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Bakurt Türkçesinde Kalp Sözler
Formulaic Expressions in Bashkir Turkish
Habibe YAZICI ERSOY*
ÖZET
Bu çalmada Bakurt Türkçesinde kullanlan kalp sözler ele alnm, söz konusu kalp sözler
söz edimleri/sözeylem (spääch acts) balamnda incelenmitir. Anlamn kullanld balam
içerisinde kazanan dilin, betimleme, anlatm, çar, yaznsal ve toplumsal ilevlerinin yansra
dilin davranlara yansmas açsndan da ilevleri bulunur. Davran açsndan dilin ilevi,
konuurun dinleyen üzerinde bir etki brakmas ve onun bir eylemde bulunmasn
salamasdr. Bu konu toplumdilbilim, edimbilim ve söz edimi/sözeylem kuramnn çalma
alanna girmektedir. Bir dili konuan kii azndan çkan her türlü ifade ile bir söz edimi
gerçekletirir. Bu durumda dildeki ifadeler, emirler, yalvarmalar, söz vermeler, özür dilemeler
vb. söz edimlerinin birer türüdür. Söz edimleri kuram içerisinde insanlarn iletiim esnasnda
yeri ve zaman geldiinde kullandklar kalp sözlerin önemli bir yeri vardr. Kalp sözler
atasözleri, deyimler veya ikilemeler gibi kalplam söz birliklerinin bir çeidi saylmaktadr.
Ayn zamanda bir dilin kültürel ve toplumsal özelliklerini de yanstan kalp sözler, genel
Türkçenin söz varl içerisinde olduu gibi Bakurt Türkçesinde de oldukça zengin bir
görünüm arz etmektedir. Çalmada, Bakurt Türkçesindeki kalp sözler balam, anlam ve
yap bakmndan incelenmitir.
•
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•
ABSTRACT
In the present article, the formulaic expressions used in Bashkir Turkish have been analyzed,
and they have been examined in the context of speech acts. Language, which gains its
meaning in a specific context, has descriptive, expressive, literary and social functions
together with functions that reflect onto the human behaviors. The function of language in
terms of behaviors is the effect of speaker on the listener, which directs the listener to do
something. This issue is in the framework of sociolinguistics, pragmatics and speech acts
theory. A speaker of any language realizes a speech with his utterances. In such cases, the
expressions, instructions, commitments, begging, promises, complains, apologies etc. are
kinds of speech acts. The stereotyped words, which are used by people in suitable place and
moment during communication, are important for speech acts theory. Proverbs, idioms or
doublings are regarded as kinds of stereotyped word clusters. Besides, formulaic expressions
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reflecting cultural and social features of a language have a wide perspective in Bashkir
Turkish as they have in the vocabulary of general Turkish Language. In the study, the
formulaic expressions in Bashkir Turkish have been analyzed in terms of contextualized
meaning and structure.
•
KEY WORDS
Formulaic expressions, speech acts, pragmatics, Bashkir Turkish.
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Giri
Bakurt Türkçesi ile ilgili olarak yaplm gerek gramer gerekse anlam bilimi
çalmalarnda kalp sözl er bir bütnü olarak ayr bir
balk içerisinde ele
alnmamtr (Dmitriyev 1950, Poppe 1964, bulatov 1972, Yuldaev 1981,
Zeynullin 2002, Kiyekbayev, Seyitbattalov 1997). Bakurt Türkçesi öretimi için
hazrlanm konuma klavuzlarnda ise kullanlan birtakm kalp sözlere rastlamak
mümkündür (Biner 1994, brahimov 1996, bra himov; Zeynullina 2002, Usmanova
2003). Çalmada kalp söz terimi ile kastedilen, insanlar aras iletiimde
selamlama, tanma, teekkür, vedalama, hâl hatr sorma vb. durumlarda
kullanlan hazr kalp ifadelerdir. Bu tü rden kalp sözler, fa rkl bir dili örenirken
ilk bavurulacak kaynaklar arasnda bulunan konuma klavuzlarnn genellikle ilk
sayfalarnda yer almaktadr. Ayn dili konuanlar arasndaki iletiimin hazr
kalplar olduu gibi, farkl bir dil örenimi esnasnda da ilk örenilmesi gereken
ifadeler olan kalp sözler, 1950’li yllarda Austin, Grice ve Searle gibi
dilbilimcilerle balayan, ardndan birçok dilbilimcinin devam ettirdii
söz edimi/sözeylem
kuramnn bir parçasdr. Dolaysyla çalmann Bakurt
Türkçesi üzerinde yaplacak olan inceleme bölümüne geçmeden, söz edimi
kuramndan ve kalp sözlerin bu kuram içerisindeki yerinden bahsetmek uygun
olacaktr.
Söz konusu kuram dilin balam içerisindek i kullanmn incelemekte olup
ilevsel kullanm açsndan dil, toplum ve kültür balamnda önemli ayrntlar
sunmaktadr. Teoriye göre normal bir konuma durumunda, azdan akustik ok
dalgalarndan biri çkarldnda herhangi bir önerme, soru, açklama, komut, uyar,
emir, vaat gibi birçok eylemden biri, yani bir söz edimi gerçeklemektedir (Searle
2006: 156). Austin bunlara edimsöz (söz edimi) demektedir ve bunlar insann dille
gerçekletirdii iletiimin en küçük
birimleridir. nsanlar ne zaman birbirleriyle
konusalar ya da yazsalar söz edim inde bulunmu olurlar (Palmer 2001: 165,
Searle 2006: 156). Bu açdan kalp sözler de Türkçeye edimsöz, söz edimi veya
sözeylem olarak çevirisi yaplan
teorisinin bir parçasdr. Austin’in
ölümünden sonra yaymlanan ve söz edimlerinin teorisini oluturduu
adl kitabnda dilde herhangi bir ey bildirmeyen ya da herhangi
bir betimleme yapmayan
bu bakmdan da doru veya yanl olduunu
söyleyemeyeceimiz bir ksm ifadelerden bahsedilir. Bu ifadeler ayn zamanda
cümle olarak bizzat bir aksiyondur veya bir aksiyonun parçasdr. “
gibi bir cümle buna örnek tekil eder. Cümleyi

4 • TÜRKYAT ARATIRMALARI DERGS

sarf eden kii aslnda doru ya da yanl cinsinden bir önerme kurmayp sadece
gemiye isim vermektedir. Austin’in örnek verdii cümlelerin tamam
önermeler deil, ayn zamanda edimsel/gerçekletirici
ifadelerdir.
Ona göre, önerme cümleleri ya da betimleyici cümleler kurmak söz eylemlerin
sadece bir türünü oluturur (Palmer
2001: 166). Aslnda söz edimleri teorisi
edimbilim (pragmatik) içerisinde ekillenen bir teoridir. Edimbilim, anlambilimin
karsnda olumu kimi zaman anlambilimle iç içe geçmi bir alandr ve ikisinin
ayrldklar yer birinin anlam dilin içerisin de incelerken, dierinin onu balam
içerisinde incelemesidir. Austin, öncelikle örnek cümleler çerçevesinde
oluturduu kuramnda cümlelerini “gözlemleyiciler” (
ve “edimseller”
(
olarak iki gruba ayrr. Doru ya da yanl olabilen
gözlemleyicilerden farkl olan edimsel cümleler “isabetli” ya da “isabetsiz”
olabilirler. Bu durumda bunlarn “yerinde olduklar” (
veya “yerinde
olmadklar”
söylenebilir (Searle 2000: 14). Söz konusu cümleler için
Austin yerindelik koullarn belirler. Ona göre konuur iletiim ortamnda bir
cümle sarf ettiinde bir söz ediminde bulun ur ve bunun üç türü vardr: Düzsöz
edimi
edimsöz edimi
etkisöz edimi
Bunlardan düzsöz edimi “seslendirme”
“dillendirme”
, anlamlandrma
edimlerinden oluur.
Edimsöz edimi, düz söz ediminde bulunan kiinin, bu edimde bulunurken yerine
getirdii bir baka edimdir. Yani herhangi bir ey söyleme ii, edimin kendisidir.
Etkisöz edimi ise bir düzsöz ediminde bulunup belirli bir edimsöz edimini
gerçekletiren kiinin, isteyerek ya da istemeyerek karsndaki kiinin duygu,
düünce veya hareketlerinde deiiklik meydana getirme edimidir (Searle 2000: 1826).
Austin’in örencisi Searle edimsözlerle ilgili çalmalara devam edip kendi
kuramn (speech acts) olutururken hocasndan üç temel noktada ayrlmtr.
Bunlardan ilki düzsöz-edimsöz ayrmn
n doru bir ayrm olmaddr. kinci olarak
edimsöz edimlerinin baar koullarn tart r ve neticede edimsöz edimlerini
hocasndan farkl olarak be gruba ayrr (Searle 2000: 27). Bu durumda ona göre
iletiim ortamnda karsnda dinleyen kiiye bir cümle söyleyen konuur dört tür
edimde bulunur. Sözceleme edimi; herhangi bir dilde bir cümle söylemek, önerme
edimi; belirli bir nesneye gönderimde bulunarak ona belirli bir anlam yüklemek,
edimsöz edimi ve etkisöz edimi (Searle 2000: 34, Günay 2004: 166). Edimsözleri
ise Searle amaçlarna göre be gruba ayrmtr:
1. Kesinleyiciler
2. Yönlendiriciler

