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Noktalama Üzerine 
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Özet: Bu çalışma Arap harfli Türkçe metinlerin metin yayınlarında nok
talama işaretlerinin kullanılışı hakkında birkaç hususu ele almayı amaç

lamaktadır. Bunlar: nokta, virgül ve noktalı virgül işaretlerinin kullanılış 
özellikleri; virgülün ve noktalı virgülün netekim, neteg kim, ve, madem ki, 

çün, çünkü, değil kelimeleriyle ilişkisi; virgülün ayırıcı özelliği; noktalı 
virgülün ayırıcı, ilgi kurucu ve sıralayıcı olarak kullanılması gerekli olan 

yerlerdir. Çalışma, noktalama işaretlerinden nokta, virgül ve noktalı 

virgülün cümlenin ve bağlarnın anlamı üzerindeki etkileriyle sınırlan

dırılmıştır. 

Anahtar sözcükler: noktalarna, nokta, virgül, parantez. 

About Punctuations at Text Editions 

Abstract: This study, aims to explain some special events of the using of 
punctuation marks in the transcribed text published of the old Turkish texts 

which are written or publishing in Arabic letters. Those are; specialities of 
using full stop, comma and semicolon; relationships of comma and 

semicolon with words that netekim, neteg kim, ve, madem ki, çün, çünkü, 

değil; and where semicolon should be used as a disjuncting, alining and 

connecting mark. The study is limitted to the impacts of using some 
punctuation marks - full stop (period), comma and semicolon - in the 
meaning of the sentence and the context. 

Key Words: punctuation marks, full stop, period, comma, semicolon. 
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1. Giriş 

Arap harfli Türkçe metinlerin çevırıyazı ile yayımlanması sırasında 

karşılaşılan imla sorunları ve bu sorunların çözülmesi üzerine yapılan 
çalışmalarda ağırlığın çeviriyazı harfleri, terkipler, tarnlamalar ve Arapça -
Farsça birleşik kelimelerin yazımı ile bu konuda yazım birliği oluş

turulması üzerine kaydığı görülmektedir (bk. Avşar 2008; Elbir 2008; 
Genç 2008; Horata 1992; Kılıç 2004; Korkmaz 1979; Öztürk 2008; 
Tanyıldız 2007; Tulum 1983, 1996, 1999; 2000; Ünver 1992, 1993, 2008). 
Bu çalışmalarda, TULUM hariç, araştırmacıların noktalama işaretlerine dair 
görüş belirtmediği görülmektedir. TULUM, hem eleştiri hem de teklif 
içeren çalışmasında (Tulum 2000) noktalama işaretlerini ikiye ayırır. 

Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, soru ve ünlem işaretlerini "asıl nok
talama işaretleri"; kısa çizgi, tırnak, parantez, köşeli parantez gibi işa

retleri de "yardımcı işaretler" olarak tasnif eder. Asıl noktalama işaretleri 
için "söz dizimi değeri bulunan işaretlerdir. Bunlar cümle sonundaki dur
guyu belirtmeye, cümle çeşitlerini göstermeye, aynı işleyiş değerinde 

bulunan üyeler arasındaki öbekleşmeye işaret etmeye, kimi zaman da uzun 
cümlelerde duraklama noktaları olan ayrı değerdeki üyeleri birbirinden 
ayırmaya, nakledilecek söze dikkat çekmeye, cümleyi anlamca belirtmeye 
vb. yararlar" demektedir. Aynı yerde yardımcı işaretlerin söz dizimi değeri 
bulunmadığını ve yazının düzenlenmesi ile ilgili işaretler olduğunu be
lirtmiş (bk. Tulum 2000, 104); kısa çizgi işaretinin anlam üzerindeki 
etkisini de örnekler üzerinde incelemiştir. (bk. Tulum 2000, 105-111). 
TULUM, bu çalışmasında metin yayımlayan araştırmacıların metin içinde 
kullandıkları noktalama işaretlerinden terkiplerdeki kısa çizgi, metin ta
mirinde araştırmacılarca eklenenleri gösteren köşeli parantez, vurgu ve 
alıntıları gösteren tırnak işaretlerinin kullanıldığı yerler ve bu işaretlerin 
kimi yerde kullanılması kimi yerde de gerektiği halde kullanılmaması ile 
oluşan tutarsızlıkları tespit etmiştir. (bk. Tulum 2000). TULUM, 1983 'te 
yayımladığı makalesinde, elyazması metinlerin yazıldığı asıl alfabeyle 
matbu olarak basılmasında, transliterasyon (harfçevrimi) veya transkrip
siyon (yazıçevirimi) yapılarak yayıma hazırlanmasında noktalama işareti 
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eklemek suretiyle metne müdahale edilmemesi gerektiğini söylemiş (bk. 
Tulum 1983, 3); ancak 2000'de yayımladığı çalışmada, tarihi dönem me
tinlerinin yazı çevirimli (transkripsiyonlu) neşirlerinde noktalama işaretleri 
kullanılmasını, metni yayıma hazırlayana onu anlama ve çözümleme 
yolunda kolaylık sağlayacağı, bu şekilde yayımlanan metnin başkalarz 

tarafindan da kolaylıkla okunup anlaşılabileceği gerekçesiyle gerekli 
görmüştür. Bunun yanında, noktalamanın anlama ölçüsü ve göstergesi 
olarak, yayımlayanın, metni nasıl ve ne derece anladığını gösterdiğini be
lirtmiştir. (bk. Tulum 2000, 104). Aynı çalışmada mensur metinlerde ve 
manzum-mensur karışık yazılmış eserlerin mensur kısımlarında noktalama 
işaretlerinin "eksiksiz bir şekilde" kullanılması gerektiğini de söylemiştir. 
(bk. Tulum 2000, 104). Bazı araştırmacılar da noktalama işaretlerinin 

gerekliliğine değinmiş ancak sınırlı sayıda noktalama işaretinin kulla
nılmasını gerekli görmüştür (bk. Elbir 2008,232). 

İlhan Genç, imlanın öbür bilim dallarıyla ilişkisinin metin neşrine yan
sıyan yanlarını ele aldığı yazısında, Batılı kuramcı1arın değerlendirme

lerine yer verdikten sonra edebi eserin bizzat oluşturulduğu sürece uygun 
olarak yayıma sunulması ve böyle değerlendirilmesi gerektiği görüşünü 
aktarmıştır. (Genç 2008, 266). Bu yaklaşım, oluşturulduğu ortam ve 
müellifin hayatı ile ilişkisi bakımından eserin anlam boyutuyla ilgilidir. 
Metni yayıma hazırlayan araştırmacı, gerek tek nüshası olan metin 
yayımında gerekse birden fazla nüshası olan herhangi bir metnin tenkitli 
metin (edition critique) olarak yayımlanmasında elindeki eseri/eserleri 
tanımak, anlamak ve aydınlatmak için eseri ilgilendiren bilim dallarına has 
geniş bilgiye sahip olmak zorundadır. (bk. Tulum 1983, 4). Bütün bu 
bilgilerle birlikte metin, adeta, müellifin yaşadığı dönem, müellifin te
sirinde kaldığı edebi, felsefi akımlar, mensubu olduğu gelenek vs. hak
kında bilgi sahibi olunarak, bir başka deyişle müellifin soluduğu hava 
teneffüs edilerek yayıma hazırlanacak ve böylece eserin anlaşılması sağ
lanacaktır. Metnin çeviriyazı ile yayımlanmasında eserin aslına uygun 
olarak bugünün insanının anlayacağı şekilde aktarılması, bu iş için de me
tinde noktalama işaretleri kullanılması gerekecektir; böylece metin bir 
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başka yazı sistemiyle yeniden kurulmuş olacaktır. Burada şöyle bir sorun 

ortaya çıkmaktadır: Noktalama işareti kullanılmamış Arap harfli metinlere 

noktalama işareti koymak, esere müdahale etmektir. Bazı araştırmacılara 

göre bu, doğrudan doğruya noktalamayı yapan kişi tarafından esere 

yapılan bir anlam yüklemesi ve bindirme olarak değerlendirilmektedir. 

