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TÜRKÇEDE ORTAK KÖKLÜ KELİMELERDE ANLAM
FARKLILAŞMASI: TAVAN VE TABAN ÖRNEĞİ*
Ali TAN**
ÖZET
Kelimeler, ortaya çıktıkları ya da oluşturuldukları ilk andaki sahip
oldukları anlamları sonsuza kadar koruyamazlar. Başlangıçta iyi bir
anlama sahip bir kelime sonradan kötü bir anlam kazanabilir. Ya da
tam tersi olarak kötü bir anlama sahipken sonradan iyi bir anlama
değişebilir. Örneğin ‘yavuz’ kelimesi tarihî lehçelerde “kötü, fena, pis”
anlamlarında kullanılırken, bugün “güçlü, çetin; iyi, gürbüz, güzel;
güzel huylu; yiğit, mert; eli açık; becerikli, çalışkan; sert, keskin,
yabanıl” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Anlam farklılaşması dediğimiz bu olay Türkçenin her döneminde
görülen bir durumdur. Özellikle Eski Türkçe ile Eski Anadolu Türkçesi
dönemi karşılaştırıldığında sayısız kelimenin olduğu görülür.
Bir kelimenin anlamı, sözlükteki madde başı olarak verilen
kelimenin karşılığı olarak verilen anlamlar mıdır, yoksa kullanımı
esnasında ifade ettiklerinin bütünü müdür? Bu, aslında sözlük bilimi
alanında çalışanların da çok tartıştığı konulardan biridir. Aslında
kelimenin esas anlamının yanında yan anlamlarının da olduğu, aslında
konuşma esnasında kelimelere sayısız anlamlar yüklenebileceğinin
mümkün olduğu bilinmektedir. Bu yan anlamlar belirli bir süre sonra
değişikliğe uğrayıp yeni kelime gibi algılanabilirler. Hatta zamanla esas
anlamını gölgelemeye başlarlar. Örneğin ‘daire’ kelimesi gibi.
Başlangıçta geometrik şekli ifade ederken günümüzde ‘konut olarak
kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri, kat’ anlamında öncelikli
olarak kullanılmaktadır. Türkçe Sözlük’te daire kelimesinin 7 anlamı
verilmiş ve geometriyle ilgili olan anlamı 6. anlam olarak sıralanmıştır.
Başlangıçta esas olan bu anlamın 6. sıraya gerilemesi, yıllar içerisinde
karşılaştığı farklı kullanımların sonucudur.
Bu çalışmada, ortak köklü olmasına rağmen zamanla anlam ve
biçim bakımından farklılaşan taban ve tavan kelimeleri üzerinde
durulmuştur. Köken bilgisi sözlükleri ve diğer sözlükler yardımıyla
taban ve tavan kelimelerinin Eski Türkçeden günümüze kadar olan
kullanımları ve çağdaş Türk lehçelerindeki karşılıkları verilmiştir.
Başlangıçta tek bir kelime olan taban, ses değişimine uğrayarak
tavan biçimine dönüşmüştür. Ses değişimine uğradıktan sonra
ağızlarda varlığını sürdürmüş ancak yazı dilinde kullanımı çok sonraları
olmuştur.

*Bu

makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu
tespit edilmiştir.
** Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, El-mek: alitannur@gmail.com
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Ali TAN
Taban ve tavan kelimelerindeki bu ses gelişimi Türkçenin tarihsel
gelişimi için doğal gelişimlerdendir. Herkesçe bilinir ki iç ses ve son ses
/b/ Batı Türkçesinde önce çift dudak -w-, -w’si, sonra da diş-dudak -v-,
-v’si olarak gelişim çizgisini devam ettirmiştir. Yine Eski Türkçedeki /g/
sesi için de Batı Türkçesi Doğu Türkçesinden farklı bir gelişim
göstererek üç yönde farklılaşmıştır:
1. /g/’nin /ğ/’ye dönüşüp bir süre sonra /y/ olması: beg > beğ >
bey.
2. /g/’nin /v/ olması: kagun > kavun.
3. /g/’nin düşmesi: sarıg > sarı, kapıgıg > kapıyı, kapgan > kapan,
kaganlıg > kağanlı, bürge > pire
/b/’nin gelişiminde de böyle bir durum söz konusudur. Batı
Türkçesi bazı ön ses /b/’leri ses değişimine uğratmıştır: bol- > ol-, bar> var-, bil- > bil-, bürge > pire, ben > men gibi. Son ses ve iç ses /b/’ler
de değişikliğe uğramış ve günümüze şu şekillerde gelmiştir: sub ~ suw >
su, çabış > çavuş, seb- ~ sew- > sev-.
