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STANDART DİL İLE HALK DİLİ ARASINDAKİ 

ANLAM VE KULLANIM FARKLILIKLARI ÜZERİNE 

Gülden SAGOLYÜKSEKKAYA* 

Çok çeşitli görünümleri olan dil, içerdiği kelimeler, kullanıldığı alanlar vb. 
bakımından halk dili, standart dil , konuşma dili, yazı dili, bilim dili, edebiyat dili, 
medeniyet dili, millf dil, resmi dil, ölü dil , yaşayan dil, karma dil , özel dil, yapma 
dil, ana dil , aracı dil, arı dil gibi çeşitli tabakalara ayrılır (Topaloğlu 1989: 55) . 

Standart dil, bir dilin kullanıldığı saha içinde iletişim alanı en geniş olan biçim
dir ve farklı ağızlan konuşanlar arasında bir iletişim aracı durumundadır. Standart 
dilin öğrenilmesi ve kullanılması belli bir saygınlık sağlar. Bir dil alanı içinde 
görülen konuşma biçimlerinin , söyleyiş türlerinin, kimi durumlarda da toplumsal 
özellikleri yansıtan kullanımların bütününe halk dili, halk dilinin belli yerleşim 
bölgelerine, kişilere has olan şekline ise ağız denir. 

Ağızlar, resı:nl ortamlarda kullanılmaktan kaçınılan, yazılı bir gelenek oluş
turamamış , iletişim alanı sınırlı, saygınlığı standart dile göre daha az, okullarda 
öğretilmeyen yerel konuşma biçimleridir (Aksan 1979 1: 84) . Bir sözcüğün çeki
mi veya söylenişi ya da bir kavramın anlatımı, ülkenin farklı yörelerinde doğmuş , 

yetişmiş kişilerde farklılık gösterir, ama belli bir yörenin ağzını konuşan kişi ler, 

değişik çevrelerden kimseler le konuşurken, bir dilekçe yazarken ifadelerini değiş

tirme, kitaplarda, gazetelerde, radyolarda kullanılan, standart dile has söyleyişe 
uyma gereğini duyarlar (Aksan 19791: 84). 

Standart dille ağızlar arasında ses özellikleri ve kurallara uyma bir yana bıra
kllsa bile, kullanılan sözcüklerin seçimi ve çeşitliliği yönünden çok çeşitli fark
lılıklar ortaya çıkar (Aksan 1979 1: 87). Tabii bu tür farklılıklan standart dilin 
kelime hazinesinden , standart dilin sözlüklerinden tespit etmek o kadar da müm
kün değildir. Belli bir yörenin ağzını konuşan kimse, standart dildeki bütün deği
şimlerden haberdar olmayabilir, hangi sözcüklerin kullanılabileceğinden , sosyal 
açıdan kabul edilebilir olduğundan emin olmayabilir. 

Aynı dil birliği içinde de kültür açısından ayrı düzeydeki kimselerin aynı dili 
kullanışı birbirinden farklıdır, ama aslında seçilen kelimelerin davranışları etkile
diği inkar edilemez bir gerçektir. 

' Prof. Dr. , Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül tes i Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, iSTANBUL 
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Bu çalışmada standart dilde ağızl ardan farkh anlamda kullanılmakta olan veya 
halk diliyle standart dilde ortak kullanılan birtakım akrabalık ve hitap sözcükle
rinin standart dil kullanıcısının bakış açısına göre hangi dil düzeyinde oldukları, 
kabul edilebilirlikleri üzerinde durulacak, bu sözcüklerin Derleme Sözlüğü'nde 
ve Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük'ün 2005 baskısında 
ve aynı sözlüğün 2008'de hazırlanan yoğun diskinde ne şekilde yer aldıkları 

gösterilecektir.1 

Kan2-koca: karı standart dilde "bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş , refi
ka , zevce" karşılığındadır, kaba konuşmada ise "kadın" anlamında kullanılır.3 Bu 
kelime Türkçe Söz/ük'te halk ağzında açıklamasıyla "yaşlı, ihtiyar" anlamında ve
rilmesine rağmen biz kelimeyi bu anlamıyla Derleme Sözlüğü'nde de buluyoruz.4 

Aslında sözcüğün bu anlarru bugün standart dilde kullanılmadığı için Türkçe 
Sözlük'ten çıkartılabil i r. Ayrıca biliyoruz ki bu kelime, ağızlarda "eş, zevce" an
lamının yanı sıra özellikle bazı yörelerde çok yaygın olarak olumsuz gönderme 
içermeksizin "kadın" anl am ı yla da kullanılıyor, yani kelimenin halk dilindeki 
"kadın" anlamı, standart dilde kaba konuşma unsuru olarak görülüyor. 

Kelimenin "kadın" anlamı bir yana, bugün karı ve hatta koca5 kelimeleri stan
dart dilde "eş" anlamında bile kullanılmaktan kaçınılıyor, onun yerine her iki taraf 
için de eş kelimesi tercih ediliyor.6 Aslında bu kelimeler olumsuz bir gönderme 
içermiyor, sadece insanlar bunların yerine eş kelimesini tercih ediyorlar. 