: Konuur bir önermenin doruluunu savunur.
: Konuur dinleyiciye bir ey yaptrmaya çalr.
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3. Yükleyiciler
: Konuur iletiim ortamnda kendisinin
gelecekte yapaca eyleri anlatr, gelecee yönelik vaatte bulunur.
4. fade edici
: Konuur karsndakine duygularn ve bu
yöndeki tepkilerini ifade eder.
5. Bildirimler
: Konuurun cümlesi dünyada bir deiiklik
yaratr (Searle 2000: 49, Searle 2006: 169-171).
Searle dnda Paul Grice da dilsel davran yöneten kurallar bulmaya yönelik
çalmalar yapmtr. Ancak Austin ve Searle söz edimlerinin baar koullar
üzerine younlarken, Grice karlkl konumann baar koullar üzerine
younlar (Searle 2000: 12, Kran, Eziler Kran 2002: 218). O, iletiimin cümlenin
mantksal kavram üzerine kurulmu kurallarla düzenlendiini ifade eder. Konuur
tarafndan söylenen her cümle bir iletiim i levine sahip olup, insanlar birbirlerini
karlkl söylediklerine göre de il, demek istedikleri eylere göre anlarlar. Birinin
konumas, niyetinin kardaki dinleyici tarafndan doru olarak anlalmas
durumunda baarya ulam saylr. nsanlar iletiimde bulunduklarnda karlkl
bir anlay olutururlar. Bunu da birbirlerinin anlay oluturma niyetlerini bilerek
ve kardakinin durumu anlamasn salayarak baarrlar (Doan 1990: 63, Searle
2006: 165). Grice, karlkl konumada ortaya koyduu ibirlii ilkesinde u dört
konuma kuralndan bahseder: Nicelik
kuralnda konuur mümkün
olduu kadar bilgilendiricidir; nitelik
kuralnda, konuur dürüsttür, doru
bilgiler vermeye çalr; bant
kuralnda, konuur konuulan konu ile
ilgili eyler söyler; kiplik, açklk
kuralnda ise konuur mümkün
olduunca açk ve nett ir (Günay 2004: 166).
Grice ve Searle’nin söz edimleri/söz eylemler
teorisinde
ayrldklar en önemli noktalardan biri de bireysel niyetliliktir. Grice, bireysel
niyetlilii söz edimleri teorisinin temel kavram olarak ele alrken geleneklerden,
kurallardan bahsetmez ve sosyal uygulamalarn gerekliliine dair bir bilgi vermez.
Oysa Searle, söz edimlerinin kullanlmasnda sosyal kurumlarn ve kurallarn rolüne
dikkat çeker. Dolaysyla ona göre to plumsal kurallar ve metindeki balamlar söz
edimlerinin belirlenmesinde son derece önemlidir. Searle, belirli söz edimi
türlerinin kurucu kurallara ihtiyac olduunu, baz söz edimlerinin ise bu türden
kurallara ihtiyac olmadn ifade eder. Örnein iddia etme, söz verme, birilerini
kar koca ilan etme, sava ilan etme ya da randevu erteleme gibi söz edimleri
kurucu kurallar gerektirirken, selamlama, rica gibi söz edimlerinin kurucu kurallar
sistemine ihtiyac yoktur. Bu durum anlatmak isteme veya iletme niyetinin içeriine
göre deiir (2005: 234). Gerçek hayatta konuma eylemleri genellikle bir tür
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kiileraras ilikiler içerir. Bir konuur karsndakine belirli kelimeler söyleyerek
ona göre bir eyler yapar. Bu yüzden bu tür ilikileri ele alan etnografik
çalmalarda ve söylem çalmalarnda söz edimleri teorisinin merkez olmas
gereklilii savunulmaktadr (Sadock 2004: 53-73).
Söz edimlerinin bir parças olan ve Searle’nin
ve
olarak maddeletirdii gruba giren tebrik, karlama,
veda, tantrma, övgü, hakaret, özür dileme ve bunun gibi prototip söylem
fonksiyonlarn ifade etmek için kullanlan söz edimi türleri, yani bu çalmada
incelenecek olan kalp sözler, çounlukla belirli bir söylem balamna ve
fonksiyonuna bal olan kalplam bir ifade veya geleneksel bir kelime formu
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bildirimde öyle önemlidir ki söylendiinde
veya söylenmediinde insan ilikilerini
olumlu ya da olumsuz yönde etkileme gücün e sahiptir. Bu makalede hedef alnan
söz edimleri de bu türden kalp ifadeler olacaktr. Dolaysyla toplumun hafzasnda
belirli durum ve tavrlar için kullanlmak üzere hazr olarak bulunan, zamanla
toplumun kültürel yaps içerisinde yorulmu bu türden kalplam söz gruplar
için
terimi kullanlmtr. Kalplam ifadelerin sözlü ve yazl iletiim
ortamlarnda fazlasyla tercih görmesinin nedenini bu tip yaplarn çaba
gerektirmeksizin ksa bir süre zarfnda söylenerek anlalmasna balayan Wray,
kalplam bir öenin iletiimde söylenip anlalmas için gerekli olacak zaman ve
enerjinin yeni bir söz grubu ya da cümlenin oluturulup söylenmesi ve kardaki
tarafndan alglanmasndan daha az olacan ifade eder. Ayrca bir kelime dizesinin
belirgin bir kalp hâlini almasnn da bir asr veya daha fazla sürebilecei üzerinde
durur (2002: 15-18, 2008: 11).
Türkiye Türkçesi söz varlnn öelerini sayarken Aksan, ‘temel söz varl’,
‘yabanc sözcükler’, ‘deyimler’, ‘atasözleri’, ‘kalplam sözler’, ‘terimler’, ‘çeviri
sözcükler’ in yannda ‘iliki sözleri /kalp sözler’ e yer verir ve onlarn tpk
atasözleri, deyimler gibi belirli bir dili ko nuan topluma k tutarak o toplumun
inançlarn, gelenek ve göreneklerini yanst tn ifade eder (2006: 191). Türkiye
Türkçesindeki çal malarda söz konusu ifadeler için ‘kalp sözler’ (Özdemir 2000,
Aksan 2006, Erol 2007, Gökday 2008) d nda ‘iliki sözleri (A ksan 2002, 2006,
Cihangir 2010) ‘iletiimsel sözler’ (Toklu 2003: 109) ‘sözeylem’ (DoançayKaml 1997, Klç 2002: 94, Dil ek 2007), ‘söz edimi’ (Palm er 2001: 165-171),
terimleri kullanlmtr. Aksan, bu sözler için yabanc dil öretiminde bir klavuz
olarak faydalanlacak olan Avrupa konseyi tarafndan baslan kitapta ‘eik’
teriminin de kullanldn belirtir (2006: 34).
Kalp sözler birçok yönden atasözleri ve deyimler gibi dier kalplam dil
birlikleriyle benzerlikler gösterebilmektedir. Bu dil birimlerinin hepsi belli artlar
altnda belirli olay ya da durumlar gelitiinde iletiim ortamnda konuur
tarafndan hazr kalp olarak seçilerek hzla kullanla bilecek dinleyen tarafndan da
daha önce bilinirlii nedeniyle kolayca anlalacak türden ifadeler sunar. Kalp
sözler bütün dillerde yayg
n bir kullanm alanna sahiptir çünkü kol aylk ve
anlalrlk salamaktadr (Aksan 2006:191, Toklu 2003: 109). Kalp sözleri
atasözleri, deyim ve ikilemelerden ayrmann yoll arnn onlarn yap, ilev, anlam
ve balam plannda incelenerek bulunabileceini ifade eden Gökday, yap
bakmndan en büyük farklln kalp sözlerin tek kelime eklinde kullanlabilmesi
olduuna deinir. Ancak bununla birlikte kalp sözleri atasözü, deyim ve
ikilemelerden ayrmak için bu dört alann da tam olarak yeterli olmadn vurgular
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(2008: 94). Gerçekten de kalp sözler bir toplum ve o topluma ait dilin içerisinde
yüzyllar evvel kültür,
gelenek ve göreneklerle de ekillenerek zaman içerisinde
belirli olay ve durumlar esnasnda hazr olarak kullanlagelmi dil birimleridir. Ait
olduklar dilin kültürüyle ilg ili birçok özellii yanstrlarken hem kullanldklar
durumlar hem de kullanl biç imleri bakmndan kültürle s k bir ba içindedirler
(Toklu 2003: 109). Bunlarn kullanlmas belirli durum ve artlara bal olduu
gibi kullanm zorunluluklar da insanlar aras iletiimi olumlu ya da olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Sabah gördüünüz komunuza “Günaydn” dememek
görgüszü lük ya da saygsz
lk olarak kabul görebili r. Kimi zaman da farkl dil
konuurlar veya ayn dilin mensuplar arasnda kalp sözler yanl  anlalmalara
neden olabilmekte ‘iletiim kazalar’ ortaya çkabilmekted ir (Yücel 2009: 516). Bu
açdan kalp sözlerin her dilin kendi yap s içerisinde ortaya çkarlmas diller aras
anlamalarda da oldukça yarar salayacaktr. Türkiye Türkçesi kalp sözler
açsndan oldukça geni bir alana sahiptir ve çeit li çalmalarla belirli bir oranda
snrlar çizilmitir (Doançay, Kaml 1997, Özözen 2006, Erol 2007, Gökday
2008, Cihangir 2010). Ancak Türkçenin dier lehçelerinde de kalp sözlerinin
incelenerek bu açdan söz varlnn ortaya konulmas lehçeler aras anlamalarda
büykü oranda fayda salayacaktr. Bu çal mada da Bakurt Tü rkçesindeki kalp
sözler söz edimi teorisi balamnda anlam ve yaplar da göz önünde
bulundurularak ele alnp incelenmitir.
Bakurt Türkçesinde Kalp Sözler
Bakurt Türkçesindeki kalp sözler genel Türkç
ede de olduu gibi oldukça
fazla sayda ve çeitliliktedir. Bu bakmdan çalmada Bakurt Türkçesinde
kullanlan kalp sözler balam, anlam ve yap açlarndan incelenmi, Bakurt edebî
dilinden seçilmi cümlelerle de kalp sözlerin kullanm alan  örneklendirilmitir.
nsanlar iletiimlerini birbirinden kopuk cümlelerle deil, birbiriyle ilintili
cümlelerle salarlar. Yani dil i belirli bir balam içerisinde kullanrlar. Bu durumda
göstergelerin birlikte olut urduu anlam aydnlatan bütün olan balam
,
içerisinde dilsel birimleri barndran toplumsal ortamdan daha geni bir biçimdir ve
iletiimin gerçeklemesinde en büyü k rolü oynamaktadr (Aksan 1998: 75, Klç
2002: 13-15). Balam, aratrmalarda dil içi ve dil d olmak üzere ikiye ayrlr
(Palmer 2001: 60, Vardar 2003: 34, Gökday 2008: 102). Vardar’a göre dil içi
balam, bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, çou durumda
söz konusu birimi etkileyip onun anlamn ve deerini belirleyen birim ya da
birimler bütünüdür. Dil d balam ise,
bir duruma, konuucu ve dinleyicinin dil
d toplumsal, kültürel, ruhsal deneyim ve bilgilerine ilikin verilerin tamamdr
(2003: 34). Bu açdan bakldnda kalp sözler in daha çok dil d balamla ilgili
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olduu görlü mektedir çünkü bu sözlerin kullanm genellikle balam tarafndan
yönlendirilir (Gökday 2008: 105). Yani belirl i bir kalp söz, belirli artlar altnda ve
belirli bir durumda kullanm gerektirir. ‘Hoçakaln’ kalp sözü, iletiim ortamnda
bir süre için veya daimi olarak birbirinden ayr lan kiiler tarafndan söylenebilir.
Yeni karlama esnasnda söylendiinde son derece uygunsuz ve olumsuz bir
iletiime sebep olacaktr. Bu aç dan bakldnda kalp sözler çounlukla iletiimde
zorunlu bir durum gerektirir. Bunun yannda birinin söylenmesi durumunda
karlkl bir kullanm da gerektirmektedir. Mesela, ‘Eviniz hayrl olsun’ gibi bir
kalp söz karsnda muhatap ‘Teekkürler’ ya da ‘Daha iy isi sizin olsun’ gibi bir
kalp sözle kar lk verecektir. Elbette bahsi geçen zorunlu ya da karlkl olma
durumu toplum içerisindeki beklenti yönnü den ele alnmaktadr. Yeni ev alm
birine arkada, genel kabule göre beklendi i gibi ‘Hayrl olsun.’ kalp sözünü
kullanmayabilir ancak bu durumda olumsuz iletiim gerçekleecek ve ev alm olan
kii arkada hakknda olumsuz dü üncelere sahip olabil ecektir. Evine gelmi
misafirine ‘Hogeldiniz’ demeyen bir ev sahibi de toplum içerisinde pek ho
karlanmayacak ve eletirilecektir. Kalp sözl eri balam açsndan snflandrmak
çok kolay deildir. Gökday’nn ifade ettii gibi onlar zorunluluk, zorunlu olmama
ve karlkl kullanma göre snfland rmak baz skntlar yaratabilir (Gökday 2008:
105). Öyle ki, kimi zaman anlam açs ndan ayn gruba dahil olan bir kalp söz
farkl kullanm alanna sahiptir. Özellikle iy i dilek sözlerinden bir ksm zorunlu
durumlar gerektirirken, bir ksm zorunlu bir durum olmasa da kullanlabilecek
türdendir. Bazen de hatr sorma gibi zorunlu durum gerektiren kalp sözler dier
yandan karllkl kullanm gerektirecektir. Bu bakmdan makalede, Bakurt
Türkçesindeki kalp sözler ba lam açsndan kesin bir snflandrma yaplmadan,
sadece deerlendirmelerle ele alnm olup, söz konusu kalplar anlam ayrntlarna
göre snfland rlmtr.
Anlamna göre kalp sözler her toplum ve dilde ayndr. Çünkü hangi dil olursa
olsun o dili konuanlar arasnda selamlama, vedalama, tanma, hatr sorma vb.
için belirli kalp sözler kullanlmaktadr. Ancak belirli bir anlam alanndaki kalp
sözler için diller içerisinde seçilen kelime ve yaplar çok farkl durumlar arz
edebilmektedir. Durumu farkl diller arasnda karlatrmak o kadar kolay olmasa
da ayn kök dilden gelen Türkçenin farkl
lehçelerinde örnein selamlama için
kullanlan kalplarn oluturulma ekilleri ve kullanlan kelimeler oldukça dikkat
çekici ve ilginçtir. Mesela Türkiye Türkçesi için özür dileme söz kalplarndan
‘Özür dilerim.’ veya ‘ Kusura bakmayn.’ için Tü
rk lehçelerinin bir ksmnda
‘
’ kalp sözü kullanlmakta, “Bu ku suru geçiniz, unutu nuz, görmezden
geliniz” gibi deerlendirilebilecek olan
fiilinin mecazî anlam ayrntsndan
faydalanlmaktadr.
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Çalmamzda Bakurt Türkçesindeki kalp sözler anlam açsndan farkl
balklar altnda incelendikten sonra, yap bakmndan bir snflandrmaya tâbi
tutulmu ve cümle halinde olanlar, eksiltili cümle eklinde bulunanlar, sadece tek
bir kelimeden ibaret olanlar olarak ayr balklar hâlinde dee rledirilmitir. Yaplan
anlamsal ve yapsal snflandrmann ardndan tespit edilen kalp sözlerin en yaygn
olarak kullanlanlar ile ilgili Bakurt Türkçesi ile yazlm edebí eserlerden linde 7(= -.6((i o8e)]TJ 9 Il)
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Merhabalar”

“Merhaba”,
“Merhabalar”.

