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Prof.Dr. Hayri Domaniç 

Khabardeyce’de “kalp” ve “araba” olmak 

üzere birbiri ile ilgisiz iki esas anlam taĢıyan 
“GU” kelimesinden üretilen ve her biri, gra-

merine sadık kalınarak, doğal bir Ģekilde, 

kolay, zevkli ve eĢsiz kalitede türetildiği için, 

(çağlar boyunca ve hala yazı kullanılmama-

sına, yahut asırlarca sekteye uğramasına 

rağmen) unutulmayan ve değiĢik Ģivelerinde 
de benzerleri bulunan kelime, deyim ve ata-

sözlerini beĢ gruba ayırmak mümkündür: 

 

A- Bedenin bir tarafı, yön, organın bir bö-

lümü, özellikle ortası, herhangi bir Ģeyin ve 
bir fonksiyonun merkezi, bölge, yer, coğrafi 

alan, yeryüzü, gökyüzü ifade eden ve yüre-

ğin öneminden ve merkeziyetinden mülhem 

bazı istisnai isimler, 

B- Olumlu duygular, 

C- Olumsuz duygular, 
D- Akıl, zeka, düĢünce, anlayıĢ, anlaĢma, 

hatıra, 

E- Kalple hiçbir ilgisi bulunmayan “ara-

ba” ile ilgili grup, 

 
Türkçe “gönül” denilen kavramın, belli 

baĢlı batı dillerinde bulunmadığı ve genellik-

le doğuya has bu mefhumun batı lisanlarına 

henüz yeni yeni ithal edilmeye uğraĢıldığı, 

dil konularıyla ilgilenenlerce ifade edilmek-

tedir. ġayet böyle bir arayıĢ varsa, Kafkas 
dillerine müracaat etmeleri gerekir. Zira, 

bizim dilimizde “gönül” ile az çok ilgisi olma-

yan kelime yok gibidir. 

Bu inceleme tamamlandığında, daha ba-

riz bir Ģekilde görülecektir ki: 
 

 adeta yüreği ile konuĢan  

 hemen hemen her sözü ve her fiili gönül 
terazisinde tartan ve yargılayan, 

 neticede, GUM YEGK’U = Gönüle Yakı-
Ģan’a itibar gösterip, GUM YEMUGK’U = 

Gönüle YakıĢmayan’ı yadırgayan ve ya-

saklayan, 

 cebri kuvvet desteğindeki yazılı kanun ve 
anayasaların beceremediğini, sadece bu 

YEMUGK = Ayıp sözcüğüyle tüm tari-
hinde baĢaran  

bu duygusal, zeki ve hatta filozof millet, sa-

dece iki harften ve tertemiz gönlü ile dupduru 

zekasını buluĢturduğu bir organdan ibaret GU 

sözcüğüne dayalı en az 700 kelime, deyim 
türetmiĢtir. Bu benzersiz muhteĢem sayı, 

değiĢik ve kısacık ek ve ifadelerle 3-5 bini de 

bulabilir. Ve esasında, kuralına sadık üre-

tim halen devam da etmekte olup, bu dil 

canlıdır, mana ve hayat doludur. 
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THAM YA GUM HODU KARIYT ve THAM 

YA-G’U ZINESIM YA-Ġ LHE-A-SU DUNAYM 
TIRĠYĞAT. (Allah, gönülleri gibi (tertemiz 

niyetleri gibi) zenginlikler ve güzellikler ver-

sin… Gönüllerinin-hayallerinin ulaĢabildik-

lerine, fiilen elleri-ayakları ile de uzanıp ula-

Ģabilsinler.) Böyle varolsunlar, aklı, zekayı, 

sevgiyi, yergiyi, anlaĢmayı, ülkeyi ismen bu-
luĢturdukları tek yürek gibi bir ve beraber 

olsunlar. 

