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SÖZ VARLIĞINDAKİ DEĞİŞMELER ÜZERİNE 
BAZI TESPİTLER

ZÜLFİKAR, Hamza
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Her dil zaman içinde ilişkili olduğu dillerden etkilenir birbirlerine kelimeler 
verir veya birbirlerinden kelimeler alır. Dil biliminde bir kural olarak karşımıza 
çıkan bu durumun hangi sebeplere dayandığı, hangi şartlara bağlı olduğu bu 
bildiri konusunun sınırlarını aşar. Bununla birlikte Türk dilini örnek olarak 
alırsak, bu etkilenmenin sebepleri dinî olduğu kadar kültüreldir. İslamiyet’ten 
sonra Türk dilinin Arapçadan etkilenmesi, yalnızca dinî değil, aynı zamanda 
bilimseldir. Türk dilinin Farsçadan etkilenmesi ise, daha çok edebîdir. Hemen 
eklemek gerekir ki, Türkçenin Farsçadan etkilenmesi büyük ölçüde Arapça 
kelimeler aracılığı ile olmuştur. Pek çok Arapça kelime, Farsça yoluyla Türkçeye 
girmiştir. Arapça kelimeler Türkçede ses ve şekil özelliklerini korurken Farsça 
kelimeler Türkçenin ses özelliklerine uymuştur. Öte yandan Türkçenin Farsçadan 
etkilenmesi yalnızca edebî değildir. Bu etkilenme aynı zamanda dinî sebeplere 
de dayanır. Dil bilimi çalışmalarında örneğine az rastlanan bu özellikler, daha 
çok Osmanlı Türkçesine has bir durumdur. Bu genel durumun yanı sıra Osmanlı 
Türkçesinin bu etkilenme dışında başka bir özelliği daha var ki, asıl bu özellik 
yeterince aydınlatılmamış ve üzerinde durulmamıştır. Osmanlı Türkçesi, bu iki 
kaynaktan hem kelime hem de ek alarak onlara özel anlamlar verip yeni türetmeler 
yapmıştır. Hürriyet kelimesini türeten Osmanlı, Arapça kökenli “toprak” 
anlamına gelen vatan’a “uğruna can verilecek yer” anlamı kazandırarak anlamca 
ona bir yücelik katmıştır. Hazır kelimesini kök olarak alıp hazırlıklı, hazırlamak 
biçiminde türevlerini yapmıştır. Demek ki çağın şartları içinde Osmanlı Türkçesi 
durağan olarak kalmamış yeni kavramları karşılamada, anlatımı zenginleştirme 
yolunda üretken bir dil olarak canlılığını sürdürmüştür. Özellikle terim düzeyinde 
pek çok yeni kelime türetilmiştir. Bu canlılık, Arapça ve Farsça kelime kök ve 
eklerinden yararlanılarak yapılan üretkenlik Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna 
kadar devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra bu kez Arapça Farsça kelime 
kök ve ekleri değil, Türkçe kelime kök ve ekleri kaynak olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.

Türkçenin tarih içinde etkilendiği bir başka dil Rumca ve Ermenicedir. Bu 
iki dilden etkilenme biçimi de dil bilimi için ilgi çekici bir durumdur. Birlikte 
yaşmanın sebep olarak gösterilebileceği bu etkilenmede Türk dili özellikle ziraat, 
el aletleri, yiyecek adları, araç ve gereçler açısından bu iki dilden yararlanmıştır. 
İlginç olan taraf, Ermenice kelimeler daha çok halk arasında varlığını sürdürürken 
Rumca kelimeler yazı dilinde yer edebilmiştir. Bunun için Rumca balık adlarını 
örnek olarak verebiliriz. Bir başka ilgi çekici durum, Rumca veya Ermeniceden 
alınan kelimeler, kök alınıp onlardan türetmeler yapma yoluna gidilmemiştir. 
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Gene zaman içinde İtalyancadan Türkçenin etkilenmesi, ne birlikte yaşama 
ne de kültürel veya dinî sebeplere dayanır. Bu etkilenmede başlıca etken ticarîdir. 
Gemicilik terimlerinin bir kısmının İtalyanca olması bunun bir kanıtıdır. Aynı 
durum gemicilik terimlerinde görülür. Bu tür kelimeler de taban alınıp türetmeler 
yapılmamıştır. Oysa yüzyıllar boyunca Arapça ve Farsça kelime kök ve ekleri 
esas alınıp bunlardan çeşitli türetmeler yoluna gidilmiştir.