“Merhaba”

Selamlama kalp sözleri genellikle ikinci teklik veya ikinci çokluk ahsa göre
çekimlenir çünkü kii, muhata p veya muhataplarna selam verir. Bunlarn dnda
Bakurt Türklerinde slamî gelenein içerisinde yer alan bir toplum olarak Arapça
selamlama kalp sözlerinin de al ntland görülmektedir:
“Esselamualeyküm”
Ayrca selamlama kalp sözleri balam içerisinde karlkl olarak kullanlmas
beklenen kalp sözlerdendir. Selam veren bir kiiye kardaki de selam verecektir.
Kip ve ahs çekimine göre selam veren gen ellikle ikinci teklik ve ikinci çokluk
ahs kullanrken, selam alan ise birinci teklik veya birinci çokluk ahs
kullanacaktr.
selamlama
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‘Esselamualeyküm !’ diye eskiden olduu gibi selamlat.
‘Vealeykümselam ’ dedi kazanlk yannda oturan Urkiye nine.”
(7)

(NM
392) “ ‘Ooo, kimi görüyorum! Ne kadar zaman geçti? ‘Merhaba,
merhaba Roman.’ Tülküsura’nn çehresi karanlkt, Roman
kukuland.”
(M 120)

(8)

“Merhaba, merhaba! Kutluyorum seni.”
1.2 Tek kelime eklinde olan selamlama kalp sözleri

Tek kelime eklinde olan selamlama kalp sözü Bakurt Türkçesine Arapçadan
alnt olarak giren
‘selam’ kelimesi ile yaplmaktadr. Karlkl selamlamada
her iki taraf ayn kelimeyi kullanabilecei gibi dier selamlama kalp sözlerinin
sonrasnda veya öncesinde de kullanlabilir. Kimi zamanda 10 numaral örnekte
olduu gibi söz konusu kalp söz
eklinde belirli
bir formda karmza çkabilmektedir.
“selam”
(KB 69) “Kzlar, selam Güzel.”

(9)
(10)

“Merhaba Gülnaz! Selam uzakta n, can gönülden.
teekkür, sana mektup yazamadm kzma.”

(KR 11)
Mektubunu aldm,

2. Hatr Sorma Kalp Sözleri
nsanlar aras ilikilerde hatr sorma genellikle karlama sonrasnda soru
cevap eklinde meydana gelmektedir. Karsndakinin hatrn, nasl olduunu soran
konuur olumlu veya olumsuz bir cevap beklentisi içerisindedir. Aksi bir durum
iletiimin bozulmasna neden olacaktr. Bakurt Türkçesinde hatr sorma kalp
sözleri,
“iyi, salam”
“sa”
“sa salim”
“emin”
“iyi”
“iyi”
“iyi”
“hal, durum”
“nasl”
“ne” gibi kelimelerden
birinin veya ikisinin kullanlarak oluturulduu soru cümleleri ile meydana gelir.
Bunlar kimi zaman cümledeki fiil kipinin ve ahslarn deimesiyle kimi zaman da
eksiltili ekillerle yaplr. Hatr sorma kalp sözleri karl kl kullanm gerektiren
kalp sözler içerisine girdiinden karsndakinin hatrn soran konuurun bir de

TÜRKYAT ARATIRMALARI DERGS • 13

almas gereken bir cevap vardr. Bu türden cevap konumundaki kalp sözler için
Bakurt Türkçesi tek kelimelik kalp sözler kullanmaktadr.
2.1 Cümle eklinde olan hatr sorma kalp sözleri

Kalp sözlerin bir ksm kip, ahs, za man özellikleri bakmndan tam olarak bir
cümle eklindedir. Kalp sözler kalplam dil birlikleri olduklar için kelime says
açsndan çok fazla bir younlu a sahip deillerdir. Hatr sorma kalp sözleri ise
genellikle soru cümlesi eklindedir.
kelimesi ile oluturulanlar
“iyi” kelimesi ile oluturulan ve “Naslsnz?”, “yi misiniz?” anlamna
gelen hatr sorma kalp sözleri Ba kurt Türkçesinde daha çok edebî dilde kullanm
alanna sahiptir:
“yi misiniz?, Naslsnz?”
yi misiniz?, Naslsnz?”
“yi misiniz?, Naslsnz?”
“yi midir?”
“yiler
mi?, Naslsnz?”
“yi misiniz?, Naslsnz?”
“yiler
mi?, Naslsnz?”
“yi misiniz?, Naslsnz?”
(11)

(AT 225) “Merhaba, O daha yaknlat. – yi
misiniz Sara gelin? – Allaha ükrü , dediler.”
(AE 66)

(12)

“Nayle – Baleker, sen iyi misin? Babam, babam nerede?”
(KKTY 191) “Sormay

(13)

unutmuum, seninkiler iyi mi?”
(EDT 424)

(14)

“ ‘Anneniz iyi mi acaba?’ diye sordu Arslan.”
(15)

(M 45) “Savan tam ilk saatlerinde ate içinde kald. yi
midir imdi yoksa öldü mü…”
(16)

(KA
43) “ wanow, Kondratew, Filippow Neredeler acaba? yiler mi?”

(17)

(HT 4) “Havlu ile siline siline Züfer iner. Züfer: ‘yi
misiniz, slamgul aabey.’”
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(18)

(AT 108)
“- Eliye birden güldü, sonra eilip sa lon tarafna seslendi. ‘- yi
misiniz, Züleyha nine?’, ‘-yiyi z, iyiyiz yavrucuum.’”
(19)

(ÜY 216) “O zaman, bunlarn rahatsz
konumasn kesip: ‘- yi misiniz!’ diye bir yal adam girdi.”
kelimesi ile oluturulanlar
“yi mi?”,
misiniz?

“yice mi?”,
“yi misiniz?”

“yice

Bakurt Türkçesinde haw kelimesi ile ol uturulan hatr sorma kalp sözlerinin
bazlar daha önce de belirtildii gibi selamlama kalp sözleri ile benzerlik
göstermektedir. 20 ve 21 numaral örneklerdeki
soru iareti kullanldnda
hatr sorma kalp sözüdür. Oysa daha önce de
belirtildii ve 2 numaral örnekte
olduu gibi ünlem iareti ile gösterildiinde “Merhaba” anlamnda bir selamlama
kalp sözüdür. Elbette bu durum söylemde ancak vurgu ve balam ile ifadesini
bulmaktadr.
(20)

(U 136) “ ‘Dede nasl?’, ‘Nine iyi mi?’,
‘Yenge iyi mi?’ diyerek herkesin yana göre selamlap hâl hatr
sorarak yoku yukarya ne zamandr anne babasnn yaad çitten
evin olduu tarafa geçti.”
(21)

(EDT 536) “ ‘– yi misin, Künhlv abla? Haydi
dönelim.’ ‘- yice . Senin iler nasl?’
(KB

(22)

30)

“Yalanbike- yice misiniz çocuklar?”


ve

kelimelerinin oluturduu ikilemelerle kurulanlar

ve
kelimelerinin biraraya gelerek oluturduu kalp sözler bu
kelimelerin farkl ek ve soru kelimeleri ile oluturduu soru cümleleri ile meydana
gelir.
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“yi mi?”
“yice misiniz?”
“yi misiniz?”
“yi misin?, Naslsn?”
“yi misiniz?, Naslsnz?”,
“yi misiniz?,
Naslsnz?”
“yi misiniz?, Naslsnz?”
(23)

(AE
31) “Evet, Zindandan birinci mektup. – Ne yazyor? Kendisi iyi
miymi?”
(KKTY 20) “- yi misin, nine?”

(24)
(25)

(KKTY 20) “ ‘Ya, nasl, sa salim döndün
mü?’ dedi ve yine alttan al ttan lyas’n gözlerine bakt.”
(26)

(BA 77) “-Sa salim geldiniz mi? Ben yine ie gitmitim.”
(27)

(BA 110) “- Baban iyi mi? Senin öteki dostun Bikmurzin
de döndü mü?”
(28)

??

“- Haydi, Mirsey aabey, baköeye geç. yi misin

dedim.”
(29)

(KB 7) “yi misiniz millet!”
(AT 136)

(30)

“yi misiniz, Mülife abla?- diye ses verdi adam.”
(31)

(AT 137) “Babas diyorum, niye durdun? E, Mülife
abla, iyi misiniz?”
(32)

(BA 4) “Otur
öretmen aabey, demi – Çoktandr görümedik. Naslsn , evin
yurdun iyi mi?”
(T 275) “Yeni tarz

(33)

Mesemih, iyi yayor musunuz? (Naslsnz?)”
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(34)

(DHK 25) “Salkl
msnz? yi misiniz? Haydi, yurdumuza bereket diliyoruz. (Amin
diyorlar)”
(35)

(DHK 162) “ Tayhan Yanbeyeviç. Hey hey nasl
döndün? Nasl karladlar? yiler mi ?”
(36)

(EDT 84) “ ‘Hey, nine,
naslsnz?’ diye aklna gelen ilk soruyu sordu nazl çocuk
gülümseyerek. ‘Naslsnz
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(K 362)

(40)

“Dünya tamamen acmasz deil. Abin iyi mi ?”
kelimesi ile oluanlar
Bakurt Türkçesinde “iyi” anlamna gelen
kelimesi ile kurulan hatr sorma
kalp sözleri de yine soru formunda meydana gelmitir.
“yi mi?, Nasl?”
“yi misiniz?, Naslsnz?”

“yi misiniz?, Naslsnz?”
(KB 13)

(41)

“Anne ‘yi misiniz Kanbaba. Biz ka hazrlanyoruz.”
(KB 99) “ Büykü

(42)

bekçi, naslsn karde, ne tarafa gidiyorsun?”
(AT 58) “Naslsnz çocuklar?”

(43)

kelimesi ile oluanlar
Hatr sorma kalp sözlerinden bir ksm da
“iyi” kelimesi ile yaplmaktadr.
Kelimenin farkl ahslarda ve farkl soru biçim lerinde oluturduu kalp sözler
Bakurt Türkçesinde oldukça yayg n olarak kullanlmaktadr.
misiniz?”
gidiyor?”