Aynı kökten gelmelerine rağmen günümüzdeki kullanımlarıyla
farklı kelimelermiş gibi algılanan başka kelimeler de vardır. Yazımıza
konu olan taban-tavan kelimeleri gibi aşağıda verilen kelimeler de aynı
kökten gelmelerine rağmen günümüzde farklı kelimeler gibi algılanıp
farklı anlamlar ifade etmektedir. Aşağıdaki bu farklı kullanımlar Türkçe
Sözlük esas alınarak verilmektedir:
barış/varış
barış: 1. isim Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla
belirtilmesinden sonraki durum, sulh, huzur. 3. Böyle bir antlaşmadan
sonra insanlık tarihindeki süreç. 4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü
ile oluşturulan ortam.
varış: 1. isim Varma işi. 2. Spor Bir yarışın son bulduğu yer, finiş.
saban/sapan
saban: isim Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım
aracı.
sapan: isim İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma
aracı. 2. Genellikle çocukların kuş vurmak için kullandıkları, iki ucuna
lastik ve lastiklerin arasına da geniş bir meşin parçası bağlı bulunan
çataldan oluşan araç. 3. Kaldıracak bir şeyin üzerine geçirmek için
halattan yapılan çember. 4. teknik Makarayı bir yere bağlamak için
tablanın çevresine geçirilen halat veya demir kuşaklar.
Yukarıdaki örneklerle de desteklediğimiz taban kelimesindeki /b/,
tarihî süreç içerisinde anlamsal açıdan değişikliğe uğramaya
başlamıştır. “Ayağın altı, taban vs.” anlamlarda kullanılırken Harezm
Türkçesi eserlerinden Mukaddimetü’l-Edep’te geçen örnekteki gibi “ters,
baş aşağı” anlamını da yüklenmiştir. Bu anlam, ağızlarda, bu kelime
için -b- > -w-, -v- ses değişiminin oluşmasına zemin hazırlamış ve bir
süre sonra da temel anlamından sıyrılıp bu anlamın zıddı bir anlama
sahip olmuştur.
ET’den beri aslında var olan “ayağın altı” anlamının bakış açısına
göre, bulunulan yere göre anlam farklılığının olması, tavan kelimesinin
sanki başka bir kelimeymiş gibi algılanmasına ve taban’ın zıddı olarak
kullanılmasına yol açmıştır. Bir yapının bölümü olarak kullandığımız
tavan kelimesi, aslında ayağımızı bastığımız yerin altıdır. Yani
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Türkçede Ortak Köklü Kelimelerde Anlam Farklılaşması: Tavan ve Taban Örneği
yukarıdaki, üst kattaki kişiye göre ayağın altındaki yer; aşağıdan bakan
birisi için ise yukarı, üst olarak algılanabilir.
Bu durumun benzeri köşe ve bucak kelimelerini algılarken de
yaşanmaktadır. “bucak” kelimesi, ET’deki bıç- fiilinden gelmektedir.
“bıçak” kelimesi de aynı kökten gelir ve “sivri, keskin” anlamlarında
kullanılır. Evin içinden bakan birisi için köşe ve bucakta keskinlik,
sivrilik pek dikkat çekmezken, dışarıdan bakan birisi için evin birleşim
yerleri ve köşeler sivri ve keskin olarak algılanır.
ET’den beri kullanılan taban kelimesi Anadolu sahasında ses ve
anlam değişikliğine uğrayarak tavan biçiminde kullanılmaya başlanmış
ve farklı bir gelişim seyri izlediği için yeni bir kelime gibi
düşünülmüştür. Köken bilgisi sözlüklerinde de bu kelimenin kökeniyle
ilgili bilgiye rastlanmaması dikkat çekicidir.
Çalışmamızda, taban kelimesinin anlamsal ve biçim bakımından
farklılaşıp tavan biçimine dönüşmesinin nedenleri tartışılmıştır. Türkiye
Türkçesindeki diğer ortak köklü kelimelerle karşılaştırılarak da bugün
kullandığımız tavan kelimesinin köken olarak taban kelimesinden
geldiği ispatlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ortak köklü kelimeler, taban, tavan.

SENSE DIFFERENTIALS IN MUTUAL ROOTED WORDS IN
TURKISH: INSTANCE OF TAVAN AND TABAN
STRUCTURED ABSTRACT
Words, they occur or when they are created, the first they have
meanings cannot protect forever at the moment of. Initially a word has a
good sense of in the begining, then the word can win with a bad sense
later. Or vice versa, when it has a bad understanding as a later
undersatnding might change. For example, “yavuz” the word fort he
historic dialects “bad, nasty, dirty” when it is used in the sense, today it
can be used with the meaning as “strong, tough; good, robust,
beautiful; good-natured, brave, generous; sharp, wild”.
The differentiation of meaning that we call this event is a
condition that is seen in every period of Turkish. Especially Old
Anatolian Turkish period when compared with that Old Turkic word is
seen countless of the word.
