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Türkiye Türkçesinde, sevilmeyen insanlar ile değer verilmeyen
hayvanların ölümünü anlatan gebermek fiilinin oluĢumu hakkında değiĢik
görüĢler öne sürülmüĢtür. Bu görüĢler iki noktada yoğunlaĢmaktadır. Ġlki,
geber-‟in “ĢiĢkin, kabarık; hamile” manasındaki kėbe / kebe ~ gebe sözünden
geldiğidir. Ġkinci görüĢ ise sözcüğün kabar- fiilinin ikili biçimi olduğudur.
ÇalıĢmamızda sözcüğün türeyiĢi üzerinde duran araĢtırmacıların yaklaĢımları
zikredildikten sonra bunların eleĢtirileri yapılacaktır. Eski Türkçede kėber- ~
kėper- fiilini ölüm hâliyle ilgili olarak değiĢik metinlerde tanıklamak
mümkünken kebe sözcüğüne hiç rastlanılmamasına dikkat çekilecektir. Türev
(kėper-), defalarca tespit edilebilirken tabana (kėbe-) ancak XIV. yüzyıldan
sonra rastlanılmasının çeliĢki olduğu ifade edilecektir. kėper- > geber- fiilini
Eski Türkçede saymaca olarak nitelendirebileceğimiz kėpe ~ kėbe sözü
yerine kėp “biçim, tarz” köküne götürebileceğimiz dile getirilecektir. kėp
“biçim, tarz” kökü ile kėbermek türevi arasındaki iliĢkide kėp+er- Ģeklinde
bir geniĢlemenin söz konusu olduğu vurgulanacaktır. Anlam boyutunda ise
“(bilinenin dıĢında) bir biçim almak” ile bedenin ĢiĢmesinin kastedildiği ifade
edilecektir. kėp'in Eski Türkçede kapalı e (ė) ile uzun ünlülü oluĢunun geberfiiline taban teĢkil etmesini imkân sağladığı eldeki bulgularla
desteklenecektir. Anlam geçiĢlerini göstermek üzere örnek bağlamlardan
olabildiğince yararlanılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Gebermek, gebe, köken bilgisi, Eski Türkçe,
Türkiye Türkçesi.
ON THE ETYMON OF THE ‘GEBERMEK’ VERB
Abstract
There are different opinions about formation of “geber-” verb that is
described unloveble people and animals‟ death in Turkey Turkish. These
opinions focuse on two points. First opinion is that geber- “to die” comes
from kėbe / kebe ~ gebe “svvollen, puffy, pregnant”. Second opinion is that
geber is kabar- verb's binary format. In this paper, after it will be mentioned
opinions of researchers that research this word's etymology, it will be
criticized them. It will be pointed it‟s possible to prove that in Old Turkish
kėber- ~ kėper- is about death case in different texts, it is not encountered
kebe. It will be refered to the contradiction that altough derivative (kėper-)
can be determined recurrently, base (kėbe-) was seen only after XIV.
century. It will be mentioned that kėper- > geber- can be come from kép
“style, form” base not from kėpe ~ kėbe that can be described as a
conventional in Old Turkish. It will be underlined there is opening like
kėp+er- in relatonship with base of kėp “style, form” and derivative of
kébermek. In the meaning dimension, it will be expressed that “(known
outside) get a form” means that swelling of the body. It will be supported that


Prof. Dr.; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
serkansen@omu.edu.tr.

Serkan ŞEN

127
kėp is base of geber- because of there are closed vowel e (ė) and long wovel
in kėp in Old Turkish by available evidence It will be utilized for showing
meaning semantic changes by context examples as much as possible.
Keywords: To die, pregnant, etymology, Old Turkish, Turkey Turkish.

