Dil Araítõrmalarõ Dergisi
Cilt: 1 Sayõ: 1 Güz 2007, 39-48 ss.

“Sonra, Önce” Kelimelerinin
Edat Kategorisi øçindeki Durumu1
Leylâ KARAHAN2
Özet: Kelimelerin hangi tür kategorisinde yer alaca÷õnõ belirleyen ölçüt “iúlev”dir. Söz
dizimindeki iúlevin de÷iúmesiyle kelimenin türü de de÷iúir. Sö z geliúi bir ismin , sõfat, zarf hatta edat
kategorisi içinde de yer alabilmesi o ismin anlam boyutu ve söz dizimindeki iúlevi ile ilgilidir.
Bu bildiride ele alõnacak olan “sonra, önce” kelimeleri, Türkiye Türkçesi gramerlerinde söz
dizimindeki iúlevlerine göre isim, zarf ve edat olarak de÷erlendirilmektedir. Ancak bu kelimelerin
edat olarak de÷erlendirildi÷i örneklerde edatlarõn niteliklerine aykõrõ kullanõm özellikleri ortaya
çõkmaktadõr. Bildiride, bu aykõrõlõklar Türkiye Türkçesinden alõnan örnekler çerçevesinde ele
alõnacak ve “sonra, önce” kelimelerinin edat kategorisi içindeki durumu tartõúõlacaktõr.
Anahtar Kelimeler: Edat, çekim edatõ, sonra/önce, -DAn sonra/-DAn önce, zarf, Türkçe.
The place of before (önce)/after (sonra) words in the postposition category
Abstract: The criterion to determine in which categories the words are placed is “function”.
The category of a word changes when the function changes in the syntax. For example, the place of
noun in the adjective, adverb even postposition categories is connected with its function in syntax
and the meaning dimension of the noun.
The words “sonra, önce” (after, before) which will be discussed in this paper will be evaluated
as noun, adverb and postposition according to their functions in syntax in Turkey Turkish Grammars.
However, in some examples in which these words are taken as postpositions, some usages contrary
to their characteristics are observed. In this paper, these differences will be evaluated with some
Turkish examples and the place of “sonra, önce” (after, before) in the postposition category will be
discussed.
Key Words: Postposition, before/after (sonra / önce), after that/before that (dan sonra, -dan
önce), (adverb), Turkish.

Bir kelimenin hangi tür kategorisinde yer alaca÷õnõ belirleyen ölçüt, o
kelimenin anlam boyutu ve söz dizimindeki görevidir. Anlam boyutu ve görevi
de÷iútikçe kelimenin türü de de÷iúmekte ve meselâ bir isim; zarf, sõfat hatta edat
olarak kullanõlabilmektedir.
Türkiye Türkçesinde pek çok kelime gibi sonra ve önce kelimeleri de
üstlendikleri görevlere ba÷lõ olarak tür de÷iútirirler. Aldõklarõ eklerle söz diziminde
isim ve sõfat olarak da kullanõlmalarõna ra÷men bu kelimelere Türkiye Türkçesi
1 Bu yazõ, 25-27 Nisan 2007’de Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin düzenledi÷i Uluslararasõ Türklük Bilgisi
Sempozyumunda sunulan bildiri metninden hazõrlanmõútõr. Prof. Dr. Marcel Erdal, daha sonra konuyla ilgili bilmedi÷im bazõ
kaynaklarõ bana göndererek çalõúmama katkõda bulunmuútur. Kendisine teúekkür ederim.
2 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi E÷itim Fakültesi / ANKARA

39

Leylâ Karahan

gramerlerinde daha çok zarf ve edat bahislerinde yer verilir.
Bu yazõda, sonra ve önce kelimelerinin edat kategorisi içindeki durumu
tartõúõlacaktõr.
Sonra ve önce (evvel) kelimeleri esas olarak zaman, yer ve sõra bildiren birer
isimdir.3 Türkçe Sözlük’te sonra kelimesinin daha ileri bir zamanda ifadesiyle
zaman; daha uzak ve ileri bir yerde, makam, sõra, de÷er ve önemde ifadesiyle yer
anlamõna iúaret edilmiútir. Yani Sözlük’e göre bu kelime, Hadi sen git ya÷mur
bastõrmadan, ben sonra gelirim ve Bunun sonrasõ yok, bu iúi sonraya bõrakmalõ
örneklerinde zaman; Yoldan sonra orman baúlar, Bahçeden sonra geriye dönerek
biraz da sokaklarda dolaútõk örneklerinde yer bildirmektedir.
Önce kelimesinin ise Türkçe Sözlük’te ilk olarak, baútaki, geçmiúteki bölüm,
geçmiú zaman ifadeleriyle zaman ve sõra anlamlarõna yer verilmiútir. Sözlük’te
yer anlamõndan söz edilmemiúse de “bu duraktan önceki durak” gibi bir örnek,
“önce” kelimesinin yer, sõra anlamõyla da kullanõldõ÷õnõ göstermektedir. Her
iki kelime bu ve Sözlük’te yer almayan baúka anlamlar çerçevesinde söz dizimi
içinde tür de÷iútirebilmektedir.
