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“BA , KAFA, SER” KEL MELER N N E ANLAMLILI I VE “BA ”
KEL MES NE D VANÜ LUGAT 'T-TÜRK MERKEZL B R YAKLA IM
AN APPROACH TO - THE WORD “BA ” (HEAD) AND
SYNONYMOUSNESS OF THE WORDS “BA , KAFA, SER” - IN DIVANÜ LUGAT 'TTÜRK
lhan UÇAR∗
Özet
Türkçe’nin en eski kelimelerinden biri olan “ba ”, Eski Türkçe
döneminden günümüze kadar Türkçe’nin bütün lehçelerinde ve ivelerinde
kullanılmaktadır. Arapça “kafa”, Farsça “ser” kelimeleri, “ba ” kelimesinin e
anlamlısı olarak Türkçede kullanılmaktadır. Ancak bu kelimelerin sürekli olarak
birbirlerinin yerine kullanılması mümkün olmamaktadır. Bazı lehçelerde ve
a ızlardaki ba /bas farklılı ı Türkçenin ses özellikleriyle ba lantılıdır.
Bazı bitki adları organ adlarıyla türetilmi tir. “Ba ” kelimesi kullanılarak
türetilen birçok bitki adı olmasına ra men “kafa ve ser” kelimeleriyle türetilen
bitki adları pek bulunmamaktadır.
Divanü Lugati'
t-Türk’te “ba ” kelimesi birçok örnekte kullanılmı tır. Bu
örneklerdeki anlam geni li i günümüzdeki anlam geni li iyle paraleldir.
Anahtar Kelimeler: Ba , Kafa, Ser, E Anlam, Divanü Lugati'
t-Türk.
Abstract
The word “ba ”, which is one oldest word in Turkish, have been used in
all dialects and accents of Turkish from Old Turkish period to nowadays. Arabic
“kafa” and Persian “ser” words have been used as synonym of the word “ba ” in
Turkish. However, it is not possible to use these words instead of one another.
“Ba ”, “bas” differences in some dialects and accents is related sound specialities
of Turkish Language.
Some of the plant names derived from organ names. Despite there are
many plant names derived from the word “ba ”. There aren’t many plant names
derived from the words “kafa” and “ser”.
The word “ba ” have been used in many example sentences in Divanü
Lugati'
t-Türk. Extension of meaning in these sentences is parallel to today’s
extension of meaning.
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1. Giri
Türkçe Sözlük’te “sözler arasında anlam birli i olması durumu” olarak
açıklanan e anlam ve “anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler),
anlamda , müradif, müteradif, sinonim” olarak açıklanan e anlamlı kavram
kar ılıkları, dillerin canlı kalmasını sa layan unsurlardır. Türkçe “ba ” kelimesi,
Arapça “kafa” kelimesi ve Farsça “ser” kelimesi kaynaklarda birbirlerinin e anlamlısı
olarak gösterilmektedir.
Diller arasında kelime alı veri i dil kullanıcılarının bilgiyi alma veya bilgiyi
verme ihtiyaçlarından kaynaklanır. Türkçe de de i ik dönemlerde ihtiyaçları
do rultusunda di er dillerden bazı kelimeler almı , di er dillere bazı kelimeler
göndermi tir. Eski Türkçe döneminden günümüze birçok Türkçe kelime hem
Türkçede hem de di er dillerde ya atılmı tır. Türkçenin en eski kelimelerinden biri de
“ba ” kelimesidir (Ata, 2000:87). Bu kelime Orhun kitabelerinde “ba , doruk, tepe”
anlamlarında kullanılmaktadır: t(a)m(a)g ıduk b(a) da süñ(ü) d(ü)m(i)z / (Onlarla)
Tamag kutsal tepesinde sava tık (Tekin, 2008:37-38); yüz[(i)ñe] b(a) ıña bir
t[(e)gm(e)di….] / (ama) yüzüne (ve) ba ına bir ( ok bile) de medi (Tekin, 2008: 32-33).
Clausen de “yüzi e ba ı a bir t[egmedi] örne ini vermektedir (Clausen, 1972:375).
Uygur metinlerinde de “ba ” kelimesi “ba , ba kan, uç, sınır” anlamlarında
kullanılmaktadır: ötrü tegin ba ın tö itip…. / o zaman prens ba ını e ip…. (Hamilton,
1998:20).
Türkçenin lehçe ve ivelerinde “ba ” kelimesi Türkiye Türkçesindeki
anlamlarıyla kullanılmaktadır. Kelimenin “ba ” ekli Türkiye Türkçesi, Azeri, Ba kurt,
Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen ve Uygur Türkçelerinde ya amaktadır (TLS).
Türkçenin bazı ivelerinde (Kazak Türkçesi) ve a ızlarında (Tunceli A zı) kelimenin
“bas” olarak ya aması Eski Türkçenin s / kar ıtlı ından kaynaklanmaktadır. Eski
Türkçedeki s / kar ıtlı ını, A. Batmanov’un tespit etti i gibi bir s ve a ız farklılı ı
olarak kabul etmek ve bazı ça da Türk lehçeleri ile Türkiye Türkçesi a ızlarında
görülen benzer ekilleri de bu s ve a ızlarının devamı olarak de erlendirmek daha
do ru olacaktır. Zira yakın bo umlanmalı bu iki ünsüz arasında böyle bir a ız
farklılı ının do ması kabul edilebilir bir fonetik olaydır (Buran, 2007:126). Ba kelimesi
fonetik de i melerle Türkçenin bütün varyasyonlarında kullanılmaktadır. Bu
kelimenin yanında Arapça kafa kelimesi, KE’den ba layarak EAT, Ça atayca ve O uz
grubu lehçelerinde; Farsça kelle kelimesi ise Özbek, Uygur, Türkmen ve Türkiye
Türkçesinde kullanılmaktadır. Genel Türkçede ’li bir kelimenin Çuva çada l olması
gerekiyorken ba kelimesi pu biçiminde kullanılmaktadır. S. Ça atay, bu durumunun
teklik 3. ki i iyelik eki + e eklenmesiyle pul+ e > pu e > pu de i imleriyle
olu tu unu dü ünmektedir (Do an, 2005:146).
Talat Tekin, Altay dilleri Teorisi’nin temel direklerinden olan r//z ve l// ses
denkliklerinden hareketle “ba ” kelimesindeki / / foneminin daha eski bir /l/
foneminden geldi ini köken bilim açısından ifade ederek “balıq” kelimesiyle
ba lantısını kurmaktadır (Tekin, 2003:71).
“Ba ” kelimesi Eski Türkçeden günümüze birçok eserde kullanılmı ve bu
