
YAKAMOZ sözcüğünün kökeni hakkında 

About the origin of the word YAKAMOZ 

Yakamoz sözcüğünün Yunan dili kökenli olduğu çıkarımı dil bilimi adamları tarafından yapılmış 

anagram bir uydurmadır. Yunan dilinde sözcüğün kökü yoktur ve gösteremezler. Yunan diline bu 

sözcük yakın dönemde (yeni yunanca döneminde) ve damdan düşer gibi girmiştir. Yunanlılar Türkçe 

olan ‘kamaşmak’ fiili kökünden ‘kamaş’ sözcüğümüzü alıntıladıkları kamoş/kamos ses-değeri 

biçiminde ve zaten aynen Türkçede olduğu gibi “yanmak, parlamak, kamaşmak” anlamı ile birlikte 

aldılar ve aynı anlamı da korudular.  

Yakamoz sözcüğü Türkçe iki ayrı sözcüğün bitiştirilerek tek bir sözcük gibi alıntılanmış halinin ses 

türemesidir. Bu sözcükler YAKA ve KAMAŞ sözcükleridir. Ya da alan dilden söylesek; YAKA+KAMOS / 

KAMOŞ sözlerinin ses biçimidir bu sözcük. 

Yaka sözcüğünün anlamı (Osm.) sâhil (deniz, nehir veya gölde) ve ‘çıkıntılı/dalgalı kenar veya yaka 

kısım’, ‘kayık kenarlığı/ağacı’ gibi anlamlarda kullanılır. Sözcük Kaşkarlı Mahmud tarafından 

yazılmış Divanü Lügati't-Türk el yazmasında 11.yy’da yaka/kenar-kıvrımlar veya yaka, ve elbise yakası 

anlamında geçmektedir. Sözcüğün sahil, dalga uçlarındaki kıvrım çıkıntı, kıyı, kenar, taraf, karşı 

kıyı/kenar, eğik, verev“, “yapı saçaklarında, suyun akıntısını yönlendiren oluğa eklenti parça”, “sahil, 

yelkenlerin dalgalanan uçlukları/kenar ve köşeleri”, gibi anlamlarda kullanımı vardır.   

Kamaş / kamaşmak sözcüğümüz de oldukça eskidir. Bu sözcüğün parıltı anlamı Antik yunanda 

cümbüş, eğlence anlamında KOMOS biçimiyle yine Türk dilinden alıntıdır çünkü gece cümbüşlerinde 

yakılan ateş ve fenerlerden adını almıştır ve anlam kayması ile bu dilde komos biçiminde yaşamıştır. 

Fakat dil bilimciler bundan bahsetmez.  Üstelik bu gün gümüş biçiminde seslendirdiğimiz ve 

Kaşkarlının kitabında KÜMÜŞ biçiminde ve aynı anlamda geçen GÜMÜŞ sözcüğümüz de KAMAŞ > 

GAMAŞ sözcüğü kökteşi olmalıdır. Ayrıca KÜN/GÜN (küneş/güneş) sözcüğü de aynı kökten türeme 

olabilir. Bazı dil bilimciler sözcüğün Hint-Avrupa Hayali Ana dilde "yakan, dağlayan, yakmak" 

anlamlarına gelen fakat ne hikmetse yine yazılı örneği bulunmayan *kehw- (*kāw-) fiiline 

bağlayabilirler. Fakat gerçekte, Türk dilinin “kavruk” sözcüğü ve "kavurmak" fiilinin de kökü olan ve 

aynı zamanda KAV biçiminde "kolay tutuşan ve ateş yakmakta kullanılan ağaç türlerinin ince ve yağlı 

çıraları" için adıl olmuş biçimde dilimizde yaşayan Türkçe sözcükler varken bu zorlama hayali köke de 

sapmaya ihtiyaç yoktur. Bu sözcüklerin tamamı, farklı türemeleriyle Kaşkarlının Divanü Lügati't-Türk 

eserinde de geçmektedir. 

Dil bilimcilerin Türkçe kelimeleri nasıl inceleyeceğini Batıdan öğrenmiş olması söz konusudur. Bundan 

dolayı bu tip bağlantılar kuramıyorlar çünkü Türkçe sözcükleri Hint Avrupa denilen toplama dillerin 

sözcüklerini inceler mantıkla incelemeyi öğrendiler. Ayrıca pek çoğunun aşağılık kompleksleri de var 

ve bu tip fikirleri olsa bile Batılı dilcilere karşı fikirlerini akademik seviyede (çoğunlukla) 

söyleyemiyorlar. Kimse kusura bakmasın. Hint Avrupa dil grubu kavramı tamamen uyduruk ve hayali 

bir kavramdır ve Yunanın dilinin son dönemine bu sözcüğü bağlamak da utanmazlıktır veya işini 

bilmemek ya da t*tünden uydurmaktır. Çünkü etimoloji mantığı ses değeri ve anlam yakınlığı olan 

yazılı örneği görülmüş en eski sözcüğe adresleme yapar. Bu sebeple bu sözcüğün kökünü açıklarken 

Türkçeye referans vermeyen dilciler dil bilimini (yani kendi işini de) bilmeyen ve usçu da olmayan 

tiplerdir diye düşünüyorum. Zaten bir eski ve köklü dil varken sonradan doğmuş toplama dillere daha 

önce bakılmaz. 
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