Bu konudaki diğer örnekler için bk. Sağol Yüksekkaya 2008. 
Kelimenin orijinal an lamı "yaşlı ( insan veya hayvan için)"dır. Azerbaycan Türkçesi ile Osmanlı Türk· 
çesinde "yaş!J kadın" an l amında kullanılıyor, buradan da "eş" anlamına geçiyor. Tarihi dönemde hem 
"yaşlı kad ın", hem de "yaş lı erkek" karşılığında kullanılmıştır. 
Karı 1. Bir erkeğin evlenmiş oldu~u kadın, eş, refika, zevce, 2. kaba Kadın, 3 . h/k. Yaşlı , ihtiyar(TS 
2005). 
Karı Yaş lı, eski. (-Ml.) (DS 1975). Karıcı Oyun bozucu , mı zıkçı. (*Düzce, -Bo.; Şarkışla -Sv.) (DS 
1975). Garıgullet Kadın l ar toplu l uğu. (Uiuşiran * Şiran -Gm.) (DS 1972). 
Koca Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç (TS 2005). Koca 1. Büyük, geniş, 2. Kocaman, iri, 
3. Yaşlı , ihtiyar, pir, 4. Yüksek , S. mec. Büyük, ulu (TS 2005). Goca 1 (goja) İhtiyar, yıt§lı. (Güney 
*Yeşilova -Brd.; Oğuz* Acıpayam - Dz . .. . ) (DS 1972). Goca (Il) Büyük , iri. (Güney *Yeşilova-Brd . 
.. . )(DS 1972). Kocasak Koca arayan kız. (-Ks .) (DS 1975). 
Kan nı ve kocam g ibi ku Uarumları n neredeyse terk edilip yerine iki taraf için de eş kelimesinin tercih 
edilmesi ile ilgili olarak gazete köşelerinde yazılar da yayımlanmıştır: "Bir "eşim"dir gidiyor. ... Virüs 
gibi yayıldı o da yeni nesil sözdekibarlık lakırtısı olarak. Nereye gitti bi zim güzelim "karım""kocam" 
laftarım ız? Ne oldu on lara? Tedavü lden mi kalktı " karı koca" kel imeleri? Durduk yerde onlar da mı 
ayıp kategorisine mi g irdi ? "Kad ın" kelimesi gibi onlar da mı ta bu oldu? Kocasıyıın , karısıyım dediği· 
miz zaman "ay ne kaba kadın/erkek"mi diyeeelder bize? .. . " Tuğçe Baran, 06.08 .2007 , Vatan. 

" ... Varsa yoksa "eş" ... Eş aşağı , eş yukarı. .. Kadın da erkeğin eşi, erkek de kadının eşi. Artık entel 
çevrelerde "karım" ya da "kocam" demek ayıp karşılanıyor. Tamam, "beyiın , efendim, helalinı, kı)
metlim" ya da "köroğlu , kaşık düşmanı, eksik etek" gib i köylü ağızları beklemiyoruz ama, bu kadan 
da fazla. Elli beş yıldır Türkçe konuşuyorum , ana dilimde "eş" diye hayvaniara denir. Kuşun. arslanın, 
kaplanın eş i olur, insan ın değil. ... 

. .. "Kan" kelimesi de hiç de aşağılayıcı bir tanım değildir. Eski Türkçe'de "yaşlı kadın" an lamına gel ir, 
günümüzde "nikahlı eş" yerine kullanılır. Daha genel bir a nlamı "insan dişisi" olur .... " Engin Ardıç. 
08 .08 .2007 , Akşam. ' 
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İşin bir de şu yönü var ki yakın dönemde kadın karşılığı kullanılan kelimelerde 
bir belirsizlik yaşanıyor, insanlar kadın anlamında hangi kelimenin kabul edilir 
olduğu hususunda tereddüt yaşıyorlar. Mesela yakın zamanda kadın anlamında 
bayan kelimesinin kullanılmaya başlanması da bu sebepledir. Tabii bazı sözcük
lerin zamanla kaba dil kapsamına girmesi veya başka bir tabaka ya dahil olmasının 
başka açıklamaları da olabilir. 

Osmanlı döneminde karı, koca yerine, yaygın olarak zevç, zevce, refika vb. 
kelimeler kullanılıyordu. Asıl Türkçenin halk dilinde kalmış olduğu düşüncesiyle 
bazı yabancı asıllı kelimeler terk edilmiş, bunların Türkçeleri standart dilde ön
celeri büyük beğeni kazanmış , karım, kocam gibi kullanımlar çok yaygınlaşmış
tır, ama karı kelimesinin iyeliksiz hali yadırganmaya devam etmiş, erimemiştir. 
Hatta bu kelime kaba konuşmada öylesine kötü kullanılmıştır ki özellikle kadın 
demekleri medeni kanundan bile bu kelimenin çıkartılmasını istemişlerdir. Bu 
uygulama koca kelimesi için geçerli değildir. Ama karı sözcüğü aşağılama amaçlı 
kullanılınca karım, kocam da yerini yavaş yavaş her iki taraf için de kullanılan eş 
kelimesine bırakmaya başlamıştır. 

Ayrıca zaman içinde çeşitli sebeplerle kelimeler eskiyebiliyor, değişebiliyor. 
Şekerim, nonoşum, cicim gibi hitaplar 1950'lerde ve sonrasında çok hoş ve sevim
li hitaplar olarak görülürken şimdi öyle karşılanmıyor. 

Her ne kadar karı ve koca kelimelerinin kullanımı yakın zamanda tercih edil
miyor olsa da kan koca ikilernesi henüz aynı muameleyi görmüyor. Cumhuriyet 
dönemindeki kullanımı bozulmamıştır. 

Kaynana-kaynata: Kaynana kelimesi standart dil kullanıcısı için teklifsiz ko
nuşmaya ait bir sözcüktür, onun yerine kayınvalide kelimesi tercih edilmektedir. 

Bu sözcük, deyimlerinden de anlaşıldığı üzere olumsuz gönderme içermekte
dir: "İleri geri veya yersiz konuşma, gereksiz dedikoqu yapma" anlamında kayna
na ağzı, "iğne oyası motifi; dil biçiminde yassı ve dikenli dalları olan bir kaktüs 
türü" anlamında kaynanadili, "bir sap etrafında çevrilen, çevrildikçe takırtılı bir 
ses çıkaran çocuk oyuncağı" anlamında kaynana zırıltısı, "kaynana geline veya 
damada kötü davranmak; bir yakınına gereğinden çok karışmak" kaynanalık et
mek gibi. 