The meaning of word in the dictionary article as per the given
word is given as the equivalent of meaning, or during the use of the
expression the whole directory? This is actually one of the issues
discussed in many of those working in the field of Lexicology. In fact,
the word is meaning “on the side next to the meaning based on,
conversation can be installed countless meanings of words during is
known to be possible. After a certain period of time this side of meaning
and can be detected as new word and changed. In fact, they start
shading the meaning based on schedule. For example, the word such as
"circle" Initially, the geometric shape to express today, "housing a
structure used as each of the episodes," flat (fold) "in the sense that it is
used as a priority. In Turkish Dictionary, seven different definitions are
given fort he Word “circle”, the one related to geometry being the 6’th
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definition. Initially it is essential that this significance 6’th line up over
the years, different usage experience is the result of the of devolution.
In this study, although rooted in common in terms of meaning
and time format has diversified taban and tavan of the words
emphasized. Etymologcal and other dictionaries of the word taban and
tavan with the help of translation from the present day uses and
modern Turkish dialects, are given in.
Initially slashed the taban, sound exchange visit, has evolved into
the format of the tavan. Sound exchange continued its existence in the
certain accents after however long after the use in writing has been.
The development of this phoneme in the word taban and tavan
Turkish is one of the natural development for historical development.
Internal phoneme and final phoneme /b/ is known the first in the West
Turkish with bilabial “-w-, -w”, then the labia-dental consonant “-v-, -v”,
has maintained the line of development of as “-v-”. Still, Old Turkic /g/
phoneme in the western Turkish by showing a different development in
Eastern Turkish natural borders on three sides is different.
1. /g/ is turned into /ğ/ some time later, become /y/: beg > beğ
> bey
2. /g/ is turned into /v/; kagun > kavun
3. /g/ is dropped; sarıg > sarı, kapıgıg > kapıyı, kapgan > kapan,
kaganlıg > kağanlı, bürge > pire
This is the case in the development of /b/. Western Turkish some
initial phoneme /b/ is interfered phoneme changes; such as bol- > ol-,
bar- > var-, bil > bil-, bürge > pire, ben > men. Internal phoneme and
final phoneme “b” also has changed and the present day it is as follows:
sub ~ suw > su; çabış > çavuş; seb- ~ sew > sev.
Despite coming from the same root with the current use was
perceived as different words are in other Text is subject to our taban,
the words below the tavan as the words come from the same root as
different words today despite detected and refers to different meanings.
The following these different uses are given on the basis of the Turkish
dictionary.
barış - varış
barış: 1. noun Reconciliation. 2. Status after an agreement
specified that the war is over, peace. 3. After such a treaty process in
human history. 4. Harmony, mutual understanding and tolerance is
created with the environment.
varış: 1. noun Arrival. 2. sports The last of a race where found.
Finish.
saban - sapan
saban: noun Double-tipped iron agriculture where conditions of
animals lasted tool.
sapan: noun 1. The two ends of the rope, the middle of knitting or
throwing stones with a leather tool. 2. Usually the children use to hit a
bird, the two ends of the rubber and tires wide piece of leather attached
to the fork of the vehicle. 3. Circle made of rope to pass on something to
remove. 4. technical Reel to connect anywhere table is passed around
the rope or iron generations.
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The above examples is supporting it with the word taban "b", the
historic in the process, she started a semantic perspective the change.
"the sole of the foot, sole, etc" when it is used with the meanings of
Khwarezm in Turkish from the works of Mukaddimetü'l-Edep as in the
example in "reverse/head-down" meaning is installed. This meaning,
fort his word in the dialects -b-, -w-, -v- phoneme exchange has
prepared the ground and the formation of a time understanding this
basic, stripped of its meaning, and then has an opposite meaning.
Since the Old Turkic is actually existing "the sole of the foot"
means point of view, according to the location of the tavan to be
semantically different other word like it was used as the opposite of
detect and taban has led to. We use the tavan as part of a structure is,
in fact, we press our feet is the place. So the above, according to the
person who placed the bottom of the foot on the floor above; for
someone who is looking up from below, can be detected as the top.
A similar phenomena occurs fort he words “köşe (corner outside)
and bucak (corner inside). The word “bucak” the word order in the Old
Turkic -come from the verb bıç-. The word comes from the same root
“knife” and “sharp” meaning is used. For someone facing the corner
from inside the house of the corner and cranny sharpness, while facing
the outside of the spikes are for someone much heat to joints and
corners of the house pointed and sharp as inferred.
The word “taban/ tavan” in the base used since sound and
meaning change of Anotolian by tavan had been used in the course of a
different development intended as a new word to follow. Knowledge of
the origin of this word in the dictionary of information about the origin
of not being found is striking.
In terms of the taban word of semantic and our studies format
into differentiating into the tavan causes are discussed. Turkish we use
today in comparison with other partners rooted in the Turkish word
tavan as the origin of the word taban has tried to demonstrate that
comes from the word.
