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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Millî edebiyat, millî dil kavramlarının öne çıktığı 1900’lü yılların 
başından günümüze gelinceye kadar dilde yaşanan gelişmeler, de-
ğişmeler geniş bir araştırma konusudur. Diyebilirim ki yeni Türk 
harflerinin ilan edildiği tarihten bugüne, alanı Türk dili ve edebiyatı 
olan Türk dil bilginleri, uzmanları Doğu ve Batı dillerinden gelen ke-
limelerin yazımı, telaffuzuyla meşgul olmuş ve onları Türkçenin ses 
düzenine göre yazmaya, okumaya çalışmışlardır. Bu süreçte insanla-
rın ana dile olan ilgileri artmış, dolayısıyla Türkçe karşısında daha 
duyarlı hâle gelinmiştir. Cumhuriyet’in ilanıyla bu duyarlık daha da 
gelişmiş, bu kez Osmanlı Türkçesinden kalan kelimelere Türkçe kök-
lerden türetmeler yoluyla yeni karşılıklar aranmış o çağın aydınla-
rı teberru, nebat, lugat, tesanüt, müdafaa, mükellef yerine bağış, bitki, 
sözlük, dayanışma, savunma, yükümlü kelimelerini kullanmaya baş-
lamış, bu arada kökeni yabancı olan mahdut / kısıtlı, istihsal / üretim, 
ruberu / yüz yüze, mevzuıbahs / söz konusu gibi kelimeler için bulunan 
Türkçe karşılıklarla yazım ve söyleyiş sorunu nispeten giderilmiştir. 
Dilimizin ucuna deruhte etmek, alakadar olmak, müracaat etmek, ümit 
etmek gibi kelimeler geldiğinde bunun yerine üstlenmek, ilgilenmek, 
başvurmak, ummak fiillerini kullanmaya çalışırız. Hocalarımız bunu 
bize aşılamıştı. Ancak aynı ortamda “Çocuğun hamiliğini deruhte 
etti.” biçiminde günlük gazetelerde geçen böyle cümlelere de rastla-
yabiliyoruz. Bu durum yazarın söz varlığı ve kişisel seçiciliğiyle ala-
kalı ayrı bir meseledir. 

İnkâr etmek / yadsımak örneğinde olduğu gibi önerilmiş karşılıkla-
rın bir bölümüne ise mesafeli durulmuştur. Yad eller aldı beni taşlara 
çaldı beni türküsünde geçen “yabancı” anlamındaki yad ile bu kök-
ten türetilmiş yadsımak arasında kullanıcı bir bağlantı kuramamıştır. 
Bununla birlikte yadsımak fiilini “inkâr etmek” anlamında kullanan-
lar vardır.  O yıllarda yaygın olan müzmin için önerilmiş olan süreğen 
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istenilen ölçüde tutunmadı,  kronik onun yerine geçti. Doğu kökenli kelimeyle 
kurulmuş itibar etmek, rencide olmak, muhatap olmak, vasiyet etmek, meşgul ol-
mak, rakip olmak gibi pek çok birleşik fiil ise dilde varlığını korudu. Aralarında 
zemmetmek gibi bazıları artık duyulmaz oldu. 