Sonra ve önce kelimeleri söz diziminde çeúitli görevler yaparlar. Bu görevleri
ya sonra, önce, sonrasõ, öncesi, sonraki, önceki, sonralarõ, önceleri örneklerinde
oldu÷u gibi ekle veya eksiz, ya da bunun öncesi, bunun sonrasõ, az sonra, çok
önce, üç hafta sonra, iki gün önce, geldikten sonra, gelmeden önce, sonra sonra
örneklerinde oldu÷u gibi bir kelime grubu içinde bulunarak yerine getirirler.
Sonra ve önce kelimeleri, sonrasõnõ hatõrlamõyorum, öncekini bilmiyorum
cümlelerinde ve bunun öncesi, bunun sonrasõ kelime gruplarõnda çekim ekleri
yardõmõyla isim olarak kullanõlmõútõr. Bu kelimeler, meselâ -ki eki alarak sonraki
gün, önceki iú gibi kelime gruplarõnda sõfat görevi yapmaktadõr.
Sonra ve önce kelimeleri söz diziminde daha çok zarf olarak karúõmõza
çõkar. Bu sebeple bütün gramerlerde bu kelimeler zarf kategorisi içinde ve zaman
zarßarõ baúlõ÷õ altõnda incelenmiútir. Sonra ve önce zarßarõ, sonra gidecek, önce
geldi cümlelerinde eksiz olarak; sonralarõ ö÷rendi, sonraya bõrakmadõ, önceleri
anlamadõ, önceye aldõ örneklerinde çekim ekleriyle birlikte yüklemi zaman ve
sõra bakõmlarõndan tamamlamaktadõr. Sonra ve önce kelimeleri azlõk-çokluk veya
derece bildiren bazõ kelimelerle birlikte de zarf göreviyle kullanõlõr. Az önce geldi,
çok sonra ö÷rendi, iki gün sonra geldi, üç gün önce gitti örneklerinde sonra ve
önce kelimeleri yine zarftõr.
Sonra ve önce kelimeleri bunlardan baúka Türkiye Türkçesi gramerlerinde
ba÷lama edatlarõ ve çekim edatlarõ içinde de de÷erlendirilmiútir. Bu kelimelerin
edat kategorisi içindeki durumu hakkõnda var olan bilgileri bir kere daha gözden
geçirmekte, sorgulamakta fayda görmekteyiz.
Ba÷lama Edatõ Olarak Sonra ve Önce
3 J. Deny gramerinde ve di÷er bazõ gramerlerde önce kelimesi ile aynõ anlamda olan ancak bugün iúlekli÷i azalmõú bulunan
“evvel, evveli, evvelleri, evvelce, evvel-emirde, mukaddema, mukaddemce, akdemce” kelimelerine de yer verilmiútir (Deny
1941: 249, 253).
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Bu kelimeler, Önce iyice inceledim, sonra da bunu hemen yapmaya karar
verdim örne÷inde cümleleri öncelik-sonralõk anlamõyla birbirine ba÷layan
birer ba÷lama edatõ yani cümle ba÷layõcõsõdõr. Bunu yapma, sonra seninle
konuúmam gibi bir yapõda ise sonra kelimesi yoksa, aksi takdirde anlamõnda;
o, zeki ve çalõúkandõr, sonra azimlidir de cümlesinde ayrõca anlamõnda yine bir
cümle ba÷layõcõsõ olarak karúõmõza çõkar. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi
Grameri’nin edatlar bahsinde öncelikle, evvelâ, sonunda, sonra kelimelerini bir
cümle ba÷layõcõsõ olarak de÷erlendirmiú ve úu örnekleri vermiútir.
Evvelâ bunu yapabilmeniz için iúin açõlmasõ, geniúlemesi, cemiyetin ve
hayatõn yaratõcõ vasõßarõnõ kazanmasõ lâzõm. Sonra böyle de olsa hayatõ yine
serbest bõrakamazsõn (Korkmaz 2003: 1098).
Öncelikle eski metinler sa÷lõklõ bir tarama ve Þúlemeden geçirilmelidir
(Korkmaz 2003: 1100).
Dünkü neferimin hüviyetinde müúahede etti÷im bu geriye do÷ru de÷iúme,
ilk zamanlar beni çok hayrete düúürdü. Sonra ben de yavaú yavaú köylüleúmeye
baúlayõnca bu olayõ çevrenin kiúi üzerindeki etkisine vermekte güçlük çekmedim
(Korkmaz 2003: 1135).
