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Yaz� dilinin ortak kelime kadrosu içinde yer almayan ve sadece belli yörelerde 

kullan�lan kelimelere mahallî kelimeler diyoruz. Türkiye Türkçesi a��zlar�nda bu tür 
kelimelerin say�s� oldukça fazlad�r. 

Her dilin ayr� bir mant���, karakteri ve �ahsiyeti vard�r. Bir dili di�erlerinden 
ay�ran faktörlerin ba��nda bu mant�k ve �ahsiyet farkl�l��� gelmektedir. Ayn� dilin 
kelimeleri de kendi içinde ba��ms�z birer �ahsiyete sahiptirler. Kelimeler, sadece 
“seslerden meydana gelmi� anlaml� birlikler” olarak görülmemeli; onlar�n �ahsiyeti, 
karakteri, itibar� ve sosyal i�levleri de dikkate al�nmal�d�r. Yaz� dilimizde yer alan her 
kelime ba��ms�z olarak yukar�da sözünü etti�imiz vas�flara sahiptir. Ancak mesaj ve 
i�levleriyle toplumun sosyo-kültürel yap�s� içinde önemli roller üstlenen baz� kelimeler 
vard�r ki, bu kelimeler di�erlerine göre farkl� özellikler ta��maktad�r. 

Bu yaz� vesilesiyle, kökeni, anlam alan� ve sosyal i�levi gerçekten ilginç olan ve 
Elaz�� yöresinde s�kça kullan�lan gakko / gakgo / gakko� / gakgo� kelimesini 
incelemek istiyorum. 

Türkçe akrabal�k adlar� bak�m�ndan çok zengin bir dildir. (Aksan, 1971: 98 ; 
Gülensoy, 1973-1974: 283-318)  Bu, Türk toplumunda aile kurumunun ve akrabal�k 
ili�kilerinin çok önemli ve özel bir konuma sahip oldu�unun da göstergesidir. 

Akrabal�k,“1. Kan veya evlilik yoluyla birbirine ba�l� olan kimseler, h�s�m, 2. 
mec. Olu�ma yönünden ayn� kayna�a dayanan �eyler, 3. mec. Biri di�erinin sonucu 
olan �eyler” (Türkçe Sözlük, 1998: 1214) �eklinde aç�klanmaktad�r. Tan�m�ndan da 
anla��laca�� gibi akrabal���n temelinde, birinci derecede kan ba��, ayn� kayna�a, ayn� 
kökene dayanma vard�r. Bu merkezde ba�layan akrabal�k halka halka geni�ler ve 
geni�ledikçe de zay�flar. 

Akrabal�k “kan” ile ilgili biyo-genetik bir yak�nl�kt�r. Dolay�s�yla, Türkçede, baba 
ve karde� kelimeleri, muhtemelen “kan” ile ayn� aileden olan kelimelerle ifade 
edilmi�tir. Nitekim, Eski Türkçede ka kelimesi “akraba, arkada�”; kang / kañ / kan 
“baba”; kada� “akaraba, dost, birader” anlam�ndad�r. Divânu Lûgâti’t-Türk’te “k�” 
kelimesi, “h�s�ml�k bildiren kelimelerin sonuna gelerek ac�ma ve sevme bildiren bir 
edat” (DLT. III 212-14, 212-16, 212-17) olarak aç�klan�rken,  “kangda�” kelimesi de, 
“babalar� bir olan” (kr�. kangs�k) �eklinde anlamland�r�lm��t�r.  
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* Bu yaz� Türk Dili dergisinden (Say� 578,  �ubat 2000, s.173-177) iktibas 
 edilmi�tir. 

Tarihî ve ça�da� Türk Lehçelerinde, “baba” kavram� daha çok “ata” ( ada / eti / 
aça), “dede” ve “aba” kelimeleri ile kar��lanmaktad�r. Ayr�ca bu kavram için Türkiye  

Türkçesinde “baba”,  Kazak Türkçesinde “eke”,  Türkmen Türkçesinde ise 
“kaka” �ekli  kullan�lmaktad�r.  