Key Words: Mutual Rooted Words, taban, tavan.

1. GİRİŞ
Kelimeler, ortaya çıktıkları ya da oluşturuldukları ilk andaki sahip oldukları anlamları
sonsuza kadar koruyamazlar. Başlangıçta iyi bir anlama sahip bir kelime sonradan kötü bir anlam
kazanabilir. Ya da tam tersi olarak kötü bir anlama sahipken sonradan iyi bir anlama değişebilir.
Örneğin ‘yavuz’ kelimesi tarihî lehçelerde “kötü, fena, pis” (Eraslan, 2012: 622) anlamlarında
kullanılırken, bugün “güçlü, çetin; iyi, gürbüz, güzel (TS); güzel huylu; yiğit, mert; eliaçık;
becerikli, çalışkan; sert, keskin, yabanıl (TTAS, DS 11. cilt)” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Anlam farklılaşması dediğimiz bu olay Türkçenin her döneminde görülen bir durumdur.
Özellikle Eski Türkçe ile Eski Anadolu Türkçesi dönemi karşılaştırıldığında sayısız kelimenin
olduğu görülür1.
Bir kelimenin anlamı, sözlükteki madde başı olarak verilen kelimenin karşılığı olarak
verilen anlamlar mıdır, yoksa kullanımı esnasında ifade ettiklerinin bütünü müdür? Bu, aslında
Konuyla ilgili olarak Hülya Arslan Erol’un “Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri” adlı
çalışmasına bakılabilir.
1
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sözlük bilimi alanında çalışanların da çok tartıştığı konulardan biridir. Aslında kelimenin esas
anlamının yanında yan anlamlarının da olduğu, aslında konuşma esnasında kelimelere sayısız
anlamlar yüklenebileceğinin mümkün olduğu bilinmektedir. Bu yan anlamlar belirli bir süre sonra
değişikliğe uğrayıp yeni kelime gibi algılanabilirler. Hatta zamanla esas anlamını gölgelemeye
başlarlar. Örneğin ‘daire’ kelimesi gibi. Başlangıçta geometrik şekli ifade ederken günümüzde
‘konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri, kat’ anlamında öncelikli olarak
kullanılmaktadır. TDK’nin Türkçe Sözlük’ünde daire kelimesinin 7 anlamı verilmiş ve geometriyle
ilgili olan anlamı 6. anlam olarak sıralanmıştır. Başlangıçta esas olan bu anlamın 6. sıraya
gerilemesi, yıllar içerisinde karşılaştığı farklı kullanımların sonucudur.
2. İNCELEME
Biz de bu çalışmamızda taban ve tavan kelimelerinin aslında aynı kelime olduğunu,
sonradan anlamsal olarak ayrıştığı görüşünü ispatlamaya çalışacağız. Tabii bu ispatımızı yaparken
de buna benzer değişimlerden de örnekler vererek görüşümüzü sağlamlaştıracağız.
Çalışmamıza konu olan taban ve tavan kelimeleriyle ilgili bilgi vermeden önce bu
kelimelerin ilk anlamlarını görmek için öncelikle tarihî lehçelere, ardından da günümüz lehçelerine
gidip kullanımlarını ve anlamlarını vermekte fayda görülmektedir.
2.1. taban:
Taban kelimesine ilk defa DLT’de rastlanmaktadır. DLT öncesindeki metinlerde
rastlanmamaktadır.
Karahanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerde “taban: ‘deve tabanı’ DLT 201/172; tabanla-:
(deve) toynakla tekmelemek. teve tabanladı “Deve onu toynağıyla tekmeledi.” DLT 593/486;
tabanlıġ: toynaklı, toynağı olan. tabanlıġ tewe “toynaklı deve” DLT 250/219 (Ercilasun 2014:
847); gibi örnekler yer alıyor.
Harezm Türkçesiyle yazılmış eserlerde “taban” için iki anlam verilmiş. 1. “Ters, baş aşağı
“... dömderü doġurdı tişi oğlan-nı, taban oğlan toġurdı tişi.” (ME, Yüce 1993: 44/4); 2. si Taban,
ayak altı. “Ebū Bekr rażiya’llāhu ‘anhu tabanın tikti, Ebū Bekr ayaḳın tartmadı.” (KE, Ata 1997:
220r14).
Kıpçak Türkçesiyle yazılmış eserlerde taban: ayak tabanı “ṭaban, süŋük, siŋir, ayaḳ”
(EDM, Atsız-Türkmen 2004: 16a/8 s. 51; Toparlı vd. 2003: 257).
Çağatay Türkçesinde görülmemektedir.
Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde “taban çalmak “taban tepmek”; taban götürmek
“çekilip gitmek, hızla uzaklaşmak”; taban kakmak “yaya gitmek”; taban kaldırmak “süratle
gitmek” (Kanar 2011: 635-636) gibi birleşik yapılarıyla karşımıza çıkıyor.
