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Anadolu ve K�br�s A��zlar�nda Bir Dilde                            
Tekinsiz (Tabu) Örne�i: “Dulunmak”  

Dr. R�dvan ÖZTÜRK* 

Özet: Dilde birçok anlam olay�n�n ortaya ç�kmas�n�n temel sebeple-
rinden birini, “dilde tekinsiz (tabu)” anlay��� olu�turmaktad�r. Bu anla-
y�� baz� kelimelerin ölümüne yol açabildi�i gibi baz� kelimelerin de ka-
l�p ifadelerde uzun süreli ya�amas�n� temin etmi�tir. dulunmak fiilinin 
edebî Türkçede kullan�m�n� yitirmesine ra�men, birçok Anadolu a�-
z�nda oldu�u gibi, K�br�s a�z�nda da arkaik kelimelerden birisi olarak 
varl���n� hâlâ sürdürmesi bu tabu anlay���n�n bir yans�mas�d�r. 
Bu fiil daha önceki dönemlerde Türkiye Türkçesinin yaz�l� metinlerinde 
kullan�lm��t�r. Özellikle on dört ile on alt�nc� yüzy�llar aras�nda “dulunmak” 
fiilinin kullan�ld��� birçok örne�e rastlamaktay�z. “Kaybolmak, görünmez 
hâle gelmek; batmak, gurup etmek” anlamlar�nda kullan�lm�� olan keli-
menin benzer anlamlarda türevlerini de görmekteyiz. 
Günümüzde baz� edebî metinlerde arkaik olarak geçen bu kelime al-
g�lanamad��� için ses ça�r���m� yapt��� benzer kelimelere dönü�türül-
mü�, hatta bu hâlleri esas kabul edilip etimolojik olarak izah edilmeye 
çal���lm��t�r. Bu yaz�da dilde tekinsiz anlay��� belirtilerek, kelimenin 
do�ru anlamland�r�lmas�na katk�da bulunulacak yol gösterilmi�tir. 
 
Anahtar kelimeler: tekinsiz, Anadolu a��zlar�, K�br�s a�z�, dulunmak 
fiili, kelime ölümü 

�
Giri� 
�fadenin hafifletilmesi, nezaket ve sayg�dan ba�ka sebeplerle de olabilir. �n-
san “belây� davet etmekten”, yani naho� ve tehlikeli �eyleri direkt olarak 
söylemekten çekinir. Öte yandan güzel �eyleri de, gizli güçlerin hasedini 
uyand�rmamak (nazar de�mesi) için, yüksek sesle vurgulayarak ifade etmek-
ten kaç�n�r. Kötü güçlerin asla “uyand�r�lmamas�, ça�r�lmamas�” gerekir. 
Ölüm ve ölmek ile ilgili Hinschied (vefat, üful) Heimgang (rahmete, rahmana 
kavu�ma; asl�nda “yuvaya dönmek”), Ableben (terki hayat etme) gibi birçok 
dolambaçl� ifade bu davran�� biçimiyle aç�klanabilir. �nsan krank (hasta) 
de�ildir, unwohl (rahats�z)d�r ya da leidend (dertli) (Porzig 1986: 113). 

Dilde birçok anlam olay�n�n ortaya ç�kmas�n�n temel sebeplerinden birini, 
“dilde tekinsiz (tabu)” dedi�imiz bu anlay�� olu�turmaktad�r. Bu anlay�� baz� 
kelimelerin ölümüne yol açabildi�i gibi baz� kelimelerin de kal�p ifadelerde 
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uzun süreli ya�amas�n� temin etmi�tir. “dulunmak” fiilinin edebî Türkçede 
kullan�m�n� yitirmesine ra�men, a��zlarda varl���n� hâlâ sürdürmesi bu tabu 
anlay���n�n bir yans�mas�yla do�rudan alâkal�d�r. 

