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Türkçede söyleyişle ilgili sorunlar büyük ölçüde yabancı kelimeler-
den kaynaklanır. Rol örneğinde görüldüğü gibi kelimenin ünlüsü 
kalındır ama onu biraz ince okuruz. Gelen ekin ünlüleri rolünü iyi 
ezberlemiş örneğinde olduğu gibi ince sıradandır. Türkçe kelimelerde 
böyle bir durum yoktur. Kelime Fransızcanın ses düzenine uygundur. 
Biz, rolunu ezberlemiş biçiminde söyleyeni kınar, onu Türkçenin ses 
kurallarına uygun hâle getirmesini garipseriz. Bir bakıma Fransızca 
kelimeler karşısında titizleniriz. Aynı tutumu Doğu kökenli dillerin-
den gelen kelimelerde de sürdürürüz. Zekâ kelimesinin kâ hecesini 
zeka biçiminde söyleyen Anadolu insanının telaffuzunu yanlış bu-
luruz. Cemaatler örneğinde olduğu gibi gelen ekin ünlüsünün ince 
olması gerektiği üzerinde durur, cemaata uyduk söylenişi doğru say-
mayız. Yemin ederken sadakatten ayrılmayacağıma… yerine sadakat-
tan ayrılmayacağıma… biçimindeki söyleyişi yanlış buluruz. Türkler, 
dillerinde olmadığı hâlde kâfi örneğinde olduğu gibi kalın olan ka he-
cesini ince okumak zorundadır, onun için ka hecesi üzerine düzeltme 
işareti koyarız. Konunun yazımla ilgili boyutu da var. Defetmek, ta-
betmek, katetmek kelimelerinin neden bitişik yazıldığını uzun uzun 
açıklamak zorunda kalmamak için kısaca öğrenciye “ses düşmesi 
var” diye anlatır ve Arap alfabesindeki ayın adı verilen sesi izah et-
menin gereksiz olduğunu düşünürüz. Ret yazar, sesliyle başlayan ek 
aldığında reddine karar verildi örneğinde olduğu gibi meydana gelen 
değişikliği ses artması var diye izah eder, geçeriz. Kelimenin aslının 
redd olduğu, Türkçede son seste sert ünsüzlerinin bulunması gerek-
tiği, bu sebeple yalın biçimin ret olduğu ancak ileriki sınıflarda veya 
üniversitelerin dil derslerinde anlatılır. Ana dili Türkçe olan öğrenci, 
hatta yetişkin, hayatı boyunca bu yabancı kökenli kelimelerin yazımı 
ve telaffuzuyla meşgul olur. 

YABANCI KELİMELERDEN 
DOĞAN SÖYLEYİŞ SORUNLARI

Hamza Zülfikar



19

..Hamza Zülfikar..

TEMMUZ 2021 TÜRK DİLİ

Bizler, Türkçenin ses kurallarını ele alırken birden karşımıza çıkan bir yabancı 
kelime dolayısıyla döner onun yazı özelliklerine öncelik verir, açıklamaya ça-
lışırız. Türkçenin kuralı olan sert sesten sonra sert ses gelir konusunu işlerken 
minnetdar örneği akla gelir. Kelimenin yazımı minnettar’dır diye açıklarız. Bu-
nun gibi Türkçe kurala göre dert biçimini almış kelimenin sesliyle başlayan bir 
ek aldığında aslına döndüğünü söyler, yabancı kelimenin derd yapısını saklı 
tutarız. 

Her ikisi de birleşik fiil olan sevk etmek fiilini ayrı, nakletmek birleşik fiilini bi-
tişik yazmanın sebebini okul çağındaki öğrenciye anlatmamızın gereksizliği 
üzerinde durur, ilkinde ünlü düşmesi olmadığını söylemekle yetiniz. Benzer 
örneklerdeki değişimi bugünün öğrenim çağındaki öğrencilerine anlatmanın 
anlamsız olduğunu ileri sürer, kısa yoldan eğitimi devam ettiririz. Yabancı ke-
limelerden kaynaklanan her yazım ve söyleyiş üzerinde durmayı eğitici (pe-
dagojik) bulmayız. Bir yandan da birçok meselenin açıkta kaldığına içleniriz. 
Sonuçta yaptığımız iş, Türkçe kelimelerin özelliklerinden çok yabancı kelime-
lerin ses, söyleyiş ve yazım özellikleri üzerinde durmaktan ibarettir. Verdiğim 
şu birkaç örneğin dışında sayfaları dolduracak yabancı kelimelerle ilgili açık-
lanmaya muhtaç mesele var. 

