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 ‚KAPI ve EŞİK‛ KELİMELERİ ÜZERİNE 
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ÖZET 

Bu makalede, kişinin dış dünya ile şahsî dünyası arasında bir geçiş vazifesi 

üstlenen ‘kapı’ ve ‘eşik’ kelimeleri üzerinde durulmuştur. Kapı ve eşik kelimeleri 

tarihî ve çağdaş lehçelerimizde nasıl kullanılmıştı? Anlam yolculuğunda hangi 

eserlerde kimler tarafından, ne şekilde ve hangi kalıplarla ifade edilmişti? Bu 

sorular, ilk yazılı belgelerden bugüne kadar gelen eserlerin tanıklığından 

hareketle cevaplandırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Kapı, yeşik ~ eşik, Türk lehçeleri, anlam bilimi 

 

 ABOUT THE WORD "KAPI and EŞİK‛ 
 

ABSTRACT 

In this article, they are put emphasis on words ‚kapı‛ and ‚eşik‛ which are 

undertaking a transition mission between outer world and person’s individual 

world. How were the words ‚kapı‛ and ‚eşik‛ used in historical and 

contemporary dialects? Who stated them using which way and which models in 

journey of meaning. These qustions are tried to be answered in the light of 

testimonies of first writings remained. 
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          Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar 

veya bölme açıklığı anlamında kullanılan kapı (TS, 2005: 1068) kelimesi, 

Türk toplumunun sosyal ve kültürel kimliğini belirleyen temel yapı 

taşlarından biridir. İnsanoğlunun dış dünya ile şahsî dünyası arasında 

perde vazifesi gören kapının tarihî ve günümüz lehçelerdeki 

görünümüne geçmeden evvel kökeni hakkında bilgi vermenin faydalı 

olacağı kanaatindeyiz. 

 

Clauson (1072: 583), kapı kelimesini farazî bir *kap- ‘örtmek’ kelimesine 

dayandırmış –ığ ekini de f.i.y. ekinin eklenmesiyle türemiş somut bir isim 

olarak vermiştir. İkinci hecedeki vokalin –ı- olduğunu; fakat bazı Uygur 

metinlerinde kelimenin ikinci hecesinde –a- daha sonrada dudak 

ünsüzünün yuvarlaklaştırıcı etkisiyle –u- haline dönüştüğünü 

söylemiştir. Bizce bu şekillerin ‚anlam bakımından birbirine oldukça yakın 

olan ve aynı kökten türediği açık olan bu iki kelimenin bir gövdenin dal şekilleri 

olması mümkündür‛ (Arslan Erol, 2008: 315). Sevortyan (1997: K- 274-275), 

‚Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov‛ eserinde kelimeyi iki grupta ele 

almıştır: kapı (I) ‘1. Kapı (tüm kaynaklarda), kuzu kapan 2. Kabul odası, kabul 

salonu (Direvnetyurskiy Slovar), sultan sarayı 3. Bulunma yeri, bulunma 4. 

Hizmet, hizmet yeri 5. Hapishane 6. Çatısız balkon; dışarısı; kapka (II) 1. Kapı, 

kuzu kapı, kent kapısı, kapı kanadı 2. Ev, ev işleri anlamlarını vermiştir. 

Kelimenin yapısını da kapı, kapıg- kap- ‘kapatmak’tan Ø veya –g eki ile 

oluşmuş bir araç/ alet ismi olarak vermiştir. Doerfer de bu köken 

açıklamasına katılmış ve kelimenin Moğolcanın lehçelerine geçtiğini de 

eklemiştir. Eren, kelimenin kökenini kap- (~kapa-) köküne dayandırmış, 

ayrıca Muhamedova’nın Türkmence gap- kökünü yap-köküyle 

birleştirmesinin de yanlışlığına işaret etmiştir.  
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Biz, Muhamedova’nın görüşünün haklı olduğu düşüncesindeyiz. Gap- 

(kapı kelimesinin kökenini kap- fiiline dayandırırsak) ile yap- kelimeleri 

arasında semantik olarak bir yakınlık vardır. Şöyle ki, yap- kelimesinin 

Eski Uygur Türkçesi’nde ve Kâşgarî’de ‘kurmak, yapmak, inşa etmek’ 

anlamı yanında ‘kapamak/örtmek’ anlamı da vardır. Karşılaştırmayı yap- 

‘örtmek’ ve kap- ‘kapatmak’ şeklinde ele alırsak iki kelime arasında 

doğrudan bir anlam yakınlığının olduğu da ortaya çıkacaktır. 1 

 

Araştırmacıların çoğu, ;apıġ, ;apġa, ;apġa; kelimelerinin kökenini farazî 

*;ap- fiiline dayandırmışlardır. Şerbak da kelimeyi, *kap- olarak 

vermiştir: kapa- > kap- +a fiilin intensif şeklini tahmin etmiştir, ancak onun 

kap isminden geldiği tahmini de vardır: kap+a- (Sevortyan, 1997: K-263-

264). Biz de Şerbak’ın kelime kökeni hakkında yaptığı ikinci tahminin 

doğru olduğu kanaatindeyiz. Kelimenin kökenini *kap- fiiline 

dayandırmak yerine semantik açıdan kap isminde aramak yanlış olmasa 

gerek. Çünkü semantik açıdan kapı, bir çeşit odanın veya evin açıklığını 

örten, güvenliğini, gizliliğini sağlayan, dışarının olumlu, olumsuz etkilerine 

karşı evi veya odayı koruma vazifesi üstlenen kapak konumundadır.  