kelimeyle çok sayıda deyim ve atasözü yapılmı tır. Türkçenin en eski kelimelerinden
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gönderilmi tir. Çincede “ba , ba kan”; Arapçada “ba , ba kan, reis, önde gelen”;
Farsçada “ba , ba kan, üst makam”; Urducada “ba , lider, önder”, Rusçada “kafa,
kelle”; Ermenicede “ba kan, reis, hayvan ba ı, kelle”; Macarcada “ba a a”;
Romencede “ba kan, amir”; Bulgarcada “birinci, ilk, yönetici, ba kan”; Sırp-Hırvatçada
“ba , ba kan, öncü, geminin ön tarafı”; Arnavutçada “ba kan, müdür”; Yunancada
“ba , ba kan, yönetici” anlamlarında kullanılmaktadır. Çıban anlamındaki “ba ”
kelimesinin ise Bulgarcada ve Arnavutçada kullanımı vardır (Karaa aç, 2008: 84-85).
Anadolu a ızlarında “çıban, yara” anlamının yanında, “reis; iyi, güzel, ölçüde
tartının üzerine çıkan” anlamları da vardır (Gülensoy, 2007:118).
2. “Ba , kafa, ser” kelimelerinin e anlamlılı ı: E anlamlı kelimelerin bir
kısmı, aynı dil içerisindeki söyleyi zenginli inden kaynaklanırken, bir kısmı da diller
arası kelime alı veri inden kaynaklanmaktadır. Di er dillerden alınan e anlamlı
kelimelerin bazıları da kavramlardaki küçük farkları ortaya koymaktadır. Dilimize
alınan e anlamlı kelimelerin dile yerle mesinden sonra, kullanım sıklı ı açısından, e
anlamlı kelimeler arası tercih sorunları ortaya çıkmaktadır (Uçar, 2010:38). Türkçede
“ba , kafa, ser” kelimeleri e anlamlı olarak birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Türk
Dil Kurumu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Bilimi Bölümünün ortakla a hazırladı ı
E ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlü ü’nde “ba ” kelimesinin e ve yakın anlamlıları
“sarrafiye / esas / temel / ba langıç / ser / kafa / çıban” olarak gösterilmektedir
(EYAKS). Bu sözlükte “kafa” kelimesi için ise “ser / bellek / zihin / zekâ / zihniyet”
kelimeleri e ve yakın anlam olarak gösterilmektedir (EYAKS). “Ser” kelimesi için de
“kafa / ba / reis / ba kan / limonluk” kelimeleri e ve yakın anlam olarak
verilmektedir. E ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlü ü’nde “ba , kafa, ser”
kelimelerinin e ve yakın anlamlısı olarak “kelle” kelimesi gösterilmezken, “kelle”
kelimesinin e ve yakın anlamlısı olarak “ba , kafa” kelimeleri gösterilmektedir
(EYAKS). Güncel Türkçe Sözlük’te ise “kelle” kelimesinin anlam geni li inde “teklifsiz
konu mada ba , kafa” kar ılı ı verilmektedir (GTS).
Deyimi olu turan kelimelerin yerleri de i tirilemez. Bir dildeki deyim ba ka
dile kelime kelime aktarılamaz. "Ba ı çekmek" öncü, lider anlamında bir deyimdir.
"Ba " ile "kafa" kelimeleri e anlamlıdır. Ancak bu deyimde "ba " kelimesi "kafa"
kelimesiyle de i tirildi inde, “ba ı çekmek” deyimiyle ilgisi olmayan, farklı bir deyim
ortaya çıkar: "Kafayı çekmek." Bu yeni deyimin eski deyimle hiçbir anlam ba lantısı
yoktur.
“Ba ” kelimesinin bir insan organı anlamının haricinde di er anlamlarda
kullanılması di er dillerde de söz konusudur. Ba la ilgili deyimler arasında ba ın asıl
anlamı dı ında birçok farklı anlamlarını içeren deyimler bulunmaktadır. Ba ;
"dü ünce", "karar" gibi soyut anlamlarda kullanılabildi i gibi hem Türkçede hem de
Korecede "ba langıç" anlamında kullanılmaktadır (Türközü, Ferendeci 2004:96).
“Ba ” kelimesiyle olu turulmu birçok yer adı da vardır. Birçok yer adında
geçen ba ’a, co rafi anlamda genellikle ‘kaynak, suyun çıktı ı yer’ gibi anlamlar
verilmi se de bir ırma ın bir ba ka ırmakla birle me noktası olabilece i de gözden
uzak tutulmamalıdır (Aydın, 2008:203).
Eski Anadolu Türkçesi dönemi tıp eserlerinde de “ba ” kelimesi farklı
anlamlarıyla kullanılmı tır. Bu dönemde “kafa” kelimesi “ba ” kelimesinin e anlamlısı
olarak bazı eserlerde geçerken; “kafa” kelimesinin do rudan kafatası anlamında
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kemükdür” (Uçar, 2009:150). Kafatası kar ılı ı olarak Tuhfe-i Mübarizi’de “ba
çana ı”, (Erda ı, 2000:108), Miftahü'
n-Nur ve Hazainü'
s-Sürur’da “ba çenakı” ( ahin,
1994:221), Hulasa-i Tıbb’ın Kütahya nüshasında “ba çomcesi” (Külcü, 2009:50) olarak
da kullanılmı tır. Ayrıca “yara” anlamındaki “ba ”ın sözlüklerde farklı madde ba ına
ta ınmasıyla paralel olarak “ba ba ı / yara ba ı” (Erda ı, 2000:200) eklinde bir
kullanım Tuhfe-i Mübarizi’de kar ımıza çıkmaktadır.
Celâlüddin Hızır Pa a’nın Müntahab-ı ifâ’sında; irvanlı Mahmud’un
Kemâliyye’sinde;
bn-i
erif’in
Yadigar’ında;
Sabuncuo lu
erefeddin’in,
Cerrahiyyetü’l-Haniye, Mücerrebnâme ve Terceme-i Akrabâdîn-i Harezm âhî adlı
eserlerinde “ba ” kelimesinin e anlamlısı veya kafatası anlamında “kafa” kelimesinin
kullanımına rastlanmamı tır.
2.1.
Güncel Türkçe Sözlük’te “ba , kafa, ser” kelimelerinin anlamları:
Türkçe “ba ” kelimesine Güncel Türkçe Sözlük on dört, Arapça “kafa” kelimesine altı,
Farsça “ser” kelimesine ise iki anlam vermektedir. Bu kelimelerin e anlam farklılı ını
göstermek açısından Güncel Türkçe Sözlük’teki anlamlandırmalar önem ta ımaktadır.
Her üç kelimenin de anlamlandırmasında birbirlerine gönderme yapılmasına ra men
anlam geni li i açısından farklılıklar göstermektedir.
2.1.1. Güncel Türkçe Sözlük’te “ba ” kelimesinin anlamları:
•

nsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, a ız vb. organları kapsayan, vücudun
üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser.

•

Bir toplulu u yöneten kimse.

•

Ba langıç.

•

Temel, esas.

•

Arazide en yüksek nokta.

•

Bir eyin genellikle toparlakça ucu.

•

Bir eyin uçlarından biri.

•

Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet.

•

Sarraflık hakkı.

•

Bir eyin yakını veya çevresi.

•

"Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün" anlamlarında
birle ik kelimeler yapan bir söz.

•

Güre te pehlivanların ayrıldıkları be derecenin en yükse i:"Ba a güre mek."

•

denizcilik Deniz teknelerinde ön taraf.

•

eskimi Çıban

2.1.2. Güncel Türkçe Sözlük’te “kafa” kelimesinin anlamları:
•

nsan ba ı, ser.

•

Hayvanlarda genellikle a ız, göz, burun, kulak vb. organların bulundu u vücudun en
ön bölümü.

•

Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp ta ının veya cevizin büyük boyu.
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Mekanik bir bütünün parçası.

•

mecaz Kavrama ve anlama yetene i, zekâ, zihin, bellek

•

mecaz Görü ve inançların etkisi altında beliren dü ünme ve yargılama yolu, zihniyet.

2.1.3.

Güncel Türkçe Sözlük’te “Ser” kelimesinin anlamları:

•

Ba , kafa.

•

Ba kan, reis.

2.2.
Güncel Türkçe Sözlük’te “ba , kafa, ser” kelimeleriyle kurulu
atasözü, deyim ve birle ik fiiller: “Ba , kafa ser” kelimeleriyle kurulu birçok atasözü,
deyim ve birle ik fiil bulunmaktadır.
2.2.1 Güncel Türkçe Sözlük’te “ba ” kelimesiyle ilgili atasözü, deyim ve
birle ik fiiller:
(biriyle) ba a çıkmak

(bir eyle) ba a
çıkmak

ba a gelmeyince
bilinmez
ba a vermek
ba dille tartılır
ba e mek
ba göstermek

ba
ba
ba
ba

ba ı ba lanmak

ba ı belada olmak

ba ı dara dü mek

ba ı daralmak
ba ı gö e ermek
(veya de mek)

ba ı dönmek

ba a güre mek
ba lamak
döndürmek
eldeyken
göz etmek

ba a gelen (dert)
çekilir
ba a ır gerek, kulak
sa ır
ba bulmak
ba edebilmek
ba etmek
ba göz olmak
ba ı belaya girmek
(veya u ramak)
ba ı darda kalmak

ba a gelmek
ba a rıtmak
ba
ba
ba
ba

çevirtmek
edememek
gelmek
ı a rımak

ba ı çatlamak
ba ı derde girmek

ba ı ho olmamak

ba ı için

ba ı kazan gibi olmak

ba ım gözüm üstüne

ba ımla beraber

ba ına balta kesilmek
(veya olmak)

ba ına bela açmak

ba ına bela almak

ba ına bela olmak
(veya kesilmek)

ba ına bir hâl gelmek

(birinin) ba ına
çalmak

ba ına çalsın!

ba ına çıkarmak

ba ına çıkmak

ba ına çorap örmek

ba ına dert açmak

ba ına dert olmak
(veya kesilmek)

ba ına dikilmek

ba ına dikmek

ba ına dolamak

ba ına gaile açmak

ba ına geçirmek

ba ına gelen
ba makçıdır
ba ına güne geçmek
(birinin) ba ına kâhya
kesilmek
ba ına karalar
ba lamak

(bir yerin veya bir
i in) ba ına gelmek
ba ına i açmak
ba ına kakmak (veya
kakınç etmek)
(bir i in veya eyin)
ba ına oturmak
ba ına ta dü mek
(veya ya mak)

ba ına devlet (veya
talih) ku u konmak
ba ına dünyanın
belasını sarmak
(birinin) ba ına
geçmek
(birinin) ba ına
gelmek
ba ına i çıkarmak
(birinin) ba ına
kalmak

(birinin) ba ına
ek imek
(bir eyin) ba ına
geçmek
ba ına (...) gelmek
ba ına i çıkmak
ba ına kan çıkmak
ba ına sarmak

ba ına taç etmek

ba ına vurmak

ba ına yıkmak

ba ın ba ı, ba ın da
ba ı var

ba ı nâra yanmak
ba ına vur, a zından
lokmasını al
(bir eyin) ba ında
beklemek (veya
durmak)
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(birinin) ba ında
de irmen çevirmek

ba ında kavak yeli
(veya yelleri) esmek

ba ından almak

ba ından a a ı
kaynar sular
dökülmek

ba ından atmak

ba ından büyük
i lere giri mek (veya
kalkı mak)

ba ından geçmek

(bir i in veya eyin)
ba ından kalkmak

ba ından korkmak

ba ından savmak

(bir yerin) ba ında
olmak

ba ında paralansın

ba ında torbası eksik

ba ını acemi berbere
teslim eden,
pamu unu cebinden
eksik etmez

ba ını a rıtmak

ba ını alıp gitmek

ba ını ba lamak

ba ını beklemek

ba ını belaya sokmak

ba ını bo bırakmak

ba ını çatmak

ba ını dik tutmak

ba ını dinlemek
ba ını gözünü
yarmak

ba ını ate lere
yakmak
ba ını bir yere
ba lamak
ba ını çıkarmak

ba ını bir yere
sokmak
ba ını derde sokmak

ba ını döndürmek

ba ını duman almak

ba ını istemek

ba ını kaldırmamak
(veya kaldıramamak)

ba ını kurtarmak

ba ının altında

ba ının çaresine
bakmak

ba ının derdine
dü mek
ba ını ta tan ta a
vurmak

ba ını ortaya koymak
ba ını vermek
ba ı sıkılmak (veya
sıkı mak)
ba ı üstünde yeri
olmak
ba ı zapt olunmamak

ba kıç vurmak

ba nereye giderse
ayak da oraya gider
ba sa lı ı, dünya
varlı ı
ba tan çıkmak
ba ta (veya ba ında)
bulunmak (veya
olmak)

ba ını ka ımaya
(veya ka ıyacak)
vakti olmamak
ba ının altından
çıkmak
(birinin) ba ının etini
yemek

ba ını koltu unun
altına almak
ba ını nâra yakmak
ba ının gözünün
sadakası

ba ını toplamak

ba ını uçurmak

ba ını yakmak

(birinin) ba ını
yemek

ba ı sa olsuna
gitmek

ba ı sıkıya gelmek

ba ı ta a de mek

ba ı tutmak

ba ı yastık yüzü
görmemek
ba kes, ya kesme

ba kıç olmak

ba ko mak

ba koymak

ba olan bo olmaz

ba ol da istersen
so an ba ı ol

ba olmak

ba sallamak

ba tan a mak

ba tan çıkarmak

ba tan kara etmek

ba tan kara gitmek

ba ta ta ımak

(gemi) ba
tutamamak

(bir yere) ba tutmak

ba üstünde tutmak

ba (veya ba ı)
çekmek
ba yastı ı ba
derdini bilmez

ba (veya ba ını)
alamamak

ba ı yastı a dü mek
ba kesmek
ba kırılır (veya
yarılır) fes (veya
börk) içinde, kol
kırılır yen (veya
kürk) içinde

ba üstünde yeri var

ba vermek

ba yakmak

ba yapmak

...-nın ba ında

ba ını ezmek

ba ı yerine gelmek

ba yemek
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gelmek (veya yer
almak)