Nart Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 1998 

tarihli 8. sayısında yayımlanan 2 no’lu ince-

lemede GU sözcüğünden türetilen 18 kelime 
irdelenmiĢti. Latin alfabesi ile yazımından 

kaynaklanan zorluk dıĢında, eleĢtirilmesi 

istenen müteakip kelimeler de Ģöyledir: 

 

A- “GU” KELĠMESĠNDEN ÜRETĠLEN VE 

ÖZETLE ORGAN VE YER ĠFADE EDEN BAZI 
ĠSTĠSNAĠ ĠSĠMLER:    

 

Önemli bir sayı oluĢturan bu grup keli-

meler, tamamen istisna da olmayıp, yüreğin 

bedendeki yeri, fonksiyonu, hayatın ve her 
Ģeyin esası, önemli unsuru olmasından il-

ham alınarak türetilmiĢlerdir, kavram bü-

tünlüğüne sahip bir silsile teĢkil etmekte ve 

muntazam kurallara dayalıdır: 

19) Evvela, istisnanın istisnası olarak GU 

kelimesi, mide anlamına da gelir. Mide de 
bedenin tam merkezinde ve önemli bir organ 

olduğundan buna GU denmiĢ veya kalple 

karıĢtırılmıĢ da olabilir. 

20) Veya Aç Karnına derken kullanılan 

GU-NEJ-U tarifi, sabah sabah uyanınca 
gönlün boĢ halini, yahut GU kelimesi aynı 

zamanda -ilerde inceleneceği üzere- akıl, kav-

rayıĢ gibi anlamlar da taĢıdığından, bilincin 

tam yerine gelmediği, boĢlukta olduğu (JEY 

BEAġKHO gibi) uyku semesi vaziyetini anlatı-

yor da olabilir. 
21) El anlamına gelen “A” kelimesi ile ba-

sitçe kalp denilen GU kelimesi birleĢtirilerek 

türetilen A-GU (AG’u) kelimesi; elin kalbi, ya-

ni elin önemli bölümü, kalbin bedendeki gibi 

merkezi, ortası ve Türkçe tam karĢılığı olarak 

AVUÇ ĠÇĠ demektir. Kafkas danslarında avuç 
içlerini birbirine vurarak yapılan tempoya 

da AGU YEWOEN ve kısaca AGU denir.  

22) Aynı Ģekilde LHE = Ayak kelimesi ile 

yapılan LHE-GU kelimesi de ayağın kalbi, or-

tası, yani avuç içi gibi merkezdeki çukur bölge, 
ayak altı ve özetle TABAN oluyor. (Buna ben-

zer bir de, ayak altı anlamında LHA-BJE ke-

limesi de var ve sadece ayak için değil, genel 

olarak her Ģeyin altı için söylenebilir.) 

23) Yukarıdaki kelimenin fiil Ģekli LHE-

GU-N ise, ayak altı etmek ve yerleĢik mecazi 
anlamıyla bir kuralı veya manevi değeri çiğ-

nemek, ihlal etmek, hiçe saymak demektir.  

24) JġIPKHAR WU-LHE-GU-N deyimi de; 

yapılası Ģeyi, mesela gerçeği söylemek, dü-

rüst davranmak gibi maruf (iyi olarak ta-

nınmıĢ) kuralları ayak altı etmek, çiğneyip 
geçmek anlamındadır. 

25) LHE-PE-GU: 

Burun, ön, uç anlamındaki PE ile yapılan 

LHA-PE yahut LHE-PE; ayak ucu demektir. 

Yani ayağın ön tarafındaki taraklı, parmaklı 
kısma denir. Bu bileĢik kelimeye bir de böl-

ge-alan anlamıyla GU eklenerek türetilen 

LHE-PE-GU kelimesi de; bu defa bir küçük 

alanı, ayağın önünü merkez alan yakın çevre-

sini ifade eder.  

Aynı ayak ucu bölgesini tanımlayan bir de 
LHE-PAĞ kelimesi var ve THAMIġGKEM YĠ 

BPEġġHAĞ WUTEYLHĠN NAH, BEYĠM YĠ 

LHE-PAĞ WUĠYLHĠN atasözü de; “Fakirin 

baĢucunda/baĢ yastığının üstünde yataca-

ğına, zenginin ayak ucu bölgesinde kıvrılmak 
daha iyidir, buna tenezzül etmek bile daha 

faydalıdır” anlamındadır. 

26) ġHA-FE-GU: 

ġHA = baĢ; FE = deri, yüz, yüzey demek-

tir ve ġHA-FE de baĢın yüzeyini ifade eder. 

Bu kelimeye de orta-merkez anlamıyla GU 
eklenerek yapılan ġHA-FE-GU ise tepenin 

tam ortasını tanımlar. 