“yi misiniz?
“yiler mi?, Nasllar?”
“yi
“yi misiniz?”
“yi misiniz?, Nasl
(KB 99) “ Resim ‘Merhaba

(44)

karde, iyi misin?”
(KB 99) “Malay

(45)

(içeri girer). ‘ Ey, naslsn güzel kz, nereye gittin?”
(HT 4) “ slamgul: ‘Hey iler iyi

(46)

mi güzel kz?”
(47)

(KR
225) “ – Yiitler, durumlar iyi, hmm, bir eyler düünelim
hmm…”

(48)

(T 278) “ ‘Çoluk çocuk, gelinin iyiler mi?’ Karsk hâl hatr sormaya
devam etti.
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(NM 335) “- yi mi

(49)

yenge? ‘Benim ben, yi mi?”
soru kelimesi ve

kelimesinin birlikte kullanlmasyla oluanlar

Bakurt Türkçesinde hatr sorma kalp sözleri içerisinde
soru kelimesi ve
kelimesi bir araya gelerek hatr sorma kalp sözleri meydana getirirler ve bunlarn
says oldukça fazladr.
“Naslsn?”
yayorsunuz?”

naslsn?”

“Naslsn?”
Ni
“Naslsn?”
“Naslsnz?”
“Naslsnz?”
“Naslsnz?”
“Naslsn?”

“Naslsn?”

“Naslsnz?”

“Naslsnz, Nasl
“Naslsnz?”
“Naslsnz?”
“Sen

(50)

(KR 379) “O zaman futbol oynayan çocuklarn topu Segize ninenin
önüne dütü. ‘Naslsn
komu?’ demi top nineye. ‘ Halim iyi deil.
Yorgun, gücüm bitmi ekilde oturuyorum’ demi Segize nine
yaknarak.”
(51)

(KR 55) “Krmskal yiiti Bezrettin onunla yolda
karlap ‘Naslsn arkada?’ diye sordu.”
(AT 108) “ ‘Sen ne

(52)

durumdasn Eliye kzm?’ ‘ yice’.”
(53)

(AT 281) “Yiit ‘yi
misiniz Meskey nine? Nasl yayorsunuz? Meskey: ‘yiyiz, iyiyiz
yavrucuum.”
(54)

(M 133) “Kunyuhtan iittim… Hey, söyle nasl o ? Çocuk yok mu
hâlâ?”
(U 362) “

(55)

‘emsiye yenge iyi mi?’ ‘yice, sen naslsn?’”
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(KB 91) “Komular nasl?”

(56)

(NM 205)

(57)

“ Dur hele… Baban hasta diye duymutum, nasl?”
(U 116) “ ‘Olun nasl

(58)

acaba gelin? Dinlendi mi?’….”
soru kelimesinin kullanlmasyla oluanlar
Bakurt Türkçesinde
soru kelimesi de hatr sorma kalp sözleri
oluturmaktadr. Türkiye Türkçesinde ‘Naslsn?’, ‘Naslsnz?’ ya da ‘Haliniz
nasl?’ gibi kalp sözleri karlayacak çeitli kalp sözler aadaki gibidir.
“Naslsn?”
“Naslsn?”
“Salnz nasl?”
“Naslsn?”
“Naslsnz?”
“Naslsn?”,
“Naslsn?”
“Naslsn?”
“Naslsnz?”,
“Naslsn?”
“O nasl?”,
“Naslsn?”
“Naslsn?”,
“Naslsnz?”,
“Naslsn?”,
“Nasl o
“Naslsn?”
(KR

(59)

50) “ ‘Naslsn?’ te, gücümü denemeye geldim, nasl olur.”
(BA 62) “

(60)

‘Naslsnz?’ diye sordum ben de ona.”
(AT

(61)

138) “ ‘Naslsn?’ misafir? Kötü bir durum yok hürmetli Karga…”
(62)

(SPK 14) “Ee Emile: ‘Naslsn?’ diye sormaynca
sinirlenip kzar m çocuu?”
(63)

(Y
62) “Annesi gelip: ‘- Durumun nasl yavrum, neren aryor?’ diye
sordu. ‘– Durumum iyi anne, hiçbir yerim armyor.’, diye cevap
verdi.”
(MB 347) “-Yengenin durumu

(64)

nasl? – yi.”
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(65)

(BR 447) “Büyük
adamsn ya! diye güldü Amii. –Hey, iyi mi ? Seni bu gün göreceim
varm! Ben kötüyüm, sen naslsn?”
(66)
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beklemektedir. Hiç bir cvap verilmemesi veya olumsuz bir cevap verilmesi
durumunda yine iletiimin olumsuz devam edecei anlamna gelmektedir. Bakurt
Türkçesinde yukarda ol dukça fazla çeidi ol duunu tespit ettiimiz hatr sorma
kalp sözlerinin karlnda muhatabn da kulland kalp sözler vardr. Bunlar
arasnda sorulan soruya heybet “iyi”
“iyi”
“iyi”
“iyi, sa salim”,
“yice”,
“yice”,
“yice” gibi olumlu bir
karlk verilebilir. Bununla
“yi deil.”
“Durumlar iyi
deil.” Kimi zaman da
“yi”
“yi, sa salim”,
“Sa salim”,
“yiyim” gibi ikilemelerle kurulmu yaplar da karlk
olabilir.
(HT 95) “Güzel ‘Hayr anne,

(77)

iyiyim.”
(K 140) “Hayr, iyi o.”

(78)
(79)

(T 278) “ ‘- E-ee, Zülhiye nine, sensin. Ailem iyi, hepsi de sa salim . Ho geldin
nine, ite sandalye otur.”
3. Tanma Kalp Sözleri
Her toplumda iki yabancnn tanmas esnasnda kullanlan belirli kalp sözler
vardr. Herhangi bir yabanc dil örenimi esnasnda ilk olarak bu kalp sözlere
bavurulur. Tanma kavram birbirini tanmayan iki insann iletiim ortamnda
belirli kurallar dâhilinde ya knlama ve birbirlerini tanmas anlamna gelir ve daha
sonra devam edecek derin ya da yüzeysel bir iletiimin ilk admdr. Bakurt
Türkçesinde Türkiye Türkçesinde olduu gibi tanma kalp sözlerinde birtakm
soru kelimeleri kullanlr.
3.1 Cümle eklinde olan tanma kalp sözleri

Türkiye Türkçesinde tanma kalp sözlerinde “ne”
soru kelimesi kullanlrken,
ve
soru kelimelerinin kullanld görülmektedir ve
Bakurt Türkçesinde
bunlar soru cümlesi olarak gerçekleir. Yabanc biri ile tanmann ilk adm onun
ismini sormakla balar ardndan da onun nereli olduu gibi baz bilgilerin
sorulmasyla devam eder. Bakurt Türkçesinde tan ma kalp sözleri u ekildedir:
“sminiz ne?”,
“sminiz ne?”,

“sminiz ne?”,
“Müsadenizle
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tanabilir miyiz?”,
“Nerelisiniz?”

“Soyadnz lütfeder misiniz?”

(80)

(HT 108) “sminiz nedir? Vardgis : ‘Vardgis
ahbazyan, ya sizinki? Gülsesek elini uzatarak ‘Gülsesek’…”
(81)
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(M 306) “Sizi görüp

(86)

tantma çok memnun oldum.”
4. Rica Etme Kalp Sözleri
Rica kavram söz edimleriyle ilgili olarak dilbilimsel nezaket içerisinde
deerlendirilir. Dilbilimsel nezaket
toplumsal iletiimde
kiiler aras statü ve mesafelere, sayg ve dayanma kurallarna göre muhatap veya
muhataplarna uygun bir çerçevede konumak anlamna gelir ve iletiim bu
uygunluk çerçevesinde kurulmazsa taraflardan biri veya her ikisi kaba olarak
deerlendirilir (Holmes 1992: 97). Dildeki nezaketin snrlarnn geniliinden ve
çeitliliinden bahseden Leech nezaket ilkesini bildiriimin en temel pragmatik
ilkelerinden biri olarak kabul eder (Leech 1983). Rica dilbilimsel nezaket ilkeleri
içerisinde önemli bir yere sahiptir. Biz konuurken farkl türde birçok seçim
yaparz. Ne söyleyeceimizi, nasl söyleyeceimizi, hangi türden cümlelerle
söyleyeceimizi, kelimelerimizi vb. seçeriz (Wardhaugh 2010: 274). Brovn ve
Levinson dilbilimsel nezaketi
,
ve
olarak üçe ayrlar. Burada pozitif
ve negatif olma yaknlk, samimiyet ve mesafeyi ifade eder. Pozitif nezaket aile,
akrabalar, arkadalar gibi daha çok samimi ortaml arda kulland istekler, uyarlar,
ihtiyaçlar, akalar vb., negatif n ezaket ise toplum içerisinde daha çok kiiler aras
mesafenin bulunduu durumlarda kullanlan ve daha çok da dolayl olarak soru
cümleleri ile oluturulan nezaket ifadeleridir. Örtük nezaket ise konuurun
karsndakine sezdirme yoluyla bir takm isteklerini dile getirmesidir (Brown Levinson 2004: 101, 129, 211). Rica kiinin istekleri dorultusunda, nezaket
kurallar çerçevesinde gerçekletirdii bir eylemdir ve Searle’nin snflandrmasnda
yönlendiriciler arasna girm ektedir (Searle 2006: 170). Kimi çalmalarda istek
anlam alan içerisinde ele alnp de erlendirilmitir (Aslan 2008: 148). Bu
çalmada ele alnan rica etme kalp söz leri Brovn ve Levinson’n negatif nezaket
türlerine girmektedir ve toplumsal iletiimde ki iler aras ilikilerde kullanlan
türden kalp sözlerdir. Bakurt Türkçesinde rica ifadesi bulunan kalp sözler
Türkiye Türkçesi ile benzer lik göstermekle birlikte kipli k iaretleyicilerle kurulan
rica kalp sözlerinin varl açsndan da farkllar.
4.1 Cümle eklinde olan rica etme kalp sözleri

Kimi zaman kurduumuz cümleler kendi ifadelerinin dna çkarak farkl
ifadeler kazanabilir. Bazen bir söz edimiyle onu oluturan cümle arasnda da
yapsal açdan dorudan bir balant bulunmayabilir (Toklu 2003: 116). Dilde
ricalar dile getiren kalp sözler de bu türden örnekler sunar. Ricay ifade eden kalp

24 • TÜRKYAT ARATIRMALARI DERGS

sözlerin bir ksm soru cümleleri ile oluturulmaktadr ve emir, olaslk, yeterlilik
gibi kiplik anlamlarla ifadesini bulur. Genel olarak Türkçede var olan bu durum
Bakurt Türkçesi için de geçerlidir.
Emir kipi iaretleyicilerinin ardndan kullanlacak olan
kiplik parçac
veya
“lütfen” kiplik kelimesi eklenerek,
eklindeki bir cümle ile konuur tarafndan yaplmas istenilen ey rica ile dile
getirebilir. Dolaysyla bir takm rica kalp sözleri bu ekilde oluur.
. (NM 144) “Oturun lütfen , oturun.”

(87)

“Git lütfen.”,

“Al lütfen.”,

“Brak lütfen.”

Bakurt Türkçesinde rica kalp sözlerinin bir ksm da yukarda olduu gibi
morfolojik yolla olumutur. Emir kipi iaretleyicilerinin ardndan kullanlan –
kiplik parçac balam içerisinde karlkl söylemde konuur ve muhatab
arasndaki emir, istek yönnü deki ifadeyi nezake t kurallar çerçevesinde
yumuatmakla rica kiplik anlamna yaklatrr. stek anlamnn emir, rica, yalvarma,
öüt, tavsiye, uyar gibi kip lik anlamlarn temelinde var olduu dünü ü
ldüünde bu
durum daha da netlemektedir (Aslan 2008: 15, Ersoy 2011: 59).
(HT 15) “ Rezide: ‘Git lütfen .’