Yükseköğrenimde okuyanların sorunu ise terimlerle ilgilidir. Hukuk öğrenimi 
gören öğrencinin başı Arapça kelimelerle, tıp öğrenimi gören öğrencinin başı 
Batı kökenli kelimelerle derttedir. Öğrenim hayatı boyunca Türkçe karşılıkları 
bulunmayan tromboembolektomi, restriktif kardiyomiyopati, natriüretik gibi te-
rimlerin yazımı ve söyleyişiyle zaman harcar. 

Türk Dil Kurumu, kurulduğu 1932 yılından bu yana bu sorunların halli için 
çalıştı, zamanının büyük bir bölümünü yabancı kelimelerin yazımına harcadı. 
Yazım kılavuzlarını, sözlükleri geliştirdi. Terim sözlükleri yayımladı. Ancak 
yabancı kökenli kelimeler her zaman üzerinde en çok durulan konu olmaya 
devam etti. 

Türkçeye Doğu dillerinden geçen kelimeler ya ad ya sıfat ya zarf ya da edattır. 
Bunlara bağlaçları da ekleyelim. Ad olanları işletmek için fiillere ihtiyaç var. 
Bu ihtiyaç etmek, olmak, eylemek, kılmak fiilleriyle karşılanır. Yazımda ve söyle-
yişte sorunların bir kısmı yabancı bir kelimenin etmek fiiliyle birlikte kurduğu 
yapıyla ilgilidir. Birkaçını burada ele alalım. 

İdrak etmek sözündeki rak hecesi etmek fiiliyle kullanıldığında id-ra-ket-mek 
biçiminde ince telaffuz ediliyor. Kelimenin ünlüsü kalın k (ق) iken ket hecesi 
ince k olarak telaffuz ediliyor. Benzer bir örnek olan merak etmeyiniz sözünü 
bir an için bitişik düşünelim. Siz hiç merak etmeyiniz yerine siz hiç meraketme-
yiniz söyleniyor. Merak kelimesinin son ünsüz etmek fiilinin ilk hecesiyle bir-
leşip hece oluşturuyor. Bu sözün geçtiği konuşmalara dikkat edilirse söyleyi-
şin meraketmeyiniz biçiminde olduğu fark edilecektir. Ancak biz, Türkçe ses 
düzenine uygun olan bu söyleyişi yanlış bulur, aradaki hecenin gene de kalın 
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söylenmesini bekleriz. Farkında olmadan sürekli dildeki yabancı kelimelerin 
yanında yer alır, bunları anlatmaya, öğretmeye, düzeltmeye çalışırız. 

Buna benzer pek çok örnek var. Arapça kökenli idrak, iştirak kelimelerinin et-
mek fiiliyle kullanılması sırasında idraketmedi veya iştiraketmedik biçiminde 
ince telaffuz duyulabiliyor. Bu iki idrak, iştirak kelimesinin son ünsüzleri ince 
k (ك)’dir. Merak kelimesinin ise kalın k (ق)’dir. Buna rağmen ünlüyle başlayan 
etmek fiiliyle yeni bir hece oluşturduğunda ince söyleyiş bunda da meydana çı-
kıyor. Merak etme’yi kalın, idrak etme’yi, iştirak etme’yi ince okurken veya söy-
lerken gene de korumacı bir tutum içinde oluruz. İştirak gibi bir kelimenin rak 
hecesinin ince olduğu bundan dolayı da ince sıradan ek aldığını anlatmak ve 
inandırmak kolay değildir. Kişi, iştirakçi, iştirakçiler yerine iştirakçı, iştirakçılar 
der, böylece Türkçenin ses düzenine kelimeleri uydurur. Biz ise gene yabancı 
kelimelerden yana tavır alıp bunu yanlış buluruz. Oysa ekin eklenen kelimeye 
göre kalın olması Türkçenin bir kuralıdır. Öte yandan iştirakçi yerine katılımcı 
derse bunda herhangi bir sorun yaşanmaz. 