27) ġHA-ġU-GU kelimesi de yukarıdaki 

bileĢik kelimenin aynıdır. Yüz, deri ifade 

eden sözcükteki “F” sesinin Ģive değiĢikliği 
ile “ġ” yapılmasından ibarettir. “ġ” sesini 

yoğun bir sıklıkla kullanmayan ve yerinde 

kullanan, örneğin; ġeker yerine ġO-ġUĞ 

değil, (atalarımızın ilk gördüğü anda, önce-

den tanıdığı tuza benzettiği toz Ģekerini ta-

dınca edindiği izlenimle bu defa bala benze-
tip) Bal-tuz, bal gibi tatlı tuz anlamında FOW-

ġUĞ/ FO-ġUĞ diye isimlendiren ve Kadın 

kelimesini de ġUZ değil, FIZ diye seslendiren 

Uzunyayla Khabardey Adıyebze’sinde de her 

nasılsa kabul görmüĢ bulunan bu ġHA-ġU-

GU kelimesi de yine ġHA-FE-GU gibi baĢın, 
tepenin, tam ortasını ifade etmektedir. 

28) NE-TE-GU: 

NE = göz demektir ve TE = üstü, yahut 

kaldıran = ZI-AT anlamıyla ilgilidir. Yani, 

NA-TE = gözün üstü, (belki de göz kapakla-
rını yukarı çeken, kaldıran) manasında ve 

her halükarda ALIN demektir. GU ilavesi ile 

yapılan NE-TE-GU kelimesi de alnın tam orta-

sını tanımlar. Mesela, YĠ NE-TE-GUM ġER 
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TIRĠĞAHOEN = alnının ortasına kurĢunu 

isabet ettirmektir.  
29) NE-GU kelimesi de gözün içi, merkezi 

demektir. 

30) NE-GUM ZI GOR YĠLHĠN = gözünün 

içinde, gözünde (kötü) bir Ģey olmak, bir Ģer, bir 

cürum iĢlemek üzere bulunmayı ifade eder.  

NEGU = Gözün içi’ne üç ayrı kavram gi-
rer: 

a- Bir cisim batabilir. 

b- Takdire mazhar kiĢi, mecazen göze gi-

rer. 

c- Bir de, ANI, HAYAL gibi canlanan bir 
görüntü de gözümüze girebilir ve film Ģeridi 

gibi resmi geçit yapabilir. 

31) NEGUM KI XHEWOEN = gözün içine 

maddi bir Ģeyin vurması yani batmasıdır.  

32) NEGUM JEHAN = Herhangi bir olum-

lu özelliği nedeniyle takdir edilen birinin 
mecazen göze girmesidir. 

33) NEGUM KI JEBGKEN = gözün içine at-

layan kelime anlamıyla ve zeka, beceri, atik-

lik gibi vasıflarla ister istemez kendini sev-

dirmek, ani ve zoraki kendini kabul ettir-
mektir. 

Yine, göze atlayan anlamındaki NE 

JEBGKE tanımı da, böyle afacan kiĢiye isim 

olmuĢtur. 

34) NEGUM KI JEHAN = gözün içine (bir 

hatıra, bir tahayyül gibi) bir görüntünün gir-
mesi; 

35) NEGUM KI JEHOEN = böyle bir gö-

rüntünün gözün içine düĢmesi, aniden can-

lanması; 

36) NEGUM JEGKĠN = Anıların göz içinde 

geçiĢmesi, adeta resmi geçit yapması; 
37) NEGUM JEGKĠJĠN = Bu hatıraların 

gözümüzde yeniden canlanmasıdır. 

Yukarıdaki Göz içi = NEGU kelimesinden 

baĢka ve benzerliği nedeni ile onunla karĢı-

laĢtırılabilecek bir de NE-GK’U kelimesi var 
ve gözlerin bulunduğu yanakları, çehreyi ifade 

eder. OkunuĢu; YakıĢan ve yakıĢmayan (yani 

ayıp) anlamındaki YEGK’U / YEMIUGK’U 

gibi seslendirilir.  