Kaynana kelimesi ağızlarda yaygın olarak kullanılıyor, olumsuz anlam içerip 
içermediği ise aslında kelimeden kaynaklanmıyor, eşin annesine bakış açısıyla 
ilgili psikolojik bir durum söz konusudur. 

Kaynata kelimesinin durumu biraz daha farklıdır. Olumsuz anlam içeren de
yimleri olmadığı gibi, henüz kaynana sözcüğü kadar kullanımından özellikle ka
çınılır duruma gelmemiştir, ama yine de biliyoruz ki standart dil konuşanı tarafın
dan kaynata teklifsiz konuşma ürünü olarak görülür ve onun yerine kayınpeder 
sözcüğü tercih edilir. 
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Aslında ana kelimesi de standart dil konuşanı tarafından bilinmekle birlikte 
standart dilde "çocuğu olan kadın, anne" anlamında kullanımı sınırlıdır, bu an
lamda ana değil de sözcüğün anne biçimi tercih edilir.7 Standart dil sözlüğün
de yer aldığı için Derleme Sözlüğü'nde bulunmamakla birlikte aslında bu sözcük 
ağızlarda "anne" anlamıyla çok yaygın olarak kullanılır. Standart dilde ise geçmiş 
dönemde ana yerine validenin tercih edildiğini biliyoruz.8 Ağızlarda "anne" an
lamında kullanılan başka kelimeler de vardır, nene/nine gibi. "Üvey anne" anla
mında kullanılan analık kelimesi de halk ağzından girmiş bir sözcüktür, standart 
dil konuşanı analık sözcüğü yerine üvey anne veya anlamı hatifteten ve daha 
olumlu çağrışım yapan cici anne sözcüklerini tercih eder,9 ama analık sözcüğü 
ağızlarda bu anlamıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Tabii üveylikle ilgili keli
melerin psikolojik bir yönü vardır. Standart dilde üvey ana yerine üvey anne veya 
cici anne tercih edildiği gibi, sütana yerine de sütanne tercih edilir. 

Herif: "Meslek, sanat, adet'' anlamlarına gelen hırjet'in sıfat-ı müşebbehesi 

olan harif/he rif, Arapçada "mesleğinde işi aynı kişi, meslektaş ve birbirinden a lı ş

veriş eden kişi" anlamlarını içerir (Sarı [1982]: 294; Ahter 124211823) . 

Türkçede ilk olarak Karahanlı Sahasında Kutadgu Bilig'de "rakip" anlamıyla 
tesadüf ettiğimiz kelimenin 10 tarihi lehçelerden bugüne kadar sözlük ve metinlerde 
" 1. Meslektaş (Toven 1330/1912), 2. Rakip, 3. Düşman (Meninski M DC LXXX), 
4 . Akran , denk, eş (Firdevsi'nin Şehnfime'si) 11 (Beyreli-Kültüral 1999), 5. Tek
lifsiz arkadaş, dost (Menakıb-ı Mevlana) 12 (Ersoylu 2001) , 6. Kişi , kimse, adam 
(Seyf-i Saray!, Gülistan Tercümesi)l 3 (Özkan 1993), 7. Adi, bayağı adam, aşağ ı lık 
veya şüpheli görülen kimse, 8. Koca" karşılıkianna geldiğini tespit ediyoruz.14 

Kelimenin '~adi , bayağı adam" anlamını ilk olarak 1891 'de kaleme alınan 

Ana 1. Çocuğu olan kadın , anne , 2. Yavrusu olan dişi hayvan, 3. Dini bakımdan aziz tanınan bazı ka
dınlara verilen saygı unvanı , 4. ün!. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü, 5. Veli nimet, 6. Alacağın 
veya borcun, faizi n dışında olan bölümü, 7 . Temel , as ıl , esas , 8. mat. Çizgilerden herhangi birini anla
tan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin , belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey ol uş

turmayayaradığını anlatır (TS 2005). Derleme Sözlüğünde ana bacı " biT topluluğa çıkarılacak yemeği 

düzenli yen , idare eden kadın", ana bala "anne ile çocuğu, ana evlat" gibi maddeler yer a l nıaktadır (DS 
1963). 
Tevfik Fikret şiirlerinde "anne" an l amında nine sözcüğünü kullanır. 

Analık 1. Anne olma durumu, 2. Anne olma duygusu, 3. Anne yerini tutan veya an ne kadar yakın lık 

gösteren kadın, 4. Anaca davranış , 5. hlk. Üvey ana (TS 2005). 
'0 yana nerd ü satranc bilir ers~ ked 1 harifte ri andı n u/ir erse k ed 2634 "Bundan başka, bir de çok iyi 

ll 

12 

14 

tavla ve satranc oynamas ını bilıneli ve rakiplerini iyice s ıkı ştu·malıdır." (Kutadgu Bilig) (Arat 1979a: 
276). 
de gül anufi lıarrji bilüriiz bu 1 getiirdi na-gehiin bu bize kaygu , 23949. 
Horasrın ulusı Hacı Bekdaş 1 'lşk-ıla olmış-ıdı aFia smlaş, 1025 Yüz yigirmi mürid kimerd-i zarif/ 
Sahib-esrar 'alim-idi harif, 1026 Var-ıdı. bir muhibbi merd-i zarif 1 Ta Semerkand'dan olmış-u/ı !tarif. 
1137 
Ay bigin yüz kimde bolsa ol harffl kiymeyin atlas kabti şalıid bolur, 142/8. 
Ayrıca herifceğiz "sevgi ve merhamet duyulan zava llı kiın se" ile ilk olarak 197 ı tarihini taşıyan Ok· 
yanusta karşıl aşıyoruz . Meninski ise bizi hdrfjÇikten haberdar ediyor. Argo bir tabir olan lıerijçioğlunu 
ise 20. yüzyıldan itibaren görüyoruz, b k. Kanıüs-1 Türki 13 ı 7- ı 318. 