Türkçede tekinsiz (tabu) kelime örnekleri 
Türkçede “börü” kelimesi tekinsiz kabul edildi�i için, bu ad�n yerine Ana-
dolu’da korunma amaçl�  “kurt” denilmi�, bu ad, sonralar� söylene söylene 
yarat���n cinsine ad olmu�tur. Tekinsiz kabullenmeden kaynaklanan bu du-
rum, di�er Türk toplumlar�nda da görülmektedir. Tubalar (Soyot) “uzun 
kuyruklu” veya “gök gözlü”, Yakutlar “kuturuktax” (kuyruklu), Ba�kurtlar 
“ku�-kurt”, K�rg�z-Kazaklar “kask�r” demi�lerdir. Çuva�lar “ka�k�r” ad�n� da 
börünün gerçek ad� sayarak bunu da tabu yapm��lar ve “ka�k�r”a 
“peygambar iti” demeye ba�lam��lard�r. Çuva�lar,  “uzun kuyruk (v�r�n hüre) 
dahi derler. Yine “hay�r” kelimesinin de “yok” yerine olumsuzluk ifade eder 
tarzda kullan�lmas�nda da ayn� anlay�� etkili olmu�tur. Olumsuzluk ifade 
eden kelimenin yerine daha olumlu veya tamamen olumlu anlamda bir ke-
limenin kullan�lmas� da “korunma” amaçl� kabul edilmektedir (�nan 1987: 
626). 

Korunma anlay���n�n d���nda, eski ekzogaminin ve peder�ahî toplumsal ya-
�ay���n izi olarak da yasaklanm�� kelimeler olabilmektedir. Kad�nlar�n yasak 
olan kelimelerin arkaik kar��l�klar�n� bulup kullanmalar� dikkat çekicidir. Ana-
dolu köylerinde süt, kaymak ve ayran gibi �eyleri ifade eden ürün keli-
mesinin ya�amas� da kad�n lûgatinin muhafazakârl���ndan dolay�d�r (�nan 
1987: 359–361). 

Ba�ka kelime ile ifade etmenin bir di�er sebebi ise, kötü güçlerin uyand�r�l-
mamas�, ça�r�lmamas�d�r. Bu anlay�� gere�i güzel ve olumlu �eyleri ifade 
ederken olumsuz anlaml� kelimeler seçilmektedir. Çocuklar�n sevilirken “çir-
kin, yaramaz, pis vb.” gibi hep olumsuz kelimelerin kullan�lmas�, onlar� ko-
ruma amaçl� olarak �uur alt�na yer etmi� bir anlay���n yans�mas� olarak kar-
��m�za ç�kmaktad�r. 

“Dulunmak” örne�inde tekinsizlik 
dulunmak fiili bugün Türkiye Türkçesinin edebî dilinde bulunmamaktad�r. 
Ancak bu fiil daha önceki dönemlerde Türkiye Türkçesinin yaz�l� metinle-
rinde kullan�lm��t�r. On üçüncü yüzy�ldan yirminci yüzy�la kadar dönemin 
kelime hazinesini yans�tan Tarama Sözlü�ü’nde dulunmak fiilinin kullan�ld��� 
birçok örne�e rastlamaktay�z. Bu örnekler özellikle on dört ile on alt�nc� yüz-
y�llar aras�nda yo�unla�maktad�r. “Kaybolmak, görünmez hâle gelmek; bat-
mak, gurup etmek” anlamlar�nda kullan�lm�� olan kelimenin benzer anlam-
larda türevleri de kullan�lm��t�r. Dulunacak “Ma�rip”, dulundurmak “gözden 
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kaybetmek”, dulunmal�ca olmak “batmak üzere bulunmak” (Tarama II: 
1250–1253). 

