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About The Word "Komœu"
Fatma Sibel BAYRAKTAR

1

z et:
Trkiye Trk esi’de "komşu" şeklinde telaffuz edilen s zck , tarihi ve g n m z şive ve
leheleri ere vesinde incelenmiş ve karş m za tip syle niş km şt r:
1. k rşi, 2. konşu/konş , 3. koşn
"Kr şi" s zc ğn n k r-/g r- k k nden geldiği anlaş lmaktad r. Bizim inceleme konumuz,
ortak "ko-" k k nden gelen "konş " ve "koşn " szc klerini inceleyerek, koşn -<koş- k kn n
tarihi ve g n mz şive ve lehelerind eki taş d ğ anlam y kn
g z nn e alarak, "komşu"
szc ğn e Doğu ve Bat T rklerinin bak ş a lar n ortaya koymakt r.
Anahtar Kelim eler : 1. komşu 2. koşn 3. konş 4. koş- 5. işteşlik

Summ ary:
The word "komşu" in the Turkish language of Turkey has been exe Turki
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Bahattin gel’ e gre: Alt ay Tr kleri ayn avulda ve k yde oturanlara aildaş, daha
eski T rkler yerdeş derken, Anadolu k ylerinde l ş (komşu hakk ) Eski Trke’ de bu
sz bl
şme5.2615 7.04000.98 128.5858 65 652.0404 Tm( e)Tj/C2_2 1 Tf0 Tc 0 Tw 10.98 0 0 10.98 142.08
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konœunun tavuğu konœuya kaz grnr

(15. yy Atalar Sz)

konş :
Evet , dnl e kard konœı kapus n dinlerdi (14. yy. Yz Hadis Tercm esi)
koæşu:
benim d ğn bilm ez, seyran bilmez, sair koæœu k zlar gibi seyrana varmaz (14-15. yy
Hamza-name)
koæş :
Cennette İbrahiml e Muhammede koæş olur (14-15. yy. Tefsir-i Ebilleys Terc mesi)

Karahanl T rkesi ’nde ise durum farkl d r; ko->koş->koşn şeklinde bir gelişim
gzlenmektedir:
Dvn Lgt
it-Tr k te:
konœı- koœnı- komœu O uzlar nßnu œinden nceye al ıp konœı derler her ikisi kura llı ve
iyidir.

17

Ayn eserde bri koœnısın yemes18
Kutadgu Biligd e de s zc k k oşn şeklinde geer :
kr arslan bile koœnı bugday baœı
basa l g boldı a dan ya iœi (140)
begig koœnı kılma ya yadgın gz
hisarka yakın turma ay kng li t z (4546)

Buraya kadar yap lan a klamalar da gsterm ektedir ki; "komşu" szc ğ Esk i
Trke’ den
Bat Trk esine kadar "kon-" kkn den hareket etmekte, yani
Hac eminoğlu’nun ko->kon->konuş- yarg s geerli olmaktad r. Doğu Trk esi’nde ise
"koş-" k kn den yola k lmaktad r.
Szc ğe gn m z Trk Lehelerinde 19 topluca bakt ğ m zda karş m za farkl
biim kmaktad r:
1. tip:
Bu tip genel anlamda Gney grubu şivelerini kapsamaktad r, ancak Bat grubundan
Karayim ve Kumuk Trkesi il e merkez grupdan Kuman ve Nogay leheleri ve Kazak
Trkesi’ nde de (koæs /kr şi) bu tip kullan m bulunmaktad r:
Makedonya ve Kosova Türklerinde komœi,koyœi, koyœo, koyœu
bir budala d okuz komşiya zarar yapar 20
17

˙ev: Besim Atalay , Divan Lg atit- Trk , Trk Dil Kurum Yay. /521 Cilt I, 363. 10
a. g. e. Cilt III. s. 220
19
Karş laşt rmal Trk L eh eleri S zl ğ, Kltr
Bakanl ğ /1371, Kaynak Eserler/54
20
Hamdi Hasan, Makedonya ve Kosova Trkleer inde Kullanılan Atasz ve Deyimler , TDK yay. No: 685,
Ankara 1997, s.34
18
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21

aynan yog ise koyşina bak
etma koyœona, cel r baş na22
Azerbaycan Trke
si’nde: gonşu
gonœuya m itli olan şams z (mumsuz) yatar23
Kerkk T rkesi’nde : konş
Dişv ag rsa ek kurt n, konœıv kti yse k kurt
komşun kt yse g kurtul)
Trkmen T
rkesind e: goæş , konşa
yahş sz ca na yarar
(gzel sz cana y

n!24 (Dişin ağr rsa ek kurtul,

a
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z bek T rk esinde : koşni
Koœni keldi, km k keldi. (Ko mşu geldi, yard m geldi.)
Koœni qoşnid n Łrt turi şni rgndi. (K omşu komşudan erken kalkmay
: koşna
Uygur Trkesinde
acep ohşaptu bu torga
(bu şeftali ok gzel olm uş,
zteæ bo y da bolga,
dere kenar nda olduğundan,
arzumuzga kanduk biz ,
arzumuza erdik biz,
32
tam koœna yak n bolga duvar komşu olduğumuzdan)

ğrenir.)