GüldenSAGOL YÜKSEKKAYA 603 

Lugat-ı Nacf 'de buluyoruz. 15 Bu sözlükten 9-10 yıl sonra yayımlanan Kamus-ı 
Türki'de de kelime bu anlamıyla yer alıyor. 1 6 Kelime standart dilde kaba, baya
ğı adamlar için kullanılmasının yanı sıra teklifsiz veya kaba konuşmada "adam" 
karşılığındadır. 17 

Türkçe Sözlük'te yer verildiği için Derleme Sözlüğü'nde bulunmayan herif 
kelimesi,18 as l ında Anadolu 'da hem olumsuz bir gönderme içermeksizin "adam, 
erkek" anlamında kullanılıyor, 19 hem de kadınlar eşierine hitap ederken veya eş
lerinden söz ederken ismini söylemek yerine bu kelimeyi yaygın olarak tercih 
ediyorlar.20 Dolayısıyla kelimenin bu anlamları Derleme Sözlüğü'ne kaydedil-

" Sözlükte bu anlam için iki örnek verilmiştir: Birinci örnek Sami'den al ı nmışt ı r: Nô-dfm olan harif-i 
suhandônı neylesün? şek linde o lan bu örnekte kelime as lında o lumsuz bir anlam içernıeınekte , ·'adam" 
anlamına gelmekted ir. Ancak Yasıf-ı Enderilnl'den alınan Gayrı vaz geç ne zemôn uslanacaksın a harfj 
cümlesi kaba bir ifadedir, burada kelimenin olumsuz bir an lam içerdiği ni kesin bu· dille ileri sürenıesek 
de aksini de iddia edemeyiz. Ama en azı ndan Nacl bu an l amı söz lü ğüne diihil ettiğine göre o devirde 
kelime olumsuz bir gönderme içeriyor demektir. 
Herif kelimesinin Farsçada o lumlu anlamlarının yanı sıra olumsuz an l amları da vardır: ·' nıes lektaş; 

arkadaş; ortak; rakip; hasım, düşman; zeki, ak ıllı , nıarifet li ; hoş , nüktedan ; arsız, edepsiz, küstah , 
cüretkar'" (Stei ngass ı 930: 418). 
herif-i gelCi-gir Dünya ve rüzgardan , mütekebbir ve mağrurdan dahi kinaye olunur (Bur/ıôn-1 Katı ). 

ı6 Ar. [«hirfet>>ten] 1. Sanat arkadaşı , hem-meslek, 2. İ ş ret ve cünıbüş arkadaş ı , 3. [Tr. zebanzedi: herif 
] Adi ve bayağı adam, hakir ve nadan şahıs: A herif! 4. Adam , şahs-ı salis , öteki: Herif size açıktan 
söy lüyor siz anlamıyorsunuz. Herif size haber verdi ne kabahali var? (Kamils-ı Türki 1317- 1318). 

11 herif 1. mec. Güven vermeyen , aşağı görülen , bayağı kimse: "İki herif zavall ı ya abanıyorlar." -A . 
Rasinı. 2. tkz. Adam : "Adamlar yüz kiloluk bir yükü tüy gibi kaldırırken hafif sıkJet herifi kaldıranıı 

yorlardı." -B . Felek. (TS 2005) . Sözlüğün 1974 ve 1988 yı ll arındaki baskılannda kelimeye ' 'gözün 
tutmadığı aşağ ı ya da ş üpheli görülen kimse" "adam" anlamlan verilmi ştir. 

herif (Ar. h arif "ınes lektaş , arkadaş"tan) ı. Kaba , bayağı adamlar için kullanılır: Bir selanı ver be 
herifı Ağzın aşınmaz ya ... Hayır 1 Ne bilir vermeyi hayvan ne de sen versen a lır (Mehmet Ak if). He
rifterde din kuvveti yok , yürek çürük (Enis B. Korylirek). Kahpe herif vurdu ben i (Refı C. Ulunay). 2. 
(Kaba konuşmada) Adam: Has ılı üç desetre pantolon lu herif (Ahmed M id hat Efendi). İçeriden bakkal 
kıyiifetli gayet şişnıan bir herif çıktı (Hüseyin R. Gürpınar). Ye eski bir Asilrl tipini andıran sakallı 
bir herifte Kürtçe konuşuyordu (Refik H. Karay).: (Kubbealtı Lugatı 2005). herif-i na-şerif: "Şerefli 

olmayan adam" Kaba, bayağı kimse. (Kubbeal tı Lugatı 2005). 
harif i. (Ar. hirfet "meslek, sanat"tan harlf) 1. Sanat arkadaşı, nıeslektaş: An ın -i le kıldık temaşii -i lutf 
1 Cihanda anın gibi yoktur hari'f (Hoca Mes'ud). Nüktede alem harif olmaz bana gilya benim 1 Her ne 
söy lersem cevab- ı " len-teriinl"dir sözüm (Nef'l). 2 . Tekl ifsiz arkadaş, içki ve eğlence arkadaşı , dost: 
Ben harif-i sade-levh ü dehr pü r- nakş- i füsun (FuzGII). Harif-i bezın-i gamım hiln-i dil şarabım o lup 1 
Terane-i tarabıın iih-ı aş ıkana yeter (Fuzil ll) [Türkçe'de kelime anlam ve söyleyi ş değiş ikliğ ine uğraya

rak herif şeklini almıştır. B k. herif]. (Kubbealtı Lugatı 2005) . 
18 Aslında Derleme Sözlüğüne Türkçe olmayan kelimeler alınmamakla birlikte bu hususta şöyle bir açık

lama düşülmüş tür:" ll. Halk ağzından al ı nmış ve bu kitaba geçiri lmi ş o lan sözler içinde Türkçe as ıllı 

olmayanlar da vardır. Halk bunları şu veya bu yönden değiştirerek kullandığından sözlüğümüze alın
maları faydalı görü lmüştü r" (DS ı 965) . 