Göktürk metinlerinde karde�lik ile ilgili olarak ini “küçük erkek karde�”, eçi 
“büyük erkek karde�” ve eke “abla” kelimeleri mevcuttur. Karde� “1. Ayn� ana-
babadan do�mu� çocuklar�n birbirlerine göre ad�, 2. Ya�ça küçük olan karde�. Yerel 
a��zlarda karda� olarak kullan�l�r. Eski kaynaklarda kar�nda� olarak geçer. Tkm. garda�, 
Nog. karda�, “karde�”; kar�ndas “ya�ça küçük olan k�z karde�; Kzk. kar�ndas “ya�ça 
küçük olan k�z karde�”, Kklp. kar�ndas, Krg. kar�nda� “ya�ça küçük olan k�z karde�”, 
Özk. karindo�, Sag., Koy., Kaça., Belt. kar�ndas, Hak. xar�ndas, Çuv. xuhanta�. 

Bu kelime, en eski ça�lardan ba�layarak kullan�l�r. Orta Türkçede kar�nda� biçimi 
geçer. Kumancada kar�nda� ve k�z kar�nda� “karde�” olarak kullan�ld��� gibi eski 
K�pçakçada da kar�nda� ve k�z kar�nda� biçimleri geçer.” ( Eren, 1999 :  212 ) 

Azerbaycan Türkçesinde ga�a kelimesi “a�abey” anlam�ndad�r. Ayr�ca hürmet ve 
sayg� için amcaya, day�ya ve genelde yak�n akraba olanlara“. (�lhan, 1994 : 441 ) hitap 
olarak söylenir. Türkiye Türkçesi a��zlar�nda da, kaka / kako / kakko: 1)- Büyük 
karde� (K�r�kla-Dinar / Af.; Gerze / Sin. Harput / Elz.) 2)- Erkek karde� (Salda-
Ye�ilova / Brd.; Siverek / Urfa, �ç.) 3)- Süt karde� (Ba.  )”( Derleme Sözlü�ü VIII, :  
2599) .; keki : Büyük karde� (Fener- Silivri / �stanbul)” ( Derleme Sözlü�ü VIII :  2723 
) keke / keko : Karde�, a�abey, amca  vb (Bingöl, Elaz��, Diyarbak�r yöresi .) 

Ayr�ca; “ga�a, gaga, gac�, gada, g�c�, g��a, g�Êa, gocu, guccÃ” �ekilleri de 
“küçük karde�, a�abey ve erkek” anlamlar�nda, Afyon, U�ak, Isparta, Burdur, Denizli, 
Çanakkale, Eski�ehir, Bolu, Samsun, Erzincan, Sivas, Konya, Antalya, Bal�kesir, 
Giresun, Bayburt, Van, Diyarbak�r, Sinop gibi illerin çe�itli ilçe ve köylerinden tespit 
edilmi�tir . (Derleme Sözlü�ü VI :  1291). 

Görülüyor ki “gakgo” asl�nda Elaz�� yöresinde ortaya ç�kan ve sadece bu yörede 
kullan�lan bir kelime de�ildir. Kökleri, ilk yaz�l� belgelere kadar giden ve birçok 
de�i�ik varyant�yla bugün Türkiye Türkçesi a��zlar� ile Ça�da� Türk Lehçelerinde 
ya�ayan bir kelimedir. 