Sonra ve önce kelimelerinin bu iúlevine pek az araútõrõcõ de÷inmiú, dolayõsõyla
birçok araútõrmada ba÷lama edatlarõ/ba÷laçlar konusu içinde bu kelimelere
yer verilmemiútir. Bunda söz konusu kelimelerdeki ba÷lama iúlevinin yaygõn
olmamasõnõn yanõnda Türkçede ba÷lama edatlarõnõn çok fazla olmasõnõn da
rolü olmalõdõr. 1989’da yapõlan bir yüksek lisans tezinde Türkiye Türkçesinde
sonra ve önce ile birlikte 673 cümle ba÷layõcõsõ tespit edilmiútir (Öküzcü: 1989).
Zaman anlamõyla kullanõlõúõndaki sõklõk, ba÷lama edatõ görevindeki sonra ve
önce kelimelerinin ço÷u zaman yanlõú olarak zarf úeklinde de÷erlendirilmesine
yol açmaktadõr.
Çekim Edatõ Olarak Sonra ve Önce
Sonra ve önce kelimeleri, -DAn sonra, -DAn önce yapõlarõ içinde de yer
alõr. Bu yapõlarõn söz dizimi içindeki anlam özellikleri önceki alõúkanlõkta
süreklilik, öncelikte bitmiú süreklilik, sonralõkta süreklilik, baúlangõç sonrasõ
süreklilik, belirli baúlangõçlõ süreklilik, itibarî Þile ba÷lõ belirli bulunulan zaman
baúlõklarõyla Ahmet Akçataú tarafõndan örneklerle incelenmiútir (Akçataú 2005).
Gürer Gülsevin, -DIktAn sonra ve -mAdAn önce, -mAzdAn önce yapõlarõnõ Türkiye
Türkçesinde Birleúik Zarf-Þiller adlõ makalesinde ek-edat yapõsõnda olanlar
baúlõ÷õ altõnda birleúik zarf-Þil olarak iúler (Gülsevin 2000: 8-16). Ayrõca -DIktAn
sonra yapõsõnõn söz dizimindeki iúlevi ile ilgili Ayfer Aktaú’õn bir çalõúmasõ vardõr
(Aktaú 2001: 257-264).4
4 Sonra kelimesi Eski Türkçede çok az görülür ( Erdal 2004: 373). Harezm, Kõpçak ve Ça÷atay Türkçelerinde az, Batõ
Türkçesinde ise yaygõn olarak kullanõlõr. Sonra yerine Batõ Türkçesi dõúõnda en çok kullanõlan kelime soȘ kelimesidir. Kõsasü’lEnbiya’da geçen “Oglanlarõ öldi. SoȘ Talut öldi (134v-4) örne÷indeki gibi tek baúõna veya -DIn soȘ kalõbõ içinde zarf olarak
kullanõlõr. Eski Türkçede -DIn soȘ, -DA soȘ, -DA kin, -DIn kin, -DA kisre, -DA ötrü; Harezm Türkçesinde -DIn soȘra, -DIn
soȘ, -DA soȘ, -mIú soȘ, -DA kedin; Kõpçak Türkçesinde -DAn soȘ, -DIn soȘ, -DAn soȘra, -DIn soȘra; Ça÷atay Türkçesinde
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ønceledi÷imiz Türkiye Türkçesi gramerlerinin hepsinde -DAn sonra, -DAn
önce yapõsõ içinde yer alan sonra ve önce kelimeleri, söz dizimindeki anlam
özellikleri ne olursa olsun çekim edatõ kategorisi içinde de÷erlendirilmektedir.
Meselâ M. Ergin, -DAn ekli isimlerden sonra kullanõlan bu kelimeleri son
çekim edatlarõ bahsinde, aslõnda isimken edat olarak kullanõlan kelimeler arasõnda
sayar (Ergin 1962: 350). T. Banguo÷lu da bu kelimeleri edat bahsinde iúler ve
ya÷murdan sonra, yemekten önce örneklerini verir (Banguo÷lu 1940: 40). J.
Deny, aynõ kabulle, sizden sonra, bundan sonra, bundan evvel, her úeyden evvel,
anlamadan evvel, girmezden evvel örneklerini verir ve Osmanlõ Türkçesindeki
iyelik ekli yindü÷inden sonra, taltif eyledi÷imden sonra örneklerindeki -dü÷inden
sonra, -di÷imden sonra yapõlarõnõn –dõktan sonra’nõn menúei oldu÷unu belirtir
(Deny 1941: 596, 598, 986, 989, 990).
A. N. Kononov, sonra zarfõnõn edat olarak da kullanõlmasõna son kelimesinin
delil teúkil etti÷ini, son kelimesinin eskiden ve bugün bazõ lehçelerde edat olarak
kullanõldõ÷õnõ, önce kelimesinin ise gazete dilinde evvel’e göre daha yaygõn
oldu÷unu belirterek úu örnekleri verir: Ö÷le zamanõndan sonra evi bõraktõ÷õ için
henüz açlõk hissetmiyor. Tramvaydan indikten sonra daha epeyce yürüyorlar.