19 "Bizde kadın lar arasında "herif" koca ınanas ınadır. Bizim kadınlar kocasına bir şey söyleyecek olurlar
sa " Baksana herif akşam ne yiyeceğiz " der. Bizim herif gelmedi. Ah herifinı nerede kaldı. Herif heri f 
Allah seni eksik etmesin , sen olmasan benim hi\lim yaman olur (Yeled Çelebi 1339) . 

ııı Söz konusu kel ime "adam, erkek, genç adam" türünden anlamlarla Gagauzlar, Kırını ve Finlandi ya 
Tatarları tarafından kull anılmaktadır: erif 1. Erkek kişi ; 2. genç , delikanlı; 3. tip , şahsiyet (Gaydarc i 
1973); herifErkek , adam (Fiııl andiya Tatarları) ; e rif 1. erkek genç , delikanlı; 2. tip , şahs iyet (Usey inov 
1994). 



604 TÜRKiYE TÜRKÇESi AGIZ ARAŞTIRMALARI ÇALlŞTAVI 

melidir. Ama standart dile baktığımJZda herif kelimesinin kullanılması hoş kar
şılanmadığı gibi bu kelime ile birlikte kullanılan kelime ve deyimlerin, küfür ve 
hakaret olarak kabul edildiğini, boşanma nedeni türünden cezalara konu teşkil 

ettiğini görüyoruz.2 ı 

Amca, dayı: Her iki kelime de akrabalık kelimeleri olmalarının yanı sıra yaşlı 
erkekler için kullanılan seslenme sözüdürler. Ama arada bir farkla, amca stan
dart dilde bu anlamda kullanılırken ağızlarda bu anlarula amca da kullanılmakla 
birlikte daha yaygın olarak dayı kelimesi tercih edilmektedir.22 Standart dilde ise 
dayı erkeğe hitapta kullanılmıyor. Türkçe Sözlük'te halk ağzında açıkiamasıyla 
verilen bu kullanım , aslında Türkçe Sözlük'ten çıkarılıp Derleme Sözlüğü'ne dahil 
edilebilir. Ayrıca Türkçe Sözlük'te halk ağzında açıklamasıyla emmi, emmioğlu, 
emmi oğlu da yer alıyor. Aslında bunlar asıl olarak halk diline ait sözcüklerdir. 
Nitekim emmi maddesi Derleme Sözlüğü'nde de yer almaktadır. 

Hısım sözcüğü Türkçe Sözlük'te hukuk terimi olarak yer alıyor,23 ağızlarda i e 
akraba kelimesinden de daha yaygın olarak bu anlamda kullanılıyor, ama kelime 
standart dil sözlüğünde yer aldığı için Derleme Sözlüğü'ne dahil edilmemiştir, bu 
durumda standart dil sözlüğünde kelimeye hukuk terimi dışında "akraba" anlamı 
verilmelidir. 24 

21 

22 

23 

24 

Ancak Azerbaycan Türkçesinde (herif ı . Gözeaşina gelmeyen, şüpheli görünen, iyi olmayan; subjekt. 
2. Uyanık, çok bil miş, her şeyi çabuk anlayan, duyan, akıllı. 3. Ağır olmayan küfür // mec. Alçak, 
yaramaz (ad ı anılmaya layık olmayan kişi). 4. konuşmada Oyun arkadaşı; oyundaş. 5. klasik dilde 
Sırdaş, arkadaş, munis. 6. Spor karşılaşmasına katılan her iki taraf, rakip (Axundov 2000) ile Başkurt 

Türkçesinde xdrif(x<JpicjJ) l. Yakın keşe, iptaş "yakın ki şi, arkadaş", 2. Axlaki nasar, bozok iiştike keşe 
"ahlakı bozuk kişi " (Ağişev 1993) ve harp biçimiyle Taşkent argosunda "cahil" an lamında kullanılrr. 

Küfür ve hakaret deyimleri: a. Tek kelime halinde olan , içinde tasviri, soyutluk ve hafif bir şekilde 
kıyaslama unsurları bulunan küfür ve hakaret deyimleri: alık, balkabağı , marsık , kınamsık , gibi. b. Tek 
kelime biilinde olan fiili hakaret deyimleri: zıbarmak , kudurtmak, gibi . c. Birden fazla kelimelifiili 
hakaret deyimleri: boyundan büyük işe kalkışmak gibi. d. Tasvir unsuru hakim olanlar: ayran budalası, 
düz taban, çenesi düşük gibi . e. Hayvanlardan yararlanılarak yapılan ve herif gibi kelimelerle beraber 
kullanılan ağır küfür ve hakaret deyimleri: ağanın beygiri, kılkuyruk herif, köpoğlu , gibi. 
Amca 1. Babanın erkek kardeşi, 2. ün!. Yaşlı erkeklere saygı için kullanılan bir seslenme sözü (TS 
2005). 
Arnı ca (amcacık, ami, amın i, amu ca) Amca (İncesu *Dinar - Af .... ) (DS 1963). Emi ce l. B k. Em mi, 
2. Bk. Emmideş, 3. Yabancı erkeğe seslenme için kullanılır (Nefsiköseli *Görele -Gr.) (DS 1972). Bu 
anlam için sadece bu yöre verilmiştir. Ayrıca bu anlam emi, emmi, emmideş şekillerinde gösterilme
mi ştir. 