 

                                                 
1 Clauson (1972: 870-871), sözlüğünde yap- kelimesinin ‘inşa etmek (mes. duvar); kapatmak 

(kapı); (şeyleri) kapamak/örtmek; (şeyleri) birbirine yapıştırmak, (şeyleri) beraber koymak’ vs. 

anlamlarına yer verirken kelimeyi çokanlamlı (polisemantik) olarak değerlendirmiştir. 

Ancak Sevortyan, Vambery ve Räsänen Clauson’un aksine kelimenin anlamlarını iki ayrı 

maddede eşgösterenliymiş gibi vermişlerdir: (I) et- eyle- (II) kapa-/ört-. Gerçekte kelime 

eşgösterenli değildir. Clauson’un da ifade ettiği gibi anlamı genişlemiş kelimelerden biridir. 

Bugün Standart Türkiye Türkçesinde kelime genellikle inşa etmek, kurmak anlamında 

kullanılmaya başlanmış, örtmek anlamındaki yap- anlamı ise kaybolmuştur (Kıpçak grubu 

lehçelerinde örtmek anlamıyla yaşamaya devam etmektedir.) Ancak bugün ‘ört-’ anlamı, 

Standart Türkiye Türkçesinde yap- kelimesinin türemiş şekilleri olan yapış-, yapışık, yapışkan, 

yapışıcı, yapıştırıcı vb. örneklerinde devam etmektedir.   
 

 



 
E.ATMACA VE R.ADZHUMEROVA                        SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2010-II)                         

26 

 

Eski Türkçede kapıġ biçiminde olan kelime, XII. yüzyıldan sonra 

kelimenin sonundaki patlayıcı ġ# sesi, açıklık uyumuna bağlı olarak #ı# 

sesinin içerisinde erimiştir (~ fusion). Eski Türkçeden günümüze kadar 

kapıg> kapığ> kapıw> kapuw > kapū > kapu > kapı biçimlerinde tarihî bir seyir 

takip etmiş kapı kelimesinin ek kök ayrımı da muhtemelen kap (isim) +ı- 

(i.f.y.) ve –g (f.i.y.) eklerinin getirilmesiyle türetilmiş isim olmalı. Hatta 

kap kelimesi de türemiştir. Hacıeminoğlu’nun (1991: 181) ‚Türk dili ile 

ilgilenen araştırmacılar yapı ve şekil meselelerini aşıp Türkün ve Türkçenin 

mantık sistemine ulaşmalıdırlar. Esasen milletin tasavvur ve yorumu isabetli 

keşfedilmezse, kelime tahlillerinde başarılı olmak da mümkün değildir‛ 

sözlerinden hareketle kelimenin mantık sistemi üzerinde düşünmeye 

başladık. Acaba kelimemizi farazî bir *ka (-/+ ?) basamak köküne 

dayandırabilir miyiz? Şayet böyle yaparsak p ekine ne diyeceğiz? Ek, 

isimden fiil mi, yoksa fiilden isim mi yapmaktadır? Gabain’in ‚Eski 

Türkçenin Grameri‛ (2000: 54) kitabında fiilden isim yapma ekleri içerisinde 

seyrek biçimde kullanılan –p top ‘hep, bütün’ (*to—‘dolu olmak’) ekinin 

olduğuna işaret etmesiyle kapı kelimesinin kökeninin *ka- ‘örtmek, 

kapatmak’ kök fiiline dayandırabileceğimiz sonucuna vardık. 

 

Sevortyan (1997: K-274-275), Clauson’u destekler nitelikte *kap- fiiline 

dayandırmış ama kelimenin isim mi fiil mi kökünün tespitinde kap+la- 

‘çepeçevre sarmak, kuşatmak, her yanını örtmek’ biçimini de göz ardı 

etmemeliyiz diyerek gerçekte kelimenin isim olduğuna işaret etmiştir. 

Kap ismi, alt kategorisinde kendisinden türemiş geniş bir kavram alanıyla 

(~ sprachfeld-semantic field) yer alır:  kap+lık ‘defter, kitap vb.ni 

kaplamaya yarayan’; kap+lı ‘ciltli’; kap+ak (<<ġak) ‘her türlü kabın üstünü 
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örtmeye veya deliği kapamaya yarayan nesne’; kap+ak+çık ‘küçük kapak’; 

kapaklı ‘kapağı olan’; kapaksız ‘kapağı olmayan’ vb. 

 

Eski Uygur Türkçesinden itibaren kap isminden türemiş kapag kelimesiyle 

aynı kökten türemiş kapıg kelimeleri arasında da konak ve konuk 

kelimelerindeki ilişkiye benzer bir durum, aynı kökten gelen iki veya 

daha fazla kelimede görülen ses ve anlam farklılaşması, fonksiyon 

değişmesi olarak tanımlanan ‘morfo-fonemik değişiklikler’2 olayı söz 

konusudur.  