Kelimenin çağdaş Türk lehçelerindeki durumu da birkaç istisna dışında tarihî lehçelerden
farklı değildir (Gülensoy 2007: 850).
Türkiye Türkçesi: taban
Azerbaycan Türkçesi: daban
Türkmen Türkçesi: pol, yer
Kazak Türkçesi: taban, irge tas
Kırgız Türkçesi: cerpay, pol
Kazan-Tatar Türkçesi: idän
Özbek Türkçesi: tåbån, yer, pol
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Yeni Uygur Türkçesi: yär, pol
Çuvaş Türkçesi: toBan, tuBan
Yakutça: tabaga
Köken Bilgisi sözlüklerinde ve diğer sözlüklerde bu kelimeyle ilgili şu bilgiler yer
almaktadır:
Clauson, taban kelimesi Eski Türkçede “taban, ayağın altı; bitki adı; dağ geçidi”
anlamında kullanılmıştır (Clauson 1972: s. 441).
Gülensoy’da, “1. Ayağın alt yüzü 2. Tavan karşıtı.” (Gülensoy 2007: 850) şeklinde anlam
verilmiş.
Eren’de bu kelimeyle ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmemektedir.
Räsänen’de ‘ayağın altı, taban’ (Räsänen 1969: s. 462) anlamı verilmiş.
Drevnetyurskih Slovar’da ‘ayak’ anlamı verilmiş. Taban: (stupnya) ayak. (DS, 1969:
525).
Nişanyan’da taban: XI. yy. ET taban, ayağın altı, özellikle deve ve ayı gibi hayvanların
ayak altı (Nişanyan 2010: 598) bilgisi verilmiş.
Eyuboğlu da bu konuda “Taban: es. tr. tap (vurma, sıçrama, çarpma bildiren kök) tan taba-n/taban... Devenin ayağının altı, ayakaltı, taban ... Ayağın, bir nesnenin yere değen yüzü,
yürürken yere çarpan, vuran yüzeyi, sıçramada basılan, konulan yüz, kat vb. durumları içermesi
nedeniyle an ekini alıp tap-a-n tapan/taban...
Ayak tabanı, deve tabanı. Taban, yeryüzeyine denk gelen kesim, kat, yüzey, düzey. Evin
tabanı (tavanın karşıtı), bir nesneyi değerlendirmede başlayış ederi (taban fiyat)... basamak, çıkış
yeri... bitki adı (devetabanı) (Eyüboğlu 2004:s.632-633) şeklinde bilgi vermiştir.
Türkçe Sözlük’te taban için şu anlamlar yer almaktadır: Taban (I) isim 1. isim Ayağın alt
yüzü, aya; 2. Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı; 3. Ayakkabının alt
bölümü; 4. Kaide; 5. Bir şeyin en alt bölümü; 6. Değerlendirmede en alt derece; 7. Bir toplumu, bir
kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. "Partinin tabanının istekleri
doğrultusunda..."; 8. Temel; 9. coğrafya Bir ırmağın en derin olan orta yeri; 10. denizcilik Dikey
duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü; 11. matematik Bir cismin veya bir biçimin
yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi,
kaide. "Piramidin tabanı. Üçgenin tabanı."; 12. matematik Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı: 53 (5
üssü 3) anlatımında 3 rakamı üstür, 5 ise tabandır; 13. Tarlanın düz ve verimli kesimi; 14. Kılıç vb.
yapımında kullanılan iyi cins demir. (TS 2011: s. 2236)
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
Taban çıkmak (veya girmek veya koymak), taban tepmek (veya patlatmak), taban yapmak,
taban tabana zıt (olmak), tabana kuvvet, tabana kuvvet kaçmak, tabanları kaldırmak, tabanları
patlamak, tabanları yağlamak.
Birleşik Sözler
Taban basmanı, taban düzeyi, taban fiyatı, taban halısı, taban lağımı, tabanvay, tabanı
yarık, baştaban, daltaban, düztaban, karataban, ad tabanı, ayak tabanı, devetabanı, fiil tabanı, isim
tabanı, very tabanı.
Sami’de “taban: Asıl anlamı yassı demektir. 1. Ayağın altı. 2. Kunduranın altını teşkil eden
kösele. 3. Mec. Dayanma, sebat, metanet, mukavemet: (Sami 1989: 856).
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Toven’de “taban: Ayağın altı. Potinin altındaki kösele. Metanet, cesaret, mukavemet.
Kılıç demiri. Her şeyin esas ve kaidesini teşkil eden şey. Nehir yatağının yeri. Tarla toprağını
bastırmaya mahsus alet.” (Toven 2004: 700).
