
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Dilin do¤al ve toplumsal özelliklerini aç›klayabilecek,
Dil ve düflünce ba¤lant›s› hakk›nda belli bafll› yaklafl›mlar› de¤erlendirebilecek,
Dil türleriyle ilgili de¤erlendirmeleri örneklendirebilecek,
Toplumlar› ve bugünkü dünyay› anlamada ayn› genetik kaynaktan geliflen
dil ailelerinin oynad›¤› rolü de¤erlendirebilecek,
Türkçenin dünya dilleri aras›ndaki yerini bilimsel olarak saptayabilecek bilgi
ve beceriler kazanabileceksiniz.
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G‹R‹fi
Dil gibi insana özgü bir sistemin, konuflurlar›n veya dili ö¤renmek isteyenlerin il-
gi alan›na girmesi anlafl›labilir olmakla birlikte, dil bilimsel sorunlarla ilgili amatör
aç›klamalar ve çal›flmalar popüler bak›mdan bazen ikna edici olabilen; bazen de
gerçeklerle örtüflmeyen yayg›n yanl›fllara yol açabilmektedir. Burada B. K. Mali-
nowski’nin “Do¤al olan kadar tehlikeli hiçbir fley yoktur.” saptamas› temel hareket
noktas›d›r. Bizim üretti¤imiz, her an birlikte oldu¤umuz, baflkalar›yla paylaflt›¤›-
m›z, içsellefltirdi¤imiz do¤al dil sisteminin yap› ve iflleyifli hakk›nda çok fley bildi-
¤imizi düflünmek büyük bir yan›lg›d›r. Düflünürler ve bilim insanlar›nca Eski Hint
ve Yunan geleneklerinden bu yana, binlerce y›ld›r yap›lan çal›flmalara, ortaya ko-
nulan say›s›z esere ra¤men dilin edinilifli ve iflleyifli ile ilgili bildiklerimiz gerçekten
son derece yetersizdir. Örne¤in, okul gramerlerinde ortografik (ölçünlefltirilmifl
yaz›m sistemi) yaklafl›mla “Türkçede sekiz ünlü, yirmi bir ünsüz vard›r.” kliflesine
(basmakal›p söz) karfl›n, ölçünlü dilde ses bilgisel bak›mdan kaç ünlü, kaç ünsüz
bulundu¤una iliflkin kesin bilgimiz yoktur. Bu nedenle, temel bilgilerle donanma-
dan dil hakk›nda kesin yarg›larda bulunmak veya dile müdahale etmekle, t›p uz-
man› olmayan birinin hastaya tan› koymaya kalk›flmas› ve ameliyata girmesi ara-
s›nda esas ve usul yönünden bir fark yoktur. Bu müdahalelerin yaln›zca kiflisel ve
amatör bir u¤rafl olarak kalmas›n›n kuflkusuz bir zarar› yoktur; ancak böyle bir ar-
ka plandan hareketle, dili toplumsal mühendisli¤in bir arac› olarak kullanmak teh-
likeli bir yaklafl›md›r. George Orwell’in “1984” adl› roman› dil mühendisli¤inin top-
lumu yeniden infla etmede nas›l bir araç olarak kullan›labilece¤ini, dille oynayarak
nas›l bir karmafla yarat›labilece¤ini aç›k biçimde göstermektedir. Diller, siyasal
güçler taraf›ndan ulus ve kimlik inflas›nda, uluslar›n, kimliklerin yeniden biçimlen-
dirilmesinde kullan›lan en önemli araçlard›r. 

Ölçünlü ve ölçün, Frans›zca “standart” sözcü¤ünün öz Türkçe karfl›l›klar›d›r.