1. Giriş
Türkiye Türkçesinde, sevilmeyen insanların yanında değer verilmeyen hayvanların
ölümünü anlatmak için kullanılan gebermek fiilinin kökeni üzerine değiĢik görüĢler öne
sürülmüĢtür. Bu çalıĢma, gebermek sözcüğünün oluĢumunu farklı bir bakıĢ açısıyla açıklamayı
hedeflemektedir. Sözcük hakkındaki değerlendirmelerimize geçmeden evvel etimolojik
sözlüklerde ve müstakil makalelerde gebermek‟e nasıl yaklaĢıldığını görmek faydalı olacaktır.
2. Yaklaşımlar
VÁMBÉRY 1878: Hermann Vámbéry, Etymologisches Wörterbuch der turkotatarischen Sprachen (Türk-Tatar Dillerinin Etimoloji Sözlüğü) adlı öncü çalıĢmasında gebe ile
gebermek‟i aynı bahiste ele alarak “gebe: schwanger (angeschwollen) „gebe (ĢiĢmiĢ)‟;
gebermek: crepiren <krepieren> „gebermek‟ ” tespitini yapmıĢtır (Vámbéry, 1978: 65).
KERESTEDJİAN 1891: Bedros Kerestedjian, Matériaux pour un dictionnaire
étymologique de la langue turque (Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü İçin Malzemeler) adlı
çalıĢmasında gebermek ile kabarmak‟ı iliĢkilendirmiĢ, gėbermek: “crever „ölmek‟” maddesinin
altında “C‟est une autre forme  ﻗﺍﺒﺍﺭﻤﻖcabarmak = se gonfler, s‟enfler (BaĢka bir türevi olarak
kabarmak „ĢiĢme, kabarma‟)” açıklamasında bulunmuĢtur (Kerestedjian, 1971: 302).
CLAUSON 1972: Sir Gerard Clauson, Etymological Dictionary of Pre- ThirteenthCentury Turkish (On Üçüncü Yüzyıl Öncesi Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü) adlı eserinde:
kėbermek- (g-) Intrans. Den. V. fr. kebe:. The latter word is noted in Kıp. (see below) and
survives in SW. Osm. gebe „pregnant‟; Tkm. „swollen, inflated, a ballon‟; it seems originally to
have meant „with a swollen stomach‟. kėber- survives in SW. Az. „to exhale, die‟, Osm. „to die‟
(of an animal or contemptuously of a human being), Tkm. geber-/ güber- „to be swollen,
inflated‟ . San. describes it as the Rūmī form of kabar-; the words are syn., but it is unlikely that
kebe:, kėber- are Sec. f.s of kaba:, kabar-. / “kėbermek- (g-), kebe‟den türeyen geçiĢsiz bir
fiildir. Ġkinci sözcük -kebe-, (ilk kez) Kıpçak Türkçesinde kaydedilmiĢ olup Türkiye
Türkçesinde gebe „hamile‟, Türkmen Türkçesinde „ĢiĢkin, kabarık, balonsu‟ karĢılığında
yaĢamaktadır. Bu karĢılıkların „ĢiĢmiĢ karınlı‟ manasına dayandığı anlaĢılıyor. kėber-, güney
batı Azerbaycan Türkçesinde „can vermek, ölmek‟, Türkiye Türkçesinde „ölmek‟ (hayvanlar ya
da beğenilmeyen kimseler için), Türkmen Türkçesinde geber- / güber- „ĢiĢmek, ĢiĢkin olmak‟
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 7/1 2018 s. 126-135, TÜRKİYE

Serkan ŞEN

128

Ģeklinde yaĢamaktadır. keber-, Senglah adlı Çağatay Türkçesi sözlüğünde, anlamdaĢı
durumundaki kabar- fiilinin Anadolu sahasındaki görünüĢü Ģeklinde tanımlansa da kebe ve
kėber-‟in kaba ve kabar-‟ın türevi olması mümkün değildir” açıklamasını yapar (Clauson, 1972:
691). Clauson‟a göre kabar- fiili „kap Ģeklini almak‟