(88)

Zebire: ‘Gerçekten mi?’”
(AT 280) “ Akbuz at bulmak

(89)

için bana yardm et lütfen !”
“Rica ediyorum”,
“Rica ediyorum, yalvaryorum.”
yalvaryorum lütfen.”

“Rica ediyoruz”
“Rica ediyorum,

fiili bugün Türkiye Türkçesinde kullanlmazken Eski Türkçeden beri
özellikle lehçelerde kullanlmaya devam edilmektedir. Bakurt Türkçesinde
“yalvarmak, dilemek, rica etmek” (BTH: 693) anlamna gelen fiil, Eski Türkçede
eklindedir ve “piman etmek, ricada bulunmak, dilemek, arz etmek,
büyüklerden bir dilek istemek” (Caferolu 19 93: 103, Arat 1979: 367, Atalay 1991:
469, Clauson 1972: 62) anlamlarnana gelmektedir. Fiil, Maniheist ve Buddhist
Türk metinlerinde, genellikle 1. ve 3. kii çekimiyle karmza çkmaktadr
(Yaylagül 2005: 156). Eski Türkçeden itibaren rica if adesinde kullanlagelen fiil
ayn zamanda yalvarmay da ifade ettiinden Bakurt Türkçesinde
ekli
de yine rica ve ricann da ötesinde yalvarma kalp sözleri meydana getirmitir. Kimi
zaman rica anlam yine
kiplik kelimesi ile de desteklenmektedir.
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(90)

(ASA 109) “Rica ediyorum, akln bana al, örenciliini bitirme,
lütfen.”
(HT 204) “ Kabul

(91)

etmenizi ve holanmanz rica ediyoruz.”
(92)

(HT 89)
“Bulat: ‘Olmaz, matematii doru örenmitim. Geliye anne,
yalvaryorum, siz onun yanna gelin.’”
(93)

(AT 280) “O sana yalvarr. O zaman
Akku kzdan soruna cevap alrsn.”
(94)

(DHK 186) “nci: ‘Yalvaryorum, lütfen.’
Küpünisa: ‘Yalvarma da rica da etme olmaz dedim ya.”
“zin ver.”

“zin veriniz.”

zin isteme anlam alan yine isteme anlam alan ve rica ile balantl bir kiplik
anlam olarak kalp sözler içerisinde de yerini alr. Herhangi bir yöndeki isteini rica
etmek suretiyle izin alarak gerçekletiren kon uur, bu eylem esnasnda kullanaca
kalp sözleri doru seçmelidir. Dolaysyla yine istek, emir, rica, yalvarma, izin
eklinde devam eden anlam zincirinin bir parças olarak izin isteme, bu çalmada
rica kalp sözleri içerisinde deerlendirilmitir. Bakurt Türkçesinde izin isteme için
Arapçadan alntlanan
“izin” kelimesi kullanlmaktadr. Kelimenin meydana
getirdii birleik fiilin ikinci tekil ve ikinci çoul ekillerindek i çekimi ile kalp söz
gerçekleir.
(AE 35) “ Nur:

(95)

‘Kutluyorum Oksana. Öpmeme izin ver .’”
(96)

(HM 152) “ Aldar: ‘Abikarde lütfen gürültü yapmayn. Burada en büyük kii Molla, benim
onunla konumama izin verin lütfen .”
(M

(97)

304) “zin verin lütfen orman müdürü karde, muhasebeci karde
benim de gitmem lazm.”
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5. Teekkür Etme Kalp Sözleri
Bir dilin ikinci bir dil olarak öretiminde dier kalp sözler kadar teekkür
kalplarnn da yeri ve deeri büyüktür (Özözen 2006:
67). Sadece ikinci bir dil
öretiminde deil o dilin konuurlar arasnda nezaket ilkeleri dorultusunda da son
derece önemlidir. Searle’nin söz edimleri snfland rmasnda teekkür kalp sözleri
ifade ediciler
içerisinde deerlendirilir. fade edicilerde konuur
önerme özellii tayan cümlesinde içeri
in doruluunu tartmasz kabul
etmektedir (Searle 2006: 170). Bakurt Türkçesindek i teekkür etme kalp sözleri u
ekildedir:
5.1 Cümle eklinde olan teekkür etme kalp sözleri

Bakurt Türkçesinde teekkür ifadesi için özellikle Arapçadan girmi olan
“teekkür” kelimesi kullanlr. Ancak genellikle tek kelime eklinde veya
eksiltili cümle eklinde oluan kalp sözler de kullanlr. Teekkür kalp sözleri de
balamda karlkl kullanlan kalp sözlerdendir. Zaten teekkürün kendisi herhangi
bir davran ve söz karlnda ifadesini bulur. Netice de teekkür eden konuur da
karsndakinden bir karlk alacaktr. Bakurt Türkçesin de teekkür kalp sözleri
olmasa da teekküre karlk olarak nezaket ifade eden kalp sözler birer cümle
formundadr.
“Rica ederim.”
“Ben size minnettarm.”
(98)

(Y 22) “ Bu gibi ilahi melek
birini yetitirdiiniz ve onu bana hediye etttiiniz için size gönülden
borçluyum.”
5.2 Eksiltili cümle eklinde olan teekkür etme kalp sözleri

Daha önce de belirtild ii üzere Bakurt Türkçesinde teekkür kalp sözlerinin
bir ksm eksiltili cümle eklinde yaplr.

“Teekkür size.”
sana.”
“Size çok teekkürler.”
samimî gönülden teekkür.”

“Teekkürler
“Size

(99)

(AT 136) “ ‘Sonra atl olarak da gitmek mümkün. Teekkürler size
dostlar.’ dedi Nil.”
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(HM 48) “Teekkürler size

(100)

doktor, çok teekkürler.”
(B) “Bizi kabul

(101)

ettiiniz için cand an teekkür ederiz .”
5.3 Tek kelime eklinde olan teekkür etme kalp sözleri

“Teekkür”
Bakurt Türkçesine Arapçadan giren
kelimesi Türkiye Türkçesindeki
“Teekkür, teekkürler” anlamnda teekkür kalp sözü olarak kullanlr.
(AT 127) “

(102)

Teekkür iyi tavsiyeniz için. Görüünceye kadar hoçakaln.”
(AT 4) “Vay,

(103)

teekkürler nine. Aziz gönüllüymüsün.”
(104)

(KB 12) “ Teekkürler
korusun.”

aziz baba. Binlerce teekkür.

Allah sizi

6. Özür Dileme Kalp Sözleri
nsanlar kimi zaman bilinçli kimi zaman ise bilinçsiz olarak çevresinde bulunan
ailesini, arkadalarn, tandklarn yani iletiim içerisinde bulunduu kiileri yanl
söz ve davranlarla krp incitebilirler. leti im ortamnda böyle bir durum meydana
geldiinde toplumsal olarak ve iletiimin olumlu yönde devam açsndan
taraflardan beklenen, özellikle kabahatli olann yapt yanl söz ve davranlaryla
gidermesi yani özür dilemesidir. Özür d
ileme gerçeklemez ise taraflar arasndaki
iliki bozulacak ve iletiim kopma noktasna gelecek ya da tamamen kopacaktr. Bu
açdan özür dileme eylemi insanî ilikiler açsndan son derece önemli ve yeri
geldiinde gereklidir. Özür dileme kal p sözleri balam içerisinde karlkl
kullanm ve yerindelik koullar gerektirir. Ancak toplumsal iletiimde kimi zaman
herhangi bir yanl ve suç olmadan da örnein sadece bir kapdan geçmek için
karlat muhatabna konuur “Affedersiniz” diyerek özür dileme kalp
sözlerinden birini kullanabilmektedir. Bakurt Türkçesinde yapsal olarak özür
dileme kalp sözleri cümle eklinde ve tek kelime olarak kullanlmaktadr.
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6.1 Cümle eklinde olan özür dileme kalp sözleri

dilerim.”,
“Çok zü günm
ü .”

“Affet.”,
“Özür dileriz.”,

“Affedersiniz.”
“Affedersiniz.”,

“Özür

Bakurt Türkçesinde Arapçadan alntlanan
“aff” kelimesi özür dileme
kalp sözlerinde kullanlmt r. Kelimenin kullanld yaplar affn kardakinden
istenmesinden hareketle ikinci teklik ve ikinci çokluk ahslarda kullanlmaktadr.
Yine ayn kelimenin
ile oluturduu kalplarda ise bu defa özrün kardakinden
dileniyor olmasndan hareketle birinci teklik ve birinci çokluk ahslarda
kullanld görülmektedir. Özür dileme ka
lb olarak kullanlan dier bir fiil
Bakurt Türkçesinde “sknt çekmek, geçirmek, açrmak, affetmek, balamak”
kelime manalarna gelen
fiilidir. Fiilin affetmek, balamak anlam gerçek
anlamndan çkm olmaldr. Geçmek anlam zamanla deimece yoluyla yaplan
yanl, ilenen suçu geçip, görmezden gelmek anlamna bürünmü gibi
görünmektedir. Bakurt Türkçesinde
’in kelime anlam sözlükte “yazk, yazk ki,
acnacak ekilde” olarak verilmitir (BTH 461). Kelimenin bu manalarndan
hareketle yap bir özür dileme kalp sözü olarak kulla nla gelmitir.
(KR 10) “ Bulat affet. Ben

(105)

karar verdim.”
(106)

(AE 30) “ ‘Affedersiniz. m
Ü irkeyiv seni
Apollon Vladimiroviç çaryor.’ Ümürkeyiv üzgün. (Gider.)”
(M 110) “

(107)

Korkma ben hrsz deilim, ben am! Affediniz.”
(108)

(SPK 15) “ ‘Selam Ayhlv.’ dedi onlarn
uzun boylusu. ‘Merhaba, Affedersiniz ben sizi tanmyorum.”
(109)

(M 192) “ Özür dilerim
(110)

“ Özür dilerim
(111)

güzeller güzeli, bana seslendiniz deil mi?”

(AE 98)
kaptan karde. Beni beladan kurtarnz, teekkürler.”

(BEB
155) “Çocukluk çalarmda yardm etmedii için tekrar tekrar özür
diledi.”
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(HM

(112)

160) “Sizden gözyalarm saklayamyorum, affediniz .”
(AE 206) “ Affedersiniz, anlayamadm.”

(113)
(114)

(AE 179) “Hey, hey sinirlenmiyorum soruyorum sadece. Ben
çok üzgünüm
baba.”
(115)

(HT 45) “ ‘ Züfer senin sadece kardein
deil, benim çocukluk dostum da ayn zamanda. Bunun için ben çok
üzgünüm .”
6.2 Tek kelime eklinde olan özür dileme kalp sözleri

“Özür.”
Daha önce de belirtildii gibi Arapçadan alntlanan kelime cümle baznda
kalp söznü den
oluturduu kalp sözlerd en hareketle ve aslnda
eksilerek tek kelimeye dümü bir kalp ifadedir. Yapsal olarak eksiltili olmakla
beraber kelime köknü nü tek bana kullanlmasndan dolay bu balk altnda
incelenmitir.
(116)

(HT 224) “ ‘Ben her zaman böyle sarhoum. Çek hele
elini.’ Maksim: ‘Özür dostum özür. ’”
7. Onaylama, Kabul Kalp Sözleri
Onaylama, kabul kalp sözleri de yine ifade edici söz edimleri türlerindendir.
Kii karsndakinin söz ve davranlarna onay verdiini bu türden kalp sözlerle
göstermektedir. Bazen de iddia edilen bir olay ya da durumun ardndan ya da yanl
bir ifadenin düzeltilmesi sonrasnda da kullanlabilmektedirler. Bakurt Türkçesinde
kullanlan onaylama, kabul kalp sözleri yapsal olarak cümle eklinde, eksiltili
cümle eklinde ve tek kelime eklinde karmza çkmaktadr.
7.1 Cümle eklinde olan onaylama, kabul kalp sözleri

“Tamam”,
göre hava ho, benim için hepsi bir.”