Kestelli’de taban: Ayağın altı. Kunduranın altını teşkil eden kösele. Mec. Dayanma, sebat,
kaide. taban tabana: tamamıyla zıt. daltaban baldırı çıplak. tabana kuvvet koşarak kaçmak. tabanı
kaldırmak: kaçmak, firar etmek. tabansız: sebatsız, mütereddit, korkak (Kestelli 2004: 468 )
şeklinde bilgi verilmiş.
2.2. Tavan:
Tavan kelimesi için ise yine genel olarak “Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü
oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı.” tanımı yapılmaktadır. Tabii bu esas anlamların
yanında taban ve tavan için yan anlamlar da bulunmaktadır. Bu anlamlar köken bilgisi
sözlüklerinde ve diğer sözlüklerde şu şekilde yer almaktadır:
Runik Harfli Metinler ve diğer Uygur metinlerinde, Karahanlı, Harezm, Kıpçak Çağatay
Türkçesi metinlerinde tavan kelimesine rastlanmamaktadır. Lehçelerdeki kullanımları dikkate
alındığında sadece Anadolu sahasında kullanıldığı söylenebilir.
Eski Anadolu Türkçesi döneminde de bu kelimeye rastlanmıyor. Nişanyan tavan
kelimesinin Camiü’l-Fürs’te 16. yüzyılda geçtiğini söyler. Ancak sonraki metinlerde çok sık
görülmemektedir. Kamus-ı Türkî’de geçmesi bize tavan kelimesinin Osmanlı Türkçesinin son
dönemlerine doğru yazı dilinde kullanıldığını göstermektedir. 20. Yüzyılın ilk dönem sözlüklerinde
de geçmesi bu kelimenin yazı dilinde de düzenli olarak kullanıldığını göstermektedir.
Kelimenin çağdaş Türk lehçelerindeki durumu da tarihî lehçelerden farklı değildir: Sadece
Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde örneği görülmektedir. Diğer lehçelerde farklı
kelimeler kullanılmaktadır.
Türkiye Türkçesi: tavan
Azerbaycan Türkçesi: tavan
Türkmen Türkçesi: potolok, petik
Kazak Türkçesi: töbe
Kırgız Türkçesi: şıp
Kazan-Tatar Türkçesi: tüşäm
Özbek Türkçesi: şip
Yeni Uygur Türkçesi: torus
Nogay: taban
Köken Bilgisi sözlükleri ve diğer sözlüklerde bu kelimeyle ilgili şu bilgiler yer almaktadır:
Clauson, Drevnetyurkskiy Slovar, Sevortyan ve Räsänen’de bu kelime yoktur.
Eren’de bu kelimeyle ilgili kesin bilgi verilmemektedir. Sadece “tavan: Bir yapının üst
bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey. Kökenini bilmiyoruz. ET’de ‘tavan’ olarak kullanılan bir
adın geçmediği göze çarpıyor. Orta Türkçede de ‘tavan’ kavramının kullanılmadığı anlaşılıyor.
OT’de evin çatısına tarus adının verildiğini biliyoruz. Kaşgarlı Mahmud’a borçlu olduğumuz bu
adın çağdaş diyalektlerde geçmediğine tanık oluyoruz.” (Eren 1999: 397) bilgisini vermiştir.
Nişanyan tavan: “CFürs xv odanın üst yüzeyi, çatı örtüsü” demiş ve “Türkçe taban
sözcüğüyle birleştirilmesi ses ve anlam bakımından güçtür.” (Nişanyan 2010: 608) şeklinde görüş
bildirmiştir.
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Gülensoy, Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban
karşıtı.” (Gülensoy 2007: 869) bilgisini vermiş.
Sami, tavan kelimesiyle ilgili “Üst katın yani çatının altına ve iç tarafına mıhlanan tahtalar
ki muntazam ve süslü boyalı bir satıh teşkil edip çatının çirkinliğini örter ve soğuktan muhafaza
eder. Ağız tavanı: damak; tavan başa geçmek, başa yığılmak: Pek utanılacak ve münasebetsiz bir
söz işitmekten mahcup ve müteessir olmak. Bu kelime ile ilgili tavanlamak fiili de var: Bir ev veya
odaya tavan geçirmek (Sami 1989: 375).
Toven’de tavan: Alçı veya tahtadan yapılan ve kapalı bir mahallin üst kısmını teşkil eden
alelade düz bir satıh. odanın tavanı başa yıkılmak, çökmek birdenbire çok mahçup ve müteessir
olmak. tavanlamak odanın tavanını yapmak (Toven 2004: 718) bilgisi yer almaktadır.
Kestelli’de bu kelimeyle ilgili “tavan: Ev çatısının altına mıhlanan tahtalardan müteşekkil
satıh. tavanlamak: Bir eve veya odaya tavan yapmak (Kestelli 2004: 481) bilgisi verilmektedir.
Eyuboğlu bu kelimeyle ilgili şu bilgileri verir: “tavan: tr. tab (bk. Taban) kökünden, b/v
dönüşmesiyle, taban/tavan (örtü, odanın üstü, damdan sonra yapılan döşeme.