Dille ilgili sa¤l›kl› bilgilere ancak bilimsel yaklafl›mlarla ulafl›labilir. Bu yaklafl›m-
lar›n bafl›nda do¤al dilin ses, biçim ve söz diziminin bilgisi ve çal›flmas› olan dil
bilgisi gelir. Kuflkusuz, bir dili ana dili olarak edinmek için dil bilgisine ihtiyaç yok-
tur. Hatta çocuklar, dil bilgisi sözcü¤ünü duymadan ana dillerini kullanma becerisi-
ni kazan›rlar; ancak, bir ayd›n›n kendisiyle bu denli iç içe bir sistemi anlamaya çal›fl-

Dil Nedir?

Ölçünlefltirme
(standartlaflt›rma): Bir dil
toplulu¤unda söyleyifl, yaz›m
ve söz varl›¤› vb. belirli
alanlarda ortak ve resmî
kabulün sa¤lanmas›d›r.

Ölçünlü dil
(standart/ölçünlü de¤iflke):
Devlet yönetimi, e¤itim,
ekonomi vb. bütün alanlarda
kullan›lan yasal, kurumsal,
toplumsal deste¤i, edebî
gelene¤i, ortak yaz›m
sistemi, genel kabul gören
sözlü¤ü, yaz›m k›lavuzu,
ortak söyleyifl sistemi vb.
bulunan dil veya de¤iflke.
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mas›, insan› insan yapan en temel de¤er olan dili, dilin kendi yap› ve iflleyifl sistemi
çerçevesinde tan›maya çal›flmas› do¤ru hedefe giden yolun bafllang›c›d›r.

Ana dilinin dil bilgisiyle ilgili temel ilkelerini ö¤retim ortam›nda edinmenin, ya-
banc› dil ö¤reniminde de gerek hedef dili ö¤renme ve gerekse ana dili ile hedef
dil aras›nda karfl›laflt›rma yapma, bu yolla insan›n ufkunu, bak›fl aç›s›n› gelifltirme
bak›m›ndan say›s›z yarar› vard›r. Bu noktada dil bilgisinin betimleyici (tasvirî) ve
kuralc› yaklafl›mlar›ndan hangisinin tercih edilece¤i sorusu akla gelebilir. Dil bi-
limciler genellikle anlamaya, aç›klamaya odakl› olduklar›ndan betimleyici dil bilgi-
sini, dili ö¤retenler ise ö¤retim için dilin farkl› düzeylerdeki iflleyifliyle ilgili kural-
lar› ön plana ç›karmak zorunda olduklar›ndan kuralc› dil bilgisini tercih ederler.
Nitekim okul dil bilgisi kitaplar› bir dilin yap› ve iflleyifl sistemini tan›tmak üzere
ilk, orta, yüksek vb. farkl› ö¤renim düzeylerine göre ve kuralc› dil bilgisi yaklafl›-
m›yla haz›rlan›r. Betimleyici yaklafl›m ise do¤ruyu veya yanl›fl› bulmaya de¤il, di-
lin kendisine özgü niteliklerini anlamaya odakl›d›r. 

Betimleyici yöntem, do¤an›n bir parças› olan dilin bütün görünümlerinin, bü-
tün dilbilgisel düzeylerde eflit yeterliklere sahip olduklar›n›, herhangi bir yörenin
a¤z› ile ölçünlü dil aras›nda hiyerarflik bir iliflki bulunmad›¤›n›, yani a¤›zlar›n öl-
çünlü dile tâbi olmad›¤›n› hareket noktas› olarak al›r. Örne¤in, betimleyici yöntem,
‹stanbul Türkçesinin toplumsal bir uzlafl› ile a¤›zlar üstü bir a¤›z, ortak bir a¤›z ola-
rak kullan›m›n›n d›fl›nda yerel ve toplumsal a¤›zlara üstünlü¤ünün bulunmad›¤›n›,
her a¤z›n bütün dilbilgisel düzeylerde “kural” sözcü¤üyle nitelenen ölçünlere sa-
hip bulundu¤unu göz önünde tutar. 

