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Değişik görüşleri savunan gazeteleri okurken takılıp da anlama-
dığım bazı kelimeler ve cümlelerle karşılaşıyorum. Günlük gazete 
makalelerinde geçen kelimeleri benim gibi anlamayanlar, sanırım 
bu tür sözler üzerinde durmuyor, kendince ona bir anlam verip ge-
çiyor. Egoları deşarj etmek sözü bunlardan biridir. Kullanımda şarj, 
deşarj gibi ön ekli organik, inorganik, aktif proaktif, alerjik, antialerjik, 
komünikasyon telekomünikasyon, nasyonal enternasyonal, aktivasyon 
inaktivasyon kelimelerini gazetelerin sayfalarında görmek mümkün. 
Dilimizde bu ön eklerin sayısı ellinin üstündedir. Bu eklerle yapılmış 
kelimeler ise sayılamayacak çoktur. Para- ön ekiyle kurulmuş dilimiz-
de yetmişin üstünde kelime bulunmaktadır. Paradigma, parametre 
paranoyak, paradoks, buna paradoksal biçiminde Türkçe -sal ekini de 
getirmişiz. Daha başka ilgi çekici örnekler var. Altı ocak günü sabah 
haberlerini sunan muhabir illegal kelimesiyle konuşmasını sürdür-
dü. Ön ekli legal, illegal gibi günümüzde aynı anlamda kanuni, gayri 
kanuni, yasal, yasa dışı biçiminde kelimeler de var. Türkçesini seçip 
kullanmada bir düşünce geliştiremedik. Bunların gün geçtikçe artışı-
nı düşünüp kaygılanan, bunlara tepki gösteren de olmuyor. İtiraf et-
meliyim ki Türkçeye geçmiş bu yabancı kelimelerden bazılarının ya-
zımında hata yapmamak için Yazım Kılavuzu’na veya Türkçe Sözlük’e 
bakıyorum. İnternasyonal mi enternasyonal mi? İnisiyatif, insiyatif mi, 
inisiatif mi? Yazım Kılavuzu bu kelimeyi inisiyatif biçiminde sayfaları 
arasına almış. Dilde mecaz, mecazi varken Türk dil bilginlerini arasın-
da metafor, metaforik terimlerini tercih edenler var. Alegori, alegorik 
karşılığı yerine, yerinel terimlerini kullananlara rastlamadım. Günay 
Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı eserinde alegori terimini kullan-
mış (565. s.). Bir başka sorun eğretileme, eğretilemeli terimlerindedir. 
Ahmet Mermer, istiare terimine Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü 
adlı eserinde Türkçe bir karşılık önermemiştir. Bunun sıfatı hakkın-
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da da bir bilgimiz yoktur. Eğreti, iğreti biçiminde geçen bu terimin Türkçe olup 
olmadığı araştırılmaya değer.

Çağımızda hâkim olan anlayış, diller arası kelime alışverişinin artık kaçınıl-
maz olduğu doğrultusundadır. Buna en çok inananlar ise dil bilimcilerdir. 
Acaba Türkçeden Batı dillerine geçen kelimeler var mı diye bir soru hiç aklımı-
za geliyor mu? Yazımları Türkçenin ses düzenine aykırı, factoring gibi sorunlu 
ve doğru okunamayan sözler gazete sayfalarını dolduruyor. Bunları daha çok 
gazetelere verilen ilanlarda görüyoruz. Öte yandan bir de dillerde ful dolu gibi 
sözler dolaşıyor. 

Bu olumsuz ortam içinde okuduğum gazete makalelerinde gönül rahatlatan 
sadra şifa bir önlem yok gibi sözler de geçiyor. Türkçe Sözlük’te bu söz sadra şifa 
vermek biçimindedir. Kirayı veriniz ki yüzümüz yere gelmesin cümlesindeki yüzü 
yere gelmek yitirmeye başladığımız sözlerden olmamalıdır. Metinlerde geçen 
mobilizasyon, misyon, dolarizayon kelimeleri normal karşılanırken sadra şifa 
birilerini rahatsız edebiliyor. Ne yazık ki böyle bir dönemi yaşıyoruz. Her ne 
kadar sadr (sadır) göğüs anlamında ise de yüzlerce yıl kullanılmış olan bu söz-
de “beden, vücut, insan sağlığı” hatta “kalp” anlamları var. Demek ki Türkçe-
de göğüs de var sadır da. Eskiden daha sık kullanılan sadır sözü deyim içinde 
mecaz anlam kazanmıştır. Burada sadır (sadr) Türkçenin ses düzenine uymuş, 
sadra şifa vermek deyimi içinde Türkçenin malı olmuştur. Dilde bir sâdır keli-
mesi vardır ve onun ilk hecesi uzundur, Yazım Kılavuzu’nda karışmasın diye 
uzun hecesi düzeltme işaretiyle gösterilmiştir. “Ondan böyle bir hareket sâdır 
olmaz.” anlamında dilimizde sâdır olmak birleşik fiili var.