Bir başka etkilenme, Tanzimat Dönemi’ni izleyen yıllarda Fransızca 
kelimelerin Türkçeye girişiyle başlamıştır. Bu etkilenmenin sebebiyse kültürel 
olduğu kadar sınai ve fennidir. Tren ve onunla ilgili giren bütün terimler 
Fransızcadır. Chanteur, chanteuse kelimelerine gene eril dişil özellik gözetilerek 
muganni, muganniye karşılıkları o dönemde bulunmuştur. Fransızca kelimelerin 
taban olarak alınması daha çok Cumhuriyet döneminde olmuş bu kelimelerden 
türetmelere az da olsa gidilmiş bunların daha çok fiil olarak kullanımları minimize 
etmek. veya normalleştirmek örneklerinde olduğu gibi yardımcı fiillerle ve -la(-
le) fiil yapma ekiyle karşılanmıştır. Protezci, janjanlı, sosyetelik gibi bir yapım 
ekiyle Fransızca kelimelerin işletildiği de olmuş ancak öteki yapım ekleriyle bu 
tür yabancı köklerden kelimeler türetilmemiştir.

Dikkate değer bir nokta, Fransızcadan alınan eklerden 1980’li yıllara gelinceye 
kadar türetmeler yapılmamıştır. Ön ve son ek olarak antiyasal, takmatik gibi 
örnekler çok yakın yıllara aittir. Ancak Fransızcadan ve daha yakın dönemde 
İngilizceden bir kelime dile girmişse bu kelimenin o dillerdeki öteki türevlerini 
davet etmiş olması gözlerden kaçmış ve bu konu üzerinde durulmamıştır. Bu 
etkilenmede önce ad sonra onun sıfatı daha sonra da öteki türevleri bu iki kelime 
grubunu izlemiştir. Gözden kaçan ve izlenemeyen bir başka durum anlamlarda 
olmuştur. Önce kelimenin bir anlamı –ki bu genellikle esas anlamdır– daha sonra 
öteki anlamları sözlüklere girmiştir. Bu süreç son yıllardaki İngilizce kökenli 
kelimelerde çok daha hızlı gelişmiştir.

Bin yıllık bir süreçte sırasıyla Farsçadan Arapçadan, Rumcadan, İtalyancadan, 
Fransızcadan etkilenen Türkçe gene dil bilimi verilerinde örneğine bu ölçüde pek 
rastlanmayan bir değişime uğramış, 1930’lu yıllarda kapılarını Arapça ve Farsça 
kelimelere kapatmıştır. Arapça ve Farsça kelimelerden ve eklerden yararlanarak 
kelime yapmak onlara yeni anlamlar yüklemek 1920’li yıllarda Ziya Gökalp ile 
son bulmuştur. Bu akımın son temsilcisi Ziya Gökalp’tır.