manasıyla ilintili olarak ka:p „kap‟

sözcüğünden türemiĢtir. ġöyle ki, öncelikle sözcük „kabarcık biçimine girmek, kap misali
olmak‟ gibi bir anlama bürünmüĢ ardından „ĢiĢkin duruma gelmek‟ anlamını kazanmıĢtır (age:
585).
SEVORTYAN 1974: E.V. Sevortyan, Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov
(Türkçenin Etimolojik Sözlüğü) baĢlıklı çalıĢmasının gebermek maddesinde, gebe ve geberarasında iliĢki kurar. Temel anlamı ĢiĢmek olup sonradan hamile manası da kazanan gebe
ismine +r- eki getirilerek „ĢiĢmek‟ manasının yanında „kötü anılacak Ģekilde ölmeyi‟ de
karĢılayan geber- fiilinin oluĢtuğunu dile getirmiĢtir (Sevortyan, 1974: 36).
ERDAL 1991: Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation (Eski Türkçe Söz Yapımı)
adlı eserinde sözcükle ilgili, “ kebä+r- „to swell, to be inflated (of one‟s belly)‟ is documented in
the EDPT. …There is enough of the context to make the above meaning unlikely for it. The
base does not appear before the XIV th century, and then only in the west. / kebä+r- „(karın
kısmından) ĢiĢkinleĢmek, ĢiĢmek‟, Etymological Dictionary of Pre- Thirteenth- Century
Turkish‟te belgelenmiĢtir. Yukarıda belirtilen anlamı kavramaya yeterli derecede örnek bağlam
bulunmamaktadır. Kelimenin türediği taban (kebä), XIV. yüzyıldan önce görülmeyip Batı
Türkçesine has bir sözcüktür” tespitinde bulunmuĢtur (Erdal, 1991: 501). Erdal, “kabartı, kese
Ģeklini almak‟ anlamını verdiği kabar- fiilini kap tabanından +ar- ekiyle geniĢleyen bir sözcük
olarak değerlendirmiĢ kabar- ile ilgili, Clauson‟un görüĢlerini paylaĢmıĢtır (age: 501).
TEKİN 1994: Talat Tekin, Notes on Old Turkic Word Formation (Old Turkic Word
Formation Üzerine Notlar) baĢlıklı yazısında “The spelling kebä+r- „to swell, to be inflated (of
one‟s belly)‟ should be corrected to read käbär-, cf. Turk. gebe „pregnant‟, Az. gäbä „gebe‟,
Trkm.gǟbe „swollen, inflated‟ / kebä+r- „(karın kısmından) ĢiĢkinleĢmek, ĢiĢmek‟ yazımı
käbär- okuyuĢuyla düzeltilmelidir. KarĢılaĢtırınız: Türkiye Türkçesi gebe „hamile‟ Azerbaycan
Türkçesi. gäbä „gebe‟, Türkmen Türkçesi gǟbe „ĢiĢkin, ĢiĢmiĢ‟ ” Ģeklinde geber- ile ilgili
görüĢlerini dile getirmiĢtir. (Tekin, 2004: 441). Tekin, Marcel Erdal‟ın kap ve kabarmak
arasında kurduğu iliĢkiye itiraz ederek, fiili Eski Türkçeden itibaren görülebilen kaba „yoğun,
kaba‟ tabanına dayandırır (age: 439).