Örneğin; 

a) PLA = kızmıĢ, kızarmıĢ kelimesi ile yapılan 
NE-GK’UPLH; kızarmıĢ yanağı, yani 

alyanağı tanımlar. 

b) HA NEGK’U denildiğinde köpek suratlı 

denmiĢ olur, mecazen (köpek gibi) arsız, 

utanmaz, yüzsüz demektir. 
c) YĠ NEGK’UM UPLE MIHKUN = suratına 

bakılmaz kötü kiĢi, 

d) YĠ NEGK’UM DAWRU WUĠPLEN? = 

(utanmadan) yüzüne nasıl bakarsın?  

e) NEGK’UR ZEEHAN yahut ZEXHEHAN = 
çehrenin bulanması, karma karıĢık olup birbi-
rine girmesi, kelime anlamıyla, kızma ve 

üzülme neticesi suratın asılması, 

f) NEGK’UR ZIUXHĠJIN = Yukardaki surat 

karıĢıklığının açılması, kızgınlık ve 

üzüntünün dağılıp uzaklaĢmasıdır. 

38) NEGK’UR GUM YĠ ĞUNGES = yüz kal-
bin aynasıdır anlamındadır. 

39) NE-PE-GU: 

NA-PE = Göz ve burnun tanımladığı yüz, su-

rat demektir. NE-PE-GU ise, (mesela, yum-

ruğu yerleĢtirmekle övünülen) suratın ortasını 
ifade eder. 

40) Aynı Ģekilde, PE-GU = burnun ortasını, 

41) Sırt anlamındaki JZIB kelimesi ile 

yapılan JZIB-U-GU kelimesi sırtın ortasını, 

42) Çok kullanılmasa bile, A-JZIB-U-GU 

= elin sırtının (el üstü = A-JZI-U’da denilen) 
elin dıĢının tam ortasını, 

43) Bel anlamındaki BĞĠ ile yapılan BĞĠ-

GU kelimesi de belin ortasını, 

44) Göğüs, döĢ ifade eden BĞA ile yapılan 

BĞA-GU kelimesi de göğsün, döĢün ortasını 

gösterir. 
45) Et anlamındaki LI eklenerek yapılan 

ve piĢmiĢ tavuğun makul bir parçası olan 

BĞA-LI-GU-BE kelimesi de Göğsün orta eti 

anlamındadır. Bu kelimedeki GU-BE bölü-

münün aslı Ön ve Bağır anlamıyla GU-PE 
olabilir ve bu takdirde BĞA-LI-GU-PE; daha 

açık bir Ģekilde göğüs önü eti demektir. 

46) BZE-GU = Dil organı: 

Evvela, BZE; konuĢulan dil, yani lisan ve 

aynı zamanda bir lisana mensup (ona ait) 

söz demektir. Örneğin, TURKUBZE = Türk-
çe, ADIYEBZE = Adığece, KHABARDEYĠBZE 

= Khabardeyce, HATIKOYIBZE = Hatıkoyca 

gibi. 

Bu BZE kelimesine (bir fonksiyonun 

merkezi yani organı) anlamıyla GU eklendi-
ğinde ise, konuĢma organını isimlendiren 

BZE-GU yapılır. Ve bu zengin kelime aynı 

zamanda Tad alma duyusunu fiilen gerçek-

leĢtirdiğimiz dilleme / dilimizle yalama an-

lamındaki YEBZEYĠN kelimesini de içerir. 

Özetle, BZE-GU; öncelikle konuĢma ve bu 
arada yalama / tat alma organı olan dildir. 

47) YĠ BZE-GU KI HURĠDZIN = dilini fırlata-

rak birine göstermektir. 

48) Basit anlamlarıyla dil-kalp-burun gibi 

enteresan bir üçlüden oluĢan BZE-GU-PE 
kelimesi de; konuĢma ve tat alma organının 

burnu, yani dil ucu dur. 

49) BZE-GUM yahut BZE-GU-PE-M 

ULHIN / UTIN deyimi, hatırlanmak üzere 
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bulunan bir Ģeyin dilin (ve U = dudağın) 

ucunda olmasını ifade eder. 
50) BZEGUR SE YĠXHA / YĠXHIĞ = Dil, 

yalın (kınından çıkarılmıĢ) bıçak (kılıç) gibidir. 
51) S’UH LHEPKIM YĠPSER YĠBZEG’U = 

Ġnsan soyunun canı dilidir. 