3. tip:
Merkezde yer alan Kazak Trkesinin d ş nda Tatar, Başkurt gibi Bat grubu ile
Kuzey grubunun temsilcisi Saha Trkesi ve ˙uva ş grubu birlikte yer alabilmektedir.
Ka zak Trk esinde : koæs 33, kolaæ, k rşi:
jagdayd bilgen jigit jeæi maşiynamen k rœi selega jete almayt n n aytt 34
(durumu anlayan yiğit, yeni arabas yla komşu k ye gidemeyeceğini syledi)
Başkurt Tr kesinde : k rşi
Tatar Trk
esinde : k rşi
˙uva şada : k rşi, puskil35
Kr œi- arş ayakri t vantan paha (konu-komşu uzaktaki akrabadan daha iyidir.)
Kr œisir kunsuk, vilsen te kirli36 (Komşusuz yaşam olmaz, lsen de gerekli)
Saha Trklerinde 37: k rn
Kihi lrn k
tta, lbtteex
al t ağa ann llan turar mah kteen kebispitterin allara
kelen krn baran, xantan ere kiibehi bulan ağalallar"
(Hastan n lm nn hemen ard ndan l s olan aile fertlerinin ormandaki değneği
bas p k rd klar n komşular gr nce, bir yerden Kiibes bulup getirirler.)
nc tip ol
arak karş m za kan kr şi şeklinin kr->gr- (gr
şmek) fiilinden
tredi ği a kt r: (k r->k r ş- >kr şi> kr şi). Diğer iki şekilde ise (koşni/koşna,
konşu/koæş ), szck en eski ortak ko- kknden
gelmiş bulunmaktad

r.Ka
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Doğu grubu ise ko ş- fiili ni esas almaktad r.
Szc ğ bir de anlam a s ndan ele almak gerekmektedir. By lece atalar m z n
kutsal komşuluk ilişkisinde hangi anlam n zerinde nem le durduklar daha iyi
anlaş lacakt r.
Oğuzlar n ve Bat Trklerinin tercihi olan ko-n- fiilinde kar ş l kl al ş veriş sz
konusu değilken, Doğu Trklerinin benimsedi ği ko- ş- fiilinde i şteşlik, birliktelik
grlm ektedir. Anlam olarak da, ko şulmak fiili, birlikte bir şeyler paylaşmak, ayn
yne bakm ak, kader birliği yapmak gibi bir ok fikri i inde bar nd rmaktad r:
"koœmak" fiili Trke szl
kte œyle el e alınmaktadır:
koşma k (I) 38 :1.Birlikte iş grmesi iin bir şeyi başka birinin yan na katmak,
tefrik etmek 2.Hayvan ekece ği şeye bağlamak (atlar arabaya koşmak) 3. -i (ekilece k
şeyi) hayvan bağlayarak haz rlamak. 4.srmek: şart koşmak
koş-mak 39: 1.yak şt rmak, eklem
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Eski An ad olu Trkesi’nde:
koşa: ift, e ş, ikiz43
koşa badem sı mayan dar a ızlım (Dede Korkut Kitabı)
koşa koma k: yanyana getirmek44
˙alab Tanr ı ara Habibim dedi
Adı kendi adiyle koşa kodu” (14. yy Sheyl Nevbahar)
koşmak (I): Arkadaş olarak vermek, terfik etmek, eklemek, zammetmek45
Yi irmi bin bahadır rt leyip bile koœtu (14. yy. Antername)
koşta ş (koşda ş): meslektaş, koldaş, arkadaş, kap yoldaş 46
Herki ana œeytan koœula ne yaman koœtaœdır (15. yy. Cevahir-l-E sdaf)
koşulm ak: kat lmak (bir işte) birbirine kat lmak, terfik edilmek47
ko œuluben varır kahr ına œahın
łmamı oldu uyn her g nahın ( 15. yy G lzar- ı Tennuri)
Kaz ak T rke si’nde 48:
kos-: 1 iki tane, ift, birbirine eş, katmak ilave etmek,
kosa: beraber, birlikte, yan nda,
kosaktav: hayvan veya başka bir şeyi birbirine kar şt rarak yan yana bağlamak,
kosalgı: ilave, yan nda, ayr ca, fazladan,
kosıluv: iştirak etmek, birleşmek, dahil olmak,
kosılısuv: beraberce iştirak etmek, dahil olmak
Kırg ız Trkesi’nde:
koş-: 1. katmak, birleştirmek ilave etmek, ift yap mak, iftle ştirmek49
ba ş koş: beraber, hep birlikte
koşu: 1. yolda refakat eden, maiyet, 2. ift s r c 50
koşmo: birleşik,
koşok: birbirinin boyunlar na bağlanm ş olan koyunlar, kei ler dizisi,
koştoş: ge, kerva na iştirak eden51
koşul-: kat lmak, birleşmek,
koşun a: komşu olan52
Kar aay Le h esinde 53:
ko ş-: birleştirmek, eklemek,
ko ştur -: birleştirmek, yan na katmak,
ko şul-: kat lmak, birleşmek,
42