“Dulunmak” fiilinin arkaikle�me süreci 
Eski Anadolu metinlerinde dulunmak fiiline rastlanmakla birlikte, dönemin 
sonlar�nda veya Osmanl� Türkçesinin ba�lang�ç safhas�nda kelimenin kulla-
n�m alan�ndan çekilmeye ba�lad���na dair baz� belirtileri de tespit edebil-
mekteyiz. Bu konuda bize nüsha farkl�l�klar� yol göstermektedir. Süheyl ü 
Nevbahar adl� eserin XIV. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda yaz�ld��� belirtilen Berlin 
nüshas� ile XVI. yüzy�l�n ba�lar�nda yaz�ld��� belirtilen Dehri Dilçin nüshas� 
(Dilçin: 3) aras�nda tulunmak fiilinin arkaikle�mesine dair bir geçi� örne�i 
görülmektedir:  

1455 ��itdüm ögüdü�i itdüm yavuz 

Gözümden tul�nd� �unu� bigi yüz 

(Gözümden tul�nd� �unu� bigi: Gözüme yavund� anu� gibi) (Dilçin: 292) 

beyitinin tenkitli metin k�sm�nda tul�nmak “kaybolmak, görünmez olmak”, 
tulunmak “gurup etmek, batmak” (Dilçin, 641) fiili, yav�nmak “gözden kay-
bolmak, görünmemek”, yavunmak “kaybolmak, yitmek” (Dilçin, 649 ?) fii-
line yerini b�rakm��t�r. Fiillerden anla��laca�� üzere tul�nmak fiili t�pk� 
yav�nmak fiili gibi “kaybolmak, görünmez olmak, görünmemek” anlamla-
r�nda da kullan�lmaktad�r. Fiilin bu anlam� Dilçin nüshas�nda görüldü�ü 
üzere yerini yav�nmak fiiline b�rakm�� olmal�. tul�nmak fiilinin “güne�in veya 
ay�n gözden kaybolmas�, görünmez hâle gelmesi, gurup etme” anlam� güne� 
veya ay� ifade eden bir kelime ile kullan�lmaya devam etmi�tir. 

Anadolu a��zlar�nda “dulunmak” fiili 
Türkiye Türkçesinin tarihî dönemlerinde örneklerine rastlad���m�z bu fiil; 
bugün edebî dilin aksine, a��zlarda varl���n� sürdürmektedir. Derleme Söz-
lü�ü’nde kullan�ld��� bölgelere göre baz� ses de�i�iklikleriyle “dolunmak, 
dulunmak, dunulmak, dundumak” �ekillerinde tespit edilmi�tir: 
dolunmak (I) [dulunmak (1) –I] 2. Batmak (Sekiyaylas�- Isp.) (DS. IV: 1548); 
dulunmak (1) [dolunmak (1) –1, dundumak, dunulmak –1, 2] 1.Ay ve güne� 
batmak. (Köke *Gelendost-Isp.; *Seferihisar_�z.; *Kand�ra -Kc.; *Bart�n, 
Balkur Devrek-Zn.; -Ks.; -Çr.;Merzifon-Ama.; *Niksar-To.; Karaku�-Ünye-
Or.; -Tr. �lçe ve köyleri; Karayemi�-Rz.; *Koyulhisar,-Sv.; Yanpelit 
*Beypazar�-Ank.; -�ç.; *Bodrum-M�.; Girne-K�br�s. (DS IV,1599);  

Dundumak [ dulunmak (1)-2] (DS. IV: 1603); Dunulmak 1.[ dulunmak (1)-
1] 2. [ dulunmak (1) -3] (DS. IV:1604) 
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Türkiye Türkçesinin söz varl���n� art zamanl� ve e� zamanl� bir bak�� aç�s� ile 
ele alan Tietze’nin sözlü�ünde de fiilin art�k a��zlarda kullan�ld��� belirtildik-
ten sonra tarihî kullan�mlar�ndan örnekler verilmi�tir: 
 “AD. dolun-/dulun- ‘gözden kaybolmak; batmak (güne�, ay vs. hakk�nda)’ 
DS 1548, 1599–1600, TS 1260–53, A. Topalo�lu 1978 II, 580 <Ça�. tul�n- 
a.m. A.Pavet de Courteille 1972 s.245. Kr�. Dul�n- Reflexivum hâli yapan –
(�)n- için b. Ac�n- II. * Kaddung hamide oldu�� ‘ömr ah�r�na dal / Zira ki 
tizrek dolanur dideden hilal (Zati 1970 �16. yy.’�n ilk yar�s�� II, 331. * 
Dulund� güne�i, karard� güni,/ ne �ayret �ahl�kda var, ne güni. (Fahri, 1974 
�1367� s. 374 no. 2416)” (Tietze 2002: 642) 