2.2.2 Güncel Türkçe Sözlük’te “kafa” kelimesiyle ilgili atasözü, deyim ve
birle ik fiiller:
kafa atmak
kafa göz yarmak

kafası bulanmak

(biriyle) kafa bulmak
kafa kafaya vermek
kafası almamak (veya
sarmamak)
kafası dolmak

kafası durmak

kafası düzelmek

kafası ile oynamak

kafası karı mak (veya
allak bullak olmak)
kafasına esti i gibi

kafası kazan (gibi)
olmak
kafasına geçirmek

kafası kızmak

kafasına dank etmek

kafasına girmek

kafasına göre

kafasına koymak

kafasına sı mamak

kafasına girmemek
kafasına söz
girmemek

kafasına uymak

kafasına vura vura

kafa sallamak

kafasından çıkarmak
(veya atmak)
kafasını ezmek
kafasını ka ıyacak
vakti olmamak
kafasının bir tahtası
eksik (veya noksan)
(olmak)
kafasını sarmak (veya
açmak)

kafa cilalamak
kafa kalmamak

kafa eskitmek
kafa patlatmak

kafası bir dünya

kafası bozulmak

kafası dönmek

kafası dumanlanmak
kafası i lemek (veya
çalı mak)

kafasını i letmek

kafasına vur,
ekme ini elinden al
kafasında im ek
çakmak
kafasını kaldırmak

kafasını kırmak

kafasını kullanmak

kafasını kurcalamak

kafasının dikine
gitmek

kafasının etini yemek

kafasının konta ı
atmak

kafasından geçirmek

kafasını sokmak

kafasını ta tan ta a
çarpmak (veya
vurmak)
kafasını vurmak
kafası (veya kafasına)
takılmak
kafa (veya kafasını)
dinlendirmek

kafasını tütsülemek
kafası sersem sepet
(olmak)

kafasını uçurmak

kafası yerine gelmek

kafa tutmak

kafa (veya kafasını)
i irmek

kafa (veya kafasını)
ütülemek

kafa (veya kafayı)
çekmek

kafaya almak

kafaya çıkmak

kafa yapmak

kafayı (bir yere)
vurmak

kafayı bulandırmak

kafayı bulmak

kafayı de i tirmek
kafa yok!

kafası i mek

kafayı tütsülemek
(veya dumanlamak)
kafa yormak

kafayı ü ütmek

kafasına vurmak
kafasında tutmak
kafasını kaldırmamak

kafasını toplamak
kafası sarmamak
kafası yerinde
olmamak
kafa (veya kafasını)
karı tırmak
kafa (veya kafayı
veya kafasını)
dinlemek
(bir eyi) kafaya
takmak
kafayı çalı tırmak
(veya i letmek)
kafayı yemek

2.2.3. Güncel Türkçe Sözlük’te “ser” kelimesiyle ilgili atasözü, deyim ve
birle ik fiiller:
serde ... var, ser verip sır vermemek, ne yârden geçilir ne serden, eflake ser
çekmek.
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2.3.
Güncel Türkçe Sözlük’te “ba , kafa, ser” kelimeleriyle olu turulmu
birle ik sözler: “Ba , kafa ser” kelimeleriyle olu turulmu birçok birle ik söz
bulunmaktadır.
sözler:

2.3.1. Güncel Türkçe Sözlük’te “ba ” kelimesiyle olu turulmu

birle ik

ba a aç

ba a ırlık

ba a rısı

ba a rısı

ba akortçu

ba aktör

ba aktris

ba altı

ba altı

ba antrenör

ba asistan

ba a a ı

ba bakan

ba ba

ba ba a

ba bayan

ba bayi

ba belası

ba bezi

ba bıça ı

ba bodoslaması

ba bu

ba çavu

ba danı man

ba dekorcu

ba delege

ba denetçi

ba denetmen

ba dizgici

ba doktor

ba döndürücü

ba dönmesi

ba dümenci

ba dümeni

ba eczacı

ba efendi

ba eksper

ba eser

ba eski

ba fiyat

ba gardiyan

ba garson

ba gedikli

ba hakem

ba halatı

ba havlusu

ba hekim

ba hem ire

ba hostes

ba imam

ba kafiye

ba kahraman

ba kaldırı

ba kaldırmak

ba karakter

ba kâtip

ba katsayı

ba kemancı

ba kent

ba kesit

ba ke i

ba kilise

ba ki i

ba komutan

ba konakçı

ba konsolos

ba kö e

ba kumandan

ba lahana

ba mabeyinci

ba makale

ba mal

ba mekân

ba misafir

ba muallim

ba mubassır

ba muharrir

ba murakıp

ba müdür

ba müezzin

ba müfetti

ba mühendis

ba mürettip

ba müsevvit

ba mü avir

ba müzakereci

ba nokta

ba oda

ba oyuncu

ba ö retmen

ba örtü

ba örtüsü

ba papaz

ba parmak

ba pehlivan

ba piskopos

ba rahip

ba rejisör

ba rol

ba sa lı ı

ba savcı

ba spiker

ba ehir

ba taban

ba tabip

ba tacı

ba tanımaz

ba teknisyen

ba ucu

ba ucu

ba uzman

ba ülke

ba üstü

ba üstüne

ba vekâlet

ba vekil

ba vezir

ba vurdurmak

ba vurmak

ba vuru

ba vurulmak

ba yapıt

ba yardımcı

ba yargıcı

ba yastı ı

ba yaver

ba yazar

ba yazı

ba yazman

ba yemek

ba yıldız

ba yönetmen
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ba yukarı

ba a ba

ba ı açık

ba ı ba lı

ba ıbo

ba ıbozuk

ba ı bütün

ba ı dertte

ba ı devletli

ba ı dik

ba ı dimdik

ba ı dinç

ba ı dumanlı

ba ı havada

ba ı kabak

ba ı kalabalık

ba ı önünde

ba ı yerde

ba ı yukarıda

ba ı yumu ak

ba ına buyruk

ba tan savma

akba

alaba

altınba

baltaba

büyükba

deliba

demirba

elmaba

erba

iriba

kancaba

karaba

Kızılba

kocaba

küçükba

sallaba

sıkma ba

tokmakba

topba

üst ba

ya ba

ye ilba

astsubay ba çavu

astsubay kıdemli
ba çavu

adam ba ı

adımba ı

asesba ı

a çıba ı

atba ı

ayba ı

ay ba ı

bacaba ı

barba ı

bezirgânba ı

binba ı

borazancıba ı

böcekba ı

bölükba ı

çarkçıba ı

çeriba ı

çe me ba ı

çe niciba ı

çıbanba ı

da ba ı

da ba ı

dakika ba ı

dersba ı

dört ba ı mamur

dü üncüba ı

eleba ı

e ekba ı

hafta ba ı

hahamba ı

hamalba ı

hekimba ı

humbaracıba ı

ırgatba ı

i ba ı

kamçıba ı

kayaba ı

kervanba ı

kırkyılın ba ı

kocaba ı

koçba ı

kolba ı

koltukba ı

köprüba ı

Köprüba ı

kö eba ı

kumba ı

ku ba ı

ku çuba ı

kuyruklu yıldız
ba ı

liste ba ı

madde ba ı

masaba ı

mehterba ı

meme ba ı

mimarba ı

müneccimba ı

obaba ı

ocakba ı

odaba ı

omuz ba ı

onba ı

oymakba ı

ön yüzba ı

ördekba ı

pazarba ı

pınar ba ı

saat ba ı

sarbanba ı

satır ba ı

sekbanba ı

semazenba ı

sofra ba ı

söz ba ı

suba ı

ahinciba ı

tepeba ı

Tepeba ı

ustaba ı

yanı ba ı

yârenba ı

yılanba ı

yılba ı

yi itba ı

yüzba ı

canla ba la

bir ba ına

adam ba ına

ba lı ba ına

çocuk ba ına

kadın ba ına

kendi ba ına

kız ba ına

ki i ba ına

parça ba ına

tek ba ına

yalnız ba ına

aklı ba ında

i ba ında
e itim

masaba ında

yanı ba ında
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sözler:

2.3.2. Güncel Türkçe Sözlük’te “kafa” kelimesiyle olu turulmu birle ik

kafa çıkı ı

kafa dengi

kafa sesi

kafa i çisi

kafa kâ ıdı

kafa koçanı

kafakol

kafatası

kafası bo

kafası bulutlu

kafası çatlak

kafası dumanlı

kafası iyi

kafası kıyak

kafası kontak

kafası küflü

kafası örümcekli

kafası tembel

kalın kafa

kurukafa

kuru kafa

ta kafa

sözler:

2.3.3. Güncel Türkçe Sözlük’te “ser” kelimesiyle olu turulmu

serasker

serazat

serdengeçti

serdümen

serencam

serhat

serlevha

sermaye

sermest

sermestane

sermuharrir

sermürettip

serpu

sersefil

sertabip

seryaver

birle ik

3.
“Ba , kafa, ser” kelimeleriyle olu turulmu bitki adları: Türkçede
kullanılan bitki adlarının büyük bir kısmının Türkçe kökenli olması dil zenginli imiz
bakımından önem ta ımaktadır. Türkçede bitki adlarının çoklu u, ülkemizin çok
zengin bitki türlerine sahip olu undan kaynaklanmaktadır. Herhangi bir bitkinin
Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı adlarla adlandırılması olgusu ise, Türkçede
özellikle yerel a ızlarda, bitki türlerinin sayısından kat kat fazla bitki adlarının
bulunması sonucunu do urmu tur. Bu adlandırmalardaki çe itli benzetme ve
ba da tırmalar ilgi çekicidir (Önler, 2004:1).
Eski Anadolu Türkçesinden günümüze bazı bitki adları organ adları kullanılarak
olu turulmu tur. Bitkilerin adlandırmaları bazen “ot, a aç, çiçek, diken, kök” gibi
kelimelerin yardımıyla yapılırken bazen de anlam kayması (de i mesi) yoluyla
yapılmı tır. Anlam de i mesiyle yapılan bu adlandırmaların hayvan ve organ
adlarıyla yapılmı olanlarının da sayısı oldukça fazladır: “sı ırdili, itmemesi,
meryemeli” (Küçüker, 2010:402).
3.1.

“Ba ” kelimesiyle olu turulmu bitki adları:

Aba ba ı

Da larda yeti ip da lıların yedi i hıyar gibi dikenli bir ot; yer
mürveri (DLT IV).

Adi altınba ak

Yaban çiçe i (TYÇ).

Akba

Papatya (TTAS); karnabahar (TTAS); tane tutmamı ekin ba a ı, bir
çe it beyaz bu day bk. akbu day (TTAS); ekine tane tutturmayan bir
bitki hastalı ı (TTAS); nce ve sık yapraklı, beyaz çiçekli bir yabani ot,
ayvadana (TTAS); Bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Boyar madde olarak
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kullanılır. (TBAS).
Akba lı

Civanperçemi (TBAS).

Alaba

Bot. Turpgillerden, algama benzeyen bir bitki (GTS); Yaprakları
lahanaya benzeyen, kökü algamdan daha büyük olan ve yeme i
yapılan bir çe it bitki (TTAS).

Altınba

Genellikle Ege bölgesinde yeti en, yuvarlak, kalınca kabuklu güzel
bir kavun türü (GTS); 1. Kabu u sarı benekli, çok tatlı bir çe it kavun.
2. Sarı, kalın kabuklu bir çe it lezzetli üzüm. 3. Süpürge yapılan, mavi
çiçekli bir ot (TTAS); Da çayı (TBAS); Altınba ı denilen bir ot
(LME).

Altınba ak

Ölmez çiçek (TBAS).

Altuni kö eli kırkba

Yaban çiçe i (TYÇ).

Balba ı

Da çayı (TBAS).

Ba ak

1. Arpa, bu day, yulaf vb. ekinlerin tanelerini ta ıyan kılçıklı ba ı. 2.
hlk. Tarlalarda, ba larda dökülmü veya tek tük kalmı olan ürün
(GTS); tahıl ve meyveleri dev irdikten sonra geriye kalan döküntüler
(TTAS); darı ba a ı (LME).

Ba akçık

Çiçeklerde ba a ı olu turan çiçek demeti veya toplulu u (GTS).

Ba çık

Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu ta ıyan torbacık, ha efe
(GTS); Sapsız çiçeklerin etlenmi bir ana eksen üzerinde sık ve çok
sayıda yerle erek olu turdukları rasemöz çiçek durumu (BTS).

Ba lâhana

Yaprakları sıkı, yuvarlak ba lı lahana (GTS).

Ba lı ot

Ekinler arasında biten yabanî ot (TTAS).