FERREIRO-PONTECORvo'nun aktardığına göre, CERQUIGLINI, yirminci 

yüzyıl noktalamasının bozucu etkisini, metni oluşturan eski yazarların asıl 

niyetlerine ihanet edilerek, aslında bambaşka olan asıl metinlere, maksatlı 

bir şekilde, metni yayıma hazırlayan kişi tarafından varsayılan, önceden 

kabul edilen veya hevasına göre uydurulan yorumun hile ile kabul 

ettirildiğini iddia etmiş ve getirdiği örneklerle bu iddiasını ispata 

çalışmıştır. (bk. Ferreiro-Pontecorvo 1999, 544). Noktalama işaretleri 

üzerine çalışma yapan NUNBERG (1990) de 17. yy.' dan önce yazılan 

İngilizce metinlerin, açık/kesin grafik işaretleri olmadan kendilerine özgü 

oturmuş cümle düzenine sahip olduklarını önemsemeyip sonradan 

noktalanması yöntemine karşı çıkmıştır. Metin yayımı çalışmalarında 

eserin aslının korunmasını dolaylı olarak savunan BLANCHE-BENVENISTE 

(1997) bazı metinlerde görülen metin düzeninin adeta noktalama işareti 

görevi gördüğü konusunu işlemiş; ayrıca, noktalama yapılacaksa bu 

konunun da dikkate alınması gerektiğini göz önüne sermiştir (bk. F erreiro

Pontecorvo 1999, 544)1. 

Metin yayını çalışmalarında noktalama işaretlerinin kullanılıp kullanılma

yacağı konusunda bazı araştırmacılar metnin aslının noktalanmaması ve 

olduğu gibi aktarılması (bk. Tulum, 1983, İ. Taş, 2008; H. Taş 2010; Zülfe 

FERREIRO-PONTECORVO, s. 544. Alıntıda geçen makaleler için bk. Saenger, P. 
(1995). Leggere nel tardo medioevo [= Reading in the Iate Middle Ages = Ortaçağ 
sonlarında okuma], R. Chartier, & D. Cavallo (Editörler), Storia della lettura (s. 
117-154) içinde. Bari: Laterza; Cerquiglini, B. (1989). Eloge de la variante. 
Histoire critique de la Philologie [= Praising variants. Critica i history of the 
philology=Değişkenlere övgü. Dilbiliminin eleştirel tarihi]. Paris: Editions du 
Seuil; Cerquiglini, B. (1997). Les signes obscures du folio [= The obscure marks 
of the folio = Yaprağın belirsiz işaretleri]. La ponctuation [= Noktalarna]. Le 
Discours Psychanalytique, 18, 63-68. 
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.. 2 
ı 998, 2006), bazı araştırmacılar da (bk. Unver ı 992 , Tulum 2000) metnin 
noktalanması gerektiği hususunda ayrılmaktadırlar. Birinci usule göre 
yayın yapanlar, noktalama tercihlerini metnin transkripsiyonlu yayımında 
değil de çevirisinde (tercüme) kullanmışlardır. Bu usul, araştırmacının, 

metni nasıl anladığını çeviride gösterdiği için haklı bir tercih olarak 
görülebilir. İkinci usule göre yayın yapanlar ise metni nasıl anladıklarını 
göstermek üzere metni noktalamış; yani, günümüz noktalama kurallarına 
uygun olarak metni yeniden kurmuşlardır. Anlamı, anlatmak istediği ba
kımından metni, müellifin maksadına uygun olarak yansıtabildikleri öl
çüde her iki usulün de doğru olduğunu kabul etmek gerekir. Noktalama 
işaretlerinin kullanılmaya başlanması, bu anlayışlardan ikincisindeki 
usulle -metnin nasıl anlaşılması gerektiğini okuyucuya metni yayımla
yanın yorumuyla sunma usulü- aynıdır. Bu usulün "metnin nasıl anla
şılması gerektiği konusunda okuyucunun yanlış yönlendirilmesi", "metni 
noktalama işaretleriyle işaretleyen kişinin aslında kendi görüşlerini -
hassaten kutsal metinleri tahrif edercesine- metne bindirmeye çalışmak" 
yönünden eleştirildiği göz ardı edilmemelidir (bk. Manguel 2002, 67-69; 
Ferreiro-Pontecorvo 1999, 544). Noktalama işaretlerinin gerek çeviriye 
(tercüme) gerekse çeviriyazıya (transkripsiyon) yerleştirilmiş olması bu 
eleştirilerin metin yayını yapan her iki araştırmacı grubuna da yöne 1-
tilmesine sebep olur; çünkü her iki durum da metne müdahaledir. Aradaki 
fark, noktalamayı tercüme de uygulayanların, asıl metni işaretsiz vermekle 
okuyucuya karşılaştırma imkanı sunmasındadır. Asıllarında (el yazması 
veya basma eserlerde) herhangi bir noktalama işareti bulunmayan metin
lerin çeviriyazısında veya tercümesinde noktalama işaretleri kullanılması, 

2 ÜNVER, mensur metinlerde görülen uzun ifadelerin noktalanmasını, en azından 
nokta, virgül, iki nokta ve tırnak işaretlerinin kullanılmasını "yüzyıllar önce 
yazılmış bir metni çevirirken o metni her bakımdan anlamaya çalışmak, anla
şıldığını göstermek, başkalarının da daha kolayanlamasını sağlamak" için gerekli 
gördüğünü beyan etmektedir. Ayrıca, metinlerde büyük harf kullanımı ve nokta
lamayla ilgili olarak Şinasi TEKİN'in de İLESAM'ın 17-18 Ocak 1992 tarihinde 
düzenlediği "1. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu"ndaki toplantıda aynı görüşü 
söylediğini belirtmiştir. (bk. Ünver 2008, 30). 
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yani metnin işaretlenmesi, bir çeşit yorumlama olduğu için doğrudan 
doğruya metne müdahaledir. Okuyucunun burada şunlara dikkat etmesi 
gerekmektedir. 

- Noktalama işaretleri bulunmayan bir metnin işaretlenerek 
yayımlanması, o metnin nasıl anlaşılması gerektiğine dair 
metni yayıma hazırlayan tarafından yapılmış bir çeşit tef
sirdir (yorumdur). Bu noktalama şekli ile metni yayımlayan 
kişi, metinden anlaşılması gerekeni, metne muhatap olanlara, 
kendi yorumu yoluyla ulaştırdığı için buradaki işaretler yön
lendirme vazifesi görmektedir. 

- Metin ve tercümenin birlikte verildiği metin yayınlarında 
çeviriyazılı metnin değil de tercümenin noktalanması oku
yucunun metinle tercüme arasında karşılaştırma yapmasına 
imkan vermektedir. Burada okuyucu kendi tercihini yap
makta serbesttir; ister metni yayımlayanın yaptığı çevirideki 
yorum tercihini kabul eder, isterse asıl metne bakarak 
yayımlayana katılıp katılmadığı yorumları tespit eder; kendi 
yorumuna ulaşır. 

Bu yazıda metin yayımında nokta, virgül ve noktalı virgülün kuHa
nılmasıyla ilgili bazı hususlara ve bu işaretlerin anlam üzerindeki etkisine 
birkaç örnek üzerinden dikkat çekilecektir. 

2. Nokta, virgül ve noktalı virgül işaretlerinin kullanIlış özellikleri 

2.1. Nokta, virgül ve noktalı virgül işaretlerinin özellikleri: 

Metin yayınlarında en kolay ve en çok kuHanılan işaret noktadır. Nokta, 
bütün kılavuzlarda kaydedildiği üzere cümle bitiricisidir; bunun yanında 
tamamlayıcı ve ayırıcı özeHiği bulunmaktadır. Cümlenin bittiğini gösteren 
nokta, cümlede yargının tamamlandığını bildirir; bu yönüyle tamamla
yıcıdır; bir başka hükmün bildirilmesine geçileceğini gösterdiği için de 
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aynı zamanda ayırıcıdır; bütün halinde tek bir anlama, maksada hizmet 

etseler de iki cümleyi birbirinden ayırır. Eski metinlerin noktalama işa

retleri kullanılarak yapılan yayımlarında uzun cümlelerin aktarılabilmesi 

için sık sık noktayla kesildiği görülmektedir, oysa bazı yerlerde bunun 

yanlış olduğu açıkça görülmektedir. Noktanın, ayırıcı özelliği yüzünden 

dikkatli kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Aşağıda nokta, virgül ve 

noktalı virgül işaretlerinin birbiri yerine kullanıldığında cümleye yükle

dikleri anlam, örnek bir cümle üzerinde incelenmiştir: 

(i) Kapıcılar kethüdası hizmetkardır. Divanda oturmazlar. 

