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KHABARDEYCE KELİMELERİN 
 
 

ġapsığca, Hatıkoyca, Bjeduğce, Besle-
neyce ve kısmen Abhazca ile aynı kökten 
gelen Khabardeyce kelimelerin çok munta-
zam ve mantıklı bir metodla oluĢtuğu ve 
Çerkesçe‟nin bu yönden belli baĢlı Avrupa 
dillerinden üstün olduğu görüĢünü içeren 
birinci inceleme örneği NART Dergisi‟nin 
Ocak-ġubat 1998 sayısında yayınlanmıĢtır. 
Bu ilk incelemede (A) harfi ile baĢlayan ke-
limelerden Khabardeyce ile aynı kökten ge-
len diğer Kafkas dillerinde „el‟ manasına ge-
len (A) kelimesinden türetilen 22 kelimenin 
oluĢma Ģekli açıklanmıĢ ve ilgililerin eleĢti-
risine sunulmuĢtur.  

Bu denemeden amaç, Khabardeyce keli-
melerin türeme Ģeklinin, diğer Dünya dille-
rine nazaran çok daha mantıklı ve çağrıĢım 
niteliğinin yüksek bulunduğunu dil uzman-
larına sunmak ve bu uzmanların yardımı ile 
bu dildeki bütün kelimelerin analizini Dün-
ya Edebiyatına katmak olduğundan, alfabe-
tik sıraya bakmaksızın, Ģimdilik çarpıcı bir-
kaç örnek vermeyi öne alıyorum.  

 

(G) HARFİ İLE BAŞLAYAN 

KELİMELERDEN ÖRNEKLER: 
Khabardeyce (GU) kelimesinin, birbiri ile 

ilgisiz iki manası vardır: Kalp (yürek) ifade 
eden GU, Araba manasına gelen GU. 

I) Kalp (yürek) manasına gelen GU keli-
mesinden türetilen kelimelerden bir bölümü 
Ģöyledir: 

1. Bir kumaĢı kesip biçmek ifade eden 
BZIN sözcüğü ile GU kelimesi birleĢtirilmiĢ, 
iyi kesip biçen kalp, yani iyi düĢünme, akıl-
lılık manasına gelen GU-BZIĞA kelimesi 
üretilmiĢtir.   

2. Ġyi manasına gelen FI kelimesi, kalp 
ifade eden GU ile birleĢtirilmiĢ, iyi kalp, te-
miz niyet manasına gelen GUF‟I (GUF‟) türe-
tilmiĢtir.  

3. a- Ġyi kalp anlamındaki GUF‟ kelimesi-
ne de, sözcükleri fiilleĢtiren IN, ĠN, AN yahut 
EN eklerinden hece dizisinin ses uyumuna 
en uygun olanı, EN eki ilave edilerek kalbin 
iyi olması, yani mutlu olmak, sevinmek ifa-
de eden GU-F-EN fiili oluĢturulmuĢtur. 

    b- Zaten kendisi belli belirsiz de olsa, 
bir sonradan olma hal anlatan bu sözcükten 
daha belirgin olarak da; taze, yeni demek 
olan JE sözcüğü kısaltılıp araya ustaca ek-

lenerek, yeni baĢtan kalbin iyileĢmesi, mut-
luluğun tazelenmesi, yeniden sevinme an-
lamındaki GU-FE-J-IN fiil kelimesi üretilmiĢ 
ve bir çırpıda söylenebilmektedir.  

4. Aynı Ģekilde GU kelimesi:  
a- Dar sıfatını ifade eden ZEV kelimesi ile 

birleĢtirilerek, dar kalp, eski ferah halini 
kaybedip dara düĢmüĢ, dardaki kalp, yani 
sıkıntılı, üzüntülü kalp anlamındaki GU-
ZEV, 

b- Bu kelimeye EN fiil eki ilave edilerek, 
kalbi daralmak, sıkıntıya girmek, yani telaĢ-
lanmak demek olan GU-ZEV-EN, 

c- Bu fiilin arasına yeni = JE sözcüğünün 
kısaca J harfinin ilavesi ile de, yeniden sı-
kıntıya girmek, sil baĢtan telaĢlanmak de-
mek olan GU-ZEVE-J-ĠN, kelimeleri türetil-
miĢtir. 