EREN 1999: Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü adlı çalıĢmasında geberfiiline doğrudan değinmemiĢtir. Ancak onun gebeş maddesinde yaptığı “gebeş: 1. karnı ĢiĢmiĢ
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olan 2. bodur ve ĢiĢman < gebe + -Ģ küçültme eki. Bakınız gebe” açıklaması, konunun izahına
dolaylı da olsa katkı sağlar (Eren, 1999:150).
TİETZE 2002: Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı adlı
sözlüğünde, “geber- „ölmek‟ (hayvan hakkında; kaba ve aĢağılayıcı konuĢmada insan içinde
kullanılır) < Eski Türkçe *keber-” açıklamasını yaptıktan sonra Clauson‟u kaynak gösterir
(Tietze, 2009: 112).
TÜRKMEN 2004: Seyfullah Türkmen, Gebermek Kelimesinin Kökeni Üzerine adlı
makalesinde ölünün ĢiĢip kokmasının istenmeyen bir durum oluĢturduğunu dikkate alarak
istenmeyen kimselerin ölümü için geber- fiilinin kullanıldığını ifade eder. “gebe ve kaba
kelimelerinin, doğal olarak da gebermek ile kabarmak‟ın köken olarak aynı kelimeler olduğunu
vurgulamak gerektiğini” dile getirir (Türkmen, 2006: 133).
ŞİRİN USER 2004: Hatice ġirin User 2004 yılında “Türk Kültüründe Ölüm” konulu
sempozyumda bildiri olarak sunduğu daha sonra da Uçmağa Varmak Kitabı‟nda basılan
Gebermek Fiili baĢlıklı yazısında, gebermek‟i gebe tabanına dayandırmıĢtır. Senglah adıyla
bilinen Muhammed Mehdi Han‟ın telif ettiği Çağatayca-Farsça sözlükteki yaklaĢımı esas alarak
keber-‟i kabar-‟ın türevi olarak değerlendirmiĢtir. Ona göre “Türkçenin yazılı kayıtlarından
önceki devrelerinde kaba~kebe sözlerinin, ön-art ünlü nöbetleĢmesi ile oluĢtuğunu
söyleyebiliriz. Sonraki yüzyıllarda bu fonetik varyasyona anlam ayırması da eklenmiĢtir.
Böylece, kabarmak↔kebermek, kaba↔kebe Ģeklindeki biçim dallanmasına anlam nüansı da
katılmıĢtır (ġirin User, 2009: 71).
GÜLENSOY 2007: Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin
Köken Bilgisi Sözlüğü‟nde geber- „ölmek‟ fiilini, *kēbe tabanına +r- eki getirilerek oluĢan
“ĢiĢmek çakmak, kabarmak” anlamında bir söz olarak değerlendirmiĢ ve Eski Türkçedeki
kabarmak ile iliĢkilendirmiĢtir (Gülensoy, 2007: 58).
3. Değerlendirme
Geber- fiilini açıklamaya yönelik yaklaĢımların iki noktada yoğunlaĢtığı görülür:
I. geber-‟i, baĢlangıçta „ĢiĢkin‟ anlamındayken Batı Türkçesinde zamanla „hamile‟ anlamı da
kazanan kebe isim tabanına dayandırma eğilimi: VÁMBÉRY 1878, KERESTEDJİAN 1891,
CLAUSON 1972, SEVORTYAN 1974, ERDAL 1991, TEKİN 1994, TİETZE 2002.
II.

