyorsunuz.

Aşağıdaki cümlede geçen -mIş birimi, bu bağlamda24 Ttü.nin genel okuyucusu 
için doğru kabul edilemez; yani eş değer değildir. Çünkü yaptığı veya yapacağı 
işin farkında olan biri tarafından başka birinin yüzüne ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla -DI biriminin kullanılması gere kirdi.

Ḳızuñı almaġa gelmişem (Tezcan, 2001: 128)

> Kızını almağa gelmişim (Ergin, 1969: 140)

>> Kızını almaya geldim.
24 Ancak başka bağlamlarda -mIş birimi, Ttü.ne eş değer olabilir: Örnek: Egrek dėrler bir yigid 

ṭutsaġımış (Tezcan, 2001: 168); > Eğrek derler bir yiğit esirmiş (Ergin, 1969: 204).
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3. Dizim Yönünden Yalancı Eş Değerlik

3.1. Kelime Gruplarında Yalancı Eş Değerlik

Kaynak metindeki bir kelime grubunun, hedef okur kümesi tarafından da 
bilinmesi, ancak her ikisinin eş değer olmaması durumudur.

Aşağıdaki cümledeki belirsiz isim tamlaması, Ttü.nde de aynen 
kullanılabilmektedir; ancak Ergin’in de belirttiği üzere Ttü.nde belirsiz isim 
tamlamaları çoğu kere “birleşik isim” oluş tururlar (1972: 382); bkz.: Aslan ağzı, 
aslankulağı, aslan sütü vb. (TS, 132). Ancak burada aṣlan yataġı tamlamasıyla 
kastedilen böyle bir “nesne” adı değil, belli bir aslanın sazlıkta yat tığı yerdir. 
Bir başka deyişle EAT ve Ttü.nde kullanılan belirsiz isim tamlamaları, böyle bir 
bağ lamda “yalancı eş değer” olmaktadır. Aktarıcının buna dikkat etmemesi bir 
aktarım hata sı na yol açmıştır.

Begler bindiler, aṣlan yataġı üzerine geldiler. Aṣlanı ḳaldurub oġlanı ṭutdılar. 
(Tezcan, 2001: 146)

> Beyler bindiler, aslan yatağı üzerine geldiler. Aslanı kaldırıp oğlanı tuttular. 
(Gökyay, 1976: 172)

>> Beyler atlarına bindiler, aslanın yattığı yere geldiler. Aslanı kaçırıp25  [~  
ürkütüp] oğlanı tuttular.

3.2. İstemde Yalancı Eş Değerlik

Türk lehçeleri arasında olduğu gibi26 bir lehçenin dönemleri arasında da fiiller, 
istem le ri (“Valenz”)27 bakımından farklı olabilmektedir. Dolayısıyla her bir fiil, 
lehçesine veya döne mine uygun “tamlayıcılar”28 (“Ak tant”) ile kullanılmalıdır. 
Bu yönden “yalancı eş değer” olan lar, aktarma hatalarına yol açmaktadır. Meselâ 
aşağıdaki cümlede çal- fiilinin istemi EAT.n de -I iken Ttü.nde -A’dır. Yalancı eş 
değeri kullanılırsa, Ttü.nin genel okuyucusunun bunu “hırsızlık yapmak” olarak 
anlaması mümkündür.

‘Azrāyìli çalmaġa ḥamle ḥıldı (Tezcan, 2001: 117)

> Azraili çalmağa hamle kıldı (Gökyay, 1976: 124)

>> [Kılıcını] Azrail’e çalmak [ ~  vurmak] için saldırdı.

3.3. Cümle Yapısında Yalancı Eş Değerlik

Türkçe cümle yapısı, devirlere veya lehçelere göre büyük bir değişiklik 
göstermez. Ancak çeşitli sebeplerle zaman içinde dizim farkları da oluşmuştur. 
25 Bkz.: “kaçırmak: kaçmak zorunda bırakmak” (TS, 1024).
26 Bkz.: Uğurlu, 2001.
27 Bkz.: Buβmann 1983, 567 vd. Bazı dil bilimi çalışmalarında “Rektion” terimi kullanılmaktadır 