 

Tenişev ve diğerlerinin ‘Türk Dillerinin Tarihî Karşılaştırmalı Grameri. Söz 

Varlığı‘ (Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков) 

(2001: 510-511), çalışmasında kapı kelimesi tarihî ve çağdaş lehçelerimizde 

üç farklı görünümde verilmiştir:  

       a) *qapıχ: ‘1. Kapı (tüm kaynaklarda) 2. Avlu kapısı’ Tarihî 

lehçelerden Eski Uygur, Karahanlı, Uygur, Orta Uygur, Oğuz, Harezm, 

Çağatay Türkçelerinde, modern lehçelerden Azeri, Karaim, Kumuk, 

Nogay Türkçeleri ve Uygur Türkçesi ağızlarında farklı anlamlarda 

kayıtlıdır. Kökenini de gap- ‘kapat-’ fiilinden – χ ekiyle oluşmuş araç/alet 

anlamındaki isimdir. (Doerfer, Sevortyan).  

       b) *qapχa Karahanlı, Uygur Türkçesi, Orta Türkçe, Başkurt, Tatar 

Türkçesi gapga; Karakalpak, Kazak Türkçesi gagpa; Kırgız Türkçesinde 

gapga; Özbek Türkçesinde gåpga; Çuvaş Türkçesinde harha (< Tatar 

Türkçesinde) Kelime, a) avlu kapısı (tarihî şivelerden Karahanlı, Uygur; 

                                                 
2 Bizim morfo-fonemik değişiklikler şeklinde ifade ettiğimiz fonetik olayı, Yunus 

Memmedov, ‚Ses ve Anlam Bilimi İtibariyle Farklılaşma‛ makalesinde ‘fono-semantik 

farklılaşma’ (1989-297); Mehmet Kara, Ayrı Düşmüş Kelimeler kitabında ‘fono-semantik 

başkalaşma’ (2004: 15) biçiminde ele almıştır. 
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modern şivelerden Tatar, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek) şehir kapısı 

modern şivelerden Kırgız Türkçesinde; dış kapı ve kale kapısı Orta Uygur 

Türkçesinde; kuzu kapı modern şivelerden Karakalpak Türkçesinde b) 

Kapı Özbek Türkçesinin ağızlarında c) Ev, ev işleri Tatar Türkçesinin 

ağızlarında kullanılmaktadır. Kökenini de qap- ‘kapat-’ kelimesine –χa 

ekinin getirilmesiyle oluşmuş isim olarak vermiştir.  

      c) qapaχ tarihî lehçelerden Eski Uygur Türkçesinde, Orta Kıpçak 

Türkçesinde gabag; Ermeni Kıpçak Türkçesinde habah; Harezm 

Türkçesinde gabaχ; modern şivelerden Karaim gabag ve gabah; Balkar 

Türkçesinde gabag; Kumuk gabag; Tatar Türkçesinin ağızlarında kabak; 

Nogay Türkçesinde gabag; Orta Tatar ağızlarında gapgag olarak kayıtlıdır. 

‘1) Avlu kapısı (tüm kaynaklarda geçer.) 2) Kapı (Eski Uygur Türkçesi, 

Ermeni Kıpçakçası, Harezm Türkçesi) 3) Kent, (Karaim Türkçesi) kasaba 

(Balkar Türkçesi + ‘aul’); aul Nogay Türkçesi ağızlarında; ev, ev işleri 

(Tatar Türkçesi ağızlarında) 4) Çadırcık, dükkân (Harezm Türkçesi) 

anlamlarında kayıtlıdır. gapaχ kelimesinin kökenini gap-/gapa- ‘kapat-’ 

fiilinden türemiştir.     

 

Kapı kelimesi Orhon yazıtlarında (Tekin, 2006: 147) kapıg biçiminde 

‘kapı’; Uygur Türkçesinde (1968: 166) kapag~kapıg biçimlerinde ‘kapı’; 

Kâşgarî’de kapga biçiminde ‘büyük kapı, kale kapısı’ (I,425-7); kapuğ 

biçiminde ‘kapı’ (I,48-27) kapug eli – kapı önündeki başlık, meydanlık vs; 

(II,11-5 vs; III, 49-12) Kelime Kutadgu Bilig’de ḳapuġ biçiminde ‘kapı’ 

anlamıyla kayıtlıdır.   

tözü tın toḳırḳa ölüm bir ḳapuġ 

 kirür bu ḳapuġḳa yorıġlı ḳamuġ 
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        (Bütün canlılar için ölüm bir kapıdır yürüyenlerin hepsi bu kapıdan 

geçer) (1134) 

 

Kelime, Nehcü’l- Ferādîs’te ḳapuġ biçiminde ‘kapı, hizmet’ ,Kün toġışı 

tarafında bir qapuġı bar erdi taqı kün batışı tarafında taqı bir qapuġı bar 

erdi (37-15) olarak kayıtlıdır. Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2007: 123) 

ḳabı/ḳabu/ḳapı/ḳapu biçimlerinde ‘kapı’ anlamıyla kayıtlıdır. Kapı 

kelimesinin yanı sıra Arapçadan geçen bāb ‘kapı’ (21);  işik/eşik 

biçimlerinde ‘eşik, kapı’ (116); Moğolcadan geçen ‘eşik, kapı eşiği; 

başlangıç’ anlamındaki bosuġa (Karaağaç, 2003: 196) kelimeleri de 

kullanılmıştır.            