Dilin farkl› a¤›zlar› aras›ndaki sayg›nl›k fark› ise a¤›zlar›n kendilerinden kay-
naklanmaz. Sayg›nl›¤›, ilgili a¤z›n devletin egemenli¤inin bildirim ve icra arac›
olup olmad›¤› ve/veya ifade arac› oldu¤u toplumsal-ekonomik statü grubunun
toplumsal aflama s›ras›ndaki (hiyerarfli) yeri belirler. Örne¤in, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin fiilen resmî dili olan ‹stanbul Türkçesinin sayg›nl›¤›, di¤er bütün a¤›zlardan
yüksektir. ‹nsanlar, sayg›nl›¤› yüksek dillere ve a¤›zlara olumlu, sayg›nl›¤› düflük
dillere ve a¤›zlara ise olumsuz tutum gösterme e¤ilimindedir. 

Bu çal›flmada kuralc› dil bilgisi yaklafl›m›ndan çok, betimleyici dil bilgisi yakla-
fl›m› benimsenmekte, dilin hiçbir görünümü “do¤ru, yanl›fl; geri kalm›fl, geliflmifl;
güzel, çirkin” s›fatlar›yla nitelenmemekte, gerçek, nesnel olarak sunulmaya çal›fl›l-
maktad›r. Bununla birlikte dilin yap› ve iflleyifl sistemini tan›tmak üzere kuralc› dil
bilgisi yaklafl›m›ndan da k›smen yararlan›lmaktad›r. 

Dil ve dil bilim hakk›nda daha ayr›nt›l› bir kaynak olarak Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriy-
le Dil bilim adl› kitaba bakabilirsiniz. (Aksan, D., Ankara: Türk Dil Kurumu, 1998)

D‹L‹N TANIMI
“Dil nedir?” sorusunun tek bir cevab› yoktur. ‹letilmek istenen duygu ve düflünce-
ler, verilmek istenen iletiler (mesaj) konuflurun beyni taraf›ndan yönetilen bir dizi
zihinsel, anatomik, fizyolojik ifllemlerle fiziksel niceliklere dönüfltürülen ses dalga-
lar›na aktar›l›r. Söz dizimsel boyutta ileti tafl›yan ses dalgalar›, dinleyenin kula¤› ta-
raf›ndan alg›lanarak elektrokimyasal yollarla beyin kabu¤unun (korteks) ilgili mer-
kezine aktar›l›r ve bu merkezde çözümlenerek anlamland›r›l›r. Dili, bütün bu sü-
reçlerin birleflimi olarak niteleyebiliriz. 

Anlam tafl›yan, ses dalgalar›ndan oluflan dil malzemesi; kolayca yaz›ya ve elek-
tronik dalgalara çevrilebilir, manyetik ortamlara kaydedilebilir.
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Betimleyici dil bilgisi:
Farkl›l›klar olmakla birlikte
bireylerin dil üzerinde belli
bir bilgisinin oldu¤unu,
ancak temel kurallar›n
de¤iflmedi¤ini düflünen bu
yaklafl›ma göre dil bilgisi bir
araçt›r.

Kuralc› dil bilgisi: Dilin
kurallar›n›n tan›m›na göre
dilin kullan›lmas›n› savunan
yaklafl›m›d›r. Bu yaklafl›mda
dil bilgisi bir amaçt›r.