Ara nesil, bulunan Türkçe kelimeyi Osmanlı Türkçesinden bildiği kelimeyle 
eşleştirerek kolay öğrendi. Daha doğrusu onların Türkçe kelime seçiminde 
isabetlilik vardı. Takribî, tedbir, ehlivukuf, cevap kelimelerinden Türkçe yak-
laşık, önlem, bilirkişi, yanıt kelimelerine geçebildiler. Sonraki nesiller yabancı 
kökenli biçimin yapısını anlamını tam olarak bilmedikleri için eşleştirme ya-
pamadılar, civarında ile dolaylarında arasındaki anlamca farklılığı algılayama-
dılar. Sık sık duyduğumuz bu şartlar ve koşullar altında örneği burada belirt-
mek istediğimizi daha iyi anlatıyor. Bu son dönemde ikaz yerine ihtar, ihtar 
yerine ikaz kullananlara rastlandığı gibi biri bizim nesil bir başkası bizim kuşak 
demektedir. Önceki nesil aksülamel sözünü bilir onun yerine tepki kullanırdı. 
Son nesil ise reaksiyon sözünü seçiyor. Bu durumun okul programlarıyla ilgisi 
var. Okul sıralarında yabancı kelimelerin yazımı, telaffuzu üzerinde yeterince 
durulmadığı gibi Türkçe kökenli kelimelere yönlendirmede de ihmal vardır. 
Öğrencinin ikaz yerine ikâz demesi bile dikkat çekmiyor. Bunun uzantıları ya-
zımda ve telaffuzda da sürüyor. Tespit mi, tesbit mi? Sayfa mı, sahife mi? Meyve 
mi, meyva mı? Yazım kılavuzlarına göre örneklerden ilki doğru, ikincisi yan-
lış sayılır. Kılavuz kullandırma bu tür kelimeler üzerinde uygulamalar yapma 
görebildiğim kadarıyla program dışı kalmıştır. Yaşanan ihmalin üniversitele-
rin ilk öğretim yılında giderilmesi gündeme geldi. Yükseköğretim Kurulunun 
üniversitelerde “Türk Dili”ni mecburi ders olarak okutması beklentilere ye-
terince cevap vermedi. Fakülte yöneticileri, kurulları bu dersi gereksiz buldu. 
Bitişik yazılması gereken kelimeyi ayrı yazan, telif eser sözünde ilk heceyi kısa 
söyleyen yöneticiye dersin gerekliliğini, amacını açıklayamadık. Takdir yerine 
taktir yazarlar,  iki kelimenin aynı olduğunu zannederler. Çoğu, bunların an-
lamlarının ve yapılarının farklı olduğundan habersizdir. Bunlardan ilki ‘‘değer 
bilme” ikincisi “damıtma” anlamındadır. Özellikle terimlerde yaşanan başıbo-
zukluk, Batı kökenli terimlerin yaygınlığı onları ilgilendirmedi. Asılları fesh, 
sabr, resm olan kelimeler Türkçeye geçince bir dar ünlü eklenerek fesih, sabır, 
resim biçiminde kabul edilmiş. Birleşik fiille kullanıldığında feshetmek sabret-
mek, resmetmek biçimini almış, dar ünlü düşmüş, kelime bitişik yazılmıştır. 
Yazıya uygun olarak söyleyiş ise fe’shetmek sa’bretmek, re’smetmek, olup bun-
larda vurgu ilk heceye geçmiştir. Bir iki örnekle açıklamaya çalıştığım bu tür 
örneklerin yazımla söyleyişle ilgili pek çok özelliği var. Keşke Türk dili dersine 
karşı çıkanlara böyle örnekleri hatırlatabilseydik. Herkes yazıyor, yazdıklarını 
bastırıyor. Kitaplarının, makalelerinin sayılarıyla övünüyor. Aydın olmanın 
vasfı dili, yazımıyla birlikte bilerek kullanabilmektir. 

Yabancı kelimelerin yapısından söyleyişinden doğan sorunlar asıl yüzyılın 
sonuna doğru ağırlaşmaya başladı. Bu kez Batı kökenli kelimeler sorun oldu. 
Yazım Kılavuzu’nda blok kart, kask kelimelerinin son sesinin değişmeyeceğine 
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işaret edilir. Ancak basında bloğu biçiminde kullanım yaygındır. Bunun için 
gazeteden şu örneği vereyim:

Millî çıkarlarımız spesifik bir ideolojik tercihe ya da bloğa endekslenmeyecek kadar 
karmaşık ve dinamiktir. 

Günümüzün dili artık böyle yabancı kelimelerle doludur. Endekslenmek, for-
matlamak, rasyonelleşmek örneklerinde olduğu gibi yabancı kelimelerden fiil-
ler türetildi. Yazımı, anlamı ve kullanımı sorunlu paralize etmek, provoke etmek, 
angaje olmak, afişe olmak, sabote etmek, şarj etmek, sterilize olmak, lanse etmek, 
minimize olmak, entegre olmak gibi Batı kökenli kelimeler etmek, olmak fiilleriy-
le yaygınlaşmaya başladı. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri de kari-
katürize etmek’tir.  

Batı kökenli kelimelerle ilgili olarak başka sorunlar daha var. Sürpriz mi, süpriz 
mi? Şnitsel mi, şinitsel mi? Şanzıman mı, şanzuman mı?  Antifriz mi, antifiriz 
mi? Ampul mu, ampül mü? Makine mi, makina mı?

Yazımı, telaffuzu doğru Yazımı, telaffuzu yanlış 
sürpriz
şnitsel
şanzıman
antifriz
ampul
makine