(Pakalın, II1170b
) 

Yukarıdaki cümlenin alındığı Fatih Kanun-name'sinin asıl metninde her

hangi bir noktalama işareti kullanılmamıştır. Burada iki cümle vardır; 

fakat cümleler mantıkça birbirini izlemekte ve aralarında öğe ortaklığı 

bulunmaktadır. Bu yüzden cümlelerin arasında PAKALIN'ın aktardığı şek

linde görülen nokta yer almamalı, cümleler birbirine noktalı virgülle bağ
lanmalıdır: 

(ii) Kapıcılar kethüdası hizmetkardır; divan da oturmazlar. 

Bu cümlede noktalı virgül işareti ile ikinci cümlede verilen hükmün 

gerekçesi olan birinci cümle iki cümle arasındaki sebep-sonuç ilişkisi 

gösterilmek üzere birbirine bağlanmaktadır. Birinci cümledeki yargı her 

ne kadar tamamlanmış olsa da ikinci cümlede verilen hükmün gerekçesini 

oluşturduğu için iki cümle birbirinden nokta işaretiyle koparılmamalı, 

noktalı virgülle bağlanmalıdır. 

Burada kullanılan noktalı virgül yerine virgül konarak iki cümle virgülle 

bağlansa olmaz mı? N oktalı virgül yerine virgül kullanılması günümüzde 

yaygındır. Bu durum her iki işaretin kullanılış geleneğinde asıl amaç

larının unutulması veya umursamazlığın yerleşmesi sebebiyle olabilir. 

Kılavuzlarda noktalı virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili kuralların da 

(örnek gruplarını ayırma ve içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirine 

bağlama) sınırlandırılmış olması buna sebep olmuş görünmektedir. İşa-
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retlerin birbirinin yerine kullanılması zamanla bir işaretin yerini bütün 
bütün öbürüne bırakmasıyla sonuçlanabilir; oysa cümleye yüldediği anlam 
bakımından virgül, noktalı virgülün yerini tutamaz. Burada dild(at edil

mesi gereken husus, işaretlemede üzerinde durulmayan bazı ince ayrın
tıların yanlış işaret kullanılması yüzünden kaybolabileceğidir. Yukarıdaki 
cümle içerdiği anlam ve incelik itibariyle buna bir örnektir. 

(iii) Kapıcı/ar kethüdası hizmetkardır, divanda oturmaz/ar. 

Bu cümlenin virgüllü şekli şöyle anlaşılmalıdır: Bu cümle iki hüküm 
içermektedir: Birinci hüküm Kapıcılar kethüdasının hizmetçi sınıfından 
olduğudur; ikinci hüküm, kapıcılar kethüdasının divanda oturmadığı 

hükmüdür. Bu hüküm bir kanunnarnede yer aldığından, görünüşte geniş 
zaman olumsuzu ile ifade edilmiş olsa bile anlam bakımından bir olumsuz 
emir (nehiy) cümlesidir; cümlenin ikinci kısmı "divanda oturmazlar, otu
ramazlar, oturmasınlar" anlamındadır; ancak, cümleler virgülle bağlan

dığında bu anlam tam olarak aktarılmamış olur. Kapıcı/ar kethüdası hiz
m e tkardır, divanda oturmaz/ar. Cümlenin bu şekilde virgülle bağlanması 
yüzünden ikinci hükmün gerekçesi olan birinci hüküm serbest bıra

kılmakta; her iki hüküm de virgülün sıralayıcı özelliği sebebiyle birbirinin 
devamı gibi aktarılmaktadır; yani virgül burada hükümleri eşitlemektedir. 

Bu durum cümlenin kanunname bağlamından ayrı düşünülmüş olması 
sonucunda böyle noktalanmış olabileceği zannını doğurur. Bir kanun
name de emirler, görevler, haklar ve yasakların sıralandığı düşünülecek 
olursa "kapıcı/ar kethüdası hizmetkardır divanda oturmaz/ar" cümlesini 
oluşturan parçaların, içinde bulunduğu bağlama göre, kapıcılar kethü
dasının divanda oturmama gerekçesinin hizmetkar oluşuna bağlanması se

bebiyle noktalı virgülle bağlanması zaruridir. Ancak böylelikle aralarında 
sebep-sonuç ilişkisi kurulduğu çeviriyazıda gösterilebilir ve bu şekilde 
işaretlenmiş bir cümlenin zımnı anlamı "K.apıcılar kethüdası hizmetkar 
olduğu için divanda oturmaz" olur. 

N okta işareti kullanılırken dild(at edilmesi gereken bir husus da içinde 
yabancı unsurlar (terkipler veya cümle kurucu edatlar, bağlaçlar vs) içeren 
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cümlelerde ortaya çıkmaktadır. Nokta, asıl amacı itibariyle bitirici, tamam
layıcı bir işarettir; konmaması gereken yere nokta konması cümlenin 
tamamlanmadan kesilmesine sebep olabilmektedir. Farsça cümle kurucu 
unsurlarla oluşturulmuş Türkçe bir cümle bazen iki cümle zannedilerek 
nokta ile ayırılabilmektedir. Aşağıda buna örnek bir cümle verilmiştir. 

(i) Ser-a-ser nazm-ı cevherdarı dürr-i şah-var ve tig-ı elmas-ı 
suheni cevherdar egerç; sair şu' ara gibi meşhur ü mezkUr degüldür. 

ki gevher-i abdarınun vezni cevheriyan-ı bazar-ı hüner 
yanında tam 'iyardur. (Solmaz 2009, 120) 

Yukarıdaki cümlede Farsçadan alınan egerçi ve amma kelimeleri ile bir
birine mantıkça bağlanan cümleler degüldür kelimesinden sonra getirilen 
nokta ile ayrılmış, böylece yanlış yapılmıştır; çünkü bu cümleler birbirinin 
devamı olan ve birbirine bağlı hükümlerle kurulmuştur; bu yüzden nokta 
ile ayırılmamalıdır. Cümle tercüme edildiğinde nokta işaretinin yanlışlığı 
görülecektir: Adeta baştan başa kıymetli taşlara sahip şiiri şaha layık inci 
gibidir ve söz elmasının kılıcı değerli taşlara sahiptir. Gerçi başka şairler 
gibi tanınmış ve anılır değildir. Ama parlak cevherinin ölçüsü ustalık 
pazarının sarrajları katında halistir, tam ayardır. Burada görüldüğü gibi 
cümlede gerçi ile başlayan hüküm noktayla kesilmiş ve ama ile devam 
eden öbür yarısından ayırılmış olmaktadır; oysa iki cümle birbirinin de
vamı durumundadır ve noktayla ayırılmamalı, noktalı virgülle bağlanma
lıdır: Adeta baştan başa kıymetli taşlara sahip şiiri şaha layık inci gibidir 
ve söz elmasının kılıcı değerli taşlara sahiptir. Gerçi başka şairler gibi 
tanınmış ve anılır değildir. Ama parlak cevherinin ölçüsü ustalık pazarının 
sarrajları katında halistir, tam ayardır. Cümledeki gerçi-amma ikilisinin 
"Gerçi ... se de ... " şeklinde çevirilmesi de aradaki işaretin nokta olma
ması gerektiğini gösterir: Gerçi başka şairler gibi tanınmış ve anılır 

değilse / olmasa parlak cevherinin ölçüsü ustalık pazarının sar
rajları katında halistir, tam ayardır. 

Eski metinlerin noktalanması sırasında virgül ile nokta işaretlerinin birbiri 
yerine kullanılmasında anlam farklılıkları oluşabilmektedir, bu hususa dik
kat edilmelidir: 
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'olmanlı yı açındırdl1Juz bu sene Azağ' a eki üç paşa könderdi yaz 

da/Jı ne tedarik eder kimse bilmez bir !!uvvet şabibi uluğ padşahdır 

(KırYur, 544/11-12) 

Bu cümlede geçen yaz dabı ne tedarik eder kimse bilmez bir Js;uvvet şabibi 
uluğ padşahdır cümlesinin noktalaması nasılolmalıdır? 

(i) Yaz da/Jı ne tedarik eder kimse bilmez bir !!uvvet şabibi uluğ 

padşahdır. 

"Yazın da ne tedarik edeceğini kimsenin bilmediği kuvvet sahibi 
ulu bir padişahtır." 

(ii) Yaz da/Jı ne tedarik eder, kimse bilmez. Bir !!uvvet şabibi uluğ 

padşahdır. 