K�br�s A�z�nda “dulunmak” fiili  
Derleme Sözlü�ü’nde di�er a��z örneklerinin yan� s�ra K�br�s’�n Girne bölge-
sinden yap�lan bir derlemeye de yer verilmi�tir. dulunmak fiili sadece Girne 
bölgesinde de�il, Dipkarpaz, Lefko�a, Gazima�usa gibi K�br�s’�n ba�ka böl-
gelerinde de örneklerine rastlanan arkaik kelimelerden biridir. Gerek ma-
nilerde gerekse halk a�z�ndaki günlük kullan�mda kar��m�za ç�kmaktad�r. 
Kelimenin K�br�s a�z�nda kullan�l���na ait bizim tespit etti�imiz örnekler �un-
lard�r: 

“Ay dovar dulunmaz m�? 
Banga yar bulunmaz m�? 
Ben bu derdden ölürsam 
Cenazem g�l�nmaz m�?”    (Gökçeo�lu 1998: 106) 

“Ay doar dolunmaz m�? 
Bana yar bulunmaz m�? 
Senin için a can�m 
Cenazem g�l�nmaz m�?” (Rauf Ali 1973: 43) 

dolunmak (dulunmak): Ay veya güne� gurup etmek (batmak) 

Ay do�ar dolunmaz m�? 
Bana yar bulunmaz m�? 

O yar için ölürsem 
Cenazem k�l�nmaz m�?  (Hakeri 1992: 102) 

Dulunmak (dolunmak): Ay veya güne�in batmas�. Ör. Neyisa güne� dulunur, 
ne buba var ne muba. (Hakeri 1992: 104) 
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“Ay dovar aya gider 
Gün dulunmaya gider” (Gökçeo�lu 1998: 106) 

Dulunmak(Ç): Güne� batmak.- Ben köye girerken güne� dulunuyordu. 
Güne� dulunmadan köye yeti�meliyim. (Gözayd�n 2003: 143) 

Fiil, örneklerden anla��laca�� üzere “gün”, güne�” ve “ay” kelimeleri ile bir-
likte ve “batmak, gözden kaybolmak” anlam� ile kullan�lmaktad�r. Kelimenin 
ay ile kullan�l���nda tekinsiz anlay���n�n yava� yava� kayboldu�unu, ancak 
gün veya güne� kelimesi ile kullan�l���nda hâlâ devam etti�ini söyleyebiliriz. 
Dulunmak fiilinin yerini �u örnekte “batmak” fiilinin ald��� görülür: 

Ay gidior badmaya 

Selam söyle Hadmaya 

Ongars�n gargolay� 
Geliorum yadmaya  (Rauf Ali 1973: 44) 

Lefko�a bölgesinden yap�lan �u tespitte güne� kelimesi ile ilgili tekinsiz anla-
y��� aç�kça ifade edilmektedir. “dulunmak” fiili söylendi�i takdirde �ah�sla�t�-
r�lan güne�in de ona benzer �ekilde cevap verece�i söylenilerek fiilin kulla-
n�lmamas� istenilmektedir: 

“Güne� badd�” tabiri kullan�lmamal�d�r. Güne� de sana “Gözüng bads�n” der. 
Onun için “Güne� dulundu” demek icap etmektedir.” (Belevi 1974: 113) 