 

Kelime Eski Oğuz Türkçesi metinlerinde ve sonraki dönemlerde yazılan 

metinlerde ‘kapı’ temel anlamının yanında ‘gelir, geçim, kısmet veya bilgi 

vs. sağlayan yer, kaynak veya imkân ve konu mesele’ biçiminde mecazlaşarak 

anlam yelpazesini genişlettiği görülür.  

 

Kelime Mahmud bin Kâdî-i Manyas’ın GT’de 1. Kapı ,Bu kitābuŋ sekiz 

bābını cennetüŋ sekiz kapusına misāl kılmuşdur (5b-11) 2. Konu, mesele 

,Padişâh bunuŋ hâli selâmetine şâd oldı ve her kapudan söz açıldı (28a-

8), HT’de ‘bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan 

duvar veya bölme açıklığı’ *004b/18+, İM’de ‘kapı’ (3536), TİKT (M)’de 1. 

Bina, ev veya odalara girilip çıkılan yer (268a/4) 2. Huzur, kat, sığınılacak 

yer (267b/6) 3. Şehrin etrafını çevreleyen surlar arasındaki büyük giriş, 

çıkış yeri (248b/3) 4. Dinî, manevî özellikte maddî olmayan giriş yeri 

(230a/2), FN’de 1. ‘Kapı; ev; dergâh; saray; daire’ (5723) 2. Gelir, geçim, 

kısmet veya bilgi vs. sağlayan yer, kaynak veya imkân (4947) MM’de 
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kapu ‘kapı, bir yere girip çıkarken geçilen yapı açıklığı’ (127); bir ihtiyaç 

olduğu, sıkıntıya düşüldüğü zaman başvurulan yer, makam (59), MT’de 

Kapı (54a–11), F’de taŋrı teālā kapusu Allah yolu (4a–1), Müc.’de Osmanlı 

Devleti’nde resmî görev yeri, devlet dairesi (22b/5) olarak kayıtlıdır.   

 

Kâmûs-ı Türkî’de ve TS’de kapı, ‚gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, 

kaynak veya imkân‛ anlamı yanında ‚1. Bir yere girip çıkarken geçilen 

ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı 2. Bu 

açıklıktaki açılıp kapanan kanat 3. Gidere yol açan gereksinim 4. Tavla 

oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi 

kullanmasına engel oluna yer 5. Devlet dairesi 6. mecazlaşmış Ev gezmesi 

için gidilen yer‚ anlamları da vardır. Ayrıca Kâmûs-ı Türkî’de kelimenin 

TS’den farklı olarak ‘1. Bir hizmetçinin hizmet gördüğü ev veya konak. 2. 

Herhangi bir ihtiyaç için başvurulan yer veya kimse 3. mecazlaşmış Söylenilecek 

bir söze veya bulunulacak bir teklif veya ricaya veriş niteliğindeki bahane, yol’ 

anlamları da vardır. TS’de bu anlamların kayıtlı olmaması kelimenin XX. 

yüzyılın başlarından itibaren anlam daralması yaşadığını da gösterir. 

TS’de de kelimenin Kâmûs-ı Türkî’den farklı olarak 6. maddedeki mecazî 

anlam kayıtlı değildir. Dolayısıyla kelime, bu mecazî anlamı yeni 

kazanmıştır. DS’de kapı (I) Sokak, dışarı (II) Hükümet, mahkeme (1993: 

VIII–2632); gapı (gapu) ‘kapı’ (1993: VI-1916); enik kapı (enikli kapı, ennikli 

kapı) ‘eski han ya da köy evleri kapılarının ortasında, girip çıkmaya 

yarayan bir kişilik küçük kapı’ (1993: IV-1758) gapuçalıh ‘bahçe kapısı’ 

(1993: VI-1917) koltuk kapısı ‘eski evlerde arabalardan ve yüklü 

hayvanlardan başka insanların girip çıktıkları kapı’ (1993: VIII-2912); 

kuzuluk (kuzuluk kapısı) ‘büyük kapıların ortasındaki küçük kapı; Kapı 
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kanadı; Çatıya, dama açılan kapı’ (1993: VIII-3023) anlamlarıyla 

kayıtlıdır.  

 

Kapı kelimesi, Türk boyları tarafından birbirine benzer şekillerde ve 

anlamlarda da kullanılmıştır: 

       Oğuz Grubu lehçelerinde kapı kelimesi 

       Azerbaycan Türkçesinde gapı ‘girip çıkmak için evin ya da binanın 

vs. duvarında açık yer ve onu kapamak için tahta ya da demirden 

yapılmış nesne ve mecazlaşmış ev’; kepeng ‘yeraltı evin, ambarın kapısı; 

alttan yukarı açılan kapı’ (2006: 684); gapıcıg ‘küçük kapı’ (2006: 44); 

alagapı ‘evlerin büyük sokak kapısı, giriş kapısı’ (2006: 92) 

       Ayrıca Farsça dervâze ‘kapı, kale kapısı; şehir kapısı’ kelimesi darvaza 

şeklinde ‘büyük giriş kapısı’ anlamında kullanılır. Azerbaycan 

Türkçesinde bu kelimeyle ilgili bir atasözü de vardır: Deveci ile dost olanın 

darvazası gen gerek ‘deveci ile dost olanın giriş kapısı geniş olmalıdır’. 

darvazasını felek vur- ‘mutsuz ol-‘ (2006: 542) 

        Gagauz Türkçesinde tokat ‘kapı’; tokatçık ‘kapıcık’ (1991: 243); fendi 

kapu ‘gizli kapı’ (1991: 95) tokattan çevirmek ‘kapıdan çevir-‘ (1991: 243) 

        Kırım-Tatar Türkçesinde bosağa ‘kapı eşiği’ (2007: 352), (bosağan 

altından olsa da, kene kunün komşuna tüşe ‘eşiğin altından da olsa günün 

yine de komşuna düşer’); ḳapı ‘kapı’; yol (azbar) ḳapısı ‘dış kapı’; araba ḳapı 

‘büyük giriş kapısı’; yan ḳapı ‘yan kapı (eki (çifte) ḳanatlı ḳapı)’; baş ḳapı 

‘ana kapı’. 