Ba ak

Tahıl ve meyveleri dev irdikten sonra geriye kalan döküntüler
(TTAS); 1. Ba ak: Bu day ba a ı. 2. Ba lanmı bu day demeti. 3.
Tomurcuk. 4. Asmalardaki küçük salkımlar (TTAS).

Cavurba ı

Mü külüm (TBAS).

Çilba

Yav an (TBAS).

Dikenba ı

Topuz (TBAS).

Dokuzba lı

Ak çöpleme (TBAS).

E ik ba lı kangal

Yaban çiçe i (TYÇ).

Engerekba ımsı
emzikotu

Yaban çiçe i (TYÇ).

Garaba kekik

Eflatun çiçekli adaçayına benzer bir tür kekik (MAS).

Garaba ot

Mor çiçekli, kara tohumlu, ho kokulu, ya ı çıkarılıp sancıya kar ı
içilen bir ot (MAS).
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Gökba

Tarlalarda yeti en, mavi çiçekli bir çe it bitki, peygamber çiçe i
(TTAS); Peygamber çiçe i. (TBAS); Yaban çiçe i (TYÇ).

Göl karaba ı

Yaban çiçe i (TYÇ).

Gâvurba ı

Mü külüm (TBAS).

Kadıba ı

Lale (TTAS).

Karaba

Ballıbabagillerden, çiçekleri mavi veya menek e renginde ba akçıklar
durumunda olan güzel kokulu bir bitki (GTS); 1.bk. karaba ak-1. 2.
Pancar. 3. Bir cins ot. 4. Mısırlarda olan bir mantar (TTAS); kı a
dayanıklı sert bu day (TTAS); Karaba otu, ke i otu (TBA).

Karaba lı

Karaba otu, ke i otu (ATBT).

Kelba

Süsen (TBAS).

Ke i ba ı

Mü külüm (TBAS).

Kırkba otu

10-80 cm yükseklikte, yumrulu, çok yıllık, sarı çiçekli ve otsu bir
bitkidir. Bk. Çatlak otu. E anl. Arslanaya ı. Arslankula ı, Patlangaç
(TBAS); Yaban çiçe i (TYÇ).

Kocaba

Do u Anadolu'
da, yol ve tarla kenarlarında yeti en, 30-150
santimetre yüksekli inde, iki yıllık otsu bir bitki (Onopordon
acanthium). 4. hlk. Pancar, eker pancarı (GTS); 1. Pancar, eker
pancarı. 2. Turp. 3. Lahana (TTAS).

Kocaba ı

Gengel (TBAS); mavi renkli çiçe i ve nohut büyüklü ünde tohumu
olan bir buçuk metre boyundaki dikenli bir ot (LME).

Kuzuba ı

Kuzu ki ni i (TBAS); Geni yapraklı, kalın köklü yenilen bir bitki
(TTAS).

Morba

Da sümbülü (TBAS); Mü külüm (TBAS).

Salkım ba ak

Tek veya birle ik ba akların salkım eklinde olu turdu u bitki (GTS).

Topba

Bot. Anadolu'
da özellikle Tokat yöresinde yeti tirilen açık renkli, orta
boy yapraklı ve tatlı içimli bir tür tütün. (GTS); Salep. (TBAS).

Yılanba ı (ilanba ı)

Bir çe it sarma ık yemi i (LME).

3.2.
“Kafa” ve “ser” kelimeleriyle olu turulmu bitki adları: “Ba , kafa,
ser” kelimeleri e anlamlı kelimeler olmasına ra men bitki adlandırmalarında
genellikle Türkçe “ba ” kelimesi tercih edilmi tir. “Kafa” kelimesi kullanılarak
türetilen bitki adına “toskafa kavunu: adam otu” (TBAS) örne i vardır.
4.
Divanü Lugati't-Türk’te “ba ” kelimesinin kullanımı ve anlam
geni li i: Divanü Lugati'
t-Türk’te “ba ” kelimesi a ırlıklı olarak,
“insan ve
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hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, a ız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya
önünde bulunan bölüm” anlamında kullanılmı tır. Bu anlamdan ba ka; bir eyin
genellikle toparlakça ucu, herhangi bir nesnenin uç kısmı; ba langıç; arazide en yüksek
nokta, yüksekte olan taraf; ileride olan, en önemli, en üstün; arpa, bu day, yulaf vb.
ekinlerin tanelerini ta ıyan kılçıklı bölümü ve yara, çıban anlamlarında da
kullanılmı tır.
4.1.
Divanü Lugati't-Türk’te insan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun,
a ız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm anlamında ba :
Öküz adhakı bol ınça, buza ı ba ı bolsa y g / Öküz aya ı olaca ına buza ı
ba ı olmak daha iyidir “ (DLT I, 2006:59).
Erik erini ya lı , ermegü ba ı kanlı / Çalı anın duda ı ya lı, erinenin ba ı
kanlı (DLT I, 2006:70).
Ütrük ötün ogrılayu yüzge bakar / Hileci alçak kimse hırsız gibi yüze bakar
Elkin ta up bermi a ı ba ra kakar / Misafiri kovarak vermi oldu u yeme i
ba ına kakar (DLT I, 2006:102).
Öpkem kelip ogradım / Öfkem geldi u radım
Arslan layu kökredim / Arslan gibi kükredim
Alplar ba ın togradım / Yi itlerin ba ını do radım
Emdi meni kim tutar / imdi beni kim tutar (DLT I, 2006:125).
Ol ba ı ütti / O ba ın saçlarını yaktı, üttü (DLT I, 2006:171).
Koy ba ı ütüldi / Koyunun ba ındaki kıllar ütüldü (DLT I, 2006:193)
Er ba ın orpattı / Adam ba ını ürpertti, saçını da ıttı (DLT I, 2006:259).
Anı ba ı a rıdı / Onun ba ı a rıdı (DLT I, 2006:273).
Bir toyın ba ı a rısa kamu toyın ba ı a rımaz / (Müslüman olmayan) bir din
ulusunun ba ı a rırsa bütün din ulularının ba ı a rımaz (DLT I, 2006:274 / (DLT III,
2006:169)).
Anı ba ı isirgendi / Onun ba ı isiriklendi (DLT I, 2006:290).
Tangut süsin ü ikledi / Tankut askerini ü ümü ken vurdu
Ki i ı ın elikledi / O ki ilerin i iyle alay etti
Erin atın belikledi / Askerlerini, atlarını arma an kıldı
Bulun bolıp ba ı tıgdı / Tutsak olup ba e di (DLT I, 2006:307).
Taz ba ı ıjmaklandı / Kelin ba ı bozuldu, kelli i arttı (DLT I, 2006:313).
Tatsız Türk bolmas, ba sız börk bolmas / Acemsiz Türk, ba sız börk olmaz
(DLT I, 2006:349).
Telim ba lar yuwaldımat / Birçok ba lar yuvarlandı
Ya ı andın yawaldımat / Dü man ondan yava ladı
Küçü anı keweldimet / Kuvveti gev edi
Kılıç kınka küçün sı dı / Kılıç kına gücün sı dı (DLT I, 2006:397).
Abang kolsam udhu barıp /E er isteseydim ardısıra varıp
Tutar erdim süsin tarıp / Askerini da ıtarak onu tutardım
Bulun kılıp ba ı yarıp / Tutsak edip ba ını yarardım
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Bulu barça manga yı dı / Nesi varsa kurtulmak içim önüme yı dı (DLT I,
2006:399).
E yek ayur ba ım bolsa sundurida suw içgeymen / E ek, ba ım esen olsa
denizden su içerim, der (DLT I, 2006:492).
Itım tutup kudhı çaldı / Köpe im onu tutup yere çaldı
Anı tüsin kıra yoldı / Onun tüyünü büsbütün yoldu
Ba ın alıp kudhı saldı / Ba ını koparıp a a ıya saldı
Bo uz alıp tükel bo du / Bo azını yakalayıp tamamen bo du (DLT II, 2006:24).
Olar ikki ba ra kakı dı / Onlar birbirlerinin ba ına vuru tular (DLT II,
2006:105).
Ba ra kakıldı / Ba a kakıldı (DLT II, 2006:135).
Er ba ın tamka süsündi / Adam ba ını duvara vurur göründü (DLT II,
2006:152).
Uragut ba ın sukındı / Kadın ba ını yıkadı (DLT II, 2006:153).
Er ba ı taz ardı / Adamın ba ı kelle ti (DLT II, 2006:178).
Ol anı ba a kakturdı / O, onun ba ına kakturdı (DLT II, 2006:191).
Anı
2006:233).