Sonuç 
“Türk ve Rumlar bu kötü ruhlardan söz ederlerken onlardan “bin daneliler”, 
“yan�m�zdan uzaklar” veya “yan�m�zdan �raklar” diye söz ederlerdi. Bunun 
nedeni ise adlar� an�lmas�yla bu kötü ruhlar�n orada bulunacaklar� inanc�yd�” 
(Ba���kan 1997: 53). Bu inanc�n bir benzerini yukar�da Belevi’den ald���m�z 
aktarmada da oldu�u gibi “dulunmak” fiilinde görmekteyiz. Bu özellik, K�br�s 
a�z�nda “dulunmak” fiilinin arkaik de olsa varl���n� sürdürmesini sa�lam��t�r. 
Baz� Anadolu a��zlar�nda da görülen bu özellik K�br�s örne�inde oldu�u gibi 
sebebi aç�kça söylense de söylenmese de dilimizdeki bir tekinsiz örne�idir. 
K�br�s a�z�nda nas�l ay kelimesinde “batmak” fiilinin de kullan�labilmesi te-
kinsiz anlay���n�n silikle�ti�ini gösteriyorsa, Anadolu a��zlar�nda bu daha ileri 
bir seviyede kar��m�za ç�kmaktad�r. “dulunmak” fiilinin unutulmas�, anlam�-
n�n zihinlerde kalmamas�, kelimenin en yak�n ses ça�r���m� yapt��� �ekillerin 
onun yerine kullan�lmas�na sebep olmu�tur. 

“Ay dolunayd�, gün dolanayd� 
Yârin ipek saçlar� bende olayd�”  
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sözleriyle söylenen halk türküsünün herhâlde orijinal �eklinde “dolanayd�” 
yerine “dolunayd�” �eklinin olmas� daha makul ve mant�kl�d�r. 
Kelimede meydana gelen bu anlam olay� kavranamad��� zaman, etimolojik 
sözlük iddias�nda olan baz� sözlüklerde “Ay’�n yusyuvarlak duruma gelmesi-
ne de dulunmak denir (bk.dolunay).Ki gezdim yeri, gö�ü bulamad�m / Ne 
var zerre isem dolunamad�m  -Yunus-dizelerinde dolunamad�m sözcü�ü ay 
gibi yusyuvarlak olamad�m (ar. Bedir) demektir” (Eyüpo�lu 1991: 198) gibi 
bilimsel ciddiyetten uzak uydurma halk etimolojileri kar��m�za ç�kar. 
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The Taboos �n Language Example �n The Anatol�an and 
Cyprus D�alects: “Dulunmak” 

Dr. R�dvan ÖZTÜRK* 

Abstract: One of the basic reasons of appeoring several meaning 
events in language constitutes understanding of “taboos in language”. 
This understanding causes of dying some words, and provides some 
words living in patterns for a long time. Although “dulunmak” lost its 
literary usage in Turkish, as in many Anatolian dialects, these words 
living os an arhaic word. �n Cyprus dialect is a reflection of this 
understanding. 
This verb has been used in written texts of Turkey Turkish former 
terms. We encounter lots of samples used “dulunmak” verb between 
14 th and 16 th centuries. We also see the derivatives of this verb’s  
similar meanings which is used as “Disappear, to become unseen, 
sunset, sundown”. 
As this word can not be understood as an arhaic word in some literaty 
texts today, it is converted similar words wich associates sounds, in 
addition, it is attempted to explain etymologicaly accepting these 
forms. �n this study, it is guided to help true understanding of this verb 
stating taboo form. 
 
Key Words: Taboo, verbs “dulunmak”, Anatolian dialects, Cyprus 
dialect, dying of word, 
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�������� ������� 	�'� ��� ������ 	��������)���� *���� ���<� 
*������������� �
����. + 	�

�� ������ ��� ������
 ���) � 
����� �����)
��� ����)����
� �����, ��	������� �
���
� 
���� � �����. 
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�������� 
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�����, 
������ "	���
���", ��� ����. 
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