Bunu benden önce kim giydi (Kononov 1956: 657, 680, 681§)
Türkçede edatlar konusunda en kapsamlõ araútõrmalardan birini yapan M. N.
Hacõemino÷lu da, sonra kelimesini mekân ve zaman ifade eden çekim edatlarõ
içinde incelemekte ve Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur, örne÷ini
vermektedir. M. N. Hacõemino÷lu’na göre -DAn sonra gibi, -DAn evvel yapõsõ
içindeki evvel de bir çekim edatõdõr. Ondan evvel bu úüpheyi duymuyordum. Ben
soka÷a çõkmadan evvel…(Hacõemino÷lu 1974: 39, 85).
R. Underhill, G. L. Lewis ve J. KornÞlt de gramerlerinde, benzer örneklerdeki
sonra ve önce kelimelerini edat kabul etmektedirler (Toplantõdan sonra bir

-DIn soȘra, -DIn soȘ, -DIn kiyin; Eski Anadolu Türkçesinde -DAn soȘra. Önce kelimesi ise sadece Türkiye Türkçesinde kullanõlõr. Eski Türkçede -DA öȘre, -DIn öȘdin; Harezm Türkçesinde -DIn öȘ, -DIn ögün, -DIn burun, -GAn öȘ, -DIn burun, -DIn
burunrak; Kõpçak Türkçesinde -mAzdAn öȘdin; Ça÷atay Türkçesinde -DIn öȘ; Eski Anadolu Türkçesinde -DAn öȘ, -DAn öȘdin
(Bkz. Ata 1997, Hacõemino÷lu 1978; Eckmann 1995; Eckmann 1988; Gabain 1988, Erdal 2004).
Sonra ve önce kelimeleri yerine bugünkü Türk yazõ dillerinde kiyin /keyin, soȘ, burun, murun, murda, öȘ, ozalam, oval,
evvel, ilgeri gibi kelimeler kullanõlõr. Özbek ve Türkmen Türkçelerinde soȘra kelimesine de rastlanõr. -DAn soȘ, -GAn soȘ,
-DAn soȘra (Özbek Türkçesi), -DAn soȘ, -DAn soȘra (Türkmen Türkçesi), -GAn soȘ, -DAn soȘ,- DAn kiyin (Kõrgõz Türkçesi),
-DAn keyin (Karakalpak Türkçesi), -DAn öȘ, -DAn öȘinçe, -DAn ozal , -DAn ozalam, -DAn owal (Türkmen Türkçesi), -DAn
burun, -DAn burunrak, -DAn evvel (Özbek Türkçesi), -DAn burõn, -DAn ilgeri, -DAn aldõn (Karakalpak Türkçesi), -DAn murda, -DAn murun , -DAn ilgeri ( Kõrgõz Türkçesi).Bkz. Uygur 2001: 138-139, Kulamshaev 2001, Yaman 2005, Türkmen DiliniȘ
Grammatikasõ 1999, Kara 2005, Hacõemino÷lu 1974.
Midhat Sadullah, “Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri”nde -dAn önce için “økinci cümledeki Þil, birinci cümledeki Þilin
icra olundu÷u zamandan evvel vaki olmuúsa birinci cümle ikinciye ibtida gösteren zaman rabõtasõ ile raptolunur. Madde-i asliyenin nihayetine -mAzdAn evvel veya -mAdAn evvel ilave edilerek ibtida gösteren zaman rabõtasõ teúkil edilir”, açõklamasõnõ
yapar. Aynõ eserde -dAn sonra için ise úu açõklama vardõr: “økinci cümledeki Þil, birinci cümledeki Þilin icrasõndan sonra vukua
gelmiúse böyle cümleler intiha gösteren zaman rabõtasõyla rabtolunur. Beni gördükten sonra gitti.” (Gülensoy-Fidan 2004, 191).
Hüseyin Cahit de “Türkçe Sarf ve Nahiv”de, -dAn sonra ve –dAn önce kalõbõndaki sonra ve önce kelimelerini “kelimatõn nevilerini tahvil ve manalarõnõ tadil eyleyen elfaz” olarak tanõmladõ÷õ edat türü içinde kabul eder ve -dAn sonra ‘nõn “teehhür”, -dAn
önce’nin ise “takaddüm” ifade etti÷ini belirtir (Karahan-Ergönenç 2003: 263, 270).
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lokantaya gittik, Hasan benden evvel vardõ, R. Underhill 1976: 222; toplantõdan
sonra, bugünden evvel/önce, G. L. Lewis 1967: 89, Dün iúime çocuklar okula
gittikten sonra gittim, Çocuklar eve gelmeden önce iúe gidemedim, J. KornÞlt
1997: 103,104).