"Yazın dahi ne tedarik eder? Bunu kimse bilmez. 0, kuvvet sahibi 
ulu bir padişahtır." 

Yukarıdaki iki cümle anlam bakımından birbirinden pek farklı değilmiş 
gibi görünmektedir; ancak, cümlelerde tercih edilen noktalama işaretleri 
cümlenin anlamını kısmen de olsa değiştirmektedir. Cümlenin birinci 
şekildeki noktalaması bağlama göre anlatılmak istenene daha uygundur. 

Aşağıdaki cümlenin kuruluş yapısı da virgülün kullanılmasını gerek
tirmektedir. Cümlede ne sebebli + ... yüklem + ... yüklem (ne sebebli 

... yazğan erdi1Jiz, ... yazğan-mız) yapısında kurulmuş bir cümle görül
mektedir. Bu yapı, cümlenin yapı olarak olmasa da anlam bakımından şart 
cümlesi olarak kurulduğunu göstermektedir. 

ve ne sebeb li !!arındaşımız İ s i am Ger ey Jj a n ve siz de 

bolsa-ngız biz uluğ padşahğa çap!!unları-ngız birlen yazğan erdilJiz ol 

maşlabatlarnı1J barça cevabın mundın burun ol yumuş kişilerimiz 

birlen sizlerge tab!!!!! yazğan-m ız (Kır Yur, 838/08-10) 

Cümle şu şekilde kısaca yazılabilir: Siz ne için yazdıysanız, biz de cevabını 

yazdık. Yukarıdaki cümlede geçen "ne sebepli" söz öbeği, cümlenin şart 
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cümlesi olarak anlaşılması gerektiğini göstermektedir. Buna göre cümle

nin günümüz Türkiye Türkçesine çevirisi şu şekilde olacaktır: 

Kardeşimiz İslam Giray Han ve siz, biz yüce padişaha çapkınlarınız 
ile hangi işler için (ne sebepli) mektup yazmışsanız, o işlerin hep

sinin cevabını, bundan önce, yakın adamlarımız ile size açıkça 

yazdık. 

Aşağıda cümle ikiye ayrılarak incelenebilir: 

(a). ve ne sebebli "karındaşımız İsliim Gerey ljiin ve siz de bolsangız 

biz uluğ piidşiihğa çap"kunlarıngız birlen yazğan erdilJiz 

(b). ol maşlaf:ıatlarnılJ barça ceviibın mundın burun ol yumuş 

kişilerimiz birlen sizlerge taf:ı"kI"k yazğan-mız 

Yukarıdaki (a) ve (b) cümleleri tek bir cümlenin iki parçası durumundadır. 

Bu durumda bu iki cümlenin birbirine virgülle bağlanması gerekmektedir. 

Ve ne sebebli "karındaşımız İ s i ii m Ger ey lj ii n ve siz de bol

sangız biz uluğ piidşiihğa çap"kunlarıngız birlen yazğan erdilJiz, ol maşla

f:ıatlarnılJ barça ceviibın mundın burun ol yumuş kişilerimiz birlen sizlerge 

taf:ı"kik yazğan-mız. 

2.2. Virgül ve noktalı virgüıün kullanılışı: 

Eski metinlerde sıkça rastlanan bazı kelimeler, nitekim ve değil kelimeleri 

ve bunlardan başka ve, fakat, çün, çünkü, ama, lakin gibi bağlaçlarla 

kurulmuş cümlelerde noktalı virgül ve virgülün birbiri yerine kullanıldığı 

veya cümlelerin nokta ile birbirinden ayırıldığı görülmektedir. Aşağıda bu 

iki işaretin birbiri yerine kullanılmasının oluşturduğu anlam farklılıkları 

incelenecektir: 

2.2.1. Netekim, neteg kim nite kim kelimeleriyle virgül ve noktalı 

Ve sipiihilerimiz birlen biz uluğ piidşiih "karındaşımız İsliim Gerey 

ljiin 'ğa ve siz "kalğa nüre 'd-dIn sultiin 'ğa ve biyimlerge ve sul

tiinlarğa ve biinllerge bölekler ve ya"kın bolğan kişilerilJizge biin-ı 
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a 'ıamlı~ yarlı~aşımıznı Bahiidır Gerey!jiin defterinçe yibergen-miz; 
ne-teg kim, burungı sipiihilerimiz Timafey Karavlov ve Yazıçı 

Kraznovi Akişev birlen ve andan song sipiihimiz Mibayla Larivanav 
ve Yazıçı İvan Mikitin birlen yibergen erdik. (KırYur, 838/13-17) 

Yukarıdaki cümlede görüldüğü üzere cümle kısaca şu yapıyla kurul
muştur: 

Ve sipahilerimizle Han 'a, kalgaya ve nureddin sultana ... bölekler 
ve yakınlarınıza yarlıkaşlarımızı A anlaşmasında beZirlenene göre 
gönderdik; nitekim, önce B ve C elçilerimizle ve ondan sonra D ve E 

elçilerimizle göndermiştik. 

Bu cümlede "netek kim" kelimesinin iki cümleyi bağladığı görülmektedir. 
Yazıda bunun noktalama işaretlerinden noktalı virgülle de desteklenmesi 
gerekmektedir; çünkü nitekim kelimesinden önceki cümle tamamlanmış 
bir cümledir ve kendisinden sonra gelen -ve kendisinin de dahil olduğu
cümle ise öndeki cümlede anlatılan işi, yani "yapılan"ı destekleyici, pe
kiştirici anlam taşımaktadır. Dolayısıyla bu iki cümle arasında nokta kon
mamalı, cümleler birbirine noktalı virgülle bağlanmalıdır. Bu cümlelerin 
çevirisi yapılırken de "nitekim" kelimesinin başında bulunduğu cümlenin 
yüklemi bitmiş fıil olmaktan çıkarılıp "-dığımız gibi" şekline bitmemiş fıil 
şekline dönüştürülmekte, nitekim kelimesi atılmakta ve cümle, ana 
cümleye bağlanarak çevirilmektedir: 

Önce B ve C elçilerimizle ve ondan sonra D ve E elçilerimizle 
göndernıiştik.-diğimiz gibi, sipahilerimizle Han 'a, kalgaya ve 

nureddin sultana3 
.•• bölekler ve yakınlarınıza yarlıkaşlarımızı A 

anlaşmasında beZirlenene göre gönderdik. 

Nureddin sultan ifadesi, bir kişi adı ve unvanı değil, Kırım Hanlığında veliahddan 
sonra gelen ve taht adayı ikinci namzet anlamında kullanılan idarI' terimdir; bu 

yüzden küçük harflerle yazılmıştır. 
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Ve bağlacının Osmanlı metinlerinde ve bunların etkisinde kalınarak ya

zılmış civardaki Türkçe metinlerde (Kırım Tatarcası gibi) sıkça kulla

nıldığı görülmektedir. Ve'nin sıralayıcı, bağlayıcı özelliği sebebiyle 

virgülle aynı görevde kullanıldığı ve birinin bulunduğu yerde öbürünün 

kullanılmaması gerektiği düşünülebilir. Bazı örnekler, ve bağlacından 

önce virgül kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Aşağıdaki parçada yer alan 

7. ve 10. satırlarda 

kullanılması gerekmiştir. 