geber- fiilinin kaba~kebe tabanında olduğu gibi a↔e nöbetleĢmesi neticesinde kabar-

fiilinin türevi olarak Ģekillendiği yaklaĢımı: VÁMBÉRY 1878, TÜRKMEN 2004, ŞİRİN
USER 2004, GÜLENSOY 2007.
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Bu iki temel yaklaĢımın yanında meseleyle ilgili iki görüĢü ayrıca tekrar etmekte fayda
vardır. Marcel Erdal, geber-‟in ilk ünlüsünün kapalı e (ė) olduğuna vurgu yapar. Bunu hatalı
bulan Talat Tekin, kabar- fiilini kap tabanına dayandırmak yerine kaba sözünden getirmenin
isabetli olacağını dile getirir.
Kanaatimce, geber- fiilini kebe~gebe tabanına dayandırmanın önündeki en önemli engel
Erdal‟ın da kısmen iĢaret ettiği üzere kebe sözcüğüne Eski Türkçede rastlanmayıĢıdır. Oysa fiili
ölüm halini anlatan bağlamlarda Uygurca metinlerde tespit etmek mümkündür.
» kaçan ölüm yagı kelser tolp et’özin ıdıtıp sasıtıp içi içegüsi taşılıp karnı kėperip bagırsukları
salınıp kan yiring arıgsız birle katı üzüksüz akar (Gabain, 1959: 36-38) “Ne zaman ölüm
(denen) düĢman gelse, bütün bedenini kokutup2 iç organları2 dıĢarı çıkıp karnı ĢiĢip, bağırsakları
sallanıp kan irin iğrenç biçimde hiç kesilmeden akar”
» neçete ölser anta ok ölüg et’özintin yarsıguluk teg yavız yıd ünüp ötgürü ögi kangı barça yirip
yarsıp titip ıdalap ırak tezerler karnı kėperip içegüsi taşılıp /// körksüzü barça taşgaru üner
(Müller, 1922: 43) “Ne zaman ölse o esnada ölü bedeninden istenmeyen kötü kokular çıkar.
Bunun üzerine anne babası iğrenerek2 bırakıp2 uzaklaĢırlar. Karnı ĢiĢip iç organları dıĢarı
çıkıp… çirkinliği bütünüyle ortaya çıkar”
» bo et’öz öçmişte kėn şişip kėperip kögerip tatarıp yunçıp artap süngükleri etleri arkuru
turkaru yadılıp saçılıp yatmışın (TuguĢeva, 2008: 39) “Bu beden (can) çıktıktan sonra ĢiĢip2,
morarıp2, bozulup2 kemikleri etleri o yana bu yana saçılıp2 yattığını…”
Örnekleri günümüzde kullanılan geber- fiilinin ölüm bağlamında Eski Türkçede de var
olduğunun Ģahitleridir. Eski Türkçede ölüm gerçekleĢtikten sonra bedende meydana gelen
değiĢimi ifade eden kėper-, günümüzde değersiz insan ya da hayvanların ölümünü karĢılar hâle
gelmiĢtir. “Anlatılmak istenen kavramı, kendi karĢılığı verilmeden, onunla ilgili bir baĢka
kavram kullanmak suretiyle dile getirme” Ģeklinde tanımlayabileceğimiz ad aktarması olayı
kėper-‟in „ĢiĢmek‟ yanında „ölmek‟ manası kazanmasında etkili olmuĢtur (Aksan, 1999: 122).
geber- ile ölümün kaba bir biçimde anlatılmasının nedeni, candan mahrum kalan bedendeki
ĢiĢmenin; kokma, akma, çürüme gibi vücudun görünümünü bozan istenilmeyen değiĢimlerin
parçası olmasıdır. Ayrıca yukarıda tespit edilen şiş- kėper- ikilemesi kėper-‟in şiş- “ĢiĢmek” ile
aynı anlamda kullanıldığını göstermektedir.
Eski Türkçede, kėper- türevi günümüzdeki manasına yakın bir Ģekilde tespit
edilebilirken, kėpe “ĢiĢkin” tabanına, ancak XIV. yüzyıl Kıpçak Türkçesi metinlerinden Kitâbü’l
–İdrâk li Lisâni’il -Etrâk‟ta rastlanır. Eserde, kebe “muntafiu‟l-batn: ĢiĢmiĢ karınlı”


