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“BETER” SÖZCÜĞÜNÜN FARKLI BİR KULLANIMI
Gülsel SEV*

ÖZET
Zarfların çeşitlerinden biri olan azlık çokluk zarfları, bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya
kılışta azlık çokluk gösteren, bunları azlık çokluk bakımından pekiştiren ve ne kadar? ne
derece? sorularını karşılayan miktar ve derece bildiren zarflardır. Bu yazıda beter sözcüğünün
farklı bir kullanımı işlenecektir. Çalışmada ‘beter’ sözcüğünün, tıpkı 'çok, pek, fazla'
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Bu çalışmada ‘beter’ sözcüğünün, aynı 'çok, pek, fazla' gibi, azlık çokluk zarfı olarak
kullanımına işaret edilecektir. Sözcüğün edebî dilde kullanımı şöyledir:
beter (bed-ter) Farsça kökenli bir sözcüktür. TDK Türkçe Sözlük’te sıfat olarak ‘daha
kötü, çok kötü’ manası verilmiş ve şöyle örneklendirilmiştir2.
“Çöller, Yemen ellerinden beter imiş.” -A. Gündüz.
Kelime, yukarıda da görüldüğü üzre, kaynak dilde iki morfemden oluşmuştur. ‘kötü’
anlamındaki ‘bed’ sözüne –ter derecelendirme eki getirilmiştir. Ancak sözcük Türkçede tek
morfem olarak algılanır.
L. Campbell, ödünçlemelerin yapısını incelerken, kaynak dilde birden çok morfemden
oluşan, başka bir ifadeyle karmaşık olan kelimelerin, alıcı dilde tek morfemden oluşmuş gibi
kullanıldığını ve bu sebeple de ödünçlemelerde yapısal bir basitleşmenin görüldüğünü belirtir.
Örneğin, İspanyolcadan İngilizceye geçen alligator (timsah) kelimesi al (the) ve lagarto (timsah)
morfemlerinden oluşmuştur. Ancak bu kelime İngilizcede tek morfemlidir. Benzer şekilde
Fransızcadan İngilizceye geçmiş olan ve yapı bakımından basit sayılan vinegar kelimesi de
Fransızcada vin (üzüm) ve aigre (ekşi, mayhoş) morfemlerinin birleşiminden elde edilmiştir 3.
Yine dilimizde, TDK Türkçe Sözlük’te de görüldüğü gibi, beter’in pekiştirilmiş sıfat olan
besbeter (beş beter) kullanımı da vardır4.
“Kardeşi Vasfi kocasından beş beterdi. Babasından kalan servetin altından girip üstünden
çıkmıştı.” -H. R. Gürpınar.
Türkçemizde beter’in
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şüyuu vukuundan beter: Bir şeyin dedikodusunun yapılması, onun gerçekleşmesinden
daha kötüdür.
beter’in dilimizdeki bütün kullanımlarında anlamı, örneklerden de anlaşıldığı gibi, ‘daha
kötü, çok kötü’ şeklindedir.
***
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde beter ‘çok, pek’ anlamlarında, azlık çokluk zarfı olarak
kullanılmaktadır.
beter eyi, beter güzel, beter ıscak, beter kötü, beter ağladı, beter gızdı vb.
Örneklerde ‘beter’ sözcüğünün özellikle de ‘beter kötü’ örneğinde, Türkiye Türkçesindeki
‘daha kötü, çok kötü’ manası taşımadığı çok açıktır. Böyle olsaydı manasının 'daha kötü kötü', 'çok
kötü kötü' şeklinde olması gerekirdi. Oysa burada kötü sıfatını beter zarfı derecelendirerek ‘çok
kötü’ manası vermektedir.
Dilimizde, beter gibi, ‘çok, pek’ anlamlarına gelip Türkçe kökenli olmayan başka azlık
çokluk zarfları da vardır: gayet, fazla, fevkalade, müthiş gibi. Bunlara pekâlâ 'beter' de ilave
edilebilir.
M. Sarı’nın Türkçeye girdikten sonra tür değişikliğine uğrayan batı kökenli

kelimeleri inceleyen çalışmasında “Kaynak dilde sıfat ve isim gibi kullanılan bazı
kelimelere, Türkçede kaynak dildeki görevlerine ek olarak bir de zarf görevi
eklenmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Türkçede sıfatların zarf olarak da kullanılması
yaygındır. Bu sebeple, batı dillerinde sıfat olan ancak zarf gibi kullanılamayan birçok
kelime, Türkçede zarf özelliği de kazanmıştır.” şeklindeki açıklamaları çalışmanın
konusunu destekler niteliktedir.7 Şöyle ki; beterin geldiği dilde yani Farsçada sıfat olarak
kullanıldığı TDK Türkçe Sözlük’te de ifade edilmiştir. Bu çalışmada ise kelimenin zarf
özelliği de gösterilerek zarf olarak işletilebilmesi ispatlanmaya çalışılacaktır.
TDK’nın Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde de beter'in azlık çokluk zarfı olarak daha
çok Afyonkarahisar ve civarında 'çok, pek' manalarında kullanıldığı, örnekler ve açıklamalarla
belirtilmiştir8.
beter (I) Çok, pek. -Derleme Sözlüğü c: 2.
*Bolvadin –Afyon
Hacıkebir, Çavdarhisar *Emet –Kütahya
-Kars köyleri
beter (I)
[-> bet (I) -1] -Derleme Sözlüğü c: 2.
bet (I)
1. Çok, pek: Buğdaylar bet güzel olmuş. -Derleme Sözlüğü c: 2.
Anbanaz –Afyon

7

Mustafa Sarı, “Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması”, Türkoloji, Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Derneği Yay., No:1, Ankara, 2000, s. 227-242.
8
http://tdkterim.gov.tr/ttas/?kategori=derlay&kelime=beter
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*Sivrihisar ve köyleri –Eskişehir
beter (II)
Azar, paylama. -Derleme Sözlüğü c: 2.
*Bor -Niğde
Tietze’nin sözlüğünde de beter’in ‘daha kötü’ manasının dışında kayda değer
kullanımlarına rastlanmaktadır.
beter
Daha kötü < Fa. batar (bad ‘kötü’ + comparitivius hâlini gösteren –tar eki)
beter: Kötü.
“O yıl da öyle bir beter kış ki hiç sormayın!”
“En beteri gurbet!”
beter: Güzel, manadaki değişme için.
“Gız ki dünya öylesini tanımamış. Adı Arsalus. Çok beter gözlüydü.”11
Örneklerden de anlaşıldığı gibi ağızlarda da beter'in Türkiye Türkçesindeki gibi ‘daha kötü,
çok kötü’ manalarının yanında burada değerlendirmeye alınmayan ‘kötü, huysuz, kavgacı; güzel,
iyi; azar, paylama’ kullanımlarının da bulunması dikkat çekicidir.
***
Bütün bu açıklamaların ışığında Afyonkarahisar ve civarında ‘çok, pek, fazla’ manalarında
kullanılan ‘beter’ sözcüğüne gerek TDK Türkçe Sözlük madde başı anlamlandırma çalışmalarında
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