Tavan sözcüğü, taban’ın anlam genişlemesi sonucu oluşmuştur. Bu sözcüğün fars. tâvân
(suç), tâvânâ (güçlü, sağlıklı) ile ses benzerliğinden öte yakınlığı yoktur. Tavan Asya Türkçesinde
görülmedi, yalnızca Anadolu Türkçesinde geçerlidir (SDD)... Tavanlamak, tavanlatmak, tavanlı,
tavansız...” (Eyüboğlu 2004: 648)
Türkçe Sözlük’te tavan, isim 1. isim Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan
düz ve yatay yüzey, taban karşıtı. “Bir aralık başımı kaldırdım ve tavandan sarkan bezgin ışığa
baktım.” –H. S. Tanrıöver.; 2. Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat.
“Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır.” ;
3. Çatı kiremidi.
Atasözü, deyim ve birleşik fiil:
tavan yapmak, tavana vurmak, tavan başına çökmek (veya yıkılmak)
Birleşik Sözler
tavan aralığı, tavan arası, tavan fiyatı, tavan penceresi, tavan süpürgesi, asma tavan.” gibi
birleşik yapılarla da kullanıldığı görülmektedir.
Türk dilinin tarih içerisindeki ses gelişimi dikkate alındığında ön ses ve iç sesteki /b/‘lerin
/v/ olabileceğini görebiliyoruz. Örneğin bugün ET’deki bar- fiili karşımıza hem b-‘li hem de v-’li
olarak barış ve varış kelimelerinde çıkmaktadır. Kök olarak aynı olmasına rağmen günümüzde
farklı kelimeler gibi kullanılmaktadır.
Aynı kökten gelmelerine rağmen günümüzdeki kullanımlarıyla farklı kelimelermiş gibi
algılanan başka kelimeler de vardır. Yazımıza konu olan taban-tavan kelimeleri gibi aşağıda verilen
kelimeler de aynı kökten gelmelerine rağmen günümüzde farklı kelimeler gibi algılanıp farklı
anlamlar ifade etmektedir. Aşağıdaki bu farklı kullanımlar Türkçe Sözlük esas alınarak
verilmektedir:
barış/varış
barış: 1. isim Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki
durum, sulh, hazar. 3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç. 4. Uyum, karşılıklı
anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.
varış: 1. isim Varma işi. 2. Spor Bir yarışın son bulduğu yer, finiş.
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yaban/yavan
yaban: 1. isim İnsan yaşamayan ıssız yer. 2. Vahşi olan, evcil olmayan canlı. 3. Kendi
kendine yetişen bitki. 4. Aile ocağından uzak olan yer. 5. sıfat Issız. 6. Yabancı, el, yerli halktan
olmayan kimse.
yavan: 1. sıfat Yağı az. 2. Katıksız. 3. Hoşa gitmeyen, tatsız. 4. Görgüsüz, bilgisiz.
oba/ova
oba: 1. isim Göçebelerin konak yeri. 2. Bu yerde konaklayan göçebe halk veya aile. 3.
Genellikle bölmeli göçebe çadırı.
ova: isim Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az,
akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı.
çapa/çaba
çapa: 1. isim Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir saplı kazı aracı. 2.
Çapalama işi.
çaba: isim Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret,
ceht, efor.
devinmek/deprenmek/davranmak
devinmek: 1. nzs Vücudu oynatmak veya kıpırdatmak, kımıldatmak, hareket etmek. 2. fizik
Bir cismin, bir noktaya göre, yeri veya durumu değişmek, hareket etmek.
deprenmek: nsz Kımıldamak, hareket etmek, sarsılmak.
davranmak: 1. nzs Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak. 2. -e Bir şeye el
atmak, girişmek. 3. -e Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak.
saban/sapan
saban: isim Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı.
sapan: isim İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı. 2. Genellikle
çocukların kuş vurmak için kullandıkları, iki ucuna lastik ve lastiklerin arasına da geniş bir meşin
parçası bağlı bulunan çataldan oluşan araç. 3. Kaldıracak bir şeyin üzerine geçirmek için halattan
yapılan çember. 4. teknik Makarayı bir yere bağlamak için tablanın çevresine geçirilen halat veya
demir kuşaklar.
öksüz/öğüt/üvey: (İlhan, 2011: s.475)2.
öksüz: 1. Anası veya hem anası hem babası ölmüş (çocuk). 2. (mecaz) Kimsesiz.
öğüt: isim. Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz,
nasihat.
üvey: Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan.
SONUÇ
taban ve tavan kelimeleri yukarıdaki gibi bir bakışla anlam değişikliğine uğramış
kelimelerdir. Başlangıçta tek bir kelime olan taban, ses değişimine uğrayarak tavan biçimine
dönüşmüştür. Ses değişimine uğradıktan sonra ağızlarda varlığını sürdürmüş ancak yazı dilinde
kullanımı çok sonraları olmuştur.