“Kabul ediyorum.”
“Bana
“Benim için uygun.”

Bütün dillerde belki de en çok kullanm alanna sahip olan onaylama sözü
“tamam” dr. Kardakinin söylediini ya da yaptn onaylamak iletiim ortamnda
kiiler aras ilikinin olumlu seyri açsndan önem arz eder. Ancak elbette her
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zaman onay mümkün deildir. Bakurt Türkçesinde onaylama, kabul kalp
sözlerinin ilkini
“iyi, güzel, harika” sözü nün oluturduu dikkat
çekmektedir. Yine anlam ba içerisinde kardaki nin yaptklarn ya da sözlerini
onaylayacak kii, beenilerine dayanarak bunu yapacaktr.
kalp sözü
ise konuurun onayn göstermekle birlikte kendisi için durumun pek deimediini
de ifade etmektedir. Yani bir kabul vardr ancak yüzde yüz tatmin edici bir kabul
deildir.
(117)

(T 218) “rikey’in yüreine serin rüzgar
esti: ‘Bu raz olmaz tamam hemen alrm kucaa.”
(118)

(M 14) “ Tamam, dedi çocuk ban sallayp: ‘Öyleyse
tamam, sen imdi git.”
(119)

(KB 38) “Gevher: ‘Evet Yengelim ben seninle atee de
suya da gelmeye razym.”
(120)

. (T 188) “ Ben
de duymadm, Kim oynarsa oynasn bana göre hava ho .”
(AE 142) “Ben kar deilim, yapn.”

(121)

7.2 Eksiltili cümle eklinde olan onaylama, kabul kalp sözleri

“Memnuniyetle.”
Söz konusu kalp söz karsndakine onay veren konuurun bunu son derece
memnun bir ekilde yaptnn gös tergesidir. Yap, anlama dayanarak
“Memnnuniyetle kabul ediyorum” gibi bir cümleden eksilmitir. Ancak bu kalp
söz Bakurt Türkçesi konuma klavuzlarnda yer almakla birlikte taranan eserlerde
örneine rastlanamamtr.
7.3 Tek kelime eklinde olan onaylama, kabul kalp sözleri

“Evet”,
“Evet”,
“Tamam öyleyse”,
iyi”,
“Tamam, evet”,
“Elbette”,
“Tamam”.

“Evet”,
“Evet”,
“Tamam”,
“Tamam, çok iyi”,
“Tamam, çok
“Olur, peki, kabul” ,
“Doru”,

Bakurt Türkçesinde tek kelime ile olu an onaylama, kabul kalp sözleri
oldukça çeitlidir. Bunlarn bir ksmnda
gibi pekitirme kiplik parçacklar
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kullanlmtr. Bazen de
kalp sözünde olduu gibi tekrar yoluyla
pekitirme yaplmtr. Örne ine az rastlanmakla birlikte
gibi ngilizceden de
onaylama kalp sözlerinin alntlanmas dikkat çekicidir. Elbette ngilizcenin
yannda kimi zaman Rusça kalp sö zlerine de rastlanmaktadr. Ancak burada
bunlara yer verilmeyiinin nedeni Bakurt Türkçesi içerisinde sadece kalp söz
olarak deil kelime, kelime grubu ve hatta cümle baznda kod kaydrm yoluyla
Rusça alntlamalara rastlanyor olmas ve bunun ngilizceye göre daha younlukta
bulunmasdr.
(ASA 23) “Tamam

(122)

undan balayn diye onaylad öretmen.”
(123)

‘Dönüyor musun?’ dedim. ‘ Evet öyle

(T 66) “
, yavrum doru söylüyorsun.’”

(124)

(S 157) “Önce, Ufa, Ufa
dediler, sonra soyismi sordular, tamam, tamam ben deyince pipo
sunmaya kotular.”
(125)

(SPK 133) “ Sen bana söz vediini unuttun mu?
‘Ay, evet öyle !’ Halit elini sallad.”
(126)

(ASA 56) “Tamam yö leyse , çok
geçmeden Eylül ba gelir, duvar gazetesi çkardmzda iyi
olurdu.”
(127)

(T
250) “Olum Niyaz’n yeni dostu rik’in annesiymi, çok iyi , çok
iyi.”

(128)

(HT 159) “Ben kuzeye ie gitmey niyetlendim
tabi, arkada. smail: ‘Çok iyi, çok güzel bir niyet.’”
(129)

(HT 162) “Leyle (Masaya iki eliyle çekip) ‘Oldu
mu? imdi uygun mu? smeil: ‘Tamam, çok iyi !’”
(130)
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(131)

(AE 287) “Genç Resih:
‘Sonbahara yirmi ikim doluyor.’ Hesen: ‘ Tamam, tam tamna sekiz
yl sonra düün…”

(132)

(DHK 221) “Aksura (igay’ tembihleyip) ‘Bu
korkunç bir kii! Bekle igay igay. yi, tamam .”
(133)

(HM 121) “ Köpek: ‘Ben sahip ar yorum, beni al.’ Ay:
‘Tamam! Haydi benimle gel. (Giderler).”
(134)

(M 50)
“ Sorumlu arkada: ‘Tamam tamam deyip hepsini de bitirip çkt ve
en sonuncu sayfaya gelince iddetli bir kahkaha att.”
(135)

(M 54) “Tamam kardeim tamam dedi ve Kasim
kardeini kucaklad.”
(TAT 411) “Tamam, tamam

(136)

ben sana sinirlenmiyorum.”
(137)

(138)
(139)

(KB
77) “Emir: ‘Doru, senin lezzetli yemeklerini ben de unutacak
deilim.”
(HT 93) “Elbette seviyorum.”
(HT 206)
“Resim: ‘Kzma anne hepsine de tamamdr.’ (çeriye girerler.)”

Kimi zaman da onaylama, kabul kalp sözleri Bakurt Türkçesinde
?
kardakinden onay bekler ekilde soru cümlesi olarak kullanlmaktadr.
kalp sözleri buna örnektir. Söz konusu kullanm balamda iletiimin yönü
açsndan dikkat çekicidir. A adaki örneklerde bu kalp sözler “Evet, tamam”
anlamnda kabulü deil, “Öyle mi?” anlamnda soru yoluyla karsndan onay
beklemeyi ifade etmektedirler.
(140)

(HT 13) “Dur hele Züfer
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Bakurt Türkçesinde tek kelime e klindeki reddetme kalp sözü
“Hayr”
kimi zaman ikileme eklinde karmza çkabilmektedir. Kimi zaman da bu tek
kelimelik kalp sözün ardndan nezaket gerei yumuatc bir teekkür
gelebilmektedir.
(146)

(HM 38) “ Hayr, olmaz. E küçkü
Haritu. O da çok kötü sinirleniyor. Be kleye bekleye yorulduk artk.”
(147)

(KB 14) “ Muyulbike: ‘Hayr, hayr. Sen daima söz veriyorsun ama
sözünde durmuyorsun.”
(148)

(KB 7) “ Anne
‘Hayr, öyle deil. Akam söylerim. imdi zaman deil.”

9. Karlama Kalp Sözleri
Karlama kalp sözleri Türk kültür dairesi içerisinde dier kalp sözler kadar
ve belki de misafirperver Türk toplumu için onlardan daha da önemli bir yere
sahiptir. Kiinin yaad veya o an içi nde bulunduu mekâna gelen konuu
karlarken söylemesi beklenen sözler vard r. Tpk yapmas beklenen davranlar
olduu gibi. Bu durumda gösterilecek davran örnein oturmakta olan kiinin
ayaa kalkmas en azndan vaziyetini düzeltmesi ve “Ho geldiniz” türünden bir
kalp sözle muhatabn karlamas beklenir. Aksi bir durum iletiimin ve kiiler
aras ban bozulmasna neden olacaktr. Son derece misafirperver bir toplum
olarak Bakurt Türkleri de karlama için gerek en önem ve deeri göstermi, bunun
için anlam açsndan oldukça kuvvetli kalp sözler kullanmlardr. Bakurt
Türkçesindeki kar lama kalp sözleri yap bakm ndan cümle ve eksiltili cümle
eklindedir.
9.1 Cümle eklinde olan karlama kalp sözleri

“Buyur”
“Buyurunuz.”
“Geçiniz,
buyurunuz.”,
“Buyurun, ho geldiniz, baköeye geçiniz.”,
“Ho geldiniz.” ,
“Ho geldiniz, ba köeye buyurun.”,
. “Ho geldiniz, baköeye buyurun.”,
“Ho
geldiniz.”,
“Ho geldin.”
Bakurt Türkçesi sözlüünde “Merham
et, iyilik, teveccüh” (BHT 150)
anlamlarna gelen Arapçadan alnt
kelimesi bu manalardan hareketle mecazî
ifadede lütfetmek anlam kazanarak “Buyurun, ho geldiniz” anlamnda kalp söz
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olarak kullanlmtr. Yine sayg ve nezaket çerçeve sinde Bakurt Türklerinin
misafire verdii deeri ortaya koymas bakmndan
“baköe” kelimesi ile
oluturulmu kalp sözler de dikkat çe kicidir. Bu kalp sözlerin dnda Türkiye
Türkçesi ile benzerlik gösteren
kalp sözü de kullanlmaktadr.
(149)

185) “Güzellikler göresin, bütün dünyay dola, yolun açk, buyur.

(BÜY
”

(150)

(NM 83) “te sizin beendiiniz oda, ho geldiniz, Kutluguja
efendi.”
(151)
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Bakurt Türkçesinde bu iki kalp sözden ilki muhtemelen
“Ho geldiniz, baköeye buyurun.”
“Ho geldiniz.”,
“Buyurun, ho geldiniz, baköeye geçiniz.” e klindeki kalp sözlerden; ikincisi ise
gibi bir cümleden eksiltili olmaldr.
(M 291) “Haydi buyur,

(159)

ite burada geç yiit aslan.”
(160)

(M 129) “Hoppala, atl Kazaklar gibi… Yeyin, ye,
oturunuz… Buyurun.”
10. Vedalama, Uurlama Kalp Sözleri
Birbirinden ayrlan kiilerin birbirlerine kar ifade ettikleri sözler olan
vedalama, uurlama kalp sözleri de iletiimde oldukça önemlidirler. Karlamalar
esnasnda verilen selam ve hatr sormalar gibi vedalar da insanlar aras ilikilerin
olumlu yönde gelimesini ve devamn sa layan unsurlardandr. Biri ya da birilerini
yolcu etme anlamna gelen uurlama esnasnda da aslnda vedalama kalp sözleri
kullanlr çünkü her uurlama bir vedad r ayn zamanda. Bakurt Türkçesinde kalp
sözler içerisinde belki de en zengin ve çeitli olan kalp sözler vedalar ve
uurlamalardr. Yap bakmnda cümle ekl inde, eksiltili cümle eklinde ve tek
kelime olarak kullanlanlar bulunmaktadr.
10.1Cümle eklinde olan vedalama, uurlama kalp sözleri

Vedalama, uurlama kalp sözlerinden cümle eklinde olanlar Bakurt
Türkçesinde oldukça çeitlidir. Bunlar çalmada kalp sözü oluturan temel kelime
esasna dayanarak aada ekilde snflandrlmtr.
kelimesi ile oluturulanlar
Selamlama ve hatr sorma kalp sözler inde olduu gibi vedalama, uurlama
kalp sözlerinde de
“sa” kelimesinin kullanld görülmektedir.
“Güle güle, hoça kal”,
“Hoça kaln.”
“Hoça kaln, salkl kaln.”,
“Hoça kal.”
“Hoça kaln”
“Yarna kadar hoça
kaln.”
“imdilik hoça kaln.”
O zamana
kadar hoça kaln.”
“Hoça kal, sa salim git.”,
“Görüünceye kadar hoça kaln.”,
“Akam (görüünceye) kadar hoça kaln.”
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(161)