52) BZEGUM  S’UHXHER 

ZIREYĞAġXHIJ = Dil insanları birbirine ye-
dirir. 

53) BZEGUM DUNEYR YE’AT = Dil, dün-

yayı kaldırır. 

54) FOWUBZEGU ZIHOJIN = Menfaat 

için birine bal dilli davranmak, tatlı dil dökmektir. 
55) BZEGU AFV’U,  GU VFEY tanımla-

ması = Dili tatlı da kalbi pis anlamındadır. 

 

Ana kaide olarak, yalın haliyle BZE söz-

cüğü lisan/söz demek ve organ anlamıyla GU 

eklenerek yapılan BZE-GU kelimesi de ko-
nuĢma organı Dil’i ifade etmekle birlikte, sö-

zün geliĢine uygun olarak “Lisan/söz” ve “dil 

organı” kavramları, biri diğerinin yerine ve 

bazen her iki manayı da içerecek Ģekilde 

kullanılmıĢtır. Mesela Türkçe ve Arapça’da 
olduğu gibi pek çok lisanda da Dil kelimesi 

hem konuĢulan lisanı hem de konuĢma or-

ganını ifade eder. ÇeĢitli örnekler: 

a) BZE-A-GO = Küt dilli, dili küt yani dilsiz-
dir. 

b) BZE-MI-U’ : 
Evvela OEN = Söz söylemek, seslenmek, 

ünlemek anlamlarını taĢır. ĞA-OEN = söyle-

neni ünletmek, (haberi) yaymaktır. Söyleneni 

söylemek anlamındaki OER OETEN kelime-

lerinden kısaltılarak yapılan ORUWATE; 

Söylenti’dir ve kısaca nakleden kiĢiye de de-
nebilir.  

THA-OEN = Tanrıya seslenmek, arz et-

mek anlamıyla Dua ve Tanrı ismi anılarak, 

Allah adı (veya mukaddes bir Ģey) üzerine 

yapılan Yemin’dir. 
Söz konusu OEN fiilinin kökü U = Du-

dak ve fiilin aslı da U-EN olup, Dudaktan ses-

lenmek’tir. Çekiç yahut patlayan top sesi için 

de U-EN yahut O-EN fiili kullanılmakta ise 

de aslı, dudaktan, hatta insan dudağından 

ses çıkarmak ve hatta anlaĢılır söz çıkar-
mak, (PSELHEN gibi) Söylemek’tir. Aynı kök-

ten Dinlemek anlamında üretilen DE-OEN / 

YE DE-U-N kelimelerinin aslı da, bu Söyle-

neni dinlemektir ve atalarımız: 

aa) BP’OEN NAHRE DE-OEN = KonuĢ-
maktan ziyade söz dinlemek (iyidir).  

bb) WU MI-DA’OME VU OE-HKUN = Söz 

dinlemezsen ünlenirsin, yani ZI-MI-HK’U / 

MI-JE = Bir olmaz / yapılmaz Ģey yaparsın 

da, kötü bir namın, söylentin olur demiĢler-

dir. 
 

Netice olarak, Dil anlamındaki BZE söz-

cüğüne olumsuzluk eki “MI” ile OEN fiilinin 

kısaltılmıĢı “U” eklenerek yapılan BZE-MI-U’ 

kelimesi; seslenemeyen, söz söyleyemeyen dili, 

yani BZE-A-GO gibi Dilsiz’i tanıtır ve meca-
zen derdini anlatamayan, adet-görenek bil-

meyen anlamı da vardır. 

 

56) ZĠBZE-GU (ZĠBZE) WUMIJġEM 

WUAXHEHAME WU BZE-MI-U’ = Lisanını 
bilmediğin topluluğa girersen dilsiz sayılır-

sın. 

c) Meramını anlatamadıkları için Ģefkate 

muhtaç hayvanlar da, BZE ZĠ-MI-A 

THAMIġGKE = dili olmayan zavallı yara-

tıklar olarak nitelendirilmiĢlerdir. 
d) Bütünün bir bölümü, genellikle yarısı 

olmayan = NIKO ve diğer bölümüne muh-

taç = HO-NIKO kavramları ile yapılan 

BZE-NIKO kelimesi; tam ve mükemmel 

konuşmaya muhtaç, yarı/noksan dilli, yani 
peltek-pepe (ve biraz da adet-görenek 

bilmeyen) kiĢiyi ifade eder. 