Z. Korkmaz, “edat grubu biçimindeki zarßar”, “çõkma durumu isteyen
edatlar”, “öncelik, sonralõk ve zaman iliúkisi kuranlar”,”ad kökenli edatlar”
baúlõ÷õ altõnda -DAn önce/evvel, -DAn sonra yapõlarõnõ edat grubu olarak vermekte,
yani bu yapõdaki sonra ve önce kelimelerini çekim edatõ kabul etmektedir
(Korkmaz 2003: 480, 481, 1056, 159, 1065, 1080).
Akúam taliminden sonra gülüúerek aúa÷õ indik (Korkmaz 2003: 481).
Adnan mektupçunun odasõndan çõktõktan sonra artõk katileúen bu edebiyat
hocalõ÷õna birdenbire sevindi (Korkmaz 2003: 1065).
Sabah saat beúten önce yola çõkmalõyõz (Korkmaz 2003: 1080).
Yarõn kalem vaktinden evvel kalkõp bir úey düúünürüm diyordu (Korkmaz
2003: 480).
Buraya kadar zikretti÷imiz gramerlerin hepsinde -DAn sonra ve -DAn
önce’li yapõlarõn -anlam özellikleri ne olursa olsun- edat bahsinde iúlendi÷ini
ve bu yapõlardaki sonra ve önce kelimelerinin bütün araútõrõcõlar tarafõndan edat
kabul edildi÷ini görüyoruz. Acaba bu kelimeler gerçekten bütün örneklerde edat
türünün özelliklerini taúõyor mu? Bu soruya cevap vermek için çekim edatlarõnõn
özelliklerine göz atalõm:
1. Çekim edatlarõ, aynõ çekim ekleri gibi isimlerden sonra gelerek ba÷lõ
olduklarõ isimle birlikte cümlenin di÷er ögeleri arasõnda çeúitli ilgiler kurar. Bu
özellik dolayõsõyla isimlerle çekim edatlarõ arasõna anlamlõ veya görevli herhangi
bir kelime veya kelime grubu giremez. Çekim edatlarõ hakkõnda bilgi veren
araútõrmalarda bu hususa dikkat çekilmemiútir.
Bundan dolayõ size göre, senin için, eve kadar, kardeúim ile gibi edat
gruplarõnõn meselâ size de göre, senin bile için, eve dahi kadar, kardeúim mi ile
úekilleri yoktur. -DAn sonra ve -DAn önce yapõsõndaki sonra ve önce kelimeleri
e÷er her yerde birer çekim edatõ ise bu edat gruplarõnõn arasõna dA, dahi, bile, mI
gibi görevli kelimelerin girmemesi gerekir. ùimdi úu cümleleri inceleyelim:
Senden sonra gelecek. / Senden de mi sonra gelecek?
O, benden önce geldi./ O, benden bile önce geldi.
Bu örneklerdeki sonra ve önce kelimeleri e÷er edat olsaydõ isim ile edat
arasõna baúka bir unsurun girmemesi gerekirdi. O hâlde bu yapõlardaki sonra ve
önce kelimeleri gramerlerimizdeki genel kabulün aksine edat de÷il zarftõr.
2. Çekim edatlarõ, ba÷õmsõz anlamlõ dil birimleri olmadõklarõ için sõfat
ve zarßarda oldu÷u gibi önlerine nitelik ve derece bildiren bir kelime / kelime
grubu alamazlar. Meselâ güzel çocuk örne÷indeki güzel sõfatõnõn derecesi çok, en,
pek gibi kelimelerle karúõlanabilir: Çok güzel çocuk, en güzel çocuk, pek güzel
çocuk. Çabuk geldi cümlesindeki çabuk zarfõ da çok çabuk, pek çabuk úeklinde
çok, pek gibi kelimelerle derecelendirilebilir. Edatlar ba÷õmsõz anlamlõ kelimeler
olmadõklarõ için böyle bir derecelendirme mümkün de÷ildir. Yani meselâ göre
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edatõ, az göre, pek göre úeklinde; ile edatõ az ile, pek ile, çok ile; için edatõ az için,
çok için úeklinde derecelendirilemez. Çekim edatlarõnõn bu özelli÷ine de pek az
araútõrmada yer verilmiútir (Schaaik 2004: 94-99).
-DAn sonra ve -DAn önce yapõsõndaki sonra ve önce kelimeleri e÷er çekim
edatõ ise onlarõn da isimlerle aralarõna derecelendirici bir unsur almamalarõ gerekir.
ùimdi úu cümleleri karúõlaútõralõm:
Arkadaúõm senden sonra geldi. / Arkadaúõm senden çok sonra geldi.
Soka÷a çõktõktan sonra ya÷mur ya÷maya baúladõ . / Soka÷a çõktõktan hemen
sonra ya÷mur ya÷maya baúladõ.
Senden önce gitti. / Senden az önce gitti.
østanbul’a gitmeden önce haber geldi. / østanbul’a gitmeden biraz önce
haber geldi.