(AT 96) “ ‘–Niçin?’ – Çocuun kaln kalar yukarya
dikeldi. – ‘Böyle ite. Hoça kal .’”
(162)

(AT 115) “ ‘Babam çaryor…’ Liliye, çok eskiden tand biriyle
vedalarcasna el sallaya sallaya babasnn yanna kotu. ‘ Hoça
kal, Gülsüm abla!’”
(163)

(AT 8) “- Ya mirza bizim imdi dier
tarafa gitmemiz gerekiyor. Teekkür, Megde n abi. Haris dede, hoça
kaln.”
(164)

“Yal anne oluyla gelinini
gönderirken: ‘Hoçakaln, salcakla kaln’ dese de gönlünden onu
onlarla ayrlmaya mecbur eden savaa kzd.”
(M 71)

(165)

“Hoçakaln , dedi ve hemen kayboldu.”
(166)

(M 263) “ ‘Tamam, Külahmet dostum,
hoça kal . Seninle çok fazla kalamadm için af diliyorum, ite
beklenmedik bir i çkyor…”
(HM 25) “-

(167)

Gelirim, hiç üphesiz gelirim. imdilik hoça kaln .”
(168)

(KB 8) “ E siz
afak vaktinde çiçekli bölgeye doru yöneliniz. sizin için iki günlük
yol. Mallarnz gelip alrsnz. O zamana kadar hoça kaln .”
(169)

(KB 8) “Anne, Sa salim git baba (Kanbaba gider)
Ey tanrm yalvar ve yakarlarmz duydun.”
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(170)

(T 195) “ Yeniden görüünceye kadar hoça kaln.
geceler. Rüyalarnzda bizi görün.”

yi

(171)

(KB 70) “Anjila: - Tamam kzlar. Ben
gideyim. Akam (görüünc eye) kadar hoça kaln .  çok. Annem
erkenden dönmemi emretti.”
kelimesi ile oluturulanlar
“Hoça kal.”

“Hoça kaln.”

Bakurt Türkçesine Farsçadan alntlanan ve “dileme, isteme” anlamlarna
gelen kelime anlam alann geniletmek suretiyle bir veda kalp sözü hâline
gelmitir.
(M 283) “Hoça kal

(172)

Külesbay canm, elveda yalanc dünya.”
(173)

(M 160) “ ‘Baka zaman sizi göremem,
hoçakaln ’ deyip çocuk gibi saçma saçma alyor.”
kelimesi ile oluturulanlar
Bakurt Türkçesinde Farsça kökenli
kelimesi, Türkiye Türkçesinde de
karlama ve vedalamalarda kullanlan
kelimesi ile ayn anlama gelir ve
Bakurt Türkçesinde birçok vedalama, u urlama kalp sözünde kullanlmaktadr.
“Hoça kal, elveda”,
“Hoça kalnz.”,
“Hoça kal.”,
“Hoça kal.”,
“Hoça kalnz.”,
“Hoça kalnz.”,
“imdilik hoça kalnz.”,
“imdilik hoça kalnz
“Bugünlük hoça kaln.”
“O
zamana kadar hoça kaln.”
“Tamam, imdilik hoça kal.”
“Tamam, imdilik hoça kal.”
“Görüünceye kadar hoça kal.”,
“Güle güle.”
(174)

(HM 33) “ Elveda, hoça kal doduum yerler
deyip hiç durmadan annesinin sözlerini tekrarlad.”
(AT 71) “ Salcakla kal

(175)

yiit, hoça kal .”
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(176)

(AT 160) “ Nil yerinden kalkt.
‘Hoça kal , hikâye ehrinin en güzel çiçei! Yarn çok zor bir snav.”
(177)

(HT 24) “Gerekmez, inmesin, siz ona benim baarlar
dilediimi söylersiniz. Hoçakaln .”
(AE 110) “ Merhaba ve

(178)

hoçakaln trene gecikiyorum.”
(179)

(AE 66) “
Yok yere yok oluyor ahn Stoykin.” (EDT 117) “ ‘Hey hoça kal
güzel.. Unutma’ dedi ve hemen koup karanla girip yok oldu.”

(180)

(HT
19) “ Hoçakaln imdilik. (Geliye’nin elini skp, Güzel’e ba
sallayp çkar.”

(181)

(HT 7) “ imdilik hoça kal
kardeim. Benim biriyle i konusunda önemli bir görümem var. O
bekliyordur.”
(182)

(HT 20) “Anlalan benimle dönmeyi istemiyorsunuz. Hoçakaln
imdilik.”
(HT 7) “Tamam,

(183)

bugünlük hoçakaln

Rafail, benim ilerim var.”

(184)

(AT 207) “ ‘O zamana kadar hoça kal olum.’ Son
sözlerini söyledikten sonra dede öldü.”
(185) Haw

(M 424) “Hoça

kal, elveda benim doduum yerler.”
(HM 130) “

(186)

Görüünceye kadar hoça kal

Helime. Beni bekle.”
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kelimesi ile

ve

kelimelerinin birlikte kullanlmasyla

oluanlar
“Hoça kal.” ,
“Hoça kaln.”
“Hoça kaln.” ,
“Salcakla kal.”
(187)

(KB 65) “Size ahlak, akl ve mutluluk diliyorum. Hayrl
akamlar. Hoçakaln .”
(KB 30) “Çocuklar hoçakaln.

(188)

kelimesi ile oluturulanlar
“Salcakla kaln.”,
“Sa salim dönün.”

“Salcakla kal.”,

(189)

(KKTY 319) “
‘Hoça kal abla salcakla kaln .’ deyip kapya döndü, o da
alamaktan korktu çünkü içi couyordu.”
(190)

(TAH 168) “Kzlar: ‘Sa salim dönün
gidiyorsunuz artk
-

, Gidiyorsunuz,

ikilemesi ile oluanlar

kelimesi tek bana bir kalp söz olutururken
yine çeitli kalp sö zler oluturabilmitir.

kelimesi ile birlikte

“Salcakla kaln.”
“Hoça kal.”
“Sa salim dönün.”

“Güle güle.”,
“Sa salim dönün.”
“Sa salim dönün.”
“Sa salim dönmenizi dileriz

“Sa salim dön.”
(KKTY 227) “Tamam salcakla

(191)

kaln…”
(192)

(KR 101) “te senin doum günün için
hediye, hoça kal , zü erinde paralansn. Haydi, giy de bir bak.”
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(T 134)

(193)

“ Hayrl

yolculuklar, salcakla gidiniz.”
(194)

(HM
164) “Aksakal: ‘Sa salim dön olum. Kendine iyi dostlar edin.’”

kelimesi ile oluturulanlar
“Salcakla kal.”
(195)

(ÜY 292)
“Burada yava konumak olur mu artk? ‘ Tamam salcakla kal
Marat’ deyip vedalanca, Vira vanovna geri döndü.”
kelimesi ile oluturulanlar
.“Selam söyle.”
“Ben de selam söyle.”

“Selam söyleyin.”,
(HT 17) “

(196)

Merhaba kzlar. Size müzikal bir selam söyleyin .”
(197)

(HT 20) “Güzel:
‘Hayrl yolculuklar sana anne. Benden de selam söyle .”

Dier baz kelimelerle oluturulanlar
görüürüz.”,
“Hayrl geceler.”
görüürüz.”

“Allaha smarladk.
“Yeniden görüelim.”
“Tekrar bekleriz.”,

“Yarn
“Yine
(HT 7) “Allaha

(198)

smarladk. Kapn iyi kapatp yat Zülhi.”
(HT 49) “ Hebire

(199)

(minderini hazrlayp) ‘Allaha smarladk.’”
(200)

(AT 221) “ ‘Babam çaryor ben gidiyorum’ dedi
.”
gözlerini açp. Yine görüürüz
(HT 9) “ ‘Tamam yö leyse

(201)

yeniden görüelim .”

42 • TÜRKYAT ARATIRMALARI DERGS

(HT 7) “Bize yine bekleriz”

(202)

10.2 Eksiltili Cümle eklinde Olan vedalama, uurlama kalp sözleri

“imdilik hoça kal.”
“imdilik hoça kal.”
“Akama kadar hoça kal.”
“Tamam, yarna
kadar hoça kal.”
“Yarna kadar hoça kal.”,
“Yeniden görü nü ceye
kadar hoça kaln.”,
“Yeniden
karlancaya kadar hoça kaln.”
“Yeniden görümek
üzere.”
“Görüünceye kadar hoça kaln.”,
“Hayrl
yolculuklar.”,
“Hayrl yolculuklar”,
“Hayrl geceler.”
(203)

senin güzel günlerin önünde. Hoça kal.
Maksim abi.”

(HT 214) “Resim: - Tamam,
limbi: - Hoça kaln.

(204)

(HM 169) “ ‘Görüüncey e kadar hoça kal Han.
(Han sinirlenip). ‘Görü nü ceye kadar hoça kal
. Çabuk gözümün
önünden yok ol.”
(205)

(HT 98) “Bulat
(düünüp) Senin bu kararn
onaylyorum ben, Güzel, (Elini verip)
Hayrl yolculuk! Aybike – Birlikte gitsek ya, kzm?”
(206)

(KB 97) “u altnlarn hiçbirine deymemisin, Hey hoça
kal, hayrl yolculuklar.”
10.3 Tek Kelime eklinde Olan vedalama, uurlama kalp sözleri

“Güle, güle, hoça kal.”
“Güle, güle, hoça kal.”
(207)

(HM 32) “ ‘
Evet hoçakaln , elveda kucuum. Sana hayrl yoluluklar.”
(AE 29)

(208)

unutma.”
(209)

“Güle, güle, hoça kal.”
“Güle, güle, hoça kal.”

“Elveda kzm baban
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(TAT 249) “ ‘Öyleyse hoçakaln . Benden
selam söyleyin. Kendisini çok ypratmasn.’ ‘Semaver koymutum,
kömürüm bitmi. Tamam, hoça kal. Böyle kuru kuru oldu kusura
bakma. Hoça kal .”
(210)

“ Ben
toplant için acele ed iyorum. Düünsen gelirsin. imdilik hoça kal .”

(211)

(ASA 22) “ Çok ark söyleyenlere göre birinin sesi
daha yeni. Hoçakaln .”
11. Kutlama Kalp Sözleri
Kutlama kalp sözleri de dier kalp sözl er gibi kiiler aras iletiimin önemli
parçalarndan biridir. Kutlanacak herhangi bir durum ya da tören karsnda
kutlamada bulunmamak kiinin içinde bulunduu toplum tarafndan hor
görülmesine bile neden olabilir. Evlenen bir arka danzn düününe gittiinizde
gelinle damad tebrik etmeden dünü den çkmazsnz. Çkmanz durumunda da
olumsuz duygularla karlanr kaba olmakla suçlanrsnz. Sosyal hayat içerisinde
kullanlmas ya da kullanlmamas son derece önem arz eden kalp sözleri Bakurt
Türkçesinde oldukça çeitlidir. Yapsal olarak bakldnda cümle eklinde olanlarn
yan sra dier kalp sözlere göre eksiltili cümle eklinde kullanmlarnn daha
yaygn olduu görülür. Tek kelime ve bunun
yansra ikileme eklinde kullanlanlar
da vardr.
11.1 Cümle eklinde olan kutlama kalp sözleri

Aada Bakurt Türklerinin törenlerde, düünlerde, bayram larda, yeni ylda ve
bunlar gibi özel günlerde kul landklar kutlama kalp sözlerinden cümle eklinde
olanlardan bir ksm yer almaktadr.
“Tebriklerimizi kabul ediniz.”
“Mutluluklar dilerim!”
“Ömür boyu
mutluluklar dilerim!”,
“Yeni ylnz kutlu olsun!”
“Bayramnz kutluyorum.”,
“Bayramnz kutlu olsun!” ,
“Hepinizin
bayram kutlu olsun!”
“Bayramnz kutluyorum.”,
“Doum günnü üz kutlu olsun!” ,
“Yeni ylnz kutlu olsun.”,
“Mutlu
yllar!”,
“Tebrik ederim!”
“Tebrik ederim!”,
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“Nikâhnz kutlu olsun.”,

“Bayramnz kutlu olsun!”,
“Salnza olsun."