        Türkmen Türkçesinde bosaga ‘kapının eşik bölümündeki tahta’; Bir 

şeyin, olayın başlangıcı (1962: 105); gabsa ‘evin veya pencerenin önündeki 

açılıp kapatılan ağaç kapı’ (1962: 128); gapı ‘evin giriş kapısı, evin ön 
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kapısı, kapının dış yüzeyi eşik’; derveze ‘büyük geniş avlu kapısı’ (1962: 

250) 

 

Kapı kelimesi, seyrek olarak Kıpçak grubu lehçelerinde kapka, ;aķpa ve 

*gapχa biçimlerinde Kırgız Türkçesinde kapka ‘sokak kapısı, şehir kapısı’; 

Kazak Türkçesinde ;aķpa ‘dış kapı’ (2003: 277); Kumuk Türkçesinde 

qapu ‘kapı’ (2003: 264); Tatar Türkçesinde kapka ‘yapı, duvar, tahta 

duvarlarda girip çıkmak için mahsus boşluk ve onun kapısı’ (1977-1981: 

45), Başkurt Türkçesinde ḳapḳa (ḳapı) ‘kapı, giriş kapısı’ (1993: 631); 

Nogay Türkçesinde ‘kapı’ (Eren, 1999: 208); Karakalpak Türkçesinde 

‘kapı‘ (Eren, 1999: 208) anlamında kullanılmaktadır. 

 

Kıpçak ve Karluk grubu lehçelerinde kapı kelimesi daha çok esik, eşik, işik, 

äşäk, izik vb. kelimelerle karşılanmıştır. Oğuz grubu lehçelerinde eşik 

kelimesi daha çok ‘kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak’ 

anlamındayken Çağdaş lehçelerin bir kısmında da eşiğe Moğolcadan 

alıntı bosağa ~ bosaga denilmiştir: Azerbaycan Türkçesinde busaga, Tatar 

Türkçesinde busaga, Başkurt Türkçesinde buhaga; Nogay, Karakalpak ve 

Kazak Türkçelerinde bosago; Kırgız Türkçesinde bosogo; Altay 

Türkçesinde pozogo. Özbek Türkçesinin ağızlarında bosaga; Uygur 

Türkçesinde bosuga; Şor Türkçesinde pozaga; Tuva Türkçesinin 

ağızlarında bozaga; Yakut Türkçesinde mod’ogo; Çuvaş Türkçesinde 

puwaha kelimesinin anlamları a) Eşik (kapının) (Azerbaycan ağızlarında 

hariçtir. Çünkü onlarda sahne, darağacı) b) Kapı çerçevesi, kapı sövesi 

(Nogay, Karakalpak ve Kırgız Türkçelerinde) c) Kapı yanındaki yer; 

çadırın arka kısmı (Şor) (Tenişev, 2001: 512)dır.   
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Oğuz grubu lehçelerinde kapı kelimesinin kullanılmasına karşılık, 

Kıpçak ve Karluk grubu lehçelerin yeşik~yesik~esik kelimesi 

kullanmaktadır. Clauson (1972: 260), kelimenin kökeni hakkında 

herhangi bir açıklama yapmamış yalnızca threshold ‘eşik’, NE’de -ş- (-j-, -z-

) farklı şekillerde ve bazen ‘kapı’ anlamında geçtiğini kaydetmiştir. 

Sevortyan, işik kelimesinin anlamına ‚Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih 

Yazıkov‛ (1974: 396- 398) çalışmasında geniş bir yer ayırmıştır: ‘1. Kapı; 

avlu kapısı; kuzu kapı; kapı kirişi; kapı sövesi 2. Astrolojide üç harfliler ve kapısı, 

eşiği (Drevnetyurskiy Slovar) 3. Kulübe kapısını örten; perde, örtü 4. Giriş 5. 

Eşik (kapının); keman, mandolin müzik aletleri için altlık 6. Dışarısı, dışarıdaki 

alan; kapı önünde olan; oda dışında, gökyüzü altında; evin dışarısı/dış kısmı; 

herhangi bir nesnenin dışarısı/dış tarafı; serbest alan/alan 7. Ev; saray 8. Kapı 

boşluğu; delik/boşluk; ayın inine giriş, mağara 9. İki kapı arasındaki geçit 10. 

Kütük 11. Yabancı‘ olarak vermiştir. Kökeni için de şunları söylemiştir: işi- 

‘ağzı açık kal-, iyice kapanma-, sıkı olmadan kapan-’ fiiline dayandırır. 