Dayı I. Annenin erkek kardeşi , 2. /ılk. ağzında Cesur, yiğit, 3. ünlem, hlk. Yaşlı erkeklere söylenen 
bir seslenme sözü, 4. mec. Bir kimsenin ka yıncısı olan, sözü geçer kimse , 5. argo Kabadayı , 6. tar. 
Osmanlı imparatorluğu döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp ' ta seçimle başa getirilen yönetici 
(TS 2005). 
Dayı (dayca, dayıca) I. Güzel, iyi (Halı viran , Elvanlar, ... ), 2. Cesur, babayiğit (-Uş.; *Kilis -Gaz.: 
... ) (DS 1969). Dayının Dayının yeğeni ne, yabancı bir kimsenin çocuğa hitabı (*Düzce - Bo.) (DS 
1969). Dayni (dayı) Dayı (Karahisar *Develi - Ky.) (DS 1969). 
Hısım huk. 1. Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri , akraba, 2. Dede ve 

n ineleri biı- olanlardan her biri (TS 2005). Hısım akraba Yakın ve uzak bütün akı·aba (TS). 

Derleme Sözlüğünde bu sözcük yok, sadece hısımcak var: Akrabalarını çok seven (kimse) (Afşar aşi· 
reti , Pazarören *Pınarbaş ı - Ky.) (DS 1974). 
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Ağa kelimesinin "ağabey" anlamı standart dil konuşanı tarafından biliniyor, 
ama sözcüğün hem bu anlamı hem de "koca" anlamı aslında halk ağzına aittir. 
Nitekim bu durum fark edilmiş Türkçe Sözlük 'ün yoğun diskinde "koca" anlamı 
halk ağzında açıklamasıyla verilmiştir. Aslında kelimenin bu anlamının standart 
dil sözlüğünden çıkarılıp Derleme Sözlüğü'ne dahil edilmesi, "ağabey" anlamının 
ise halk ağzında açıklamasıyla verilmesi daha iyi olacaktır.25 

Kardaş-gardaş aslında standart dile ait değildir, standart dilde sözcüğün kar
deş biçimi tercih edilir, bu tespit edilmiş ve Türkçe Sözlük'teki kardaş maddesi 
sözlüğün yoğun diskinden çıkarılmıştır.26 Standart dil sözlüğünde yer aldığı için 
Derleme Sözlüğü'nde yer almayan bu sözcük artık Derleme Sözlüğü'ne girmelidir. 

Bacı: Standart dil konuşanı tarafından bu kelimenin anlamlannın bilindiği bir 
gerçektir.27 İstanbul Türkçesinde hacı var mıydı , herbiilde vardı, mesela "bir evde 
uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen un van" anlamıyla kullanılıyordu, ama 
kelime bugün standart dilde "kız kardeş , abla" gibi anlamlarda tercih edilmemek
tedir. Türkçe Sözlük'teki birinci anlamı halk ağzında açıklamasıyla verilmelidir. 

Aslında bu durum başka akrabalık kelimeleri için de söz konusudur. Standart 
dilde artık amca kızı, amca oğlu, hala kızı, teyze oğlu gibi akrabalık kelimele
rinin yerini kuzen/kuzin , Türkçede kelimelerde cinslik ayırımı bulunmadığı için 
ağırlıkta olarak kuzen kelimesi alıyor. Günümüzde akrabalık kelimeleririllzin faz
lalığıyla övünüyoruz, ama herhalde 40-50 yıl sonra standart dilde bunların bir 
kısmını yitirmiş olacağız. Ama ağızlarda ne güzel ki kuzen, kuzin gibi sözcükler 
henüz kullanılmıyor. Türkçede karşılığı bulunduğu halde yabancı dilden alınan 
kelimeler, Türkçeleriyle birlikte bir süre kullanıldıktan sonra, zamanla benimse
nip yerleşmekte ve Türkçelerini unutturabilmektedir. Halk , yabancı etkiden daha 
uzak olduğu için halk ağzında birtakım kelimeler yaşamaya devam etmektedir. 

ll Ağa 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse , 2. Halk arasında say ılan ve sözü geçen erkek
lere verilen unvan , 3. Büyük kardeş, ağabey, 4. Okuryazar olmayan yaş lıca kişilerin adlarıyla birlikte 
kulian ılan san, 7. tar. Osmanlı İmparatorluğunda baz ı kuruluşların başında bulunanlara verilen resm:i 
san, 6. Koca (TS 2005). Bu sözlüğün yoğun diskinde kelimenin mecaz açıklamasıyla "cömert , eli açık" 
anlarru da bulunmaktadır. Ayrıca yoğun diskte kelimenin "koca" anlarru halk ağzında açıklamasıyla 
verilmiştir. Aga (agabek, age, ago, agu, ağa, ağacı, ağacık, ağadadaş, ağe, ağey, ağış , ağo) I. Ağa

bey, büyük erkek kardeş (Bektaş *Sandıklı , Karakuyu . . . ), 2. Baba (*Çarşamba çevresi -Sm.; ... ) (DS 
1963). Agadaş Büyük ağabey (-Ezc . ve çevresi) (DS 1963) . Ağa (ağababa, ağbaba) 3. Kayınbirader 
(Bademli *Dinar - Af.; ... ), 4. Kayınbaba , kaynata (Tekke -Gm.; .. . ) (DS 1963). Ağa 1. Şeyh (-Ba), 2 . 
Seyit , peygamber sülalesine mensup kimse (*Iğdır ve köyleri -Kr.) (DS 1963). Ağa Sevgili (-Brd.) (DS 
1963). 