Uygurca ifadelerin Türkiye Türkçesine aktarımı tarafımdan yapılmıĢ olup, ( 2) ikilemeye iĢaret etmektedir.
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sözcüğünden kebermek1 “al-nafha: ĢiĢmek” sözcüğünün türediği bilgisi aktarıldıktan sonra üstün
iĢaretiyle yazılan kep2 “al-kalıb: kalıp, biçim” sözcüğü zikredilmiĢtir. Metinde b ve p sesleri ﺏ
harfiyle gösterilmektedir (Caferoğlu, 1931: 78). Yapım ekiyle geniĢlemiĢ olan keber- türevine
erken dönemlerde3 tesadüf edilebilirken bu türeve kaynaklık eden kebe tabanına çok sonraları
sınırlı, bir sahada rastlanılması fiilin baĢka bir sözcüğe dayandığı ihtimalini akla getirmektedir.
kep “biçim kalıp” sözcüğünün Kitâbü’l -İdrâk li Lisâni’il -Etrâk‟ta kebe ve kebermek sözleriyle
birlikte verilmesi bu bağlamda düĢündürücüdür.
geber- fiilini kabar‟ın ince sıradan hali olarak değerlendirip aynı iliĢkinin kaba~kebe
arasında da geçerli olduğunu iddia etmenin önünde ses bilgisi açısından engel vardır. Zira
keber- fiili ve onun türediği düĢünülen kebe tabanının ilk ünlüsü Eski Türkçede kapalı e (ė)‟dir.
Bunu durum yazımda kendini gösterir. Uygur yazısıyla yazılan metinlerde kapalı e (ė)‟nin y
harfiyle yazıldığı bilinmektedir (Yılmaz, 2007: 529). Yukarıdaki örnek bağlamlardaki gibi
kėper-‟in ilk ünlüsü, ė‟yi belirtmek üzere y harfiyle yazılmıĢtır4. kabar ↔ keper arasındaki art
ve ön ünlü nöbetleĢmesi sonucu bir geçiĢkenliğin olduğunu var saymak bu durumda bir hayli
güçleĢir. Varsayılan geçiĢkenlik e↔a için mümkün ise de ė↔a için pek mümkün
görülmemektedir. Zira Türkçenin seslik geliĢiminde ė, e veya i sesine dönüĢür. Marcel Erdal‟ın
front back alternation olarak adlandırdığı art-ön ünlü değiĢimine verdiği sadrak ~ sedrek (Erdal,
1991: 242) örneğinde de geçiĢ e ↔ a arasındadır.
4. Öneri
Verilerden anlaĢıldığı kadarıyla Türkiye Türkçesindeki geber-, Eski Türkçedeki kėper‟ten gelmektedir. Fiilin günümüzde olduğu gibi geçmiĢte de ölümle ilgili kullanılması bu tespiti
doğrulamaktadır. kėper- fiilinin gözlenebildiği dönemde kėpe~kepe tabanına tesadüf edilmeyiĢi
sözcüğün baĢka bir tabana dayandığını düĢündürmektedir. kėper‟teki ė, bu tabanı kap ya da
kaba sözcüklerinden birisinin oluĢturmasının seslik açıdan mümkün olmadığını göstermektedir.
ġu takdirde kėper- ~ geber- için yeni bir taban önerebiliriz. Bizce, kėper- > geber- fiili, Eski
Türkçede saymaca olarak nitelendirebileceğimiz kėpe ~ kėbe tabanı yerine kėp “biçim, tarz;
kalıp” sözüne götürülebilir.
Öncelikle kėp “biçim, tarz; kalıp” sözcüğünün ilk ünlüsünün Eski Türkçede tıpkı kėpergibi ė‟li olduğunun bilinmesi gerekir. Bazı araĢtırmacılar, tarihî metinlerde ė sesinin y harfiyle
1
2
3