Bu fiilden Tatar Türkçesi’nde işĭgan (< işi<gan) ‘antre, avlu’ kelimesi 

türemiştir. Bu fiilin kökü *iş olabilir, belki işĭk kelimesinden kısaltma da 

olabilir. Eren (1999: 140), eşik kelimesinin kökenini < eşü- ‘örtmek’ + -k eki, 

anlamını da ‘kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak’ olarak 

vermiştir. 

 

Kelimenin kökeni eşü-/işi- ‘örtmek, kapatmak’ fiilinden gelmesi 

muhtemel gözükmektedir. Çünkü fiilin farklı bir türevini benzer bir 

anlamda Dede Korkut‟un ‚ayağım başmak, başım yaşmak görmedi‛ 

cümlesinde kelimeyi #y protezli3 şekliyle ve ‘başla birlikte yüzü, ağzı 

                                                 
3 Şayet kelimenin aslî şekli #y’li olsaydı, bugün Kıpçak Türkçesinin devamı olan modern 

lehçelerde kelimeyi, #c ~ #j’li şekillerde görürdük.   
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kapatan örtü’ anlamında görmekteyiz. Söz konusu kelime DS’de (1993: 

XI- 4197,4198) yaşma8 (yaşmaklık (I)) biçimlerinde ve ‘1. Başla birlikte 

yüzü, ağzı kapatan örtü 2. Ocak perdesi’ olarak kayıtlıdır.   

Aynı kelime Yunus Emre‟nin 

Karlı dağların başında 

    Salkım salkım olan bulut 

  Saçın çözüm benim için 

 Yaşın yaşın ağlar mısın 

dörtlüğünde yaşın kelimesi ikileme biçiminde ‘gizli gizli, gizli saklı 

olarak’ anlamlarında köken olarak yaş- ‘ört-, kapa-’ fiilinden geliyor. 

(Türk, 2009: 87) 

 

Söz konusu kelimenin fiil şekli, XIV. yüzyılın âlim ve şairi olan Kadı 

Burhaneddin’in Divan’ında ‘örtmek, kapamak, gizlemek’ anlamıyla 

kayıtlıdır.  

       Cehennem ehli değilem nigâre cennetîyem 

       Nicesi sencileyin huriden gözüm yaşam (Kadı. XIV. 248)                                      

       Araştırmacılardan Sevortyan (1989: IV-160), yaş- kelimesinin kökeni 

hakkında herhangi bir açıklama yapmadan sadece isim ve fiilden türemiş 

birçok örneği olduğunu söylemiş, anlamlarını da ‘1. Saklan-, gizlen-, gizle- 

sakla- 2. Kaybol-, gizlen- (günbatımı hakkında)’ biçiminde vermiştir.  

 

Eşik kelimesi Kâşgarî’de (1999: I–42,5) ‘eşik’ biçiminde ‘eşik’ anlamında 

kayıtlıdır: ermegüge eşik art bolur (tenbele eşik dağbeli olur)  

       Kutadgu Bilig’de işik kelimesi  
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ḳayu sıġnu keldi tiledi köşik 

                                 ḳayu keldi öpti iligke işik 

       (Kimi gelip ona sığındı, ondan himaye diledi kimi de gelip onun 

eşiğini öptü) (451) 

 

Kelime, Kelime, Nehcü’l- Ferādîs’te eşik biçiminde ‘kapı’ {< bular 

qapuġda, eşikde tavaqquf qıldılar ġazabları birle (110-9) anlamıyla 

kayıtlıdır. Kıpçak Türkçesinde (Toparlı vd., 2007: 76), eşik/işik 

biçimlerinde ‘kapı’ anlamıyla kayıtlıdır. 

 

EOT dönemine ait MT’de işik biçiminde ‘eşik, kapu basamağı’ (61b-3), 

FN’de eşik (~eşig) biçiminde ‘eşik, (kapı) eşiği’ (4009) F’de ‘kapı 

boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak’ (62b-9) olarak geçer.  

 

Kâmûs-ı Türkî’de ve TS’de kelime, eşik biçiminde 1. Kapı boşluğunun alt 

yanında bulunan alçak basamak 2. Kapı ağzında basamağın 

konulabileceği yer 3. mecazlaşmış Başlangıç noktası, yakını 4. Karalar 

üzerinde veya deniz diplerinde birbirine komşu iki çukurluğu ayıran 

tümsek biçiminde, üzeri çoğu kez düz kabartılar 5. Telli çalgılarda 

üzerine tellerin bindiği köprü 6. Bir tepkinin başlamasında, ortaya 

çıkmasında etkili olan ruhsal, fizyolojik nokta‚ olarak anlam dairesi 

somut ve soyut yollarla çok genişlemiş olarak karşımıza çıkar. Ayrıca 

Kâmûs-ı Türkî’de kelimenin TS’den farklı olarak ‘saray veya konak 

kapısının önü’ anlamı var, TS’nin 5. maddesinde geçen anlamı yoktur.  

Dolayısıyla kelime, TS’nin 5. maddesindeki bu anlamı yeni kazanmıştır. 
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DS’de kelimenin eşiklik ‘kapı boşluğunun alt kısmında bulunan alçak 

basamak, eşik’ (1993: IV-1792) biçiminde genişletilmişi vardır. 

Ayrıca eşik kelimesinin dış anlamı da vardır: evde eşikte ‘evin içinde ve 

dışında; eşiğe çıkmak ‘dışarı gitmek’. 