“Laf lafı açar” cinsinden yeri gelmiĢken 
burada, ses uyumuna göre ĞA yahut ĞO ve 
nadiren de ĞE olarak değiĢen ve 

 kelimenin baĢına gelirse ayrı, 

 sonuna takılırsa ayrı anlam katan, 

 ve her iki uçta birlikte de kullanılabi-
len, 

bir EK sözcük grubuna da değinmek ge-
rekmiĢ ve bu yazıda Ğ harfi ile gösterilmek 
zorunda kalınan ses:  

 Türkçe Yağmur kelimesindeki Ğ, yu-
muĢak G‟den kalın ve boğuk, 

 Buna mukabil normal G‟den daha hafif 
ve yumuĢak, ve  

 Arapça ĞAYIN harfinin tam karĢılığıdır.  
Rahmetli Yasin Çelikkıran‟ın, Kafkasyalı 

yazar Sayın THARQUAXHO  YUNIS  A.‟nın 
Maykop 1980 baskısı ADIĞE DĠLĠ DEYĠM-
LER SÖZLÜĞÜ isimli eserinden de yararla-
narak derlediği ÇERKES ATASÖZLERĠ VE 
DEYĠMLERĠ, 1994 adlı eserinde GH harfleri 
ile yazıldığı görülen ve her Çerkesin mutlaka 
kulak aĢinası olduğu söz konusu ses, bu 
yazıda kısaca Ğ olarak denenecektir.  

 

A- Kelimenin başına takılan ĞA / ĞO / 

ĞE ekleri: 
Çoğunlukla fiil ve sıfattan türeme fiil ke-

limelerin baĢına takılan ĞA, ĞO ve bazen de 
ĞE ekleri: 

 o fiilin direkt olarak değil de, baĢkası 
yahut baĢkaları tarafından, baĢkası aracılığı 
ile yapıldığını,  
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 veya bu fiilin bir baĢkasının bir hareke-
ti nedeni ile yahut onun bir hali sebebiyle 
meydana geldiğini, 

ifade eder. Buradaki baĢkası kavramına, 
üçüncü Ģahıslar dıĢında ben, biz-kendim, 
kendimiz gibi birinci tekil ve çoğul Ģahıslar 
da dahildir. Bazı örnekler: 

a- Kalbin iyileĢmesi = sevinmek demek 
olan GU-FEN fiilinin baĢına ĞA takılarak 
baĢkasının / baĢkalarının kalbini iyi etmek 
yani sevindirmek kelimesi ĞA-GUFEN yapı-
lır ve Ģahıs ifade eden sözcükler ilavesi ile 
kimin kimi sevindirdiği de kısaca ve ustaca 
belirtilir. 

Ya  ğa-gu-fa-at = onlar onu sevindirmiĢti. 
Zıd ğa-gu-fe-j-as = kendi kendimizi yeni-

den sevindirdik. 
Sıb ğa-gu-fa-as = beni sevindirdin.  
Tham Wuıy ğa-gu-fe-j = buna karĢılık Al-

lah da seni sevindirsin… gibi. 
b- Kalbin daralması = telaĢlanmak de-

mek olan GU-ZEVEN fiilinin baĢına ĞA takı-
larak, baĢkasını telaĢlandırmak ifade eden 
ĞA-GUZEVEN fiil kelimesi yapılır.  

Aynı Ģekilde; 
c- Korkmak fiili ġINEN ile ĞA-ġINEN = 

korkutmak, 
d- Ölmek fiili  LEN kelimesi ile (derde dü-

Ģürerek veya ihmal gibi bir nedenle) öldür-
mek, daha ziyade birinin ölümüne neden 
olmak, göz yummak, yahut mecazen periĢan 
etmek demek olan ĞA-LEN, 

e- Daha kasti bir ifade ile öldürmek de-
mek olan WUK‟IN fiilinin baĢına ĞA takılıp 
kısaltılarak ĞA-WKIN = öldürtmek, 

f- En az iki kiĢinin vuruĢması, kavga et-
mesi demek olan ZEWEN fiili ile vuruĢtur-
mak, kavgaya, savaĢa sebep olmak, hatta 
mecazen ihmal suretiyle seyredip ayırma-
mak anlamında ĞA-ZEWEN, 