Farkl› yönleri düflünülerek bilim insanlar› taraf›ndan dil, çeflitli flekillerde tan›m-
lanm›flt›r. Bu tan›mlardan baz›lar› flöyledir:

Dil, insanlar aras›nda anlaflmay› sa¤layan do¤al bir vas›ta, kendisine mahsus ka-

nunlar› olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde geliflen canl› bir varl›k, temeli bilin-

meyen zamanlarda at›lm›fl bir gizli antlaflmalar sistemi, seslerden örülmüfl toplumsal

bir müessesedir (M. Ergin).
Dil, insanlar aras›nda karfl›l›kl› haberleflme arac› olarak kullan›lan; duygu, düflün-

ce ve isteklerin ses, flekil ve anlam bak›m›ndan her toplumun kendi de¤er yarg›lar›-

na göre flekillenmifl ortak kurallar›n›n yard›m› ile baflkalar›na aktar›lmas›n› sa¤la-

yan, seslerden örülü çok yönlü ve geliflmifl bir sistemdir (Z. Korkmaz).
Dil; düflünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan

ögeler ve kurallardan yararlan›larak baflkalar›na aktar›lmas›n› sa¤layan çok yönlü,

çok geliflmifl bir sistemdir (D. Aksan).
Duygu, düflünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan imlerin (iflaret) -daha çok ses

imlerinin- hepsine birden dil denir (T. N. Gencan).
Dil, insanlar›n meramlar›n› anlatmak için kulland›klar› sesli iflaretler sistemidir (T.
Banguo¤lu).
Dil, zihinsel bir organd›r (N. Chomsky).
Dil, yaln›zca insana özgü olan, ülkülerin, duygular›n ve arzular›n isteyerek üretilen

simgeler yoluyla aktar›lmas›n› sa¤layan içgüdüsel olmayan iletiflim yöntemidir (E.
Sapir).
Dil, s›n›rl› anlam›n s›n›rs›z kullan›m›d›r (W. von Humboldt).
Dil, kendi düflüncelerini sesin yard›m›yla, özne ve yüklem arac›l›¤›yla anlafl›l›r du-

ruma getirmektir (Eflatun).
Söz, zihnin birikimlerinin temsilidir (Aristo).

Daha farkl› tan›mlar için www.dilbilimi.net/geneldilbilimi.htm adresinden yararlanabi-
lirsiniz.

B‹L‹MSEL BAKIMDAN D‹L‹N ÖZELL‹KLER‹
Yukar›daki tan›mlardan da yola ç›karak öncelik s›ralamas› bulunmaks›z›n bilimsel
yönden dilin temel özelliklerini flöyle s›ralayabiliriz:

Dil, bir sistemdir: Dil konuflma ve dinleme ifllevlerini gerçeklefltirmek üzere
birbirleriyle ba¤lant›l› ses, biçim, söz dizimi, anlam vb. alt sistemlerin oluflturdu¤u,
üzerinde inceleme yap›labilen bir bütündür. Dil bir sistem olmasayd›, insanlar ta-
raf›ndan edinilemez ya da ö¤renilemezdi. Dil sisteminin iflleyifli yaln›zca kendi ya-
salar›na ba¤l›d›r. Örne¤in, dilin do¤al gelifliminin d›fl›nda, hiçbir irade flimdiki za-
man eki -(I)yor’un veya gelecek zaman eki -AcAk’›n yerine baflka bir ek getiremez.
Dil bu yönüyle, do¤an›n bir parças›d›r. Dile, do¤aya müdahale edilebildi¤i kadar
müdahale edilebilir.