" Kardaş halk dilinde Kardeş (TS 2005). Bu madde TSnin yoğun diskinde yer almıyor, yoğun diskte 
kavim kardaş "bütün akrabalar, tanıdı klar" (TS 2005) var. 
Derleme Sözlüğünde kardaş veya gardaş yok , kardaşlık tutunmak İki kadın ya da kız mevlit okuta
rak ahret kardeş i olmak (DS 1975) , gardeşlik (gardaşlık) Arkadaş (DS 1972) vb. maddeler var. 

27 I. Kız kardeş , 2. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen un van , 3. hlk. Büyük kı z kardeş , 

abla, 4 . esk . Tarikat şeyhlerinin kan s ı , 5. ün!. Kadınlara söylenen bir seslenme sözü (TS 2005). 
Bacey (hacı, baci , baco, baji) Kız kardeş, abla , bacı (*Birecik - Ur.; . . . ) (DS 1965). 
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Kişi kelimesinin "erkek" anlamında kul l anılması da günümüzde standart dil 
kullanıcısı için nadirattandır.28 Halbuki Anadolu ' nun pek çok yöresinde kişi/gişi 

"erkek , adam" anlam l arının yanı sıra "eş , koca" anlamında da çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır.29 Derleme Sözlüğü ' ne sözcüğün "erkek" anlamı ilave edilmeli
dir. 

Sözlükler standart Türkçenin anlamını veriyor, ama bazen kültür dilinde ba
zen de halk dilinde öyle anlam ayrılıkları, kelimelerin çağrıştırdığı anlamlarda 
öyle değişiklikler oluyor, birtakım kelimelerin kullanılması bazı ortamlarda öyle 
kötü karşılanıyar ki insanlar kullanmaktan kaçınıyor, ama bu ayrıntıların hepsini 
sözlüklerde görmek mümkün olmuyor. Mesela , "işaret zamiri olarak yerini tut
tuğu en yakındaki kimse veya şeyi gösterir" olarak tanımlanabilen bu zamiri de 
aynı şekilde, insanı göstermek için kullanıldığında rahatsızlık yaratıyor. Halbuki 
sözlüklerde "işaret zamiri olarak yerini tuttuğu en yakındaki kimse veya şeyi gös
terir" olarak tanımlanabiliyor.30 

Burada üzerinde durulan bütün kelimeler asıl olarak halk dili kelimeleri değil
dir. Ama biliyoruz ki standart dilin kaynaklarından biri de halk dilidir. 1945 yı

lında Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük 'ün birinci baskısına 

alınacak sözlerin birinci maddesi "Dilimizde kullanılmakta olan veya kullanılaca

ğı umulan Türkçe sözler" olarak belirlenmiştir.3 ı 

Türkçe Sözlük'ün ikinci baskısında Şemsettin Sami 'nin Ktunus-ı Türki'ye 
yazdığı ön sözden özgün biçimiyle yapılan alıntıda , Türkçeyle yazılmış bütün 
eserlerin söz varlığının araştırılmasıyla yetinilmeyip Türkçenin konuşulduğu her 
bölgeye yapılacak yolculukla dili en iyi bilen çeşitli halk kesimleriyle sohbet edi
lerek en nadirlerine varıncaya kadar bütün söz varlığının belirlenmesi düşünce i 
i şlenmi ştir. Böyle bir çalışmanın Büyük Türk Sözlüğü'nü ortaya koymada tutula
cak tek yol olduğu belirtildikten sonra Türkçe Sözlük 'ün ikinci baskısına, konu 
ma diline geçmemiş terimler, bölge ağızlarının söz varlığından verimler alındığı 
gibi yaygın olan birtakım argo sözler ve deyimJerin de katıldığı belirtilmi ştir. Her 
baskı sında yeniden gözden geçirilen Türkçe Sözlük 'e derlemelerle yeni kelimeler 

29 

30 

" 

1. insan , kimse , şahı s, 2. d/b. Çekimi i fiilierde ve zamirierde konuşan , dinleyen, sözü edilen varlı k , 
şah ıs , 3 . ed. Oyun, roman, hikaye vb.nde yer alan kimse , 4. h/k . Eş , koca, 5. esk. Erkek (TS2005 ). 
kişi 1. Evin erkeğ i , koca, eş (*Foça -İz . ; ... ) , 2 . Yabanc ı erkek (DS 1 975). Kişilik Bayramlarda ya da 
konuk yanına çıkarken giyilen yeni giys i (Balkır *Devrek -Zn.; -Sn .) (DS 1975). Gişi (gissadc) 1. 
Koca, eş (-Çr. ; *Merzifon ve köyleri - Ama.; .. . ), 2 . Ki ş i , insan (-Çr. ; Kuzköy *Akkuş ... ) (DS 1972). 
Gişilik (I) Bayram ve resınJ günlerde giyilen elbise (-Ky.; *Bor, -Nğ.) (DS 1972). Gişilik (Il) Kibarlık . 

soyluluk, in sanlık (*Bor, -Nğ . ) (DS I 972) . Gişilik ses Yüksek ses le azarl ayarak bağırma (içi n) (*Bor, 
-Nğ .) (DS 1 972) . Gişiye gitmek Evlenmek (kadınlar için) (*Osmaniye -Ada.) (DS 1972). 
(Kubbealtı Lugatı 2005 : 416). Ama Türkçe Söz/ükte bu zamiri n aç ıkl amasında "kimse" yerine '·var
lık" sözcüğü kullanılmı ştır (TS 2005) . 
l. Dilimizde kullanılmakta olan veya kullanı l acağ ı umulan Türkçe sözler. 2 . Hangi dilden olursa olsun 

terim olarak alınmı ş ve kull anılmakta bulunmuş olan ke lime ler. 3 . Bugünün canlı konuşma veya yazı 
dilinde kullamlan yabancı asıldan gelme sözler. 
Ayrıca , yabancı sözlerden öz Türkçe karşılı ğ ı bulunmuş ve karş ı s ına yazılmı ş o lanların konuşmada ve 
yazıda kullanılmas ını dil severlerden isteyen Kurumun , henüz karş dı ğ ı bulunmam ış yabancı kökenli 
sözlere de birer öz Türkçe karş ılık arama y ı kendisine ödev edindiğ i vurgulaıımaktad ır. 
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eklendiği gibi bazı kelimeler de çıkarılıruştır. Bir zamanlar Türkçe Sözlük 'e dahil 
edilen, kullanılmadığı için yakın zamanda sözlükten çıkarılan sözler artık Derle
me Sözlüğü 'ne aktarılmalıdır. 