(Buβmann, 1983: 433, 568); “rektion”, “fiillerin rejimi” (Korkmaz, 1995: 226).
28 Krş.: “tümleç” (Korkmaz, 1992: 152).
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Bunların Ttü.nin genel oku yu cusu için doğru biçimde aktarılmaları gerekir. 
Kaynak metinde geçen cümle yapıları ve keli me sırası, hedef okur kümesi için 
oluşturulan metinde de aynen kul la nılması hatalı aktar ma ya yol açmaktadır. 
Böylece hedef okur kümesi için oluşturulan metinde yapı yönünden “bozuk”; 
anlam yönünden “anlaşılmaz” cümleler ortaya çıkmaktadır.

Ttü.nde meğer bağlama edatı, oysa gibi, bir önceki cümlede belirtilen durumu 
açık la mak için kullanılır. Örnek: Okula gittiğini zannediyordum; meğer okula hiç 
gitmemiş. EAT’nde meğer edatı ile kurulan aşağıdaki cümlenin yapısı, Ttü.nde 
aynen korunduğu takdirde bir ak tar ma hatası ortaya çıkmaktadır.

Meger Dirse Ḫān dėrleridi bir begüñ oġlı ḳızı yoġ-ıdı. (Tezcan, 2001: 35)

> Meğer Dirse Han derlerdi bir beyin oğlu kızı yok idi. (Ergin, 1969: 9)

>> Dirse Han adındaki beyin oğlu kızı yok idi.

Meger bir gün köprisinüñ yamacında bir bölük oba ḳonmış idi (Tezcan, 2001: 
115)

> Meğer bir gün köprüsünün yanında bir bölük oba konmuştu (Ergin, 1969: 
121)

>> [Günlerden] Bir gün köprüsünün yanında bir bölük oba konmuştu.

SONUÇ

Türkçe bilinmeyen zamanlardan bu yana çeşitli dil içi ve dil dışı sebeplerle 
değişime uğ ra mıştır ve uğramaktadır. Bu yüzden Türk lehçeleri arasında ve bir 
lehçenin kendi içinde eş za man lı ve art zamanlı ak tarmalar yapmak, çok çeşitli 
açılardan hem önemli ve gerekli, hem de zordur. Bu aktarmaların doğru olabilmesi, 
ancak bunun na zarî yönü ve tek nikleri iyi bilin diği takdirde mümkündür. Bu 
konuda “karşılaştırmalı dil bi li mi” (“kon trastive Lin guistik”) ve “tercüme bilimi” 
(“Über setzungs wissen schaft”) metotlarını kul lanarak her leh çe nin, dönemlerinin 
veya metin türlerinin diğerine olan benzerlik ve ayrılıklarının ortaya kon ma sı 
gerekmektedir. Türk lük bilimimin en önemli konuları arasında olması gereken 
böyle çalış malar ise henüz yeterince değildir. Bunun için “lehçeler arası aktarma” 
gibi, “lehçe içi aktar ma” da Türklük biliminde bir araştırma alanı olarak kabul 
edilmelidir.

Bu çalışmada, art zamanlı lehçe içi aktarmalarında yapılan hataların önemli 
bir kıs mı na sebep olan “yalancı eş değerlik”, seçilmiş sınırlı sayıda örnekler 
çerçevesinde incelen miş tir. Bunun sonucunda; geçmiş dönemde yazılan bir 
metnin bugünkü Türkiye Türkçesi’ne ak ta rıl ması esnasında “kelime”, “yapı” 
ve “dizim” yönünden “yalancı eş değerlik” sebebiyle hata lar yapılabileceği be-
lir lenmiştir. Kaynak metindeki kelimeleri, yapı birimlerini veya kelime dizi mi-
ni hedef metinde de aynen veya uyarlayarak korumak, “yanlış” aktarmaların 
temelini oluş tur muş tur. Çünkü bu benzer gözüken kelimeler ve yapı birimleri, 
kaynak ve hedef metin de eş değer değildir; kaynak metindeki kelime dizimini 
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ve cümle yapısını aynen korumak da hedef metinde “anlamsız” cümlelere yol 
açabilmektedir. Bu durumun, diğer Türk lehçelerinin dönem leri arasında da 
geçerli olduğu, söylenebilir.
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