tonı ba ı a sarmaldı / Onun elbisesi ba ına toplandı, dolandı (DLT II,

Anı ba ı a ta kırçaldı / Onun ba ına ta de di (DLT II, 2006:234).
Tatsız Türk bolmas, ba sız börk bolmas / Tatsız Türk, ba sız börk olmaz (DLT
II, 2006:281).
Anı ba ra kaktı / O, onun ba ına hafifçe vurdu (DLT II, 2006:293).
Basmıl süsin komıttı / Basmıl askerini co turdu
Barça kelip yumıttı / Hepsi gelip toplandı
Arslan taba emitti / Arslan tarafına yöneldi
Korkup ba ı tezginür / Korkup ba ı döner (DLT II, 2006:312).
Er ba ın tüngitti / Adam ba ını e di (DLT II, 2006:326).
Ya nat kılıç ba nı üze kakkıl yara / Kılıcı onun ba ı üstünde parlat; ona kak,
yarala
Bıçlıp anı boynı takı kalkan tura / Onun boynunu ve tura kalkanını da biçerek
(DLT II, 2006:356).
Yunt ba ın yularlap… / At ba ını yularlayarak, ba layarak ye (DLT III, 2006:9).
Tapu ta yarar, ta ba ı yarar / Hizmet ta ı yarar, ta ba ı yarar (DLT III,
2006:58).
Uragut ba ın yoldı / Kadın ba ını kurtardı (DLT III, 2006:64).
Korkmı ki ige koy ba ı ko
görünür (DLT III, 2006:126).

görünür / Korkmu

adama koyun ba ı çift

Ba / ba (DLT III, 2006:151).
Söbi ba / Yuvarlak olmayan uzun ve sivri olan ba , kafa ((DLT III, 2006:217).
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Eren ıdhıp söke turdı / Adamlar gönderip diz üstü oturdu
Ba ı boynın söke turdı / Ba ına boynuna sö mekte devam ederdi
Ufut bolup büke turdı / Utanarak büküldü
Udhu kama tiben tigdi / Beni kovalama diye ba e di (DLT III, 2006:230-231).
4.2.
Divanü Lugati't-Türk’te bir eyin genellikle toparlakça ucu, herhangi
bir nesnenin uç kısmı anlamında “ba ”:
Iwrık ba ı kazlayu / brik ba ı kaz gibi
Sa rak tolu közleyü / Sürahi dolu göz gibi
Sakınç kudhı kizleyü / Çukura (kuyuya) gizleyerek
Tün kün bile sewnelim / Gece gündüz sevinelim (DLT I, 2006:100).
Börini ortak, kuzgunu
ba ında (DLT I, 2006:439).
4.3.

yı aç ba ında / Kurdunki ortak, kuzgununki a aç

Divanü Lugati't-Türk’te ba langıç anlamında “ba ”:

Erdem ba ı tıl / Edebin ba ı dil (DLT I, 2006:107, 336 / DLT III, 2006:133).
4.4.
Divanü Lugati't-Türk’te arazide en yüksek nokta, yüksekte olan taraf
anlamında “ba ”:
Ögreyüki mında ok / Gerçekten âdeti böyledir
Munda adhın tegde ok / Bundan ba ka ortaya çıkan sebep de vardır
Atsa ajun u rap ok / Dünya ok atsa
Ta lar ba ı kertilür / Da ların ba ı kertilür (DLT I, 2006:160).
Kaklar kamu kölerdi / Kuru yerler hep gölerdi
Ta lar ba ı ilerdi / Da ba ları göründü
Ajun tını yılırdı / Göze ili ti, dünyanın solu u ılıdı
Tütü çeçek çerke ür / Türlü çiçekler sıralandı (DLT I, 2006:179).
Edgülügni suw adakında kemi ba ında tile / yili i su aya ına at, ba ında ara
(DLT II, 2006:112).
Art ba ı tal urdı / Da ba ında tipi koptu (DLT II, 2006:179).
Kaklar kamu kölerdi / Kuru yerler büsbütün gölerdi
Ta lar ba ı ilerdi / Da ba ları göründü, göze ili ti
Ajun tını yılırdı / Dünyanın solu u ısındı
Tütü çeçek çerke ür / Türlü çiçek sıralandı (DLT II, 2006:283).
“ba ”:

4.5.

Divanü Lugati't-Türk’te ileride olan, en önemli, en üstün anlamında

Ya ını a ıklasa ba ka çıkar / Dü man a a ı görülürse ba a çıkar (DLT I,
2006:305).
4.6.
Divanü Lugati't-Türk’te arpa, bu day, yulaf vb. ekinlerin tanelerini
ta ıyan kılçıklı bölümü anlamında “ba ”:
Konak ba ı sedhregi y g / Çavdar ba ının seyre i iyidir (DLT I, 2006:384).
4.7.