Yazım kılavuzları bu iki kelimeyi idrak-ki, iştirak,-ki biçiminde gösterir. Bu-
nunla idrak, iştirak kelimelerinin ince sıradan ek almaları gerektiği kulla-
nıcıya hatırlatılırken merak kelimesinde böyle bir ek bilgiye gerek görülmez. 
Görüldüğü gibi çabamız hep Doğu kökenli kelimelerin özelliklerini korumak 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca şu Arapça kökenli keli-
melerin söylenişinde halka kulak verelim, haklı ve doğru söyleyişi yazıma uy-
gulayalım demedik. Günlük dilde iştiraklar, idraksız kullanımı olmakla birlikte 
biz gene de bu söyleyişleri yanlış bulurduk.

Burada söz konusu edilen konular ortaöğretim programlarına girmediği için 
öğretmen bu tür örnekler üzerinde durmaz. Öğrenci hakketmek, hak etmek fi-
illerinden birinin ayrı diğerinin bitişik yazıldığını veya bunların bitişik yazıl-
masındaki kuralın ne olduğunu sormaz, soracak olsa Yazım Kılavuzu’na bak 
denir. Yetmezse Türkçe Sözlük’e başvurması istenir. Bu arada kılavuza bakma 
alışkanlığı olmadığını da gizleyemeyiz. Öğretmen, addetmek, halletmek, mah-
volmak birleşik fiillerini açıklamaya kalksa bir ders saati yetmez. Dildeki her 
yabancı kelimenin yazımı ve ses özellikleri üzerinde durmak bir yarıyılı dol-
durabilir. Bir an için Türkçenin bu yabancı kelimelerden hiç etkilenmediğini 
düşünelim, Türkçeyi öğretmek, onun kuralları, yazımı, söyleyişi üzerinde 
durmak ne kadar kolay olurdu. 

Yukarıdaki hakketmek, hak etmek, addetmek, halletmek örneklerden hakketmek, 
hak etmek fiillerini ele alalım. Hak kelimesinin sesliyle başlayan bir ek aldığın-
da hakkınız var örneğinde görüldüğü gibi bir k sesinin ortaya çıktığını görürüz 
bu ses kelimenin asli sesidir. Son seste iki k, hakketmek kelimesinde de var. 
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Arapçadan bir kalın k ile hak ( hakk) diğeri ince k ile hak (hakk) olmak üzere 
Türkçeye iki kelime girmiş. İkincisi “kazıma” anlamında, birincisi ise şu an-
lamdadır:

1. Allah 2. Birine emek karşılığı düşen pay, 3. Doğruluk.

“Kazıma, kazıyarak şekil verme” anlamında hak (hakk) kelimesinin kullanı-
mı azalmıştır. Bazen bu düzeltme işaretiyle yazılmıştır. Her ikisini de etmek 
fiiliyle kullanıldığında birincisini ayrı (hak etmek) ikincisi yani kazıma anla-
mındakini karışmasın diye bitişik olarak (hakketmek) yazıyoruz. Bir de dü-
zeltme işaretiyle yazdığımız başka bir hâk var ki bu “toprak” anlamında Farsça 
kökenli bir kelimedir. Ana dili Türkçe olanlar bu özellikler çerçevesinde birini 
diğerinden ayırmaya çalışır, yazımlarına dikkat eder. Ancak sorun bunların 
telaffuzundadır. Dikkatli ve kelimelerin yapısını, özelliğini bilen birisi, doğ-
ru telaffuz edip bunları birbirinden ayırabiliyor ama genel olarak Hak etmek, 
hakketmek her ikisinin de söylenişi hakketmediniz şeklindedir. Kullanıcıları 
dikkatle dinlediğimizde bunu duyabiliyoruz. Bu söyleyiş Türkçenin ses düze-
nine ters değildir. Durum böyle iken biz gene de yabancı kelimelerin yapısını, 
söylenişini koruyoruz. 