Türkiye Türkçesi a��zlar�n�n bir ço�unda özellikle de, Do�u ve Güneydo�u 
Anadolu a��zlar�nda baz� adlar, hitap olarak kullan�l�rken k�salt�l�r ve son hecesinde bir 
“o” sesi türetilir. Mesela, Mustafa > Musto / M�sto, Ay�e > E�o, Hasan > Haso, Ali > 
Alo olur. Hitap olarak kullan�lan bu adlara, sevgi, �efkat ve küçültme anlam� 
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yüklenirken, k�salt�lan adlar�n sonuna bir “�” ünsüzü eklenir. Böylece, Ali > Ali� veya 
Alo�, �brahim > �bi� veya �bo�, Fatma > Fato� �ekilleri ortaya ç�kar. 

Elaz�� yöresinde kullan�lan “gakko / gakgo ve gakko� / gakgo�” kelimesi de bir 
hitap olarak, yukar�da belirtti�imiz de�i�ime u�ram��t�r. Kelimenin asl� ve ilk �ekli, 
Eski Türkçede akraba anlam�na gelen “ka” ile ilgilidir. Bu arada, “baba” anlam�ndaki 
kang kelimesi ile bugün Türkmen Türkçesinde kaka “baba”  ve Azerbaycan 
Türkçesinde ga�a “a�abey” olarak kullan�lan kelimeleri de burada tekrar hat�rlayal�m. 

Baz� istisnalar� olmakla birlikte O�uz Türkçesi, genellikle Eski Türkçe kelime 
ba�� k’lerini g’ye dönü�türür. Dolay�s�yla ka ile ilgili olan kelimenin ilk sesi k >g 
de�i�mesiyle g olmu�tur. Türkmen Türkçesinde “kaka” , Azerbaycan Türkçesinde 
“ga�a” olarak görülen bu kelime, Elaz�� yöresi a��zlar�nda tonlula�ma ve ünsüz 
ikizle�mesine u�rayarak gakko ve gakgo biçimini alm��t�r. A�abey anlam�nda 
kullan�lan bu �eklin sonuna küçültme, sevgi ve �efkat bildiren bir ek olan “�” 
getirildi�inde kelime, gakko� / gakgo� olur ve “küçük karde�” anlam�nda kullan�l�r. Ka 
> kaka > gakgo > gakgo� �eklinde bir fonetik de�i�me gösteren bu kelimenin çe�itli 
biçimsel ve anlamsal varyantlar�, “ga�a, gaga, gac�, gada, g�c�, g�Êa, gocu, kaka, 
keke, keki, keko vb.” biçimlerinde Türkiye’nin de�i�ik yörelerinde kullan�lmaktad�r. 
Bu kelimelerin tamam� ayn� kelime ve kök ile ilgilidir. Türkçede ve di�er birçok dilde 
akrabal�k adlar� “baba, papa, mama, dede, bibi…” gibi ayn� hecenin tekrar�ndan 
meydana gelmektedir. Benzerleri gibi “kaka” ve onun de�i�ik söyleyi�leri olan, “gaga, 
ga�a, gakgo/gakgo�” biçimleri ayn� �ekilde  “ka” hecesinin tekrar�yla yap�lm��t�r. 
“Keke, keki ve keko” biçimleri ise ayn� �eklin ünlü incelmesine u�ram�� biçimleridir1. 

Bu k�sa etimoloji denemesiyle “gakgo / gakgo�” kelimesinin kökenini, anlam�n� 
ve yap�s�n� tespit etmeye çal��t�k. �imdi kelimenin kavram alan� ve sosyal i�levi 
üzerinde dural�m. 

“gakgo” kelimesinin tarihi ve Ça�da� Türk Lehçeleri ile Türkiye Türkçesi 
a��zlar�nda “akraba, baba, ata, a�abey,  küçük karde�, süt karde�” anlamlar�na geldi�ini 
tespit etmi�tik. Elaz�� yöresi a��zlar�nda bu kelime ile ifade edilen ilk anlam “kan 
akrabal���”d�r. Bu akrabal�k ba�� içinde özel olarak “a�abey” anlam�ndad�r.  