XI. yüzyılda eşik, Brockelmann’a göre yalnızca alt eşik idi. Ancak geniş 

manada, kapı ve hatta ev karşılığında da söyleniyordu. Ev anlayışıyla 

eşik bütün Türk kesimlerinde kullanılan bir deyimdir. Evin girişi olduğu 

kadar yine evin mülkiyetinde olan yakın taşrası veya dışarısıdır aynı 

zamanda hakanın divanı ve maiyeti ile muhafızlarının bulunduğu yerdir. 

Azerbaycan’da yabancı eve, evin dışında olanlara da eşik denilir. Ancak 

daha çok kuzeydeki Türk destanlarında da eşik, yine de ev anlamında 

söylenmiştir.‛ (Ögel, 1991: 392-393)    

     Kıpçak grubu lehçelerinde kapı ve eşik kelimesi  

     Altay Türkçesinde ejik ‘kapı boşluğu, kapı’ (1999: 81), eşik ‘aan 

boruoga, boruok’ (1999: 83); kapı ‘aan’ (1999: 143) Rusçadan alıntı parata 

‘büyük giriş kapısı’ (1999: 146); Moğolcadan alıntı kaalga ‘çadırın iki 

parçalı ağaç kapısı’        

      Başkurt Türkçesinde işek ‘ev, bina ve diğer yapıların kapısı’ (1993: 

416); asamay işek ‘birbirine karşı olan kapılar’ (1993: 416); öy işege ‘ev 

kapısı’ (1993: 416); urta işek ‘orta kapı’ (1993: 416) 

      Karaçay Malkar Türkçesinde eşik ‘kapı’ (2000: 196); kabak eşik ‘dış 

kapı’ (196); tış eşik ‘dış kapı’ (2000: 397); taşa eşik ‘gizli kapı’ (2000: 382) 

(taşa – sır) 

      Karaim Türkçesinde Leh dilinden alıntı odverya ‘kapı, kapı sövesi’ 

(1974: 424) 

      Karakalpak Türkçesi esik ‘çadır girişi ve kapısı’ 
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      Kırgız Türkçesinde Farsçadan alıntı darbaza ‘sokak kapısı’ (1998: 297); 

ergiçek ‘keçe evin kafes şeklindeki kapısı’ (1998:  337); eşikçe ‘küçük kapı; 

kapak’ (1998: 342); eşik ‘kapı ağzı; kapı’ 

     Hakas Türkçesinde haalha ‘bahçe kapısı, bahçe duvarı kapısı’ (2005: 

133), izik ‘kapı’ 

     Kazak Türkçesinde darbaza ‘dış kapı, avluya giriş kapı’ (2003: 119);   

Esik ‘kapı’ (2003: 146);  ķaķpa ‘dış kapı, kale kapısı’ (2003: 277); ķapsırma 

‘çift kanatlı kapı, çatal kapı’ (2003: 288); tabaldırıķ ‘eşik, kapı eşiği’ (2003: 

508) 

      Kuman Lehçesi Sözlüğünde eşik ‘kapı’ (1992: 69) 

      Kumuk Türkçesinde ağız esk. ‘kapı; Parmaklık, Tahta perde; Tahta 

bölme veya ağaç parmaklıklarla örülmüş kapı gibi bir şey’ (40); eşik ‘kapı’; 

eşik kirit ‘kapı kilidi’; eşikni açmaq ‘kapıyı açmak’; avlu; (126); qapu ‘kapı’ 

(264) 

       Şor Türkçesinde ejik ‘kapı’, ajılıg ejig ‘açık kapı’; pozaga ‘eşik, kapı 

boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak’ (1995: 83) 

       Tatar Türkçesi bik ‘kapı, Sandık, Pencere kilidi’ (1977-1981: 161); 

kapka ‘yapı, Duvar, Tahta duvarlarda girip çıkmak için mahsus boşluk ve 

onun kapısı’ (1977-1981: 45) 

      Teleüt Türkçesinde kaalga ‘kapı’ (2000: 43); pozogo ‘eşik’ (2000: 89) 

      Tuva Türkçesinde ejik ‘kapı’ (2003: 40); ergin ‘eşik’ (2003: 42); haalga 

‘kapı, bahçe kapısı’ (2003: 48) 

      Urum Türkçesinde hanatçıh ‘küçük kapı’ (2000: 523); hapu (kapu, hapü, 

hapı) ‘kapı, avlu’ 

     Karluk Grubu lehçelerinde kapı kelimesi 

      Özbek Türkçesinde busaga ‘bosaġa’ (1981: 165); arka ‘tepesi yarım 

daire şeklinde salınan kapı, ark’ (1981: 54); eşik ‘ev, oda, bina ya da 
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avlunun kapısı; kapı’; Mihmån kelar eşikdan, rizḳi kelar teşikdan (misafir 

gelir kapıdan rızkı gelir delikten (beklenmeyen bir yerden)) (1981: 425); 

eşikça ‘küçük kapı’ (1981: 457) Farsçadan geçen darbåza (darvåza) ‘büyük 

giriş kapısı’, tahta darbåza ‘ahşap kapı’, temir darboza ‘demir kapı’ (1981: 