 

57) BZE-GU-REF kelimesi de; sürükle-

mek, oradan oraya sürüklemek anlamındaki 

LHEFIN / ZIRĠLHEFEN fiillerinden üretilmiĢ 
ve dilini ağız içerisinde oradan oraya sürükleyen, 

rahat kullanamayan anlamıyla peltek, pepe 

demektir. 

e) Sağlam anlamında BIDE kelimesi ile ya-

pılan ve Türkçe “ağzı sıkı” deyiminin 
karĢılığı olan BZE BIDE = Sağlam dil, sıkı 
dilli;  

f) ZĠBZE BIDEM NASIP YĠES = Dili sıkı, 

sağlam olanın, yani sır tutabilenin, geve-

ze olmayanın Ģansı vardır, kısmetlidir. 

g) Bir Ģeyi sakınmak, koruyup kollamak, 
hata yapmamaya dikkat ve itina göster-

mek anlamındaki HO-SAKIN fiili ile yapı-

lan BZEM HOSAKIN / HO-M-SAKIN = 

Diline hakim olup, sakınmak ve karĢıtı, sö-

zünü sakınmamak, hiç dikkat etmemek; 

h) WUĠBZEM KI-U-HAR JUMUA = dilinin 
ucuna uğrayanı (geleni) söyleme! 

i) Çok kötü bir söz söyleyen için denen 

WUĠBZER PUH = Dilin kopsun; 

j) WUĠBZER (WUĠJER) WUBID = dilini (ağ-

zını) tut, gevezelik etme; 
k) YĠBZER YĠWBUDAS = Felç gibi bir has-

talık sebebiyle dili tutuldu veya aĢırı heye-

can, Ģok gibi bir nedenle nutku tutuldu, 

konuĢamaz oldu anlamındadır. 
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58) Sert bir Ģeyi yumuĢatmak, pelte hale 

getirmek ve bağlı bir Ģeyi çözmek anlamın-
daki ĞA-TDE’TEN fiili ile yapılan YĠ BZE-GU 

(YĠ BZE) KE ĞA-TE’TEN = dilini yumuĢatmak, 

çözmek yani konuĢmayanı konuĢturmak; 

59) BZEGUR ZE VFENEN = dilin takılıp 

dolaĢması, yani bir an için konuĢamamak; 

l) YĠBZEM YEDZEKAJĠN = Kazara veya 
piĢmanlık yahut ĢaĢkınlık belirtisi ola-

rak kendi dilini diĢlemek yani ısırmaktır.  

m) ZEZ = safra; NAHRE NAH = bir Ģeye kı-

yasla daha, DĠG = Acı-buruk-ekĢi; FOW 

= bal; AFV = tatlı, GATE = kılıç, JAN = 
keskin anlamında olmak üzere; “BZER, 

ZEZIM NAHRE NAH DĠG, FOWUM 

NAHRE NAH AFV, GATEM NAHRE NAH 

JAN” atasözü; “Söz, safradan acı(buruk-

ekĢi), baldan tatlı, kılıçtan keskindir” an-

lamındadır. 
n) BZE kelimesine birleĢtirici “A” sesi ile 

birlikte, kötü anlamına gelen GE eklene-

rek yapılan BZE-A-GE = Söz bakımından 

kötü, yani arsız demektir.  Her türlü 

huysuzluk için de söylendiği gibi, yerine 
göre biraz da takdir içeren korkusuz, yi-

ğit anlamında da kullanılabilir. 

o) Yukarıdaki BZEAGE = Arsız kelimesine, 

yine kötü, fena anlamındaki EY ilavesi 

ile kısaltılarak yapılan, yani BZE kelime-

sine kötü anlamında iki ayrı sözcük; GE 
ve EY takılarak türetilen BZEGE-Y ise; 

Arsızın kötüsü, iyice arsız, çok arsız de-

mektir. 

p) Ağız = JE kelimesi ile yapılan JE BZAGE 

ise, Arsız ağız yahut, Ağız ve dili kötü, yani 
incitici, acı sözlü kiĢidir. 

q) Tek baĢına kullanılmasa bile, aynı Ģekil-

de NE = göz kelimesi ile yapılan NE-A-

GE kelimesi de; göz bakımından kötü, yani 

sert, fena bakıĢlı demektir. BZEGE-

NAGE ikilisi de; hem dili, hem gözü kö-
tü, yani sözü ve bakıĢı acı, saldırgan, 

tehditkar, bu haliyle toplum dıĢı, kısaca 

yaramaz-kötü kiĢiyi anlatan bir deyimdir. 