Bu örneklere edebî metinlerden aldõ÷õmõz úu örnekleri de ekleyebiliriz:
Tahta çõktõ÷õndan birkaç gün sonra babasõnõ âdeta gözünün önünde
öldürürler (Tanpõnar 1994: 228).
Efendisi için o muhteúem mersiyeyi yazarken belki de bu gezintilerden
dönüúlerinde Hisarlarõn kilidini aútõktan biraz sonra …(Tanpõnar 1994: 168).
Bursa fethedildi÷inden elli sene sonra Bursalõ Türk çocuklarõ arasõnda
úairler yetiúir (Tanpõnar 1994: 131).
Tu÷larõnõ østanbul surlarõnõn karúõsõna dikmeden asõrlarca evvel övülmüútü
(Tanpõnar 1994: 181).
Fetihten çok evvel böyle Müslüman, böyle Türk, böyle sade olan bu yerde
böyle bir kahve, böyle a÷açlar ve böyle bir cami vardõ (Yahya Kemal 1969: 111).
Bu cümledeki -ten çok evvel yapõsõ ile aynõ eserden alõnan, Bu köy hâlâ fetihten
evvel oldu÷u gibi Müslüman ve Türk yaúõyor (s. 112) cümlesindeki -ten evvel
yapõsõ arasõnda sadece derece farkõ vardõr.
Bütün bu örneklerde geçen sonra ve önce kelimeleri zaman, yer, sõra
anlamlarõnõ koruduklarõ için çok, az, biraz, hemen gibi derece bildiren bir unsur
alabilmektedir. Bu durum çekim edatlarõnõn özelliklerine aykõrõdõr. O hâlde bu
örneklerdeki sonra ve önce kelimeleri çekim edatõ de÷il zarftõr.
Sonra ve önce kelimelerinin -DAn sonra ve -DAn önce yapõsõ içinde hemen,
az, çok, biraz vb. kelimelerle derecelendirildi÷ine dikkat çeken bazõ araútõrmacõlar,
edat kavramõ ile çeliúen bu duruma ra÷men sonra ve önce kelimelerini edat kabul
etmeye devam etmiúlerdir.5

5 Bu tür örneklere, tarayabildi÷imiz tarihî metinlerden sadece Nehcü’l-Feradis’te rastladõk. SoȘra yerine kullanõlan soȘ kelimesi
Nehcü’l-Feradis’teki úu örnekte derece bildiren bir kelime grubu almaktadõr: VelƯkin FƗtõma razha Peygambar as.dõn altõ ay soȘ
vefƗtõ boldõ (Eckmann 1995: 5/8).
Türkiye Türkçesi dõúõndaki Türk yazõ dillerinde sonra ve önce’nin yerine kullanõlan kiyin/keyin, soȘ burun, murun, murda, öȘ, ilgeri, ozalam gibi kelimeler de derece bildiren kelimeler almalarõna ra÷men bu yazõ dillerinin gramerlerinde çekim
edatõ kabul edilmektedir. Karakalpak Türkçesi: Vakõya, bunnan bir saat burõn boldõ. Üyine bunnan on jõl ilgeri bargan edi (Uygur
2001: 138), Kõrgõz Türkçesi: Andan on eki cõl murda, menden bir cõl murun, mõndan kõrk cõl ilgeri (Kulamshaev 2001: 163,
169), Türkmen Türkçesi: Mundan kõrk yõl ozalam bardõ. Mundan bir sagat öȘ gördüm. ùamlan ay yarõ giceden hem soȘ dogmalõdõ (Türkmen Dilinin Grammatikasõ 1997: 494, 495).
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Meselâ J. Deny, edat kabul etti÷i sonra ve önce’nin önüne, geçen zaman
müddetini bildiren kelimelerin girebilece÷ini belirterek úu örnekleri verir:
Hazret-i øsa gö÷e çekildikten kõrk sene sonra.
Biraderim gelmeden bir hafta evvel.
Sadrazamlar muharebeye gitmeden kõrk gün evvel padiúah huzuruna
çõkarlardõ (Deny 1941: 985, 991).
M. N. Hacõemino÷lu da Bizden daha evvel eriúenler, A÷lar bugün evvelki
hayale örne÷indeki daha ile derecelendirilen evvel kelimesini çekim edatõ kabul
eder (Hacõemino÷lu 1974: 39).
A. N. Kononov’a göre sonra edatõ ile ismin arasõna hareketin sonralõk
derecesini gösteren; önce / evvel edatõ ile ismin arasõna da hareketin öncelik
derecesini bildiren bir kelime veya kelime grubu girebilir. Kononov’un verdi÷i
øúe baúlamasõndan on beú gün kadar sonra…, Evine ezandan biraz önce girerdi,
Bundan beú ay evvel de bir kõzõm öldü (Kononov 1956: 680, 681§) örneklerinde
de sonra, önce ve evvel kelimelerinin önünde on beú gün kadar, biraz, beú ay gibi
sonralõ÷õn ve önceli÷in derecesini bildiren kelimeler bulunmaktadõr. Bu kabul,
edat türünün özelliklerine aykõrõdõr.