g- YĠN = büyük sıfatından türeme YĠ-N-ĠN 
= büyük olmak fiili ile ĞA-YĠNĠN = büyüt-
mek, mecazen abartmak, 

h- Buna benzer küçük olmak = ZSUG-IN 
fiili ile ĞA-ZSUGIN = küçültmek , 

ı- Fazla olmak = LEY-ĠN fiili ile ĞA-LEYĠN 
= fazlalaĢtırmak, mecazen hatada, kusurda 
ileri gitmek,  

i- Azalmak fiili MAJE-N ile azaltmak an-
lamındaki ĞA-MEJEN, 

j- Düz, doğru olmak fiili  ZAHO-EN keli-
mesi ile düzeltmek, doğrultmak ifade eden 
ĞA-ZEHOEN fiilleri türetilmiĢ ve baĢta gelen 
ĞA eki etkisinin örnekleridir. 

 

B- İsim ve sıfatlarla, fiilden türetilmiş keli-

melerin sonuna takılan ĞA, ĞO, ĞE ekleri 

de, özetle hal (durum) ve zaman belirtir. 
 Yukarıdaki BZI-ĞA kelimesinin ĞA‟sı da 

bu cümleden olup, iyi kesip biçme hali, GU-
BZI-ĞA da iyi kesip biçen, enine boyuna dü-
Ģünen kalp hali, yani akıllılık, zekilik de-
mektir. 

Zaman kavramı, yerine göre çok kısa bir 
anı veya daha uzunca bir süreyi, mevsimi, 
ömrün bir devresini, çağı kapsar ve ifade 
eder. Zaten bağımsız kelime olarak Çerkesçe 
ĞA yıl, ve ĞA-JE de yenilenen yıl sayısı yani 
ömür demektir.  

Zamanın gerektirdiği hal ve bunun karĢı-
tı o halin mevcut olduğu zaman mefhumu 
grift (iç içe) de olabilir. Bu eklerle yapılan 
kelimeler, mecazen o zaman ve vaziyetin 
gereği ve beklentisi olan hak ve yükümlü-
lükleri de hatırlatır. Bazı örnekler: 

5. a- Asıl inceleme konumuz Yürek = GU 
isminin sonuna ĞA eki takıldığında, yürekli 
vaziyet, yüreklilik hali, netice olarak ümit 
kelimesi GU-ĞA yahut GU-ĞE türetilmiĢtir.  

b- Bu kelimeye de fiil eki EN sözcüğünün 
kısa hali „N‟ sesinin ilavesi ile de, yürekli 
halde olmak, yani ümitli olmak demek olan 
GU-ĞAN fiili yapılır.  

6. Ġyi yürek anlamındaki GU-F kelimesi-
nin sonuna (birleĢtirici ek ses „E‟ ile birlikte) 
ĞA ilave edilince de; yüreğin iyi hali, sevinçli 
zaman, yani mutluluk ifade eden GU-FE-ĞO 
türetilmiĢtir.  

7. Dar kalp ifade eden GU-ZEV kelimesi-
nin sonuna ĞA getirilerek de; kalbi daraltan 
durum veya zaman, kısaca telaĢlı hal ve 
zaman anlamındaki GU-ZEVE-ĞO türetilir 
ve buna da Büyük anlamındaki ġHO ilavesi 
ile büyük sıkıntı hali, yaman zaman ifade 
eden GU-ZEVE-ĞO-ġHO yapılır.  

 
GU dıĢındaki kelimelerden bazı örnekler: 
a- Basitçe Ġnsan diye geçiĢtirilen SUH ke-

limesi, Bilmek fiili SUH-IN fiilinden alınmıĢ- 
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tır. SUH, bilen ve ZI-SUH de bir bilen de-
mektir ve herhangi bir insanı değil, bilge bir 
insanı, aklı eren, yani REġĠT kiĢiyi tanımlar.  

Dilimizde, hane halkının çoluk-çocuk 
demeden hepsini ve nüfus sayımında herke-
si kapsayan kelime NERĠBGE‟dir. Ve SUH = 
bilen insan sonradan olunur ve çocuğumuz 
SUH oldu diye sevinilir, herkes de olama-
yabilir.  