Doğal olarak sene yerine yıl kelimesini kullanıyoruz ama seneye görüşürüz yeri-
ne yıla görüşürüz demiyoruz. Sene dilde varlığını koruyor. Bu yılbaşında dikkat 
ettim, yeni yıllar yanında yeni seneler diyen de vardı. Ancak yeni yılınız kutlu 
olsun daha sık geçiyordu.

Derlediğimiz cümle örnekleri arasında yer yer mecazi özellikte sözlere rastla-
maktayız. Yol kazası beklemek bunlardan biridir. “Bir kuruluşun veya kimsenin 
bir hata yapmasını beklemek ve o hatadan yararlanmak ” anlamında kullanı-
lıyor. Türkçe Sözlük’te bu söz henüz yer almamış. Bir diğeri geçmişin defterle-
rini karıştırmak. Bu kalıp söz Türkçe Sözlük’ün eski maddesinde eski defterleri 
yoklamak (veya karıştırmak) biçiminde bulunuyor. Yazarların köşe yazılarında 
sorunu merkeze almak sözü de geçiyor. Anladığım kadarıyla “Sorunu ele almak, 
bir an önce görüşüp çözmek.” anlamında kullanılmış. Bu söz Türkçe Sözlük’te 
yer almamış, belki de yabancı bir dilden çeviridir. Bir makalede de vitrin düzen-
lemesi sözü var. Bu söz gerçek anlamında değil mecazen “sergilenmekte olan 
bir etkinliğin, olayın, durumun veya yeniliğin görenlerce takdir edilmesi, be-
ğenilmesi” anlamındadır. Ancak yazar bunu kinayeli olarak kullanmıştır. Asıl 
düşündürücü olan ise inisiyatifleri realize etmek biçimindeki sözdür. Realize 
etmek, Türkçe Sözlük’te bulunmamaktadır. “Karar verme yetkisini kullanmak” 
anlamında inisiyatifi ele almak sözünü öğrenmiştik, şimdi karşımıza çıkan 
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inisiyatifleri realize etmek farklı bir anlamda kullanılmış. Bu söz, “yetkisinde 
olanları, planlayıp yapmak, geçekleştirmek” gibi bir anlam taşıyor, 

Eski nısf-ı leylde sözü günümüz Türkçesinde gece yarısında oldu. Fasit daire idi, 
kısır döngü ile karşılandı. Bu durumda dilde bir kayıp olmadı. Gene varılan ka-
rarı mevki-i icraya koymak sözü vardı. Kararı yürürlüğe koymak biçiminde ifade 
edildi. Ancak bu gayreti Batı dillerinden gelen kelimeler üzerinde göstereme-
dik. Enflasyon, tribün, market, süper market, sorti gibi binlerce kelimeye artık 
karşılık aramanın sırası geçti. Tribünlere oynamak deyimi yapıldı. Market ya-
nında marketler zinciri sözü dile girdi. Pazarlama, alışveriş direndi de marketing 
öne çıkamadı. Sorti yapmak için bulduğumuz çıkış yapmak tutar diye bekliyo-
ruz. Türkçede biri diğerinin önünde direnen tasarım, dizayn gibi kelimeleri-
miz var.