(FE-A-GE sıfatı da derisi, yüzü kötü ke-

lime anlamıyla çirkini ve soluk benizliyi 

tanımlar.) 
 

Yukarıda (m-n-o-p) Ģıklarında yazılı ve 

BZE = Dil-söz köklü olup özetle arsız-

huysuz ifade eden BZE-A-GE grubu kelime-

lerin; 
- baĢına (göreceli olarak) “daha” anlamın-

da NAH getirilerek, daha arsız, kötünün 

kötüsü,  

- yahut sonlarına “oldukça” anlamında 

DIDE veya ġE ekleri takılarak oldukça 
arsız, 

-  veya, “çok” anlamında KOD veya BE 

ilavesi ile çok arsız 

anlamında yapılan bileĢik kelimelerle kav-

ramlar zenginleĢtirilmiĢtir. Örneğin; 

NAH BZEGE NAGE WU-M-ĞOTIN = Daha 
huysuz/yaramazını bulamazsın; 

BZEGE DIDE = oldukça arsız, iyice ya-

ramaz; 

BZEGE-Y-I-ġE = oldukça arsızın kötüsü; 

KODU JE BZAGES = Ağız ve söz bakı-
mından çok arsız.               

 

BZEGU/BZE kelimelerine götürmek, taĢı-

mak anlamındaki (HIN) fiili takılarak türeti-

len kelimeler: 

 
60) BZEGU-HIN =  Söz götürmek’tir. Olum-

suzluk eki “MI” ilavesi ile yapılan BZE-MI-H 

= Söz götürmeyen demektir.  

61) Bunun tam karĢıtı BZE-GU-H ise; 

Söz götüren, insanlar arasında söz taĢıyan, 
yahut taĢıyıcı dil kelime anlamıyla dedikodu-

cu’nun sıfat ve ismi olmuĢtur.  

62-63) BLI = 7 sayısı olmak üzere dedi-

koducunun vasfı da BZEGUHIR 

(BZEGURIHIR) BZEGU-Ġ-BL atasözüne göre, 

dedikoducu sadece duyduğunu taĢımakla 
da kalmaz, bildiğine pek çok ilave ve iftiralar 

da katar, adeta yedi dillidir. 

64) YĠXHĠN = Ġçinden çıkarmak fiiliyle yapı-

lan GU-R-ĠXH (GUR YĠZĠXH)= Yüreği yerinden 

çıkaran demektir.  
BZEGUH GURĠXH ikilisi de;  dedikoducu-

nun yürek çıkaran, yani yürek hoplatan, can ya-

kan türünü tanımlayan bir deyimdir.  

65) BZEGU ZIREYHA = Yanında her za-

man dedikodu türü malzeme taĢıyor, hazır bu-

lunduruyor, hep dedikodu yapıyor; 
66) BZEGU HO-HIN = Birisi hakkın-

da/aleyhinde söz götürmek, dedikodu yapmak; 
67) BZEGU ZE-HO-HIN = Birbiri aleyhine 

söz götürmek, karĢılıklı dedikodu yapmak; 

68) Yeniden geri taĢımak, yani geri getirmek 

anlamındaki KI-HUĠ-HI-JIN kelimesiyle ya-
pılan ve Türkçe “dilinin belasını çekmek” 

deyimine benzeyen YĠBZEGU KIHUĠHIJIN 

deyimi de; kiĢinin baĢkası aleyhine dediko-

du ile amaçladığı kötülüğü, yahut karĢılık 

olarak hakettiği belayı, dilinin kendisine geri 
getirmesi’dir. 