Bu “Bilen insan” anlamındaki SUH keli-
mesinin sonuna ĞA takıldığında; Bilen in-
san hali, yani bilen ve sadece bilmekle kal-
mayıp, gerçek bilginin gereği olarak iyi-ideal  
olarak tanınan özelliklere de sahip insan 
hali, kısaca ĠNSANLIK demek olan SUH-I-
ĞA kelimesi türetilmiĢtir ve insan olmanın 
icabı olarak da dini kurallarla yasalara, örf 
ve adete uygun davranmayı içeren çok geniĢ 
bir kapsam ve anlam yüklüdür.  

aa- Bu kelimeye de yoksunluk ifade eden 
NġE sözcüğünün eklenmesi ile üretilen 
SUH-I-ĞA-NġE de bilge insanın iyi-ideal hu-
susiyetlerinden yoksunluk hali, yani ĠNSA-
NĠYETSĠZLĠK demektir.  

bb- Ġnsansız demek olan SUH-I-NġE ke-
limesinin sonuna ĞA takılarak yapılan 
SUH-INġA-ĞE ise iĢe yarar adamı olmama 
halini ifade eder.  

b- Aynı Ģekilde; 
aa- Adam = Erkek ifade eden isim keli-

mesi LI‟nın sonuna ĞA takılarak LI-ĞA = 
erkeklik hali yani yiğitlik baĢta olmak üzere, 
insan olmak ve üstelik erkek insan olmanın 
icabı olarak vatanını, karĢı cinsi, çocukları, 
güçsüzleri korumak gibi pek çok ideal özel-
likler taĢır. Gereğinde güç-zor kullanmalıdır, 
gereksiz kaba kuvvet göstermek makbul de-
ğildir ve erkeklikten sayılmaz. 

bb- Kuyruk ve ayrıca taraf-yön anlamla-
rına da gelen ve buradaki manası “sa-
yesinde, ile” ifade eden GE‟ sözcüğü, erkek-
lik anlamındaki LI-ĞA kelimesinin sonuna 
getirilerek LI-ĞA-GE‟ yapılır ve daha ziyade 
erkekliğin gücünü kullanarak, erkeklikle 
zorla, cebren anlamında kullanılır. Haksız, 
yersiz istismarında yergi, yerinde-
zamanında kullanıldığında övgü ifade eder.  

cc- LI-ĞA-NġE ise, erkeklik hali yiğitlik-
ten yoksunluk demektir. 

dd- LI-NġE kelimesi de erkeği olmama, 
erkeksizlik ifade eder.  

c- Bir Ģeyi yarmak ifade eden GOVDIN fii-
linden türetilen ve yarılmıĢ, yarılan bir par-
çayı ifade eden ZIGOVDA kelimesinin so-
nundaki „A‟ sesi „I‟ olarak yumuĢatılıp, buna 
da ĞA takılarak yapılan ZI-GOVD-I-ĞA ke-
limesi de; insanı yaran hal, zaman ve Türk-

çedeki en yakın karĢılığı ile insanı çatlatan 
hal, zaman demektir ve genellikle bu hale 
sebep olan patavatsız, densiz kiĢi için kul-
lanılır.    

d- Hayat evrelerinden:  
aa- Çocuk karĢılığı Arapça SABĠY ve 

Çerkesce NANUĞ kelimelerinin sonuna ĞA 
takılarak, çocukluk devresini ve onun ma-
sum, az bilir, sevimli halini ifade eden 
SABĠY-I-ĞA ve NANUĞ-I-ĞA türetilmiĢtir.  

Aynı Ģekilde; 
bb- Genç erkek hali, çağı yani delikanlılık 

anlamında JELE-ĞO yahut JELE-ĞA; 
Evlilik çağı yerine; 
cc- Erkekler için gelin getirme çağı = 