Divanü Lugati't-Türk’te yara anlamında “ba ”:

Ba alıktı / Yara azdı bozuldu (DLT I, 2006:191).
Ba ı anı alıktı / Onun yarası azdı
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Kanı yozup turuktı / Kanı çok akıp durdu
Balı bolup tagıktı / Yaralanıp da a çıktı
Emdi anı kim tutar / imdi ona kim yeti ir (DLT I, 2006:191).
Yıglap udhu artadım / Arkasından a layarak bozuldum
Bagrım ba ım kartadım / Ba rımın yarasını de tim
Kaçmı kutu irtedim / Kaçan saadeti aradım
Ya mur küni kan saçar / Gözüm ya mur gibi kan saçar (DLT I, 2006:272).
Ba titik titti / Yara çok acıdı (DLT I, 2006:386).
Ot ba ı pütürdi / laç, em yarayı sa alttı (DLT II, 2006:72).
Ba tersindi / Yara azdı (DLT II, 2006:240).
Ba tuttı / Yara zonkladı (DLT II, 2006:291).
Ba bütti / Yara kapandı (DLT II, 2006:294).
Ba yinetti / Yara sa aldı, ye nildi (DLT II, 2006:317).
Bu ba ol eligi ı ka bu ul an / Bu, daima kanı akan bir yaradır (DLT III,
2006:53).
Er ba ka yakı yakdı / Adam yaraya yakı yaktı (DLT III, 2006:62).
Yüknüp man a imledi / Boyun e ip bana i aret etti
Közüm ya ın yamladı / Gözüm ya ını sildi
Bagrım ba ın emledi / Ba rımın yarasını sa alttı
Elkin bolup ol keçer / Konuk olup geçti (DLT III, 2006:84-85).
Ol ba ka yakı yakturdı / O yaraya yakı yapı tırttı (DLT III, 2006:96).
Köni barır keyiknin közinde adhın ba ı yok / Düz giden geyi in gözünden
ba ka yarası yok (DLT III, 2006:151).
Ba bütsedi / Yara iyile meye ba ladı (DLT III, 2006:283).
Ol ba ın tüknedi / O, yarasını da ladı (DLT III, 2006:301).
Anı yetip sün üledi / Ona yeti ip süngüledi
Ba ın yandru yan ıladı / Yine yarasını yeniledi
Eren bayup mün iledi / Adamlar zenginle ip nimet buldular
Anın alpın kara bogdı / Onun yi itlerini kırarak bo du (DLT III, 2006:406).
5.

Sonuç ve De erlendirme

“Ba ” kelimesi Eski Türkçe döneminden günümüze kadar Türkçenin bütün
lehçelerinde ve ivelerinde kullanılan en eski kelimelerinden biridir.
Türkçede ba kelimesinin e anlamlısı olarak “kafa ve ser” kelimeleri
kullanılmakla birlikte özellikle deyimler ve atasözlerinde e anlamlılık yarı e
anlamlılı a dönü mektedir. Deyimlerde kelime de i ikli i anlam de i ikli ine yol
açtı ı için e anlamlı da olsa “ba , kafa, ser” kelimeleri birbirlerinin yerine
kullanılamamaktadır. Deyimi olu turan kelimelerin yerleri de i tirilemez. Bir dildeki
deyim ba ka dile kelime kelime aktarılamaz. "Ba ı çekmek" öncü, lider anlamında bir
deyimdir. "Ba " ile "kafa" kelimeleri e anlamlıdır. Ancak bu deyimde "ba " kelimesi
"kafa" kelimesiyle de i tirildi inde, “ba ı çekmek” deyimiyle ilgisi olmayan, farklı bir
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deyim ortaya çıkar: "Kafayı çekmek." Bu yeni deyimin eski deyimle hiçbir anlam
ba lantısı yoktur.
Eski Anadolu Türkçesi dönemi tıp eserlerinde de “ba ” kelimesi farklı
anlamlarıyla kullanılmı tır. Bu dönemde “kafa” kelimesi “ba ” kelimesinin e anlamlısı
olarak eserlerde geçerken; “kafa” kelimesinin do rudan kafatası anlamında kullanımı
da vardır. Hulasa-i Tıbb’da “ba ın kafası” eklindeki kullanımı “ba ve kafa”
kelimelerinin anlam farklılı ı açısından fikir vermektedir. Ayrıca, kafatası kar ılı ı
olarak Tuhfe-i Mübarizi’de “ba çana ı”, Miftahü'
n-Nur ve Hazainü'
s-Sürur’da “ba
çenakı”, Hulasa-i Tıbb Kütahya nüshasında “ba çomcesi” olarak da kullanılmı tır.
Tuhfe-i Mübarizi’de “yara” anlamındaki “ba ”ın sözlüklerde farklı madde
ba ına ta ınmasıyla paralel olarak “ba ba ı / yara ba ı” eklinde bir kullanımı “ba ”ın
ikinci anlamını kuvvetlendirmektedir.
Celâlüddin Hızır Pa a’nın Müntahab-ı ifâ’sında; irvanlı Mahmud’un
Kemaliyye’sinde;
bn-i
erif’in
Yadigar’ında;
Sabuncuo lu
erefeddin’in,
Cerrahiyyetü’l-Haniye, Mücerrebnâme ve Terceme-i Akrabâdîn-i Harezm âhî adlı
eserlerinde “ba ” kelimesinin e anlamlısı veya kafatası anlamında “kafa” kelimesinin
kullanılmaması yazarlarımızın Türkçe kelime tercihlerini göstermesi açısından önem
ta ımaktadır.
Bitki adlarının bir kısmı organ adlarından yararlanılarak yapılmı tır. Bitki
adlarında tespit etti imiz 39 dokuz tane “ba ” kelimesi kullanılarak yapılan kelime
olmasına ra men “kafa ve ser” kelimeleri kullanılarak olu turulmu bitki adları pek
bulunmamaktadır.
Eski Türkçeden günümüze bazı kelimelerde görülen anlam daralması “ba ”
kelimesinde görülmemi ; bu kelime anlam bütünlü ünü koruyarak günümüze kadar
gelmi tir. Divanü Lugati'
t-Türk’te de “ba ” kelimesinin kullanımı ve anlam geni li i
günümüzdeki anlamlarıyla ba lantılıdır. nsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun,
a ız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm; bir eyin genellikle
toparlakça ucu, herhangi bir nesnenin uç kısmı; ba langıç; arazide en yüksek nokta, yüksekte
olan taraf, ileride olan, en önemli, en üstün; arpa, bu day, yulaf vb. ekinlerin tanelerini ta ıyan
kılçıklı bölümü ve yara anlamlarında “ba ” Divanü Lugati'
t-Türk’te de kullanılmı tır.
“Ba , kafa, ser” kelimelerinin birbirlerinin yerine kullanılması birçok ifadede,
özellikle deyimlerde, anlam farklılı ı ortaya çıkarmaktadır. Bu kelimelerin e anlamlı
olarak kullanılmasında yazarların tercihi “ba ” kelimesinden yana olmu tur.
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