şeklinde virgü/le ve bağlacının bir arada 

(i) şartımuz üzerine bölek b-azInesin ve tiyişlerin berür """"i"'''''''..,.,,'''' 

ve Kagııı~a S u it an Fet b (8)G e re y S u i t ii n l~arındaşımız
ga her yıl altmış bostaf çelemen ve on eki kişisige tiyiş berür 
(9)bolsalJız, va- 'Ilahi ve bi 'Ilahi ve ta- 'Ilahi men, ki özüm 

Gaz i Ger ey 1j an ulug şansız Deşt-i Kıpça1.<:'nıllg ulug 

(lÜ)b-anı-men, ve Kagıl1.<:ay Sultan Fet b Ger ey S u it an 

başlı!}, ve nure 'd-dIn sultan, ulug kiçik sultanlar, (ll)çerüvmiz 

birlen sen l~arındaşımız Zigm u t 'nıllg ileb- ve sa'ir memleket

leringe barmas-mız ve çapmas-mız (l2)ve yal~p yı~emas-mız ve 

esIr ~(1lmas-mız. (KırYur, 016/7-12) 

(ii) Pot~(ali' den bir mil~dar eşl~iya şayd ü şikar tarI~dyle N(şu 

taraflarında (5)me'va ittiba~, ve tayife-i Nogayluyandan baCzı 
mIrzayan ve sayirler ile mu c arefe peyda etmek tal~Ibi ile 

(Kır Yur, 776/4-5) 

Yukarıdaki (ii) sayılı cümlede ittibaçj kelimesinden sonra yazılması 

gereken etmek kelimesi yazılmayıp ve bağlacıyla cümleye devam edilmesi 

sebebiyle ittibaçj kelimesinden sonra gelen ve bağlacını virgülle ayırmak 

gerekmiştir; burada virgül, etmek kelimesinin yerini tutmaktadır. Benzer 

şekilde aşağıdaki (iii) sayılı cümlede de dubül kelimesinden sonra gelen ve 

bağlacından önce virgül konmuştur: 
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(iii) Bundan evvel Mas1$:avlu (12)taburı tIotin 1$:al (ası üzerine 

hüciimında memleketine dul}fil, ve ol val~tde basebi 'l-i1!tiiii 
(Otmanlu (13)ve Tatar (askerinden da1}ı bir mi1$:dar adam 

bulınmagla ... (KırYur, 776/11-13) 

2.2.3. Madem ki bağlacı ile virgül ilişkisi: 

Eski metinlerde sıkça karşılaşılan bir başka bağlaç da madem ki bağlacıdır 

ve bu bağlaç da iki cümleyi birbirine bağlamaktadır. Bağlacın getirildiği 
cümle bir sonraki cümleye anlamca bağlandığından, şekilolarak da ilk 

yüklemin sonunda virgül konarak cümleler birbirine bağlanmalıdır: 

Ma-dam ki sizi1Jle barışı1$: edüp ellerin 1$:or1$:usuz İdil kenarında 
(5)ve Açtar1}an ya1}.ınlarında 1$:omayalar, bu caniblerde olan 

Nogay 1}al1$:ına kelmeye l~adir olmazlardır. (KırYur, 424/4-5) 

Bu cümlenin çevirisi de aşağıdaki şekilde olacaktır: 

Sizinle barış imzalayıp İdil kenarına ve Astrahan yakınlarına 

yerleşmeyeceklerine göre bu tarajlarda olan Nogay halkına 

saldırmaya güç yetiremezler. 

2.2.4. Çün, çünkü ve virgül ilişkisi: 

Eski metinlerde sıkça karşılaşılan bir başka bağlaç da çün ve çün ki 

bağlaçlarıdır. Bu iki bağlaç da iki cümleyi birbirine bağlamaktadır. Bu 
bağlaçlar, eldendikleri cümlenin bitmiş fiilini anlamca bitmemiş fiile 

dönüştürmekte ve "-ınca", "-dığında" ve "-dıkta" anlamları vermektedir. 
Metin yayınlarında -özellikle mensur eserlerde- sıkça karşılaşılan yanlış

lardan biri de bu bağlaçları almış bir cümleciğin sonuna nokta konarak, 

aslında zarfı olduğu ana cümleden ayırılmasıdır; oysa virgül konularak iki 
cümlenin anlamca bağlı olduğu, şekilce de gösterilmelidir: 

(i) Çün kasa'id ü ebyat-ı sühan-ı le'al1 hamd-ı padşah-ı zü'l
minen ile aras te ola. Mülayim ü münasib belki mühimm ü 
vacib oldur ki cevahir-i zevahir-i salavat-ı hace-i ka'inat ile 
muhalla vü piraste ola. 

http://www.turkdilleri.org/



FAYSAL OKAN ATASOY 

(ii) Çünki şahid-i kelam U makale tac-ı hamd-ı melik-i müte'al 

ve kala'id-i salavat-ı Resül-ı pür-efdal ile arayiş ücemal 

virildi. Münasib oldur ki mahmidet-i ashab u al dahı ol nev

'arus-ı hüsn ü kemale zer-halhal ola. 

149 

Yukarıdaki (i) sayılı cümlede yer alan çün bağlacı araste ola yüklemine 

bağlanmış; ancak, ola kelimesinin sonuna konulan nokta cümleyi başlı 

başına bağımsız bir cümle haline getirmiştir. (ii) sayılı cümlede de çün ve 

çünki kelimeleri en yakınlarındaki fiili bitmiş fiil olmaktan çıkarıp zarf-fiil 

durumuna getirmekle cümleyi ana cümleye bağladığından, ilk cümlenin 

fiili her ne kadar görünüşte bitmiş fiil de olsa sonuna nokta konmamalı, 

virgülle ana cümleye bağlanmalıdır. Aşağıda buna uygun örnekler 

verilmiştir: 

Çün Erzincan meliki Sultan bi?:metinden kendü memalikine 
mua' avedet Ipldı, yigitlik guriirı anı 7'al)a ba' it ve mul).riçl ~ıld1. 
(Teviirlb-i Al-i Selçü/s, 238b/6-7) 

Çün padşah 3'barigahına erişdiler ve ferr ü ayIn ve tertIbi 

müşahede ~ıldılar, ba-vücüd nabvet ve 'ucup -ki 4'anlarda var 

idi- dehşet ve l:ı.ayret anlara galib oldı; fi'l-l:ı.aı baş urup yüz 

yere urdılar. (Teviirilj-i Al-i Selçü/s, 249a/2-4) 

Çün esbab müheyya oldı, 16'merdüm ve mal ve eşkün atlar ve 

l~atırlar-ıla müteveccih oldılar. (Teviirib-i Al-i Selçü/s, 251 b/15-

16) 

2.2.5. Değil kelimesi ile virgül - noktalı virgül ilişkisi: 

Değil kelimesinin bağlaç olarak kullanılışında virgül veya noktalı virgülün 

kullanılmasını gerektiren durumlar oluşmaktadır. Aşağıdaki örnekte değil 

kelimesiyle işaretlerin birlikte kullanılışında işaret tercihinin veya işaretin 

yerinin değiştirilmesinin anlam üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir: 

Sizil) milen barışmadan İdil kenarına kelüp elin ve evin 

A ... ,..,.UI. ......... >JJl, 'askeri mil en ral).at ve tınç yörümeye 

l~adir degillerdir. (Kır Yur, 424/06-7). 
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(ii) SiziI] milen barışmadan İdil kenarına kelüp elin ve evin 
J.<.omaJ.<. degil; kendüsi, (askeri milen ral).at ve tınç yörümeye 

l~adir degillerdir. (Kır Yur, 424/06-7) 

Yukarıdaki (i) sayılı cümlede lsomals fiilinden sonra, (ii) sayılı cümlede ise 
degil kelimesinden sonra noktalı virgül konulmuştur. Bu durumda (i) 

sayılı cümlede "kendi başına değil, askeri ile bile" anlamı oluşmuş; (ii) 

sayılı cümlede ise "yurdunu ve evini yerleştirmek değil" anlamı oluş
muştur. Bağlama göre hangi anlamın verilmesi gerekiyorsa noktalama da 

ona uygun olarak yapılmalıdır. 

3. Karıştırılabilecek durumları ayırmada virgül 

Virgülün asıl görevlerinden biri ayırıcı özelliği ile karışmayı önlemek 
üzere kullanılmasıdır. Virgülün bu özelliği pek çok metinde yerli yerinde 

kullanılmasını sağlayan kuraldır. Bu konuda dikkat çekmek üzere sadece 

iki örnekle konuya değinilecektir. 

(i) Siz de olsa bir netIce cevab ve söz yol.<:; bizge, bir, olmaz ve 

o:g.şavsız sözler yazup köndermiş-siz. (KırYur, 539/14-15) 

Yukarıdaki cümlede bir kelimesi, yerinin yanlış olması veya başka bir 
kelime yerine kullanılmış olması sebebiyle karışmaya sebep olabilir. Şöyle 

ki; bizge kelimesinden sonra virgül konsa "aynı olmaz" anlamındaki bir 

olmaz deyimi ortaya çıkmaktadır; virgül konmasa bu sefer de kelime bizge 
kelimesine, yani aynı deyimin verme durum ekli istemine ( ... +ge bir 

olmak) bağlanmaktadır. Oysa, anlatılmak istenende, cümle kuruluşunda 

bir kelimesinin yeri yoktur; kelime bazı kelimesi yerine kullanılmıştır. 
Cümle, "Bizge, olmaz ve obşavsız ba 'iı sözler yazup köndermiş-siz." şek

linde düzeltilebilir. Metin yayınında aslını koruyarak vermek gerek

tiğinden bir kelimesi iki virgül arasına alınarak, "Bizge, bir, olmaz ve 
obşavsız sözler yazup köndermiş-siz." şeklinde yazılmalıdır; böylece ka

rışıklık önlenmiş olur. 
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(ii) Eger üç ayda elçimiz kelmez bolsa, bizim (askerlerimiz de 

bolsa tek turmazdır; elçi barmazdır. (KzrYur, 598/12-13) 

Yukarıdaki cümlede de artı~ kelimesinden sonra virgül kullanılması artı~ 

elçi şeklinde bir tamlama oluşmasını önlemek için zorunludur. Buna 
benzer yerlerde virgül karışmayı önleyici olarak kullanılmalıdır. 