Atatürk’ün önderliğinde 1930’lu yıllar boyunca başlatılmış olan Türkçeleştirme 
hareketi bugünkü kadromuzla bile altından kalkılmayacak muazzam bir iş, 
eşine az rastlanan bir etkinliktir. Hedef Rumca, İtalyanca veya Fransızca değil, 
Türkçedeki Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yerine Türkçelerini koymaktır. 
Bu dillerin kurallarını terk etmektir. Daha önce Ömer Seyfettin ve arkadaşların 
tarafından esasları belirlenen bu hareket, bu kez daha radikal, daha yoğun bir hâl 
almış ve batı aleminde pürizm diye adlandırılan saflaştırma, yalınlaştırma akıma 
dönüşmüştür. 
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Bugüne kadar yalnızca kesif ve karşılığı olan yoğun örneğinde olduğu 
gibi söz konusu akım, Osmanlıca bir kelimenin yerine Türkçe bir kelimenin 
konulması biçiminde gündemi getirilmiş ve konuya salt sadeleştirme, arılaştırma, 
Türkçeleştirme nazarıyla bakılmıştır. Bu gelişme ve değişmede Osmanlı 
Türkçesindeki bir sözün taban oluşturduğu, ona dayanılarak türetme yapıldığı 
dilciler tarafından pek dile getirilmemiş bu tür örnekler toplanıp işlenmemiş, 
tasnif edilmemiştir. Örnek olarak a’mâl-ı erbaa gibi bir matematik terimi dört 
işlem olarak karşılanırken Türkçeleştirme fikri a’mâl-ı erbaa’ya onun içerdiği 
kelimelere dayandırılmıştır. Mevzu-ı bahs gibi bir örnek önce bahis mevzuu 
biçimine getirildikten sonra aynı kelimelerin Türkçeleriyle bu terim söz konusu 
biçiminde yeniden dile aktarılmıştır. Ruy-i zemin’e, akl-ı selim’e bulunan Türkçe 
yeryüzü ve sağduyu karşılıkları Türkçe kurala göre kurulmuş, eskisinin içerdiği 
kelimelerin bir tür çevirisi olmuştur.

Burada önemle üzerinde durulması gereken bir konu da Osmanlı Türkçesinin 
Arapça veya Farsçanın sınırları içinde kalmamış olmasıdır. Zamanla Fransızcadan 
dile giren kavramlar daha önce yapıldığı gibi, çağdaşlığı yakalamak uğruna Arapça 
ve Farsça kelime kök ve eklerinden yararlanılarak yeni kelimeler türetilerek 
karşılanmıştır. Örnek olarak Fransızcadan Türkçeye geçen equateur kelimesine 
bulunan karşılık hatt-ı istiva’dır. Hipotez’e önerilen karşılık faraziye’dir. Afaki ve 
enfüsi terimlerini Fransızcadan gelen objektif ve sübjektif kelimelerine karşılık 
olarak türetmiştir. 

Cumhuriyet’in bu ilk yıllarında hatt-ı istiva’ya Türkçe bir karşılık önerilmezken 
ve ekvator’a dönülürken Afaki veya onun karşılığı olan objektif kelimesi nesnel 
biçiminde Türkçe bir kelime olarak dile kazandırılmıştır. Bunun gibi enfüsi ve 
bunun karşılığı olan sübjektif bu safhada öznel olarak Türkçeye mal edilmiştir. 

Bir iki örnekle anlatmaya çalıştığım gelişme ve değişmede dikkat edilecek 
husus, yabancı terimleri Türkçe olarak karşılamada bazen Arapça bazen de Farsça 
kelimelerin anlamları ve dildeki şekilleri taban olarak alınmış olmasıdır. Osmanlı 
aydını aynı yöntemi Fransızca kelimeler için pek uygulamamıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’ne gelince anlayışlar değişmiştir. Dil özelliklerine dikkat 
edilerek yeni bir kavram Türkçe nasıl karşılanır biçiminde aydınların bir endişesi 
yoktur. prime-time’a karşılık olarak Türk Dil Kurumunca yakın zamanda altın 
saatler önerilmiştir. Örneğe dikkatlice bakıdıldığında yabancı dilden alınan kelime 
olduğu gibi çevrilmemiş onun işlevinden hareket ederek yeni bir türetme yapma 
yoluna gidilmemiştir. Bugün ortaya çıkan tabloda yukarıda verdiğimiz enfüsi, 
sübjektif, öznel veya afaki, objektif, nesnel terimlerine dikkat edilirse çeviride 
Osmanlıca biçimleri göz önüne alınmamış, bunların Fransızcadaki biçimleri hem 
yapı hem de anlam olarak örnek alınmıştır. Obje, nesne; süje, özne kök olarak 
biri diğerinin karşılığı, biri diğerinin çevirisidir. Bu durum bize başka bir fikir 
de vermekte dildeki afaki, enfüsi terimlerinin daha önce dile girmeye çalışan 
objektif, sübjektif kelimelerine karşılık olmuş ve bunların o yıllarda dile girmesini 
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engellemiştir. Cumhuriyet döneminde bunların Türkçe olarak karşılanmasında 
alınan örnek afaki, enfüsi değil objektif, sübjektif’tir.