Üzerinde durduğum bu iki örnekle ilgili açıklama bu kadarla sınırlı değil. Ko-
nuşulması gereken benzer ses ve söyleyişle ilgili daha pek çok mesele var. An-
cak biz her defasında yabancı kelimelerin yazımına, söyleyişine, ses değerle-
rine dikkat ediyoruz, Türkçenin ses düzenine uygun düşenleri de düzeltmeye 
çalışıyoruz. Doğu kökenli bu tür kelimeleri ses ve yapı bakımından nasıl koru-
yorsak Batı kökenli kelimeler karşısında da aynı tutum içindeyiz. Birer Türkçe 
karşılık bulma ve onu dile mal etmede becerikli değiliz. Bu sebeple her yabancı 
kökenli kelimenin söylenişi, yazılışı bizim için sorun olmaya devam ediyor. 

Hal kelimesinin ünlüyle başlayan bir ek aldığında ince l sesinden dolayı getiri-
len eklerin ünlülerinin ince olduğunu kabul edelim. Şefkat kelimesine gelince 
zorlanırız. Neden şefkatlı değil de şefkatli? Şefkatsizlik? Bunun yanı sıra merha-
metli kelimesini açıklamak kolay, son hecesi met ince, getirilen ek -li de uyu-
ma göre incedir. Kelime merhametsiz, merhametli biçiminde kurala uyar. Ama 
kalın k (ق) sesini içeren şefkat, şefkatli kelimesinde kat hecesi kalın iken nasıl 
oluyor da ince sıradan ek alıyor? Türkçe söyleyişe göre bunu şefkatlı biçiminde 
söylenmesi gerekirdi, Türkçeye de uyardı. Bunun gibi Fakir kelimesi içinde k 
ses (ق) kalındır, ama ses uyumuna aykırı olarak fakir diye okunur. Bütün bu 
yabancı kelimeler Türkçeye ilave yük getirmiş, Türkçe söyleyişe uymamıştır. 

Anadolu liselerinden üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine gelen 
öğrenci, hocaların telaffuzla ilgili yaptığı düzeltmeler karşısında şaşır. Örnek 
olarak öğrenci fark etmez sözünü farketmez biçiminde kalın k ünsüzünü ince 
telaffuz edince hocası düzeltir, fark kelimesinin kalın söylenmesi gerektiğini 
belirtir. Bu noktadan itibaren yabancı kelimelerin ses özelliklerini koruma 
başlar. 
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Hakikat, tahsilat her ikisi de lat hecesiyle bitiyor. Yazım Kılavuzu, hakikat keli-
mesini hakikat -ti biçiminde, tahsilat kelimesini ise bir ek bilgi vermeden tah-
silat biçiminde gösterir. Bu demektir ki hakikat kelimesi ince sıradan ek alacak, 
tahkikat ise kalın sıradan. Bu tür örnekler kullanıcı için açıklanması gereken 
birer sorudur. Türkçeye göre hareket etseydik her ikisine de kalın sıradan ek 
getirmemiz gerekirdi. 

Bir örnek de Batı dillerinden verelim. Fransızca park etmek kelimesi. Heceleme-
de par-ket-mek biçiminde açılan bu kelimenin kalın k sesi (ket) dikkat edilirse 
ince telaffuz edilir. Bu geldiği dilin ses özelliğinden kaynaklanır. Fransızca 
kontrol protokol kelimelerinin ince sıradan ek almaları söz konusu kelimelerin 
sonunda bulunan l sesiyle ilgilidir. İnce söylenen -kol- hecesi Türkçedeki kol 
kelimesinden farklıdır. Bununla birlikte kontroldan geçti protokola uyuldu gibi 
söyleyişler bizde yaygındır. Radyonun müzik programında sunucu “Şimdi sıra 
enstrümantal parçalarda.” derken -tal- hecesini kalın telaffuz etti. Bu söyleyiş 
Türkçeye uygun Fransızcaya göre yanlıştır. Ancak bizde kabul gören telaffuz 

-tal- hecesinin ince söylenmesidir.

Durmadan dile giren kelimelerden biri konjonktür. Kelimenin anlamını yapı-
sını anlamaya çalışırken ona bir karşılık bulmadan konjonktür’ün sıfatı kon-
jonktürel de dile katıldı. Kim bilir bir gün birileri istatiksel örneğinden olduğu 
gibi bunun da sıfatını konjonktürsel biçiminde karşılayacak. Dilimizde böyle 
acemiliklerin örnekleri az değildir. 