Noktalı virgülün eski metinlerde "çünkü" ve "böylece" anlamlarında, öge 

ortaklığı bulunan cümleleri birbirine bağlamada, cümleler arasındaki 

kırılma noktalarında sebep-sonuç ilgileri kurmada kullanılması gerektiği 

görülmektedir. 

Noktalı 

(i) Bu dikr olınan ~llarımıza dabı defter mücebince birer şırt 

ton ve birer 1,<:arın ton ve ekişer talJ.ta şırt ... ve birer tilki börk 

verilür; defterlerde bu minval üzre 1,<:ayıddır. (KzrYur, 169/10-

11) 

Yukarıdaki cümlede veri/ür kelimesi cümlenin bir anlaşma metninden 

alınmış olması sebebiyle zorunluluk ifade etmekte ve "verilmesi gerekir, 

verilmelidir" şeklinde anlaşılmaktadır. Bundan sonra gelen "defterlerde bu 

minviiI üzre ~ayıddır" ifadesi cümlenin birinci kısmındaki "verilir" em

rinin gerekçesini oluşturduğundan burada cümleler noktalı virgülle bir

birine bağlanmalıdır. Böylece noktalı virgül cümleye "çünkü" anlamı kat

maktadır. Aşağıdaki örnekte (ii) de bargan elçini cibermey tobtatup tur

ma~ obşavsız ~lı~dır ifadesinden önce kullanılan noktalı virgül cümlenin 

birinci kısmında anlatılan durumun sebebini, gerekçesini vermektedir. 

(ii) Emdi ol elçimizni ve lJ.aıen yiberilgen 1,<:ulımıznı eglen

dirmey, yollayup cibergey erdilJüz; bargan elçini cibermey 

tobtatup turma~( obşavsız 1,<:ılı1,<:dır. (Kır Yur, 533/9-10) 

http://www.turkdilleri.org/



152 ME TİN YAyıMLARINDA NOKTALAMA ÜZERİNE 

Aşağıdaki örnekte ise (iii) şOlJra niza' boZrnagay ifadesi birinci bölümde 
anlatılan durumun gerkçekleşmemesinin doğuracağı durum, yani sonuç 
verilmektedir; bu yüzden cümle noktalı virgülle bağlanmalıdır. 

(iii) rayamız ve hem muşa1).ibimiz ve 1$:aza1$:taşımız Behram 
Aga'ga ve 1$:adımden manşıb taşarruf edüp tiyiş ala turgan 
igtiyar agalara ve 1$:apumız 1$:uııarından oça1$:oguııarına defte
rimiz mücebince bir eksüksüz cibergey-siz dep adları yazıl

gandır; şOlJra niza' bolınagay. (Kır Yur, 170/8-10) 

4.2. N oktalı virgülün "böylece" anlamında kullanılışı: 

N oktalı virgülün iki cümleyi birbirine bağlarken sebep bağı leurması 

görevinden başka, sonuç bağı da kurması mümkündür. Bu durumda nok
talı virgül birinci cümlenin sonucunda oluşacak durum veya ortama göre 
"böylece" veya "böylelikle" anlamlarıyla iki cümleyi birbirine bağlamak
tadır: 

(i) Çınlı1$: birle sözilJüz kelür bolsa; yurt işidir, eyü adamlar biz 
de könderürüz ve Leh' den dabı varur; lazım olan cevablar 
söyleşüp barışılur erdi. (KırYur, 544/21 - 545/1) 

Yukarıdaki cümlede "... biz göndeririz, ... Leh' den de varır; gerekenler 
konuşulur ve barışılır ... " anlamı vardır. Cümlede geçen varur keli
mesinden sonra kullanılan noktalı virgül iki cümleyi birbirine bağlamış, 
arada "böylece" anlamı doğmuştur. Aşağıdaki cümlede de erdilJüz keli
me sinden sonra kullanılan noktalı virgül aynı görev ve anlamdadır: 

(ii) Ve hem yalJı bazıne şu~(arların ve 1$:arçıgalarını ve tangrı 
ni 'meti etmekini ve şandı1$: bile börlıL(a kün ilgerü de bolsa 
'adet üzre yiberürge buyurgay erdigüz; ulug padş[ah ] lı1$: 
'adetleri bozulmagay erdi. (KırYur, 673/17-19) 
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N oktalı virgül işaretinin kullanıldığı yerleri belirleyen kılavuz kitaplarda 
işaretin ayıncı özelliği, öbek oluşturucu özelliği ve sıralı cümleleri 
birbirine bağlama özelliği üzerinde durulduğu görülmektedir (bk. Atasoy 
2010, 201). Bunlardan biraz farklı olarak Hamza ZÜLFİKAR "noktalı 
virgülün, bir bakıma, ayırmadan çok bir araya getirme, birleştirme, dü
şünce birliği sağlama özelliği vardır" görüşünü dile getirmiştir. ZÜL
FİKAR' a göre noktalı virgül; anlam açısından birbirine bağlı cümleleri 
bağlar; böylece anlamı güçlendirip bütünler. ZÜLFİKAR'ın işaretin kul
lanıldığı yerlere ilişkin belirlediği kurallar kısaca şöyledir: 

- Noktalı virgül anlam açısından ve ortak öğeleri sebebiyle 
dilbilgisi açısından birbirine bağlı cümleler arasına konur. 

- Anlarnca birbirini tamamlayan ya da anlamca birbirinin 
karşıtı olan, yapı bakımından da ortak öğeleri olan cümleler 
birbirine ama, fakat, lakin, halbuki, buna rağmen, bununla 

beraber, oysa, ne var ki gibi bağlaçlarla bağlandığında bağlaç
tan önce noktalı virgül konur. (bk. Zülfikar 1985,140-144) 

Öge ortaklığı olan ve birbiri ardınca sıralanan (başka bir deyişle sıralı 
bağlı) cümlelerin arasında, virgül e göre daha üst bir ayıncı (ve aynı 

zamanda bağlayıcı) olduğu için noktalı virgül kullanılması gereklidir. Eski 
metinlerde, özellikle konuşma üslubuyla yazılmış metinlerde öğe ortaklığı 
bulunan cümleler çokça geçmektedir. Bunlann noktayla birbirinden 
ayınlması anlam bakımından cümlelerde öğe düşüklüğü olduğu sanısını 
doğurur. Aşağıdaki cümlede ortak düşünülen öğe sebebiyle noktalı virgül 
cümleleri bağlamak üzere kullanılmıştır: 

... Melik Eşref ve sayir mülük ve şag ~ol ve şol l.<:ol begleri 
:gigmet caddesi sülükın dutup selamlıl.<: l.<:apusına geldiler; şaf 
şaf olup at üzerinde turdılar. (Teviirlb-i Al-i Selçü~, 256a/4-6) 
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4.4. Dizi oluşturucu noktalı virgülle ve bağlacının kullanılışı: 

Noktalı virgülün kullanıldığı yerlerden biri de alt alta sıralanan ve kendi 
içinde virgül bulunduran maddelerin sonudur. Bu kullanılışıyla noktalı 
virgül sıralayıcı, dizi oluşturucu bir işaret görevi görmektedir. Eski metin
lerde paragraflama veya alt alta dizme gibi grafik özelliklerin bulunma
ması sebebiyle mensur eserlerde sayılacak olan kalemler de aynı satırın 
içinde birbirinin ardı sıra dizilir. Metinlerin yazıçevirimi hazırlanırken bu 
dizilerin içinde karışmayı önleyici virgül kullanıldığı durumlarda noktalı 
virgül bir üst ayırıcı olarak kullanılmalıdır. Aşağıda, ve bağlacından önce 
noktalı virgül kullanılmasını gerektiren örnek bir metin verilmiştir. Bu 
örnekte görüldüğü gibi ve bağlacı her ne kadar bağlama görevi görüyor 
olsa da noktalı virgül burada bağlayıcı değil, ayırıcı özelliğiyle karışmayı 
önlemek üzere kullanılmıştır: 