 süpriz
 şinitsel
 şanzuman
 antifiriz
 ampül
makina

Arapça kökenli kelimelerde olduğu gibi Batı kökenli kelimeler de ek aldıkların-
da değişikliğe uğrar. Fransızca étude Türkçeye geçtiğinde şekil değişikliklerine 
uğrar. Etüd, “Son seste sert ünsüzler bulunur.” kuralına göre etüt olur, sessizle 
başlayan bir ek aldığında etüt biçimi korunur. Ünlüyle başlayan bir ek aldığın-
da da etüdü biçimini alır. Buna şilt / şildi örneğini de ekleyelim. Fransızca kö-
kenli club kelimesi 1928’de kulüp, külp biçiminde İmlâ Lügatı’na alınmış. Daha 
sonra külp yazımı terk edilmiş, kulüp biçimi kabul görmüş, l sesinin etkisinde 
ikinci hecenin ünlüsü ince olurken son ses b Türkçede kelime sonunda sert ses 
bulunur kuralına göre p olmuş, sesliyle başlayan bir ek aldığında kulübün yöne-
ticisi örneğinde olduğu gibi p sesi tonlulaşarak b sesine dönmüştür. Görüldüğü 
gibi kökeni Türkçe olan kelimeler dışında hemen her Doğu veya Batı kökenli 
kelime üzerinde bu tür işlemler yapılmış, öğretimi için özel olarak birtakım 
açıklamalar yapma ihtiyacı duyulmuştur. 

Günümüzde biri, “hoşlanmadığı, güveninin sarsıldığı” kimse için “Ondan sıd
kım sıyrıldı.” der. Yazımı ise genellikle “Ondan sıtkım sıyrıldı.” biçimindedir. 
Aslında sıtkım Türkçenin ses düzenine uygundur. Ancak başta Türkçe Sözlük 
olmak üzere öteki yazı dilini konu alan sözlükler bu kelimeyi sıdkı sıyrılmak 
biçiminde verir ve tek heceli bu kelimenin yapısını aslına uygun olarak korur. 
Böylece dilde giderek kullanımı azalmış sıdk u selamet kelimesi dikkate alınır. 
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Bu örnek de gösteriyor ki yazım ve anlatımda yabancı kökenli kelimelerden 
kaynaklanan ve açıklanmaya muhtaç daha pek çok incelik var. 

İlgi çekici bir başka durumu Batı dillerinden alınan kelimelerden verelim. 
Karşılığı değerler dizisi olan paradigma kelimesini insanlar farklı anlamlarda 
kullanıyor. Farklı anlamlarda kullanmayı ajitasyon kelimesinde de görüyoruz. 
Ajitasyon’un acımayla ilgisi yoktur. Bu, “kışkırtma” anlamındadır. Bu durum 
kelimelerin anlamlarının yeterince bilinmemesinden kaynaklanıyor. Esasen 
anlamı merak edenler de yok. Paradoks ne demek, tenakuz kelimesinin karşı-
lığı mı? Karşılık olarak bunlara çelişik uygun düşer mi? Böyle meseleler dile, 
gündeme getirilmedi, tartışılmadı. Türk Dil Kurumunca yayımlanan Yabancı 
Sözlere Karşılıklar adlı kılavuz ilgi görmedi. 1995 yılında yayımlanan bu yayın-
da daha çok Batı kökenli kelimeler ele alındı, bunlara Türkçe karşılıklar öne-
rildi. Entegrasyon için bütünleşme gibi isabetli karşılıklar bu yayında yer aldı. 
Plâsman karşılığı yatırım bu yolla dile yerleşti. Kota için ülüş önerisinin açık-
laması yapılamadığı için saçma bulundu. Daha sonra 2008’de Yabancı Sözlere 
Karşılıklar Kılavuzu çıktı. On-line karşılığı çevrim içi benimsendi. Bu yayında 
kelimelere karşılıklar önerilirken etmek, olmak fiilleriyle kullanımları göz önü-
ne alınmadı. Adapte için uyarlama uygunken adapte olmak karşılığı uyarlama 
olmak isabetli bir öneri olmadı. Bu bakımdan adapte olmak da çalışmaya dâhil 
edilip karşısına uyarlamak konmalıydı. Sponsor karşılığı destekleyici, buna ba-
kıp sponsor olmak, destekleyici olmak çalışmada yer almalıydı. Minimize etmek, 
maksimize etmek gibi fiillere topluca bakılıp bu fiillere karşılık önerilmeliydi. 
Bu çalışmada minimize için en azlanmış,  maksimize için de en çoklama öne-
rilmiştir. Bu durumda minimize etmek, maksimize etmek fiillerine en azlanmış 
etmek, maksimize etmek için en çoklama etmek fiillerinin uygun birer karşılık 
olamayacağı açıktır. 