GAġEN-I-ĞO / GĠġEN-I-ĞO yahut daha kı-
saca GAġE-ĞO / GĠġE-ĞO 

dd- Kızlar için gelin götürülme çağı = 
YAġE-ĞO / YĠġE-ĞO 

ee- Eski anlamındaki JI kelimesi ile, es-
kilik, yaĢlılık çağı = JI-ĞA  

ff- Bu kelimenin baĢına da (göreceli ola-
rak, yani bir Ģeye kıyasla, baĢkalarına naza-
ran, DAHA…) anlamındaki NAH sözcüğü-
nün takılması ile; birinden, birilerinden da-
ha eski (yaĢlı) olma halini anlatan ve bu bü-
yüklüğün hak ve mükellefiyetlerini de hatır-
latan NAH-I-JI-ĞA  

gg- Ve buna mukabil „daha yeni‟ sözcük-
leri ile de, yaĢça „daha küçük‟ olma halini 
ifade eden NAH-I-JE-A-ĞE türetilmiĢtir.  

hh- L‟HEN yahut L‟EN olarak yazılabilen 
Ölmek fiilinin sonuna ĞA takılarak da, 
Ölüm hali, zamanı anlamındaki L‟EN-I-ĞA 
kelimesi türetilmiĢtir ve yerine göre: 

- Bizzat ÖLÜM, 
Mecazen de ; 
- Ölüm gibi feci bir durum, 
- hatta, ölümü tercih ve temenni ettire-

cek, yani “Sı l‟ame nahıft = Ölsem daha iyi 
idi” dedirecek derecede berbat durum, 

- Ümitsiz, ölümcül hastalık, (örneğin, 
ĞUZ ĞATILA ZĠE = yatırıp uzatacak, yahut 
yerleĢik ağrısı olan için “yi l‟enığar kasas = 
ölümü yetiĢti” denmesi gibi) 

- Bazen de, ölümün yakın olduğu tahmin 
edilen aĢırı yaĢlılık ve ihtiyarlık (acizlik)  

Hali ve zamanı anlamlarına gelir. 
e- Mevsimlerden ;  
aa- MEOK = OT ve ona vurma anlamın-

daki YEVEN kelimelerinin sonuna ĞA getiri-
lerek yapılan MEOK YEVE-ĞO, ot biçme 
zamanı ve bu iĢ için seferber olma halidir.  

bb- Ba‟ze = Sineklerin  canlanıp çoğaldığı 
ve hayvanlarla insanlara saldırıp vurduğu, 
buna karĢılık sineklere de vurulduğu, ko-
vulduğu zaman olarak BAZE YEVE-ĞO‟nun 



  

 

 NART   TEMMUZ AĞUSTOS 1998    35 

kısa Ģekli BEZEVO-ĞA ise, baĢka dillerde 
rastlanamayacak bir nükte ile YAZ MEVSĠ-
MĠ‟ne isim olmuĢtur. 

 

C- Bir kelimenin her iki ucuna birden takı-

lan ĞA, ĞO, ĞE ekleri: 
Ġstisna da olsa bu ekler, bir kelimenin 

baĢına ve sonuna birlikte eklenebilir ve aynı 
anda ona hem “baĢkası” kavramını, hem de 
“hal ve zaman” mefhumunu kazandırır.  

Örneğin bayramlar; eĢi-dostu sevindir-
menin ve birbiri ile münasebetleri bozuk 
dargınların arasını iyileĢtirmenin yani barıĢ-
tırmanın tam zamanı olduğunu ifade eder-
ken;  

a- ĞA-GUFE-ĞO‟S = Sevindirme zamanı-
dır. 

b- ZE-ĞA-FIJI-ĞO‟S = Birbiri ile barıĢ-
tırma zamanıdır, denebilir. 

c- Yukarda kalp = GU kelimesinin sonu-
na ĞA getirilerek yürekli olma hali yani 
ümit karĢılığı GU-ĞA ve bunun fiil Ģekli 
olup ümitli olmak anlamında türetilen GU-
ĞA-N, kelimelerin sonuna takılan ĞA ekine 
örnek gösterilmiĢti. Bu kelimenin baĢına da 
ĞA eklenerek, yani GU kelimesinin her iki 
ucuna birden ĞA takılarak; ĞA-GU-ĞA-N = 
baĢkasını yürekli hale getirmek yani ümit-
lendirmek fiili yapılmıĢtır ve doğal olarak 
birisine söz vermeyi de içerir (PSALE YE-
TĠN). 

Sıb ĞA-GU-ĞA-T = sen beni ümitlendir-
miĢtin. 

Ya ĞA-GU-ĞA-S = onlar onu ümitlendir-
diler, söz verdiler. 