Ferruh Ağca, ketebe kaydından 1061‟de yazıldığı anlaĢılan Maytrısimit‟in Hami nüshasıyla (Ağca, 2006: 60) képerfiilinin görüldüğü Türkische Turfantexte X‟u (Gabain, 1959) aynı dönem metinleri içinde değerlendirir (Ağca 2006:
433).
4
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yazılabilmesinden hareketle sözcüğü kip Ģeklinde okusalar da bu tercih, ė‟nin varlığını
(ArgunĢah, 2012: 52) ortadan kaldırmaz. Köktürk, Uygur ve Arap harfli Türkçe metinlerde ė‟yi
belirleyen göstergelerden biri de bu sesin yazımında görülen e / i kararsızlığıdır (Ceylan, 2007:
527-530). Nitekim kėp, tespit edildiği ilk alan olan Eski Uygur Türkçesi metinlerinden Altun
Yaruk‟ta k’p biçiminde harf çevrimi yapmamızı gerektiren kep5 yazımıyla karĢımıza çıkarken
(Kaya, 1994: 334) aynı dönem metinlerinden Ein Uigurisches Tötenbuch‟da kyp harf çevrimini
gerektiren yazımıyla6 (Zieme-Kara, 1978: 72, 291) görülmektedir. Sözcük, Küentso
Biyografisi‟nin yedinci cildinde de kyp harf çevrimi yapılacak biçimde i‟li yazılmıĢtır
(Röhrborn, 1991:180). Divanü Lûgat-it Türk yayımcılarından Dankoff ve Kelly bu gerçeği
kabul ederek çalıĢmalarında sözcüğün ünlüsünü ė ile okumuĢlardır (Dankoff-Kelly, 1985: 102).
Onların tercihlerinde eserde sözcüğün ilk ünlüsünün esreyle i‟li7 (Atalay, 1992b: 22) veya e‟ye
karĢılık gelen harekesiz yazımla8 (Atalay, 1992a: 483) tespit edilebilmesi etkin olmuĢ olmalıdır.
Kitâbü’l –İdrâk li Lisâni’il –Etrâk‟ta, Divanü Lûgat-it Türk‟teki gibi Arapça kalıb „kalıp, biçim”
anlamı verilen sözcüğün üstünle yazılmasının9 (Caferoğlu, 1931: 78) nedeni de ünlüsünün ė
oluĢudur.
kėp sözcüğün Eski Türkçedeki bir baĢka özelliği ise ünlüsünün uzun oluĢudur (Tekin,
1995: 106). Bu durum Divanü Lûgat-it Türk‟te açıkça gözlenmektedir. Eserin yayımcılarından
Dankoff ve Kelly ünlüsünün yazımında hem kesre hem de ‟ ﻯnin kullanıldığını10 (Atalay,
1992b: 119) dikkate alarak sözcüğü kė:p biçiminde okumuĢlardır (Dankoff-Kelly, 1985: 102).
Eserin Ercilasun ve Akkoyunlu tarafından hazırlanan yayımında da ünlü uzunluğu dikkate
alınmıĢtır (Ercilasun- Akkoyunlu, 2014: 721) Divanü Lûgat-it Türk‟te kė:p‟e “kalıp, biçim” (Ar.
kālıb)

manası verilerek kerpiç kė:pi “kerpiç kalıbı” bağlamıyla örneklendirilmiĢtir. Eserde