209) Farsçadan alıntı åstana ‘kapı, pencere çerçevesinin altındaki geniş 

ağaç; binaya, avluya girişteki yere koyulan genişçe ağaç, tahta’; baland 

åstana ‘büyük eşik’; üy åstanasi ‘ev eşiği’ (1981: 547) darça ‘eski 

zamanlarda pencere yerini tutan bir ya da çift tabakalı kapı; iki komşu 

arası küçük kapı’ darçasi berk bulgandan uy içi kårånġiråk edi ‘kapısı kapalı 

olan ev içi biraz karanlıktı’ 

         Uygur Türkçesinde bosuġa ‘eşik’ (1995: 48); Farsçadan geçmiş 

dervaza ‘kapı’ (1995: 98); yoğaç dervaza ‘ahşap kapı’;  timir dervaza  ‘demir 

kapı’ (1995: 55), Farsçadan geçmiş derperde ‘kapı veya pencere perdesi’ 

(1995: 98); ḳapḳa ‘kapı’; derize ḳapḳisi ‘pencere kapağı’ (220); astana ‘eşik’ 

(1990: I. Cilt- 95); buluŋ-puçķa ‘evin köşeleri’ (1990: I. Cilt – 508); egme işik 

‘süslü işlenmiş kapı’ (1990: I. Cilt- 288); egün ‘üstü oyma süslü ahşap 

kapı’ (1990: I. Cilt – 288); ķoķ (ķouķ) ‘büyük giriş kapısı’ (1995: 266); kiltaŋ 

‘büyük kapı, pencerelerin sürgüsü, kilidi’ (1995: 771)  

       

SONUÇ       

         a) Araştırmacıların çoğu, ;apıġ, ;apġa, ;apġa; kelimelerinin kökenini 

farazî *;ap- fiiline dayandırmışlardır. Ancak biz, kelimenin *kap- ‘örtmek’ 

fiiline dayandığını düşünmemekteyiz. Kelime, muhtemelen kap isminden 

gelmekte hatta bu kelimeyi de farazî bir *ka- kök fiiline dayandırabiliriz. 

Bu basamak *ka- kökü, daha sonraları –p+ (f.i.y.) ve +ı- (i.f.y.) ve –g (f.i.y.) 

eklerinin getirilmesiyle genişletilmiştir.  
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       b) Kelimelerin anlamlarındaki meydana gelen değişmeler, Kazak 

dilbilimci Ahanov’un da ifade ettiği gibi dil içi ve dil dışı tesirlerin (1993: 

106-107-108) sonucunda gerçekleşir. Bir dili oluşturan kelimeler, canlı 

birer organizma gibi dilin kendi içindeki yeni gereksinimlerin neticesinde 

doğarlar, gelişirler ve ölürler. Kapı kelimesi de bu aşamaları farklı 

yönlerde yaşamış kelimelerimizden biridir. Şöyle ki,   

       Başlangıçta Türkler kale ve saray kapısı gibi ‘büyük kapı, büyük giriş 

kapısı’ karşılığı olarak Türkçe kapga (toy ;apıġına kadar bardılar ‘şehir 

kapısına kadar geldiler’ (Drevnetyurskiy Slovar, 1969: 420) kelimesini 

kullanmışlardır. Ancak bugün bu kelime, çeşitli zamanlarda yaşanan iç 

göçler, yerli unsurlarla/alt tabakalarla karışmalar, nüfus hareketleri vb 

durumların neticesinde Batı Türklerinde kaybolmuşken kuzey grubu 

lehçelerinde yaşamaya devam etmiştir. Gerçekte kelimenin anlamında 

bir kaybolma durumu söz konusu değildir. Batı Türkçesinde yalnızca 

‘büyük kapı, kale kapısı’ vs. anlamlarını aynı kökten türemiş kapıg>>kapı 

kelimesine bırakmıştır. Sonuçta, kapıg kelimesinde, Guiraud’ın ifade 

ettiği gibi ‚sözcüğün toplumsal alanının yayılması‛ olarak tanımlanan 

‘genelleşme’ anlam olayı yaşanmıştır.      

       c) Oğuz grubu lehçelerindeki kapı kelimesi yerini Kıpçak ve Karluk 

grubu lehçelerinde çoğunlukla eşik kelimesine bırakmıştır. Kıpçak ve 

Karluk grubu farklı bir coğrafyanın, kültürün, etnik hususiyetlerin 

etkisiyle olsa gerek bugün Oğuz grubunun eşik dediği yere Moğolca 

bosaga/bosağa demektedir. Ayrıca bugün Kıpçak Türkçesinin devamı olan 

lehçelerde Standart Türkiye Türkçesinde pek kullanılmayan ‘büyük giriş 

kapısı’ anlamında Rusçadan alıntı parata;  ‘çadırın iki parçalı ağaç kapısı’ 

anlamında Moğolcadan alıntı kaalga; ‘kapı, kapı sövesi’ anlamında Leh 

dilinden alıntı odverya vs. kelimeleri de kullanılmaktadır. 
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       ç) Bugün Standart Türkiye Türkçesinde kapı ve eşik kelimelerinin 

birbirinden ayrı ve farklı anlamda kullanıldığını kapı eşiğinde oturulmaz; 

kapı eşiğinde şeytan bulunur, yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır, 

kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekâr kalır gibi ifadelerde yaşatıldığını 

görüyoruz.    
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