'Abdu 'I-kerim Aga'ya birer şammur ton, birer derdeva ton, 
birer ~arın ton, ekişer tahta şırt, ekişer tahta ~arın, birer tülki 
börk; ve ~arındaşıı1gız ~alga Kırım Gerey Sultan anasına bir 
derdeva ton; ve gene ~alga sultannı!] uva~ eki biyimine birer 
şammur ton; ve gene şol-o~ l).esabda ekinçi biyimge burungı 
tiyişine bir ~(arın ton; ve ~alga sultannı!] uva~ oglına ve ~ızına 
birer şırt ton, birer l~arın ton, ekişer tahta şırt, ekişer tahta 
l~arın, ekişer çift sammur; ve ~alga'nı!] uva~ l).aremde bolgan 
begeçine bir derdeva ton, bir şırt ton, bir ~arın ton, eki tahta 
şırt, eki tahta ~arın, bir çift sammur l).alen yiberçek hazıne 
milen sipahilerimizge berüp yiberür-miz. (Kır Yur, 434/11-17) 

4.5. Cümle içindeki kırılma noktasında noktalı virgül kullanılışı: 

Birbiri ardı sıra gelişen olayların anlatımı sırasında olay seyrinin değiştiği 
noktaya kırılma noktası denebilir. Bu noktaya kadar sıralanan cümleler, 
eski metinlerde genellikle -0p zarf-fiil ekini almış fiillerle kurulu zarf 
cümlecikleridir ve bunlar birbirine virgülle bağlanır. Kırılma noktasından 
sonra anlam bakımından olay seyri değişmekte; ancak, anlatım bazen bir 
sonuç cümlesine bağlanmakta veya yine -0p zarf-fiil ekini almış fiillerle 
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başka zarf cümlecikleri ile devam etmektedir. İşte bu cümlelerdeki 
anlamın veya olayın kırılma noktasına noktalı virgül işareti konmalıdır: 

Ta~ı, (a)nehr-i Ten'den yedi sekiz pare şay~a milen ~azaL( 
eşLdyası deryaya çıLmp (a)sa'adetlü ve mehabetlü padşah-ı riiy-ı 
zemIn lJullidat biliilatuhu ilii yavmi' d-din l}azretlerinilJ memle
ketin urup (a)ve Aza~ ~al' asına varan eki l}:adırgasına colıl}:Up 
(a)köp cenkler olup;(I(N) (b)eki şay~aları alınup, (b)bu l}:adar 
~aza~ları ~ırılup ve bozılup kederler. (KzrYur, 367/1-4) 

Yukarıdaki cümle de alt karakter (a) ve (b) (a) (a) ile gösterilen cümlelerden 
(a) ile gösterilenler olaylar dizisinin birinci bölümüne (b) ile gösterilenler 
ise ikinci bölümüne aittir; kırılma noktası da alt karakter yay içinde KN 
kısaltması (KN) ile gösterilmiştir. Seyrin ilk bölümünde Kazak eşkiyasının 
denize açılması, Osmanlı padişahının topraklarına saldırması ve yine 
padişahın Azak kalesine gitmekte olan iki kadırgasıyla karşılaşması ve 
akabinde de savaşması anlatılmaktadır. Seyrin ikinci bölümü ise savaşın 
sonuçlarına ayrılmıştır. Sonuçta Kazak eşkiyasının ellerindeki şayka adı 
verilen kayıklara el konulduğu, askerlerinin öldürüldüğü ve birliklerinin 
bozguna uğratıldığı anlatılmıştır. Burada, eski metinlerde sıkça karşıla
şılan ve Türkçede bitmemiş fiil biçimi olan -0p zarf-fiil ekini almış fiillerle 
kurulu zarf cümleciklerinin birbiri ardı sıra dizilmesi sırasında noktalama 
işareti lmllanımında tutarlı olmayı sağlayacak birkaç hususa dikkat 
çekmekte yarar vardır. Bunlar: 

- -0p zarf-fiil eki almış fiillerden sonra nokta konularak cümle 
kesilememektedir. Ancak, bu cümlelerin tercümesinde bazıla
rını çekimli fiile çevirip birbirinden ayırmak mümkündür. 

- Türkçede -0p zarf-fiil eki almış fiiller anlam bakımından en 
yakınlarındaki çekimli fiile bağlandıklarından araya herhangi 
bir işaret girmemelidir; çünkü _qp zarf-fıil eki almış fiil olay
ların anlatımında anlattığı eylemin bitiminin hemen ardından 
öbür eylemin başladığını göstermektedir. Bitmemiş bir fiil 

http://www.turkdilleri.org/



156 METİNYAYIMLARINDA NOKTALAMA ÜZERİNE 

olan -0p zarf-fiil ekli fiil, en yakın bitmiş fiile bağlanarak 
anlatmak istediğini tamamlamış olur. 

- Birbiri ardı sıra gelen _qp zarf-fiil ekli bitmemiş fiiller bir
birinden virgülle ayınlır. Bu tip cümleler birbirine takip eden 
aynı görevdeki cümleciklerin (zarf cümleleri) bir tek bitmiş 
fiile bağlandığı cümlelerdir. Virgül burada bitmiş fiilin bitme
miş fiil yapılı yan cümleciklerini sıralama görevi görmektedir. 

- Birbirinden virgülle ayrılan -0p zarf-fiil eki almış fiiller bir 
sonuca bağlanırken aradaki kırılma noktasına noktalı virgül 
getirilmelidir. 

- Son olarak, bitmiş fiile en yakın -0p zarf-fiil eki almış fiilden 
sonra bir işaret konmamalıdır. 

Aşağıdaki örnekte kırılma noktasından sonra sıralanan -0p zarf-fiil eki 
almış fiiller ve virgül işareti örneklenmiştir. Bu cümlede bozulma ve 
rusvayedilme olayı kırılma noktasını oluşturmuştur. Kırılma noktasından 
sonra bu bozgunun sonuçları sıralanmıştır; sıralama yapılırken -0p zarf-fiil 
eki almış fiillerden sonra virgül kullanılmıştır: 

Keçen yıllarda ~abartay Çerkes 'nil) üzerine kelüp beş on pare 
köyül) adamı bi-façlli 'Iliihi ta 'iiIii mel 'ünları bozup, rusvay 
edüp;(KN) on bil)den ziyade adamların ve taysların 1}:ılıçdan 

keçürup, 1).esabsız atların ve tonların ve malların yağma edüp, 
~(atı az adamları balaş olup ketdiler. (KırYur, 424/1-4) 

Cümlelerdeki kırılma noktasının sebeplerin sıralanmasından sonra so
nuçların dizilmesine geçiş noktası olarak görülmesi de mümkündür. Bu
rada da birbirine bağlı olayların art arda dizilmesi söz konusudur. Kırılma 
noktasına kadar sebepler zinciri, kırılma noktasından sonra da sonuçlar 
zinciri sıralanabilmektedir. Bu cümlelerin de birbirine noktalı virgülle bağ
lanması uygun olacaktır. Aşağıda bununla ilgili örnekler yer almaktadır: 
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(i) I:Ialen ulug elçi1]üZ yiberdi1]üz, bizge hergiz cevab 
yazmadı1]uz; bizim bile dostlıl}: l}:ılmadı1]uz. Dostlıl}: nişanesin 
~(1lıp yazıp bildürgey-siz. (KzrYur, 074/19-20) 
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Yukarıdaki (i) sayılı örnek cümlede cevap yazmama ile dostluk kılmama 

arasında amaç-sonuç ilgisi vardır. Dostluk gösterıneme amacıyla mektuba 
cevap verilmemiş olması cümlelerin birbiriyle noktalı virgülle bağlan
masını gerektirıniştir. Bu cümlede sebep kısmında iki ayrı cümle yer 
almaktadır: 1. Uluğ elçüJüz yiberdi1Jüz. 2. Bizge hergiz ceviib yazmadl1JUz. 