kė:p‟in bir baĢka görünümü ise üçüncü tekil kiĢi iyelik eki alarak kullanıldığı “gibi, bezer”
anlamıdır. Bu er anıg kė:pi “Bu adam onun gibi” örneğiyle bu durum tanıklanmıĢtır. KaĢgarlı
Mahmud, kė:pi‟nin Oğuzca olduğunu da özellikle belirtilmiĢtir. (Dankoff-Kelly, 1984: 208;
Ercilasun-Akkoyunlu, 2014: 396). Tarihi lehçelerde kėbi (kėp+i) ~ kibi (kip+i) biçiminde
gözlenen sözcük (Clauson, 1972: 686) Türkiye Türkçesindeki gibi edatının da kaynağıdır. Talat
Tekin‟in uzun ünlülerden sonra gelen patlayıcı ünsüzlere ünlü ile baĢlayan ek getirildiğinde bu
ünsüzlerin ötümlüleĢtiği tespiti, gibi edatının oluĢumunda kendini göstermiĢtir. Tekin gibi ile
5
6
7
8
9
10
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ilgili Ģunları söyler: gibi < DLT kė:p-i “kalıbı, modeli”, Türkiye Türkçesi ki:p, Türkmence ge:p
“içine saman vb. doldurulmuĢ buzağı ya da potuk derisi”, Yakutça kiep “Ģekil, biçim” (Tekin,
1995: 129-130).
Yukarıdaki bilgiler, Eski Türkçede uzun ve kapalı ė ile tespit edilen kė:p “kalıp, biçim”
sözcüğün varlığını açıkça göstermektedir. XIV. yüzyıl öncesi Türkçe metinlerde kė:pe “ĢiĢkin
karınlı, gebe” sözcüğüne tesadüf edilmediği hâlde kė:p “kalıp, biçim” ve kė:per- “ĢiĢmek”
türevlerinin varlığı tanıklanmaktadır. Bu durumda kė:per- “kalıp değiĢtirmek, (baĢka) kalıba
girmek, ĢiĢkinleĢmek” fiilinin, kė:p “kalıp, biçim” tabanına dayandığı iddia edilebilir. kė:p‟e
getirilen +er- ekiyle türeyen kė:per- fiili baĢlangıçta ölüm sonrası bedendeki ĢiĢmeyi anlatır iken
Türkiye Türkçesinde ölümün kaba bir biçimde ifade edilmesinde kullanılmıĢtır. Sözcüğün
anlamındaki bu değiĢimin nedeni ölüm sonrası gerçekleĢen beden ĢiĢmesinin kötü bir görünüm
oluĢturmasıdır.
kė:per-‟in günümüzde Oğuz alanında yaĢaması bu özelliğinin geçmiĢte de geçerli
olduğunu düĢündürmektedir. KaĢgarlı Mahmut‟un kė:p “kalıp, biçim” sözcüğünden türeyen
kė:p+i “gibi” sözünü açıklarken Oğuzlara mahsus olduğu bilgisini vermesi (Dankoff-Kelly,
1984: 208; Ercilasun-Akkoyunlu, 2014: 396) bu düĢünceyi desteklemektedir. kė:per- Türkiye
Türkçesinde Batı Türkçesinin ses özellikleriyle ĢekillenmiĢtir. Söz baĢı k, g‟ye dönüĢmüĢ; uzun
ünlüsü kısalırken söz ortası p‟yi, b‟ye çevirmiĢ; +er- ekindeki ünlünün etkisiyle kök hecedeki ė,
e‟ye benzemiĢ, sonuçta fiil, geber- hâlini almıĢtır. Dilimizdeki gibi edatı ise kė:p tabanına gelen
üçüncü tekil kiĢi eki i‟nin kalıplaĢması sonucu meydana gelmiĢtir. kė:p+i > gibi‟nin oluĢumunda
söz sonundaki i ünlüsünün, ilk hecedeki ė‟yi kendine benzetmesi söz konusudur. Bunun yanında
gebe “ĢiĢkin; hamile” sözcüğünü keç+e “gece”, üz+e “yukarı” gibi sınırlı sayıda örnekte
karĢımıza çıkan +e ekinin (Tekin 2003: 80) kė:p tabanına gelmesiyle suretiyle geniĢleyen geç
bir türev olarak değerlendirmek mümkündür. Bu yaklaĢımı benimseyen görüĢler Engin Çetin
tarafından kaleme alınan Türkçede Gebelere Ad Verme Yolları baĢlıklı makalede ayrıntıları ile
aktarılmıĢtır (Çetin, 2008: 195-196).
5. Sonuç
I. Türkiye Türkçesindeki geber- fiilini, Eski Türkçe için varlığı ispatlanamayan kėpe sözü
yerine Uygur Dönemi‟nden beri tanıklanabilen kė:p tabanına dayandırmak daha gerçekçi
görünmektedir.
II.

kė:p “kalıp, biçim, tarz” sözcüğünün kė:per- “ĢiĢmek”

fiiline taban teĢkil etmesinde

“ĢiĢme” ya da “kabarma” durumunun bir tür kalıp değiĢtirme, biçimlenme olarak algılanması
etkilidir.
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III. Eski Türkçede kök ünlüsü uzun ve kapalı e; takip eden ünsüzü p olan kė:p sözcüğü +erekini almıĢ ve dilimizin ses özellikleri doğrultusunda Türkiye Türkçesinde geber-‟e
dönüĢmüĢtür.
IV. Muhammed Mehdi Han‟ın Senglah‟ta keber- fiilini kabar- ile iliĢkilendirmesi söz varlığına
yönelik tarihî çalıĢmalarda sıkça rastlanan halk etimolojisi yaklaĢımıdır. Aynı yaklaĢımı
KaĢgarlı Mahmut‟un közet- “gözetmek” fiilini köz at- “göz atmak” ile açıklaması gibi
(Ercilasun-Akkoyunlu, 2014: 328) pek çok örnekte gözlemek mümkündür (ġen: 2015).
V. Türkiye Türkçesindeki kip, gibi, gebe, geber- türevleri Eski Türkçedeki kė:p sözcüğüne
dayanır.
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