(212)

(T 205) “O zaman dünü dü ve söznü e devam
etti. ‘Hepinizin bayramnz kutluyorum.’”
(213)

(AE 158) “Mansur ‘Hlvbike nine,
iyi mi?’ (Öper) Bayramnz kutluyorum . Hlvbike ‘Mansur
yavrum… yi ve salkl… Ne zaman geldin? Nurlar görmedin mi?”
(214)
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(216)

198) “Seni
kutluyorum.

kutluyorum,

dostum

Kefiye

canm

(M
bayramn

(217)

(Y 306) “ ‘Tayfur
Yenbekoviç bayramn kutluyorum .’ deyip gazete ve dergilerden
frlayp çkan çantasnda n bir paket ald.”
(AT 285) “K

(218)

baba, Merhaba! Hepinizin yeni ylnz kutlarm.”
(BA 290) “Bir

(219)

dileim u. Yeni ylnz kutlarm Ekrem arkada.”
(220)

(HT 16) slamgul: ‘ç haydi! Munsadan
sonra çok iyi olur. Hey, sa salim dönünü e
! (çerler.)
edatyla kurulanlar
“Shhatinize!”,
“Sizin shhatinize!” ,
“Sizin bahtnza, ansnza!”,
“Bizim
dostluumuza!”,
“Dünya dostluu ve selametine!”,
“Dostluk ve hizmetlere!”
“Sizin çocuklarnzn sal  için!”
edatyla kullanlan kutlama kalp sö zleri ise daha çok herh angi bir olay ya
da durum için bir kutlama esnasnda kadeh kald rma esnasnda kullanlan türden
kalp sözlerdir.
(M 447) “ Bizim ömür boyu

(221)

sarslmayacak dostluumuza!”
11.3 Tek kelime eklinde olan kutlama kalp sözleri

“Salnza”,

“Sala”

Tek kelimelelik kutlama kalp sözleri de yine herhangi bir kutlama esnasnda
kadeh kaldrrken kullanlan türden kalp sözlerdir.
eklindeki kalp sözle
birlikte
ikilemesi ile oluan kalp sözü de bu balk altnda
almak uygundur.
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(222)

(ÜY
326) “ Haydi salnza! ‘ Ben içmiyorum’ dedi Marat. ‘yi
gelmiyor.’

(223)

(KR 123) “ Yeyin, yeyin,
salnza deyip içti.”

(224)

(HT 169) “Haydi, salnza u ilac yutalm, yanan
yüree ilaç olur.”
(225)

(TAT 303) “ O fçnn musluunu açp, taslara
bal koydu. ‘ Gitti mi? Salnza!”
(226)

(TAT 391) “ Önündeki bardan eline
ald. ‘Ey kardeler salnza!’ diye balayarak kendisi içti.”
12. yi Dilek Kalp Sözleri (Alklar/Dualar)
yi dilek, alk, hayr dua, hepsi de kiinin karsndaki veya kendisi için iyi
dileklerde bulunmasn ancak bunu yaparken de Allah’dan yardm dilemesini ifade
eder. Dier bütün kalp sözlerde olduu gi bi iyi dilek kalp sözlerini de kii
gerektii durumda hafzasnda hazr olarak bulur. Bu kalp sözler çok eski yllarda
atalarmz arasndaki ilikiler tarafndan ekillenerek zaman içerisinde dili kullanan
toplum tarafndan benimsenip kullanlm ardndan da nesilden nesile aktarlm
yaplardr (Akaln 1990: 28). yi dilek ve kötü dilek sözl eri üzerine yaplm baz
çalmalarda bunlarn Türkçedeki snrlar, anlam ayrntlar, kullanm alanlar ve
yaplar üzerinde durulmutur (Kaya 1997, Ak aln 1990, Özman 2000, Sibgatullina
2004, Erol 2007). Bakurt Türkçesinde de iyi dilek ve kötü dilek sözleri sayca
oldukça fazla ve çeitlidir. Bu açdan iyi dilek ve kötü dilek sözlerine birer kalp söz
olmalarndan hareketle bu çalmada yer verilmi olmakla birlikte elimizdeki
malzemenin oldukça kapsaml olmas nedeniyle bu iki grup kalp sözün
incelenmesini baka bir çalmaya brakm bulunmaktayz. yi dilek kalp sözleri
Bakurt Türkçesinde genellikle cümle  eklinde kullanlmaktadr.
12.1 Cümle eklinde olan iyi dilek kalp sözleri

Bakurt Türkçesinde says oldukça fazla
olan iyi dilek kalp sözlerinin
genellikle iki farkl alanda kullanma çkt  görülmektedir. Bunlardan ilki kiinin
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karsndaki için iyi dilekte bulunmasdr. Dieri ise Allah’tan iyilikler, güzellikler
vb. dileme eklindedir.
Bakurt Türkçesinde kardakine iy i dilekte bulunma kalp sözlerinden bazlar
unlardr:
“Salkl olsun.”,
“Salkl olsun.”,
Azndan yel alsn.”,
“Salkl olsun.”,
“Salkl ol, üzerinde paralansn.”,
“Salcakla hizmet etsin.”,
“Baarlar dilerim.”,
“Mutluluklar dilerim.”,
“Ömür boyu mutluluklar
dilerim.”,
“Sonsuz olsun.”,
“ansl ve uzun ömürlü ol.”,
“Hayrl olsun.”,
“Hayrl bir sefer olsun, çabucak
kzamz odun dolsun.”,
!“Size baarlar diliyorum!”,
“yi tatiller!”,
“Muvaffakiyetler dilerim!”,
“ansnz bol olsun.”,
“yi tatiller.”,
“Kyafetlerin hayrl olsun, üstünde parçalansn! –
sana da olsun!”,
“Gömlein eskisin, boyun uzasn!”,
“Kutlu olsun, salk esenlik içinde giy.”
Allah’tan iyi dilekler dileme kalp sözlerinden bazlar unlardr:
“Allah’n iyiliini versin.”,
“Allah yardm etsin.”,
“Allah bundan sonra baka ac göstermesin.”,
“Allah bir daha göstermesin.”,
“Allah
baar nasip etsin.”,
“(Allah) sa selamet dönmeyi
“Allah korusun.” ,
nasip etsin.”
“Allah korusun.” ,
“Allah korusun.” ,
“Allah iyilik versin.”,
“Allah yardm etsin.”,
“Allah, güzel baht, güzel bir ömür versin size.”,
“(Allah bir an evvel) i nasip etsin”
“nallah.”,

12.1.1 Eksiltili cümle eklinde olan iyi dilek kalp sözleri
Eksiltili cümle eklinde olan iyi dilek kalp söleri de yine karsndakine iyi
dilekler dileme ve Alla’tan iyi dilekler dileme eklinde ayrlabilir.
Kardakine iyi dilekte bulunma eklinde olanlardan bazlar unlardr:
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solsun.”,

“Boynun çksn.”
“Damarn çekilsin.”
“Diline sraca çksn.”
“Dilin kurusun.”
“Ba urada vurulasca.”
“Lanet olas.”,
“Allah belanz versin.”,
“Lanet olsun.”
Zamanla üzüm gibi olunuz.”,
“Kahrolas.”
“Bedduan kendi bana gelsin.”
“Çeken dilinden bulur, sen de dilinden bul.”,
“Koca rahat
görme.”,
“yilik görmeyin.”,
“Eliniz ayanz
kurusun.”
“Scak azndan çkp, scak
koynuna girsin.”
“Azndan yel alsn.”
“Kül gibi toza düsün.”
“Gözünüz çksn.”,
“Boynunuz krlsn.”,
“Nesilleri kurusun.”,
“Hiç biri salam kalmasn.”
“eytan tükürsün.”
“Karga gibi azna kargalar yuva yapsn.”
“Yok olascalar.”
“Allah belalarn versin.”
(DHK 183) “ çkp duruyor,

(231)

kahretsin.”
(232)

(KB 91) “ Allah! Boyun devrilsin! Kz bana niye böyle
baryorsun.”
(KB 91) “Yediklerin

(233)

haram olsun. Gözümün önnü den yok ol.”
(234)
(235)

(AE 107) “ Dilinin ucunda yara çksn . Sen ona
beyaz desen ol kara der.”

(236)

(148) “Öff, lanet Meskey kadn, geber ,
yakn zamanda ümütleniyorken sonra, babas ölmü.”
(M 50) “Ah, kansz aya

(237)

çekilesice .”
(KB 92) “ Eve

(238)

yumaksz geri dönme, lanet olas .”
(AT 233) “Gördüm,

(239)

gördüm, kahrolas ! Duydum da!”
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(240)

“Halkn yoksul haline müsaade
tükürsün
.”

(T 165)
eden ülkeni n (yüzüne) eytan
(K 82) “Allah

(241)

belasn veresiceler, kokusunu alp kotular.”
(242)

(KB 1) “ lkel
sesler yanklanyor ‘Tur, gönderme!’, ‘Ona bu gerekli.’, ‘ Nesilleri
kurusun!’, ‘Birisi de salam kalmasn!’”

Sonuç
Bakurt Türkçesi, bir toplumda kiiler aras iletiimin balamasn, devamn ve
olumlu yönde gelimesini salayan kalp sözler açsndan oldukça zengin bir
görünüm arz eder. Kalp sözler bir toplumun kültürel, dinî ve millî miras ile ilgili
ipuçlar verebilecek ifade ekilleridir. Yüzyllar öncesinden kalpla arak günümüze
tandklar için kimi zaman dilbilgisel kimi zaman sosyal ve kültürel açdan arkaik
özellikler gösterebilirler.
Mesela Eski Türkçede emir kipi iaretleyicisi olarak
kullanld hâlde bugü n Bakurt Türkçesinde sadece alk (iyi dilek) ve karg
(kötü dilek) sözlerinde yaayan
{- GXrX} biçimbirimi buna örnek tekil eder.
Bakurt Türkçesindeki kalp sözler arasnda çeit lilik açsndan bir sralama
yaplacak olursa ilk srada vedalama, uurlama kalp sözleri ile hatr sorma kalp
sözleri gelir. Elbette alk (iyi dilek) ve karg (kö tü dilek) kalp söz leri açsndan da
bütün Türk topluluklar gibi
Bakurt Türkleri de büykü
bir zenginlie sahiptir.
Bakurt Türkçesindeki kalp sözlere bakld nda dikkati çeken unsurlardan
biri, slamî gelenein de bir etkisi olarak, Arapça ve Fa rsçadan alntlanan birçok
kelime ile oluturulmu olmalardr. Çalmada anlamsal üst snflandrmadan sonra
yapsal olarak snflandrlan kalp sözler cümle veya eksiltili cümle eklinde
olular ile tek kelime hâlinde kullan llarna göre bir tasnife tâbi tutulmulard r.
Buradan hareketle kalp sözlerden özellikle kutlama kalp sözlerinde eksiltili
yaplarn çokluu dikkat çeker. Ba kurt Türkçesinde kullanlan kalp sözler
üzerinde bir snflandrma denemesi saylabi lecek bu çalma, dier Türk lehçeleri
üzerinde bu türden çalmalarn yaplmas ve karlatrmaya imkân bulunmas
durumunda üphesiz daha anlaml olacaktr. ©
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