2

İlhan, çalışmasında bu üç kelimenin ö- fiilinden geldiğini ispatlamaya çalışmıştır.
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Taban ve tavan kelimelerindeki bu ses gelişimi Türkçenin tarihsel gelişimi için doğal
gelişimlerdendir. Herkesçe bilinir ki iç ses ve son ses /b/ Batı Türkçesinde önce -w-, -w; sonra -v-, v olarak gelişim çizgisini takip etmiştir. Özellikle Batı Türkçesi, Doğu Türkçesinden farklı olarak
/g/ ve /b/ seslerinin gelişiminde farklı bir yol izlemiştir. /g/ sesi tarihsel süreç içerisinde Batı
Türkçesinde karşımıza üç değişik şekilde çıkar:
1. /g/’nin /ğ/’ye dönüşüp bir süre sonra /y/ olması: beg > beğ > bey.
2. /g/’nin /v/ olması: kagun > kavun.
3. /g/’nin düşmesi: sarıg > sarı, kapıgıg > kapıyı, kapgan > kapan, kaganlıg > kağanlı,
bürge > pire
/b/’nin gelişiminde de böyle bir durum söz konusudur. Batı Türkçesi bazı ön ses /b/’leri ses
değişimine uğratmıştır: bol- > ol-, bar- > var-, bil- > bil-, bürge > pire, ben > men gibi. Son ses ve
iç ses /b/’ler de değişikliğe uğramış ve günümüze şu şekillerde gelmiştir: sub ~ suw > su, çabış >
çavuş, seb- ~ sew- > sev-.
İç sesteki /b/’lerin /v/ olması seslerin çıkış yerlerinin yakın olması ve söyleyiş kolaylığı
sebebine bağlanabilir. Kırgız Türkçesinde de ‘kelip catat’ tasvir fiilli yapı, söyleyişte /c/’yi
düşürmüş, /p/’yi de önce /b/ yapmış ardından /v/’ye (kelip catat>kelipatat>kelibatat>kelevatat)
değiştirmiştir.
Taban kelimesindeki /b/, tarihî süreç içerisinde anlamsal açıdan değişikliğe uğramaya
başlamıştır. “Ayağın altı, taban vs.” anlamlarda kullanılırken Harezm Türkçesi eserlerinden
Mukaddimetü’l-Edep’te geçen örnekteki gibi “ters, baş aşağı” anlamını da yüklenmiştir. Bu anlam,
ağızlarda bu kelime için -b- > -w-, -v- ses değişiminin oluşmasına zemin hazırlamış ve bir süre
sonra da temel anlamından sıyrılıp bu anlamın zıddı bir anlama sahip olmuştur.
ET’den beri aslında var olan “ayağın altı” anlamının bakış açısına göre, bulunulan yere
göre anlam farklılığının olması, tavan kelimesinin sanki başka bir kelimeymiş gibi algılanmasına
ve taban’ın zıddı olarak kullanılmasına yol açmıştır. Bir yapının bölümü olarak kullandığımız tavan
kelimesi, aslında ayağımızı bastığımız yerin altıdır. Yani yukarıdaki, üst kattaki kişiye göre ayağın
altındaki yer; aşağıdan bakan birisi için ise yukarı, üst olarak algılanabilir.
Bu durumun benzeri köşe ve bucak kelimelerini algılarken de yaşanmaktadır. “bucak”
kelimesi, ET’deki bıç- fiilinden gelmektedir. “bıçak” kelimesi de aynı kökten gelir ve “sivri,
keskin” anlamlarında kullanılır. Evin içinden bakan birisi için köşe ve bucakta keskinlik, sivrilik
pek dikkat çekmezken, dışarıdan bakan birisi için evin birleşim yerleri ve köşeler sivri ve keskin
olarak algılanır.
ET’den beri kullanılan taban kelimesi Anadolu sahasında ses ve anlam değişikliğine
uğrayarak tavan biçiminde kullanılmaya başlanmış ve yeni bir kelime gibi düşünülmüştür. Köken
bilgisi sözlüklerinde de bu kelimenin kökeniyle ilgili (Eyüboğlu hariç) bilgiye rastlanmaması
dikkat çekicidir.
Bizce bugün birbirine zıt olarak kullanılan taban ve tavan kelimeleri aslında taban
kelimesinin ses bilgisi ve anlam bilgisi bakımından farklı gelişim seyrinin bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Sadece iç sesteki /b/>/v/ değişikliği sonucu da farklı kelime gibi kullanılmıştır.
Bu yapılan köken bilgisi denemesi araştırmacıların eleştirileri doğrultusunda
geliştirilebilecektir. Aksi fikirlerin sunulması bu kelimelerin kökeninin aydınlatılmasına katkı
sunacaktır.
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