 

“GU” sözcüğüyle yapılan ve bir iĢ merke-

zi, yol, bölge-alan-arazi, coğrafi alan, ülke-

vatan, dünya-yeryüzü, gökyüzü gibi, özetle 
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en küçüğünden en büyüğüne kadar BĠR 

YER ifade eden kelimeler: 
Evvela, yukarda geçen A-GU, LHE-GU gi-

bi kelimeler de, “merkezi” anlamlarının ya-

nında, bu grup kavramla da ilgilidir ve be-

denin yahut organın bir bölümünü ve özel-

likle merkezinin, tam ortasının etrafındaki 

küçük bir alanı ifade etmektedirler. Ve özel-
likle, LHE-PE-GU = Ayak ucu bölgesi, ayağın 

dıĢında küçük bir alandır. ġöyle ki: 

69) JZE-GU = Ocak: 

JZEN = PiĢmek ve ĞA-JZEN = PiĢirmek 

fiilinden kısaca alınan JZE ile, buradaki özel 
anlamıyla (bir fonksiyonu ifa yerini, iĢ merke-

zini) ifade eden GU sözcüğü birleĢtirilerek; 

PiĢme yeri, piĢirme merkezi, yani ocak demek 

olan JZE-GU türetilmiĢtir. 

70) BJE-GU = Avlu: 

“Kapı” karĢılığı BJE kelimesine “Alan-
bölge” anlamıyla GU sözcüğü eklenerek ya-

pılan BJE-GU kelimesi, -binanın içinde de-

ğil, dıĢında kalan bölge olmak üzere- kapı 

(önü) alanı, yani avludur. (Buna benzer bir de, 

kapı önü demek olan BJE-U-PE kelimesi de 
vardır. 

71) ĞO-GU = Yol: 

TartıĢmasız “yol” demek olan bu kelime, 

eki, bileĢiği olmayan, yani tek ve bütün bir 

sözcük olabilir. Ancak, özellikle aĢağıda 

açıklanan ve GU sözcüğünün bölge-alan-
saha ifade eden manasıyla türetilmiĢ keli-

melerin çokluğu ve muntazam silsilesi naza-

ra alındığında, ĞO-GU kelimesinin de GU 

sözcüğüyle türetilmiĢ olması kuvvetle muh-

temeldir. ġöyle ki: 
ĞO = Yuva, in demektir. ĞO-A-NE kelime-

sinin delik ifade etmesi de, atalarımızın ilk 

tespitine göre Ġnin gözü kelime anlamında 

teĢekkül etmiĢ olacak. Ve ĞO-NE-DES deni-

len tahtakurusu ismi de; tahtaya oyduğu Yuva 

gözünde, yani deliği içerisinde oturan anlamın-
dadır. Hepsi birer filozof icadıdır. 

(ĞO sözcüğünün konumuzla ilgisiz ikinci 

anlamı da Sarı olup, yukarıdaki Yuva gözü = 

ĞO-A-NE kelimesinin tam ters-yüz edilme-

siyle yapılan NE-A-ĞO kelimesi bu defa, Sarı 

Göz, yani sarıĢın demektir ve dili bilen bun-
ları hiçbir zaman karıĢtırmaz.) 

Söz konusu Yuva = ĞO kelimesine, bölge-

alan anlamıyla GU sözcüğü eklenerek yapı-

lan ĞO-GU ise; Yuva bölgesi, yani yuvaya ge-

liĢ gidiĢ alanı’nı ifade eder. Bu saha, öncelikle 
yuva sahibinin ve yuvasına gelen-gidenin 

(KA GK’O / NA GK’O) kullanıldığı bir güzer-

gah olup, iptidai (ilk, basit) oluĢumu yuva-

dan ve BJE-GU = Avlu’dan baĢlar, haliyle 

ince uzun bir alandır, dönüp dolaĢıp geline-

cek yer yuvadır, her yol yuvaya çıkar ve her 

yuvanın zorunlu olarak bir yolu olacaktır. 
Özetle, ĞO-GU kelimesi öncelikle yuva ile 

ilgilidir. Sonradan zamanla, her türlü geliĢ 

gidiĢ istikamet ve güzergahına da, yuva ma-

nası hiç hatırlanmaksızın Yol = ĞO-GU de-

nile gelmiĢtir. 

 
Not: Av. Mustafa Domaniç’in de önemli katkısı bu-

lunan bu yazı, ĞO-GU ile ilgili pek çok kelime ve deyim 
örnekleriyle devam edecektir. EleĢtirilerinizin 0 212- 
244 54 52  numarasına fakslanması temenni olunur.  

 