G. L. Lewis ise -DAn evvel kalõbõndaki evvel kelimesini edat kabul etmesine
ra÷men on seneden az bir zaman evvel örne÷indeki -den az bir zaman evvel
yapõsõnõ zarf bahsinde iúlemektedir (Lewis 1967: 203).
J. KornÞlt’e göre önce ve sonra zaman zarßarõ -DAn eki ile birlikte
kullanõldõklarõnda edattõr. Edatlar genel olarak de÷iútirilemezler. Ancak edat
olarak kullanõlan, önce / evvel ve sonra kelimeleri, çok, biraz ve sõnõrlõ sayõdaki
zarf gruplarõ tarafõndan de÷iútirilebilir (KornÞlt 1997: 102-104). KornÞlt’in bu
ifadesi, edatlarõn özellikleriyle çeliúmektedir. Marcel Erdal’a göre, sayõ ve hâl
kategorisi ile kullanõlabilen önce ve sonra kelimeleri bivalent isimlerdir. Yani
bunlar mutlaka cümlede belirtilen veya belirtilmeyen bir zamanla iliúkilidir.
Ancak Erdal, Tyrkisk Grammatikk (Bernt Brendemoen, Even Hovdhaugen ,
Oslo 1992) adlõ eser için yazdõ÷õ tanõtma yazõsõnda, kitapta geçen “ikinci dünya
savaúõndan otuz yõl sonra” örne÷indeki sonra kelimesini zarf kabul eden yazarlarõ
eleútirir. Ona göre zarf olarak kullanõlan bir kelime isimlerle tamamlanamaz.
Buradaki sonra ve önce kelimeleri edattõr (Erdal 1994: 227). Sonra ve önce
kelimeleri hakkõnda geniú bir araútõrmasõ olan Schaaik de Erdal ve BrendemoenHovdhaugen’i eleútirir. Ona göre bu kelimeler birer zaman ismidir ve her isim
gibi sayõ ve hâl kategorisi ile kullanõlõr. Schaaik, yazõsõnda bu kelimeleri yukarõ
ve aúa÷õ kelimeleriyle karúõlaútõrmõútõr (Schaaik 2004: 71-110). Eleútiriye konu
olan “ikinci dünya savaúõndan otuz yõl sonra” örne÷i, söz diziminde elbette
ya çekim ekleriyle birlikte Schaaik’in belirtti÷i gibi isim, ya da BrendemoenHovdhaugen’n belirtti÷i gibi Þili zaman bakõmõndan tamamlayan bir zarf olarak
kullanõlabilecektir.
3. -DAn sonra ve -DAn önce kalõbõndaki sonra ve önce gibi aralarõnda
karúõtlõ÷a dayalõ bir anlam ilgisi bulunan iki kelimenin úu úekilde kullanõmõ da
çekim edatlarõnõn ba÷landõklarõ isimle olan sõkõ iliúkisine aykõrõdõr:
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Bu, senden sonra da, önce de böyleydi.
Bu örnekte kelime tasarrufu ile senden kelimesi tekrarlanmamõútõr. Aúa÷õdaki
örnekte de benzer bir kullanõm görülmektedir:
Çok parlak fetih vakalarõ, østanbul’un fethinden evvelki asõrlarda da,
sonraki asõrlarda da yüzlerce defa vuku bulmuú, lâkin hiçbiri østanbul’un fethi
kadar efsunlu bir tesir bõrakmamõú… (Yahya Kemal 1969: 26).
Çekim edatlarõyla kurulan edat gruplarõnda böyle bir kelime tasarrufu mümkün
de÷ildir. Yani meselâ senin ile de için de úeklindeki bir yapõ Türkçede yoktur.
O hâlde bu örneklerdeki sonra ve önce kelimeleri, çekim edatõ de÷il zarftõr.
4. Çekim edatlarõ yapõ bakõmõndan genellikle kökeni isim veya Þil olan
kelimelerdir. Zamanla aúõnõp asõl anlamlarõnõ kaybederek görevli kelimeler hâline
gelmiúler ve ancak kendilerinden önce gelen bir isme yardõmcõ olmak üzere söz
diziminde görev almõúlardõr.
Buna göre zaman, yer, sõra ismi olan sonra ve önce kelimelerinin edat
olabilmesi için bu anlamlarõnõ kaybetmeleri gerekir. Hâlbuki úu örneklerde sonra
ve önce kelimeleri zaman anlamõnõ korumakta, hareketin sonralõ÷õnõ ve önceli÷ini
bildirmektedir:
Yata÷a yattõktan sonra bir gürültü iúittim.
Bunu toplantõdan sonra konuúuruz.
Gitmeden önce söylemeliyim.
Dersten önce biraz dinlenmeli.