Kökeni yabancı olan pek çok kelime zamanla kullanımdan düşüyor. Masuniyet 
/ dokunulmazlık örneğinde görüldüğü gibi masuniyet insanların söz varlığın-
dan uzaklaştı. Bu durumda masuniyet yabancı bir kelime sayılıyor ve ne an-
lama geldiği ancak sözlük yardımıyla öğrenilebiliyor. Bunun yanında metruk 
kelimesinde başka bir durum var. Buna herhangi bir karşılık önerilmedi. Bunu 
ilk hecenin etkisiyle metrük biçiminde söyleyenler okuyanlar var. Dikkat çeken 
bir özelliği de sıfat olması dolayısıyla kelimenin son sesinin değişmemesidir. 
Sıfatların böyle bir özelliği var. Dilde varlığını sürdüren ve uygun bir karşılığı 
bulunamayan her kelime kullanıcı açısından birtakım sorunlar taşır ve böyle 
bir kelimeyi Türkçe Sözlük’e bakarak, oradan yazımı ve anlamı hakkında bilgi 
edinilir. Dilde seçici olanlar, kelimeleri bilerek yerinde kullanmaya çalışanlar, 
kaynak kullananlardır. Ancak bu tutumda olanların sayısı giderek azaldı.

Konunun bir başka cephesi daha var. Türkçeyi, ana dilimizi seviyor, koruyo-
ruz. Ancak yaptığımız bunca Türkçeleştirme çalışmalarında karşılığını dü-
şünmediğimiz ibretiâlem gibi kelimeler var. Zapturapt altına almak, ahzükabz,  
ahzüita bu tür sözler üzerinde durulmadı. Büyük bir kısmı işari rey (işari oy) 
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gibi hukuk terimi olan terimlere el atılamadı. Öte yandan içinde kökeni Arap-
çaya veya Farsçaya dayanan yazımı ve telaffuzu sorunlu kelimeler yüzünden 
pek çok kalıp söz ve deyim de kullanımdan düştü: Şeyhin kerameti kendinden 
menkul. İltifat görmeyen meta zayidir. Sükut-ı lisan selamet-i insan. Uzun uzun 
meth u sena ettikten sonra veya Uzun uzun meth u senada bulunduktan sonra.

Bu tür örnekleri hatırlatırken bunu geriye dönüş, geçmişe özlem sayanlar ola-
bilir. Bu düşüncede olanlar söz konusu bu kalıp sözlerin Türkçe karşılıkları-
nın ne olabileceğini bize söylemeliler.  Batı dillerinden özgün yapılarıyla dile 
girenler hakkında ne düşündüklerini ortaya koymalılar. “Orta Asya Cumhu-
riyetleriyle entegrasyon çabası öne çıkan konulardan biridir.” “Türkiye’nin 
proaktif dış politikası, bunların maksimalist talepleri” gibi sözler gazeteler-
den derlediğim örneklerden birkaçıdır.  Suskun kaldıkça Batı dillerinden dile 
giren kökeni yabancı kelimeler yoğun bir biçimde dili sarmakta, aydınımız, 
yazarımız, basınımız handikap (engel), swift (uluslararası havale), panik, pa-
nikatak, doping, tayming gibi örnekler karşısında suskun durmaktadır. Yayın 
organlarını takip ediniz, zamanı efektif kullanma gibi sözlerle karşılaşırsınız. 
Çağdaşlaşma yolunda ilerlerken artık Türkçe kelimeleri seçmek, Türkçenin 
ses ve şekil özelliklerini dikkate almak düşünülmüyor. Şimdi Batı kökenli ke-
limelerden deyim, birleşik fiil yapma çabaları var. Söz varlığı daralınca acayip 
güzel gibi sözlerle duygular dile getiriliyor. 

Bir de sanal market sözüne bakalım. Sıfat olan sanal kelimesi “farazi, tahminî” 
karşılığı olarak ileri sürülmüştü. Bunun bir de varsayımsal karşılığı var.  Bir 
bina içinde çeşitli malların satışa sunulduğu market “farazî hatta hayali de-
mek olan, sanal kelimesiyle nitelendiriliyor. Kim sanal market sözünü ileri 
sürdü veya önerdi? Bu konuda bir bilgimiz yok. Türkçe Sözlük’e sanal market 
girmemiş, sanal maddesinde verilen tanım ise şöyledir:

sanal sf. Gerçekte yeri olmayan zihinde tasarlanan mevhum, farazi, tahminî.  

Sanal market kelimesi üzerinde düşündüğümüzde buradaki market aslında 
marketing kelimesi olup anlamı “alışveriş”tir. Alışveriş kelimesi Yunancaya da 
geçmiştir. Bu kelimeyi Yazım Kılavuzu’na bağlı olarak bitişik yazıyoruz. Böyle 
değerlendirdiğimizde sanal marketing için sanal alışveriş daha uygun bir karşı-
lık olabilirdi. Sanal sıfatı sanal market sözüne uygun düşmemiştir. Bunun gibi 
Türk Dil Kurumunun gözetiminden geçmeyen yüzlerce yeni söz kullanıma gi-
riyor. Yerinde kullanılmamış kelimeler dile girdikten veya yayıldıktan sonra 
iş işten geçmiş oluyor.