Son yirmi otuz yıldır Türkçeye ne çok yabancı kelime girdi. Yalnızca şu kü-
resel salgın sebebiyle dile 40 civarında yabancı kelime dâhil oldu. Türk Dil 
Kurumunda Yabancı Sözlere Türkçe Karşılıklar Bulma Kurulunun uzmanları 
taramalar yapıp dilde kullanılan yabancı kökenli kelimeleri masaya getirir bu 
sözlere Türkçe karşılıklar bulmaya çalışırdık. İnovasyon ve onun sıfatı inovatif 
kelimeleri bunlardandır. Bulunan yenileşim, yenileşimci karşılıklarını henüz 
kullanan olmadı. Böyle bilinçsiz bir ortamda inisiyatifleri realize etmek gibi 
daha pek çok kelimeye rastlayacağımız bir gerçektir

Günlük gazeteleri okurken rastladığım ve üzerinde düşünmeden geçemedi-
ğim cümlelerden biri “Bütün bu açıklamalar sadece retorik cambazlıktan iba-
ret idi.” Gazetelerin adını vermek istemiyorum. Okurken ne demek istendiğini 
anlamaya çalışıyorum. Sözlerin birini bir başkası takip ediyor, çareyi okumayı 
kesmekte buluyorum. Benim bu hâlimi normal bulmayanlar çıkabilir. Gerçek-
ten jeopolitik realiteler farklı bir tabloya işaret ediyor sözü geçince duraklamak 
zorunda kalınıyor. Bu tür sözler İngilizcenin etkisinde, çeviri sözler olabilir. 
Yönetime geldiğinde derin pozisyonlarında değişiklik olmadı cümlesindeki pozis-
yon kelimesi konum, durum demek, bunu biliyoruz. Derin kelimesine gelince 
kelimenin buradaki anlamı ne olabilir? Sorun buradadır. Acaba temele inile-
medi mi demek istiyor? Bir örnek daha verelim: Küresel emperyal statüko zor 
zamanlardan geçiyor. Bu cümlede emperyal (imperial) kelimesi Türkçe Sözlük’e 
henüz girmemiştir. Türkçe Sözlük’te emperyal yok ama emperyalizm ve emper-
yalist yer almış ve tanımlanmıştır. Emperyal sıfatının anlamını veya karşılığı-
nı “yayılmacı” diye düşünelim, emperyal statüko ile köşe yazarının neyi ifade 
ettiği pek anlaşılmıyor. Türkçe Sözlük’te statüko kelimesi için “sürer durum” 
karşılığı gösterilmiş. Bu, süre gelen düzenin korunması yürürlükte bulunan 
anlaşmaların, kuralların devamı anlamındadır. “Köklü değişikliklere ve ye-
niliklere karşı çıkan”, “mevcut durum statükoyu korumadan yana olan” an-
lamında statükocu ve statükoculuk gibi bu kelimeden türetmeler yapıldıktan 
sonra “sürer durum, sürer durumcu, sürer durumculuk” karşılığının tutma, 
kabul görme şansı azalmıştır. Diğerleri gibi statüko, statükocu, statükoculuk 
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kelimelerini öğrenmek zorunda bırakılmışız. Diğerlerinde de aynı durumu 
yaşıyoruz. Küresel emperyal statüko zor zamanlardan geçiyor cümlesinde geçen 
küre kelimesi Arapça olup aslı kure’dir. Dile girişi eskidir. Bu kelimeyi Namık 
Kemal’in şiirinden hatırlarız:

Zalim olsa ne rütbe biperva 
Yine bünyad-ı zulmü biz yıkarız 
Merkez-i hâke atsalar da bizi 
Küre-i arzı patlatır çıkarız

“Zalimlik ne kadar etkili, ne kadar baskın olursa olsun o zalimliğin temelini biz 
yıkarız, yeryüzünün merkezine atsalar da bizi o yeryüzünü patlatır çıkarız.” 
biçiminde biraz genişçe anlamlandırmaya çalıştığımız bu şiirde geçen küre ke-
limesi üzerinde duralım. Bunun sıfatı kürevi idi. Cumhuriyet Dönemi’nde nis-
pet î’si yerine -sel eki kullanıldı ve kelime küresel biçiminde günümüz dilinde 
yayıldı, “dünya” anlamıyla da kullanıldı. Küre, aynı zamanda fizikte, matema-
tikte, geometride geçen bir terim olup “merkezden eşit uzaklıktaki noktaların 
birleştiği bir yüzeyin çevrelediği cisim, şekil” diye tanımlanır. Küresel salgın 
söz konusu olmaya başlayınca küresel, global kelimesine uygun düştü. Küresel 
kelimesi farklı yerlerde anlam genişlemesine uğrayarak kullanılmaya başlan-
dı. Küresel çözümler bulmak, küresel platform sözlerine şu cümlelerde rastlıyo-
ruz:

… asıl mantık küresel sorunlara ortak fayda etrafında küresel çözümler bulmaktır.