O hâlde bu örneklerdeki sonra ve önce kelimeleri edat de÷il zarftõr.
Söz diziminde isim, sõfat, zarf görevi yapan bazõ kelimeler -meselâ do÷ru ve
karúõ kelimeleri gibi- kendi anlamlarõ dõúõnda edat olarak da kullanõlmaktadõr.
-DAn sonra ve -DAn önce yapõsõ içinde zaman, sõra, yer anlamlarõyla zarf olarak
görev yapan sonra ve önce kelimeleri de aynõ yapõda bazen zaman, sõra, yer
anlamlarõnõ kaybederek edat görevi yapabilmektedir. Meselâ J. Deny, Efendim,
siz kõzõnõzõ bana münasip gördükten sonra ben almaz mõyõm, siz vaad ettikten
sonra ben niçin õsrar edeyim, siz bildikten sonra ben size ne söyleyeyim, sen
bunu anladõktan sonra lakõrdõya hacet kalmaz örneklerindeki asõl Þilin, -DIktAn
sonra’lõ Þilin az çok mecburî olan bir akõbeti gibi göründü÷ünü ve -DAn sonra’nõn
bu örneklerde -IncA zarf-Þil ekinin veya mademki edatõnõn yerini tuttu÷unu
belirterek, bu cümlelerin genellikle olumsuzluk veya soru anlamõ taúõyan bir
yüklem taúõdõ÷õna dikkat çeker (Deny 1941: 984, 985). Deny’nin verdi÷i bu
örneklerdeki sonra, gerçek anlamõnõ kaybederek edatlaúmõú bir kelimedir.
Sonra ve önce kelimeleri, úu örneklerde de zaman, yer ve sõra anlamlarõnda
kullanõlmamakta, mademki, e÷er, göre yerine vb. edatlarla -IncA, -mAdAn zarfÞil eklerininkine benzer görevler yapmaktadõr:
Siz istedikten sonra ben niçin yapmayayõm.
(Mademki siz istiyorsunuz ben de yaparõm.)
Sen böyle yaptõktan sonra baúkalarõ ne yapmaz ki.
(Sen böyle yapõnca baúkalarõ ne yapmaz ki.)
Sen bunu anlamadõktan sonra hiçbir úey anlayamazsõn.
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(Sen bunu anlamõyorsan hiçbir úey anlayamazsõn.)
øúim olmadõktan sonra burada beklemem anlamsõz.
(øúim olmadõ÷õna göre burada beklemem anlamsõz.)
Benim dilekçemden önce kõyafetime baktõ.
(Benim dilekçeme bakmadan kõyafetime baktõ.)
Öyle konuúmadan önce sana yapõlanlarõ hatõrla.
(Öyle konuúaca÷õna/ konuúaca÷õn yerde sana yapõlanlarõ hatõrla.)
Sonuç olarak; -DAn sonra ve -DAn önce yapõsõ içindeki sonra ve önce
kelimeleri, zaman, yer, sõra anlamlarõnõ koruduklarõ, isimlerle aralarõna pekiútirici
veya derece bildiren bir unsur alabildikleri, ortak bir isim etrafõnda art arda
kullanõlabildikleri örneklerde birer zarftõr. Zarf olarak kullanõldõklarõ örneklerde
ortaya çõkan yapõ ise nitelik isimleriyle yapõlan ondan güzel, senden çalõúkan,
bizden neúeli gibi kelime gruplarõndan hiç farklõ de÷ildir. Gerek bu gruplar,
gerekse senden sonra, benden önce vb. gruplar bir “uzaklaúma grubu”dur. Gerçek
anlamlarõnõ kaybettikleri örneklerde ise zaten di÷er özellikler de ortadan kalkmakta
ve bu kelimeler edatlaúmaktadõr. Bu kelimelerin edat olarak kullanõldõklarõnda
ortaya çõkan yapõ “senin ile, onun için, eve do÷ru, dünden beri” örneklerinde
oldu÷u gibi bir “edat grubu”dur.
O hâlde, -DAn sonra ve -DAn önce yapõsõ içindeki sonra ve önce kelimelerinin
anlam ve kullanõm özellikleri dikkate alõnmadan sadece edat kategorisi içinde
de÷erlendirilmesi do÷ru de÷ildir. K. Grönbech’e göre zarßarla edatlar arasõndaki
fark, geçiúli Þillerle geçiúsiz Þiller arasõndaki fark gibidir; bazõlarõ anlamlarõndan
dolayõ sadece zarf veya edat, bazõlarõ da her iki fonksiyona sahip olabilir (Grönbech
1995: 31). Sonra ve önce kelimeleri de -DAn sonra ve -DAn önce yapõsõ içinde
her iki fonksiyona sahip olan kelimelerdir. Bundan dolayõ bu kelimelerin -DAn
sonra ve -DAn önce yapõsõ içindeki türü, anlam ve kullanõm özellikleri dikkate
alõnarak belirlenmelidir.
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