Bu ilk ve temel kavram alan�ndan ba�ka, bir aile veya sülale içinde, sevilen, sözü 
dinlenen, ya�l� ve sayg�n kimselere de, öncelikle aile fertleri, sonra da yak�n çevresi 
“gakgo” kelimesiyle hitap ederler. 

                                                 
1 DLT’te “g�” kelimesinin akrabal�k adlar�n�n sonuna gelen, ac�ma ve sevme bildiren bir edat oldu�u 
aç�klanmaktad�r. Dolay�s�yla ka+g�> kag�>kaka ya da kag�>kaki>keki/keke biçiminde bir aç�klama 
getirmek de mümkündür! 
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Bir k�z, küçük erkek karde�ine “gakgom” �eklinde hitap ederken, onu yüceltir, 
a�abeylik makam�na lây�k gördü�ünü belirtmek ister. 

Elaz�� yöresinde “yi�it, er, mert, delikanl�, dürüst, babayi�it”. ( Ero�lu, 1995 :  
205-208 ) gibi anlamlarda da kullan�lan “gakgo” kelimesinin, böylece kan 
akrabal���ndan kültür ve soy akrabal���na do�ru geni�leyen bir kavram alan�na sahip 
oldu�unu görüyoruz. 

Ad� bilinmeyen ve tan�nmayan insanlara hitap ederken de bu kelime 
kullan�lmaktad�r. Tan�nmayan ve ad� bilinmeyen bir insana hitap ederken bu kelimeyi 
kullanmak, o insana karde�lik makam�n�n verilmesi ,dolay�s�yla sayg� gösterilmesi ve 
de�er verilmesi anlam�na gelir. 

Gakgo kelimesinin kavram alan� içinde “kan akrabal���, karakter akrabal��� ve 
kültür akrabal���” ba�l�klar�yla özetleyebilece�imiz üç önemli bölüm vard�r. Bunlar� 
�öyle bir �ema ile gösterebiliriz. 

 
 

  Gakgo  /  Gakgo�

 Kan Akrabal���

  Karakter Akrabal���    Kültür Akrabal��� 

1. A�abey 
2. Küçük karde� 
3. Amca 
4. Büyük ata

1. Yi�it, mert, delikanl� 
2.Dürüst 
3. Dost 
4. Cömert 
5. Konuksever 
6.Beyefendi 

1. Arkada� 
2. Tan�d�k 
3.Dilda� 
4.Soyda�. 
5.Dinda� 
6. Bizden biri  

 
Yaz�m�z� Mehmet Bico Kerküklü’nün “gakgo�” denilen insanlar�n vas�flar�n� 

anlatan �iiriyle bitirelim: 
 

  
HERKESE GAKGOM DEN�LMEZ GAKGO� 

 
Gakgonun manas� ince ve derin 
Herkese gakgomsun denilmez gakgo� 
Gakgo sembolüdür bizim illerin 
Herkese gakgomsun denilmez gakgo� 
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Gakgomun mekân� Harput yöresi 
Sa�lamd�r âdeti, örfü, töresi 
Hiç olur mu gakgo elin teresi 
Herkese gakgomsun denilmez gakgo� 
 
Gakgom babacand�r gözü de pektir 
Mazluma yumu�ak, zalime serttir 
Kalle�li�i bilmez haza, erkektir 
Herkese gakgomsun denilmez gakgo� 
 
Dertliye dermand�r, hastaya �ifa 
Gakgom’a ko�arlar çekenler cefa 
Dostlu�a gösterir çok büyük vefa 
Herkese gakgomsun denilmez gakgo� 
 
�smi Ali, Ahmet veya da Mamo� 
Nenesi Fido�’tur anas� Emo� 
Sohbeti çok tatl�, �ivesi pek ho� 
Herkese gakgomsun denilmez gakgo� 
 
 
Kerküklü der gakgom ariftir arif 
Dilin gücü yetmez etmeye tarif 
Konuk sever, cömert, sevimli, zarif 
Herkese gakgomsun denilmez gakgo� 
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