Batı kökenli kelimenin ad biçimlerini dile mal etmişsek onun sıfat veya öteki 
türevlerini de birlikte dile davet ediyoruz. Endüstri endüstriyel / enflasyon enf-
lasyonist / ideoloji ideolojik / refleksiyon reflektif / normal, anormal, normalite, 
normalizasyon vb. Bugün de bu tutumumuzdan vazgeçmiş değiliz. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında millet olarak daha bilinçliydik. Yabancı kelimele-
re karşılık bulmada onları Türkçenin ses düzenine uydurmada çaba içindey-
dik. Epeyce de mesafe katettik. Dest, ser, sadr, çeşm, dehan, leb gibi kelimeler 
yerine Türkçe el, baş, göğüs, göz, ağız, dudak kelimeleri öne çıkartıldı. Nice 
Farsça tamlama kuralına göre yapılmış şekilleri Türkçe olarak karşılayabildik. 
Nokta-i nazar bakış açısı / sevk-i tabii içgüdü sözüyle karşılandı. Buna rağmen 
söyleyişle, yazımla ilgili sorunlar günümüze kadar devam etti. Dile giren ve 
giderek akını artan Batı kökenli kelimelerle sorunlar büyüdü. Yabancı kelime-
lere karşı etkili olamadık.

“Kelimenin yazımı bitişik mi ayrı mı?” kullanıcıyı, en çok yoran bir sorudur. 
Bu konuda uzmanlığı olanlar da bazen yanılır ve Yazım Kılavuzu’na bakmak 
zorunda kalır. Etmek, olmak yardımcı fiilleriyle birlikte kullanılan kelimeler 
bunların içinde büyük bir sayı tutar. Bu da dildeki yabancı kelimelerden kay-
naklanan bir meseledir. 
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Yazım kılavuzlarıyla Türkçe Sözlük arasındaki tutum farkı açıklanmaya muh-
taçtır. Etmek fiiliyle alt etmek, hak etmek, farz etmek, arz etmek, gibi kelimelerin 
yazımının bitişik mi ayrı mı oluşu için Yazım Kılavuzu’na baktığımızda bunla-
rı yerinde bulamayız. Örneklerin olmak fiiliyle yapılmış farz olunmak arz olun-
mak biçimleri de var. Sebep olarak bunların mecaz anlamda olduğu gösterilir. 
Yazımları için sözlüğe bakmak gerekir. Orada da bunların madde başı yapıl-
madığı görülür. Söz konusu bu tür kelimeler Türkçe Sözlük’te alt, hak, farz arz 
maddelerinin içinde yer alır ve tanımlanır. Öteki örneklerde de durum aynıdır. 
Bu durum tek heceli kelimelerle sınırlı değildir. Harap etmek, helak etmek, he-
sap etmek gibi birden çok heceli kelimelerin de mecaz anlam taşıyanları Yazım 
Kılavuzu’na alınmamış, yazımları Türkçe Sözlük’te verilmiştir. Kanaatim, bun-
ların Yazım Kılavuzu’na alınması doğrultusundadır. 

Sonuç olarak böyle bir konuyu işlemekteki amacım dilimizdeki sorunların 
büyük ölçüde yabancı kökenli kelimelerden kaynaklandığını belirtmektir. Bu-
rada sınırlı sayıda kelime üzerinde duruldu. Son yıllarda gelenlerle sorunlar 
daha da büyüdü. Dil eğitiminin, öğretiminin önemli bir bölümü bu yabancı 
kelimelerin hatta eklerin yazım ve söyleyiş sorunlarını açıklamakla geçiyor. 
Şimdi dil bu kez Batı kökenli kelimeler dolayısıyla yabancılaşıyor. Dile giren 
yabancı kelimelerin özgün biçimlerini korunmaya çalışılırken dilde yeni yeni 
sorunlar ortaya çıkıyor. Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulduğumuzda 
ve onları halkımıza, bilim ve sanat insanlarına kabul ettirdiğimizde sorunları 
en aza indirebiliriz. 