Kaya Trkay , Ali øir Nevai-Bedyiu l-Vasat, Bas lmam ş Doktora Tezi, Ankara nv. Sos yal Bil. Ens.
Ankara 1988
43
Yeni Tarama S zl ğ, s. 145
44
age. s. 145
45
age. s. 145
46
age. s. 145
47
age. s. 145
48
Kazak Tilinin S zdugı s. 174
49
Kırgız Szl
I I, s. 491
50
Kırgız Szl
I I, s. 491
51
Kırgız Szl
I I, s. 492
52
Kırgız Szl
I I, s. 493
53
Wilhelm Prhle , Kara ay Lehesi Szl
, Kltr Ba kanl ğ Yay nlar /1304 Ankara 1991, s. 56

136

Kom œu Szc

zeri

ne...

ko şulğan : ilave, ek
Azeri Trkesi’nde 54:
goşa: 1.ift, iki tane, bir ift, y anyana duran 2.ikisi yanyana, beraber, birlikte 3 iki
goşag: ift h alde ikisi beraber olduğu halde, durumda
goşagren: şaş , bir şeyi iki g ren
goşalama :iki yapmak, yanyana koymak
Anad olu a ğızlar ınd a da bu fiil canl olarak varyantlar ile birlikte yaşamaktad r55:
koşa (III ) s n rdaş, yanyana (Koras-Ezm., Erciş-Vn)
koşa (IV ) koş (I) av tfe ği, ˙ ifte (Iğd r Krs)
koşatl amak: Birbirine destek olmak yard m etmek (Akifiye-Mr.)
koşkoş: birbirine bitişik olan meyve ya da sebze
koşlamak: iki ipi bir araya getirip b kmek, iki kat etmek (Genesin, Avanos-Nş.,
Belenkesli, Mesin-İ.)
koşmer : birbirinden ayr lmayan k ble yn nde doğan ift y ld z (Bahe -Adana)
goşa (I ) goşam : ift, ifte (Koyundere, Ah ska, Iğd r-Krs.)

Ayr ca, Anadolu nun pek ok yerinde deyimleşmiş olarak yaşayan:
ko œaca kar ımak, ko œa kar ımak (Sivhisar-Es, Ayaş-Ank), k oœa yaœasınnar
(Ky) şeklindeki dualar yeni evli iftlere,
m r boyu birlikte yaşas nlar a nlam nda
sy lenir.
Sonu:
"komşu" szc ğm ze btn Trk D
nyas n n ortak mant ğ ile bakt ğ m zda,
insan hayat n n en nem li ilişkilerinden birisi olan komşuluğun szcklerde nem inin
vurgulanm ş olduğu dikkat eker. ˙nk Tr
kler iin ko mşuluk tesadfen evlerin
yanyana d şmesinden ibaret olmay p, bir paylaş m , bir ortak hareket etmeyi kapsar.
Bu gnk Trk dilini n bt nne bakt ğ m zda karş m za bii m kmaktad r:
kr->kr şi, 2. kon->konş , 3. koş->koşn .
Bizim vurgulamak istediğimiz, "koşmak" fiilinin tarihi ve gnm z ortak
Trkesindeki anla m zenginliğinden yola karak, Doğu Trkesin’de grlen "ko
şni"
sy leminin komşuluk ilişkisi ile nas l rt şt ğd r.
"konmak" eylemi, belki de daima g zn Bat ıya diken, yeni yerler keœfetme
sevdasında olan O uzlar iin daha ncelikli iken, Ata yurdunun bekisi Do u Trkleri
iin "birliktelik", "olan ı paylaœmak", "kader birli i etmek" anlamında "koœmak" szc
komœuluk iliœkisini daha iyi anlatmaktadır.

54
55

Seyfettin Altayl , Azerbaycan T rkes i Sz l , MEB. yay. I.Cilt, İstanbul 1994, s.541
Derleme szl
VIII, Trk Dil Kurumu yay. No: 211/8
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