Karşılıklar bulunurken öteki türevlerin bu dönemde birlikte düşünüldüğü pek 
söylenemez. Bulunan karşılıkların pek çoğu yabancı kelimelerin öteki türevlerini 
karşılamaya uygun düşmediği sık görülmüştür. Yukarıda ele aldığımız örnekler 
de ise Cumhuriyet döneminde nesnelci (objektivist), nesnelcilik (objektivizm), 
öznelci (subjektivist), öznelcilik (subjektivizm) yabancı kelimelerin öteki 
türevlerini de karşılamaya yetmiştir. Aslında bugün de bir yabancı terime karşılık 
bulunurken onun öteki türevleri dikkate alınmıyor. Bu sebeple de türetmeler 
kapsamlı olmuyor.

Bu bilgi şöleni dolayısıyla Türk bilim adamlarına ve Türk dilini alan olarak 
seçenlere vermek istediğim bir ileti var. O da Arapça ve Farsça kelime ve 
eklerden yeni kavramlara karşılıklar bulan Osmanlı aydınındaki duyarlığın ve 
Cumhuriyetin başlangıç yıllarında Arapça, Farsça kelime ek ve kurallara dayanan 
şekillerin Türkçe kelime ve eklerle karşılanması yolunda verilmiş olan çabanın, 
mücadelenin ve alınan mesafenin günümüzde canlılığını yitirdiğini belirtmektir. 
Bu duyarsızlık sonucu terimlerimiz artık batı kökenli kelimelerden oluşmaya 
başlamıştır. Yapılan Türkçeleştirmelerde ise çeviri yolu seçilmiş ve işlev 
dikkate alınmamıştır. Öte yandan Türkçe karşılık bulma konusundaki duyarlık 
zayıflamıştır. Osmanlı aydınının katl-i am diye karşıladığı kavram Cumhuriyet 
döneminde iki Türkçe kelimeden oluşan soykırım karşılığı ile anlatılmıştı. 
Şimdiyse jenosit dilde daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlının nesil, 
Cumhuriyetçilerin kuşak diye adlandırdığı bu terim de bugün yerini jenerasyon 
bırakmaktadır.

Osmanlı aydınının ortaya koyduğu Arapça ve Farsça kelime kök ve eklerine 
dayanan türetmeleri, Cumhuriyet döneminde bir tür çeviri yoluyla Türkçe kelime 
kök ve eklerine dayandırılarak dile mal edilmesi bir aşamadır. Bugün Fransızcadan 
veya İngilizceden aldıklarımız ise, herhangi bir zahmete katlanmadan, Türkçesi 
ne olabilir diye düşünmeden alınan doğrudan o dillerdeki şekillerdir.

Türkçenin Cumhuriyet’ten günümüze gösterdiği gelişme ve değişme tarihi 
dil bilim çalışmaları arasında dikkate değer bir konudur. Bu konunun dil bilimi 
açısından asıl üzerinde durulması gereken yanıysa 1930’lu yıllardan beri böyle 
bir değişme ve gelişme gösteren dilin bugün kendi imkânlarından türetmeler 
yapma yoluna gitmeyip etkilendiği dilden alınan kelimeleri hiçbir değişikliğe 
uğratmadan, hatta bunların imlasını, telaffuzunu koruyarak dile mal etmesidir.

Çeşitli bilim dallarının konularını içine alan bu bilgi şöleninde Türk 
aydınlarının, bililim adamlarının dildeki bu olumsuz gelişme ve değişmelere 
eğilmelerini diliyor ve bu yolda bir uyarıda bulunuyorum.