Bu cümlelerde biilen zarfı ortaktır ve her iki cümleye de hizmet etmek
tedir. Bu iki cümleden sonra sonuç cümlesine geçilmektedir. Bu geçiş 
noktası da kırılma noktasını oluşturmaktadır. Bu cümleler sonuç olarak 
belirtilen bizim bile dostlı~ ~llmadl1JUz cümlesine "böylece" anlamındaki 
noktalı virgülle bağlanmalıdır. 

(ii) Burungı 'adetçe bolmay-sız, yengi 'adet başladı1Juz, 

ortalıl}:da ya1}şılıl}:ga delalet bolur işler etmey-siz; ant şart siz 
l}:ardaşımızda l~aladır. (KırYur, 075/1-2) 

(ii) sayılı cümlede ise anlaşmada söz verilenlere uyulmadığı, yeni yeni 
uygulamalar yapılmaya başlandığı ve ortalıkta dostluğu sağlayacak işlerin 
işlenmediği sıralanmış ve cümle, anlaşmayı bozma sorumluluğunun bu 
yanlışları yapanın üzerinde olacağını bildiren sonuç cümlesine bağlan
mıştır. "Sorumluluğun yıkılması işi" sonucunun bildirildiği ikinci bölüm, 
sebeplerin zikredildiği ilk bölüme noktalı virgülle bağlanmıştır. 

(iii) Adamlar ne der-siz? Men bu vilayetke yengi keldim; 
alıvaI bilmem. 

(iii) sayılı cümlede geçen men bu viliiyetke yengi keldim cümlesi ile abviiI 

bilmem cümleleri birbirinin ardı sıra dizilmesi gereken sıralı cümleler gibi 
görünebilir. Ne var ki, "usul, yol yöntem bilmeme" anlamındaki abviiI 

bilmem cümlesi kendinden önceki cümleden virgülle ayrılırsa iki cümle 
birbiri ardı sıra diziimiş birbirinden ayrı ve eşit derecede olan durum 
cümleleri olarak görünecektir. Oysa, abviiI bilmem cümlesinde anlatılan 
men bu viliiyetke yengi keldim cümlesiyle cümlede anlatılmak istenen 
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(maksat) güçlendirilmektedir. Cümlede asıl anlatılmak istenen aJ:ıviiZ 

bilmem cümlesi yol yöntem bilmemenin gerekçesini oluşturan ilk bölüme 
(men bu viliiyetke yengi keZdim) noktalı virgülle bağlanırsa, cümlelerin 
arasında "bu yüzden" anlamıyla, maksat ile gerekçe arasındaki anlam 
ilgisi kurulmuş olacak ve anlatılmak istenen güçlenecektir. 

(iv) Mundan könderilgen 'askerimiz bazıneni almaşuvda 

bolmayup şa~dama~( i1}:tiza ederse, be-gayet müşkildir; za1,ımet 
çekerler. (Kır Yur, 42711 -2) 

Yukarıdaki cümlede de za1,ımet çekme işinin gerekçesi olan be-giiyet 

müşkildir ifadesi arasında noktalı virgül "bu yüzden" anlamında kulla
nılmış, böylece aradaki sebep-sonuç ilgisi çeviriyazıda da gösterilmiştir. 

Aşağıdaki (v) ve (vi) sayılı cümlelerde de "bu yüzden" anlamındaki nok
talı virgül kullanılışı örneklenmiştir. 

(v) ElçiIJiz ta1}:ı «Bu nemerselerni bizim ulug padşahımızga 
yazup bildirgey erdiler.» dep ya1}:ın kişilerimizge söyleyip; 
men ulug padşah M u r ii d Ger ey 1j ii n 1,ıazretleri de bolsal~, 
siz ulug padşah ulug 1}:ardaşımızga ma1,ıabbetlik battımızda 

yazganımızça «Bu nemerseler ta1}:ı kün ilgeri keleçek bazı
nemizde ötken bazıneniIJ şun1~arlarıdır.» dep yibergey erdiIJiz . 
... dep (KırYur, 673/13-17) 

Cümle, 

"Elçiniz 'Bu şeyleri bizim yüce hükümdanmıza yazıyla 
bildirselerdi' diye yakın adamlarımıza söylemiş. Bu yüzden, 
yüce hükümdar Murad Gerey Han olarak ben, siz yüce 
hükümdara yazdığım dostluk mektubumda 'Bu şeyler de -
bundan sonra göndereceğiniz hazinemizde- önceki gönderilen 
hazinenin şunkar (kuş ) larıdır. ' diye benim yazdığım gibi 
(yazarak) gönderiniz." ... diye ( ... yazdım). 

anlamına gelmektedir. Cümlenin aslında "bu yüzden" ifadesi lafzen bu
lunmamakta, cümlenin iç anlamında (zımnen) geçmektedir. Bu anlamı ya-
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zıçeviriminde sağlayacak işaret noktalı virgüldür. Dild<:at edilirse cümlenin 
aslında geçen yaJs;ın kişilerimizğe söyleyip ifadesi çeviride yakın adamla
rımıza söylemiş şeklinde görünmekte ve sonunda nokta yer almaktadır. 
Tercümede noktayla ayrılan cümleler ikinci bölüme bu yüzden ifadesi 
eklenerek bağlanmıştır; çünkü hükümdar istenecek şeyleri niçin ayrıntılı 
olarak yazıp istediğinin gerekçesini bildirmektedir. Buradaki sebep-sonuç 
ilgisinin kurulması için metnin ashna noktah virgül getirilmesi gereklidir. 
Aşağıdaki (vi) sayılı cümle de 'ahd ü amiin siz Js;ardaşımızda Js;alur ifadesi 
sonuçtur ve sebep olarak da sözüJüz yalğan bolur ifadesi geçmektedir. 
Burada iki cümle arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin çeviriyazıda "bu 
yüzden" anlamındaki noktah virgülle gösterilmesi gerekir. 

(vi) Ve eger Ten ~aza~darılJıznı zabt Iplmasday bolsalJız 

«Bizim ~aza~darımız emestür ve hem ol ~aza~darga sözümüz 
ötmestür ve ~olımız yetmestür.» dep cevab eter bolsalJuz barça 
sözilJüz yalgan bolur; 'ahd ü aman siz ~ardaşımızda l~alur, 
men ulug padşah C ii n i b e k Ger ey lj ii n l)azretlerimizde 
~(almastur. .. (Kır Yur, 043/17-20). 

Aşağıdaki cümlede de benzer şekilde bozğaJs;lıJs; bolmaJs; il:ıtimiili'nin oluş
maması zapt ü raptda Js;uşür bulunmadığı gerekçesiyle açıklanmıştır; bu 
yüzden iki cümle birbirine "çünkü" anlamı veren noktalı virgülle bağlan
mıştır. 

(vii) Bu tarafdan inşii 'a 'lfiihu ta 'iiIii bozga~h~( bolma~ il)tiınali 

yo~dur; zır-i l)ükümetimizde bolgan bal~ımıznı zapt ü raptda 
~şünmız bolmasdır. (Kır Yur, 508/4-5). 

Aşağıdaki (viii) sayılı cümlede "şöyle yapsaydınız da böylece şu olanlar 
olmayaydı" söz kalıbının örneği yer almaktadır ( ... bundan sonra da yapıla 
gelene uygun olarak göndermeye emir buyuraydınız da yüce hükümdarhk 
adetleri bozulmayayd1.). Burada aradaki sebep-sonuç ilişkisini göstermek 
üzere çeviriyazıda noktalı virgül kullanılması gerekmektedir: 

(viii) Ve hem yalJı bazıne şunl~arlann ve ~arçıgalarını ve tangn 
ni 'meti etmekini ve şandıl~ bile börlı~a kün ilgerü de bolsa 
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(adet üzre yiberürge buyurğay erdigüz; uluğ padşahlıJ.<: (adet
leri bozulmağay erdi. (KırYur, 673/17-19). 

S.Sonuç 
N oktalama işaretlerinin metin yayımlarında gerek çeviriyazılı metinde 
gerekse tercüme de olsun titizlikle kullanılması gerekmektedir. Metni ya
yımlayanın müellifin anlatmak istediğini en doğru şekilde okuyucuya 
sunması noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanmasıyla mümkün ola
caktır. Noktalama işaretleri anlamla doğrudan ilgilidir ve metin yayımcı
sının da metni doğru anlayıp anlamadığının göstergesidir. Bu çalışmada, 
nokta, virgül ve noktalı virgülün anlam üzerindeki etkisi gösterilmeye 
çalışılmış, işaretlerin rastgele kullanılmaması gereği örneklerle ortaya 
konmuştur. 
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