Türk Dil Kurumu önce Türkçe Sözlük 'ü ve Yazım Kılavuzu'nu , ardından da 
ağızların en büyük malzemesini içeren Derleme Sözlüğü 'nü ve yine bu kurum 
tarafından yayımlanan diğer ağız malzemelerini İnternet'te araştırmacıların hiz
metine sunmuştur. Bunlar çok büyük hizmetlerdir. Böylece Derleme Sözlüğü gün
cellenebilecek ve yeni derlemelerle güçlendirilebilecektir. Biliyoruz ki Derleme 
Sözlüğü'ne 1932 yı lına kadar yazı dilimize girmemiş halk ağzından derlenmiş 
olan Türkçe veya Türkçeleşmiş sözler alınmış,32 yazı dilimizde kullanılan sözler, 
yurdun herhangi bir köşesinde şekil ve anlarnca farklı kullanılmakta iseler bunlar 
da derlenmiştir (DS 1963: XIX) . Ama bu küçük araştırmada görüldüğü gibi ağız
larda yer alan pek çok incelik bu sözlüğe dahil edilmemiştir. 

Halk diline ait malzemenin bir kısmı , yerel unsurlar, Türkçenin halk dilinde 
kaldığı düşüncesiyle , Türkçe sözcükler unutulmasın diye sözlüklere dahil edil
miştir. Bu tür kelimelerin bir k ı smı başlangıçta çok beğenilerek moda sözcükler 
olmuşlardır. Fakat halk dilinde yaygın olarak kullanıl an birtakım kelimelerin bu
gün standart dilde teklifsiz ve hatta kaba konuşma kapsamında yer aldı kları bir 
gerçektir. Bu sebeple de halk dili; kaba dil , teklifsiz konuşma ve hatta argo adını 
verdiğ imiz dil düzeyleri ile karıştırı l abilmektedir. Bu bir dereceye kadar tabii gö
rülmelidir. Çünkü halk dili kaynaklı pek çok kelime standart dilde kaba dil veya 
teklifsiz konuşma düzeyinde kullanılmaktadır: kocakarı , lıerif, karı gibi. 

Bir de iş in şu yanı var ki acın kabadayısı , lur çıkarmak, ırgalamak gibi halk 
tarafından kullanılan bazı deyimleri argo sözlüklerinde görmek, kaba konuşma, 
argo ve halk dili terimlerinin s ınırlar ı nın çok kesin çizilmemiş olduğunu , belki 
de bu sımrların çizilmesinin çok zor olduğunu düşündürmektedir. Tabi konuşma 
dili ürünü olmak , yazıya çok dar çerçevelerde geçmi ş olmak ve sözlüklerde yer 
almamak özelliğinden dolayı ağızlardaki kelirneleıin yerlerini, anlamlarını doğru 
olarak tespit etmek de zorlaşmaktadır (Altun 2002: 69). 

Bu çalışmada asimda standart dil sözl üğünün, derleme sözlüklerinin taranma
sıy la ve derleme yapılıp metin taranarak oluşturulabilecek bir araştırmaya baş
langıç yapmaya çalışılmış , yazı dili ile ağ ı zlardaki örneklerin ortaya koyduğu bir 
problemden söz edilmek istenmiştir. Üzerinde durulan kelimelerin bir kı smından 
hareketle halk diline ait birtakım sözcüklerin standart dil konuşanı tarafından tek
lifsiz veya kaba konuşma, hatta argo olarak değerlendirildiği söylenebilir ve bu 

ıı Derleme Sözlüğü'nün ön sözünde bu sözlükle 1932 yılına kadar yazı dilimize girmemiş ve ı 932-1960 
yılları aras ın da, yurdumuzun türlü bölgelerinde halk ağzından derl enmi ş olan Türkçe veya Türkçeleş
miş sözlerin bu lunduğu be li rtilmi ş tir. "Baz ı kimseler, derlernelerin sadece ku llanı lmak üzere yayımlan
dığını sanıyorlar. Derlemeler aras ında, yaz ı dilimiz in eksiklerini karşılıyan sözler, şüphes i z ki vardır. 
ı itek.im son yirmi otuz yıl içinde halk ağz ı ndan yazı dilimize hay li kelime girmiştir. Ama Söz Derleme 
Dergisi yalnı z bu amaçla meydana getirilınemektedü. Söz Derleme Dergisi'nin önsözünde, derleme
lerle güdülen amaç şöyle aç ıklanmı ştır: Türkiyede halk ağzında dolaşan ve bugüne kadar lügatiere ve 
yazı diline girmemiş , yahut yaz1da pek az ku/lamlnuş olan halk sözlerini ıoplamakla, bıuılann/ıepsinin 
yazıda , hatta konuşmada kullanılması gibi bir dilek ileri sii riilmiiş değildir . ... " (DS ı 963) . 
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durum daha geniş bir araştırınayla daha detaylı olarak gözler önüne serilebilir. 
Ama işin şu yanı da var ki Türkiye'de standart dil o kadar baskın durumdadır ki 
özellikle ortak kullanılan sözcükler açısından ağızlardaki ince ayniıkiarı tespit 
etmek pek de kolay değildir. 
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