Bunlara dair çözüm arayışının da küresel platformlarda ortak faydayı önceleyen 
yaklaşımlar gerektiğini görebiliyoruz.

Öteden beri inisiyatifleri realize etmek gibi bir birleşik fiili Türkçe Sözlük’e alma-
ya gönül pek razı olmazdı. Aynı durum bugün de geçerlidir. Gündeme getirilen 
proses, detant, detay, fonksiyon gibi kelimelere süreç, yumuşama, ayrıntı, işlev 
karışlıkları gösterilir, tartışılır ve Türkçe Sözlük’e bunlar dâhil edilir. Türk Dil 
Kurumuna günlük gazeteler alınır ve bunlardan kelime, deyim, terim tarama-
ları yapılırdı. Türkçe Sözlük bu bakımdan epeyce zenginleşmiştir. 

Rahmetli hocamız Hasan Eren, yabancı kökenli olup sıklıkla kullanılmayan 
kelimeler sözlük kolu çalışmalarına getirildiğinde “hele dursun” derdi ve onun 
belli bir sıklıkta kullanılmasını beklerdi. Bazen de bir karşılık bulur, onu eğik 
dizdirerek aşağıdaki şekilde Türkçe Sözlük’e katılmasını sağlardı. Bu tutum 
daha sonra da devam ettirildi. “F” maddesinden seçilmiş şu örnekleri verelim:

fair-play a.. İng fair play sp. bk. dürüst oyun 

fast-food a. İng. fast food bk. hazır yemek

final –four a. İng. final four sp. bk. dörtlü final /´dörtlü sonuç karşılaşması‘

fiction a. Fr. fictoin sin. ve TV bk. kurgu / kurmaca
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fitness a. İng. fitness bk. sağlıklı yaşam bir de fitness center var sağlıklı yaşam 
merkezi

free-shop a. free-shop İng. bk. gümrüksüz

full-time a.İng. full-time bk. tam gün

fuel-oil a.İng. fuel-oil bk. yağ yakıt

Ülkenin yazarları, bilim adamları bunların Türkçelerini kullanmakta çaba 
gösterdi mi? Hayır, fitnıss bu yazımıyla bir spor dalı olarak devam ediyor. Hadi 
Batı âlemi bunu kullanılıyor diye bir gerekçe gösterelim, ya diğerleri hâlâ ikili 
yazımlarıyla dilde kullanılmaya devam ediyor. Ma-i mahrukat kelimesi akar-
yakıt ile karşılandı ama fuel oil kelimesinin karşılığı olan yağ yakıt sözüne dili-
mizi alıştıramadık. Free-shop ise tabelalarda yerini koruyor.

Dildeki bu yabancı örnekler dile getirildiğinde ilginçtir, o ortamlarda bulunan-
lar söz konusu edilen kelimeleri tebessümle karşılar veya Batı kökenli olanla-
rından yana tavır koyarak yabancı kelimeleri uluslararası diye nitelerler. Daha 
doğrusu ağlanacak hâlimize gülerler.

İbrahim Şinasi, Ahmet Midhat, yazdıkları hikâyelerle, tiyatro eserleriyle, çı-
kardıkları gazetelerle dili sadeleştirerek Türk diline kişisel olarak hizmet et-
mişlerdir. Onların çabasını Ömer Seyfettin ve arkadaşları devam ettirmiş, 
Cumhuriyet’e gelince iş devlet düzeyinde ciddi olarak ele alınmaya başlan-
mıştır. Onların çabasından ayrılarak şu son yirmi otuz yıl içinde durum bam-
başka bir hâl aldı. Günümüz yazarları, bilim adamları Batı kökenli kelimeleri, 
terimleri ziyadesiyle kullanmaya başladılar, etmek, olmak fiilleri artık dili zor-
lamaya başladı. Atatürk’ün “Türk dili dillerin en zenginlerindendir yeter ki bu 
dil şuurla işlensin.” sözü hatırlanmaz oldu.