Wuz ĞA-GU-ĞA-IM = seni ümitlendirmi-
yorum, söz vermiyorum. 

Wuıy ĞA-GU-ĞA-RE = o seni ümitlendiri-
yor mu? Yahut bu iĢi yapabileceğini ümit 
ediyor musun? Becerebileceğini sanıyor 
musun? demektir. 

d- Yemek yemek fiili ġGHEN kelimesin-
den (N) atılıp her iki ucuna bu ekler getirile-
rek ve hali hazır vaziyet ve zamanın baĢka-
sına yemek yedirmeye elveriĢli olmadığını 
ifade için, ĞA-ġGHE-ĞO-IM = ziyafet çek-
menin sırası değil denebilir. 

e- GO‟DIN = kaybolmak fiilinin baĢına ĞA 
getirilerek ĞA-GODIN = kaybetmek ve so-
nuna da ĞO takılarak ĞA-GODI-ĞO = kay-
betme zamanı yapılır ve tam ihtiyaç duyulan 
bir anda kaybedilen bir Ģey için; Yigi ar ĞA-
GODI-ĞO-T = Ģimdi onu kaybetmenin sırası 
mıydı? Diye sorulabilir. 

 

D- Kelimenin başına getirilen HO eki: 

Burada değinmek gereği duyulan bu ek 
sözcük de, baĢına takıldığı fiilin bir baĢkası, 
yahut baĢkaları için, baĢkası lehine, yahut 
aleyhine ve hatta baĢkası yerine, vekaleten 
yapıldığını belirtir. BaĢkası kavramına yine, 
üçüncü Ģahıslar dıĢında, ben, biz ve ken-
dim, kendimiz gibi birinci tekil ve çoğul Ģa-
hıslar da dahildir. Fiil, duruma göre baĢka-
sının bazen yararına, bazen de zararına ve 
aleyhinedir. Olumlu hallerde dost için iyi 
günde-kötü günde bir müĢterek duygu ve 
faaliyeti de ifade eder. BaĢına HO getirile-
rek: 

a- GUFEN = sevinmek fiili, HO-GUFEN = 
baĢkası için sevinmek, dostun iyi, düĢma-
nın kötü hali nedeni ile mutlu olmak; 

b- GUZEVEN = telaĢlanmak fiili, HO-
GUZEVEN = dostun sıkıntılı hali için telaĢ-
lanmak ve müĢterek bir duygu ile fiilen de 
sıkıntıya girmek; yahut düĢmanın tehdit ve 
saldırısı nedeni ile telaĢlanmak, sıkıntıya 
uğramak; 

c- ĞOYIN = ağlamak fiili, HO-ĞOYIN = 
baĢkasının üzücü bir hali nedeniyle, ona 
ağlamak; 

d- L‟EN = ölmek fiili, HO-L‟EN = baĢkası 
için, onun uğruna ölmek, yani mecazen 
abartı olarak bu derece sevmek; 

e- PSELEN = söz söylemek fiili, HO-
PSELEN = duruma göre;  

- Dost lehine, vekaleten konuĢmak, 
- Yahut birisi aleyhine ve gıyabında kötü 

söz söylemek, 
anlamlarına dönüĢür ve Ģahıs ifade eden 

kısacık sözcükler yardımı ile de kimin, kim 
için ne yaptığı da anlaĢılmıĢ olur: 

aa- Onun için sevindik ve gözaydına da 
gittik derken: DI-HO-GUFAA‟S;  

bb- Bize yardım niyetiyle hiçbir sıkıntıya 
girmedi, aldırmadı denecekse: KID-HO-
GUZEVA-IM ; 

cc- Onlar bizim için hiç ağlar mıydı? Ye-
rine: Aher zi T-HO-ĞOYIN-T ?; 

dd- Sakın senin için öldüğümü zannetme 
derken: SIB-HO-LE-IM; 

ee- Kendi baĢıma ve kendimi yere yere 
konuĢuyorum yerine de: Si ZiĢha SI-HO-
PSELEN-J denebilir ve ġHA-HO-PSALE de 
kendi baĢına konuĢan anlamında ustaca 
türetilmiĢ bir kelimedir. 

 
 
 

NOT: Bu incelemede Av. Mustafa Domaniç’in 
önemli katkıları olmuştur. 