Dilin temeli sestir, do¤al olarak öncelikle sözlü anlat›m arac›d›r: Ko-
nuflma seslerinin tek bafllar›na bir anlam› yoktur; ancak dilin temeli seslerin belirli
dizilifllerde oluflturdu¤u yap›lara dayal›d›r. Tarihî geliflim bak›m›ndan söz, yaz›dan
çok daha eskidir. Sözlü dili kay›t ve kontrol alt›na almak, duygu, düflünce ve ileti-
leri zamandan ve çevreden ba¤›ms›z biçimde aktarmak üzere yaz› keflfedilmifltir.
Bilim ve teknolojideki geliflmelerle sözlü dil, yaz›n›n yan› s›ra elektronik/manyetik
ortamlar arac›l›¤›yla da iletilebilmekte ve saklanabilmektedir. Dil öncelikle söz, ko-
nuflma olmakla birlikte, dilin sözlü ve yaz›l› biçimleri aras›nda üstünlük hiyerarflisi
yoktur; sözlü dil yaz›l› dilden veya yaz›l› dil sözlü dilden üstün de¤ildir. 
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Dilde nedensizlik ilkesi esast›r: Anlam bak›m›ndan, do¤adaki a¤aç, göste-
rilen; a.¤.a.ç. sözcü¤ü, gösteren; gösterenin zihinde uyand›rd›¤› kavram; bunlar›n
tümü de göstergedir. Bütün dillerde gösterileni ifade eden gösterenin zihinde olufl-
turdu¤u anlam ve kavram, yani gösterge nedensizlik ilkesine dayal›d›r. A¤aç söz-
cü¤ü ile do¤adaki a¤aç aras›nda hiçbir nedensellik iliflkisi yoktur. Pat, çat, çatla-
mak, fl›r›ldamak vb. dilin söz varl›¤›n›n yüzde beflini aflmayan yans›ma sözcükle-
rin d›fl›nda, gösterilen, (varl›k, nesne ve kavramlar) ile gösteren (sözcükler) aras›n-
da iliflki yoktur. Demir, sert oldu¤u için demir ad›n› almam›flt›r, aksine demir söz-
cü¤ünü oluflturan seslerin tümü ötümlü, yani “yumuflak”t›r. 

‹lkel dil, geliflmifl dil ayr›m› yoktur: Yeryüzünün tarihî veya modern bütün
dilleri gerçek anlamda çok geliflmifl sistemlerdir. ‹lk yaz›l› belgelerin ait oldu¤u Sü-
merce, Hititçe gibi pek çok antik dilin gramerleri yaz›lm›flt›r. Bunlar›n hiçbiri mo-
dern dillerden geri de¤ildir.

Baz› dillerin grameri karmafl›k, baz› dillerin ise daha basittir. Örne¤in, ‹ngilizce-
nin gramerinin Almanca veya Rusçaya oranla daha basit oldu¤u kabul edilir. Her-
hangi bir Afrika kabilesinin dilinin grameri Almanca ve Rusçan›n gramerinden da-
ha karmafl›k olabilir. Diller tarihsel süreç içinde her zaman basitleflmez; hatta ço¤u
zaman geriye gidildikçe daha da karmafl›klaflabilir. Gramer bak›m›ndan basit ya da
karmafl›k bütün diller, bugün itibar›yla her türlü ileri teknoloji araçlar›ndan çok da-
ha geliflmifltir. fiu ana de¤in kendili¤inden en basit cümleyi üretebilen makine ya
da program yap›lamam›flt›r. 

Dilin üretim yetisi s›n›rs›zd›r: Dilin üretim gücü, konuflurlar›n s›n›rl› say›da
yolla s›n›rs›z sözcük oluflturma, cümle kurma ve anlama yetisidir. Matematikte on
temel say› ile sonsuz ifllem yapabilme niteli¤ine benzer biçimde dilin ses, biçim,
söz dizimi vb. kurallar› çerçevesinde yeni sözcükler ve cümleler üretilebilir, üreti-
lenler anlafl›labilir. 

Her dil, ait oldu¤u toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek yeter-
liktedir: Yeryüzündeki her dil, s›n›rs›z üretim yetisine sahip olmas› itibar›yla, ko-
nuflurlar›n›n de¤iflen ihtiyaçlar›na karfl›l›k verebilecek, ait olduklar› toplumun ge-
reksinimlerini karfl›layabilecek, kültürel miras›n› sonraki kuflaklara aktarabilecek
nitelikte ve yeterliktedir. Dil, zaman›n ve koflullar›n de¤iflmesine kolayl›kla uyum
sa¤lar. Örne¤in, sözlü ve yaz›l› bir dil olarak Türkçe, yüzlerce y›ld›r bugünkü Mo-
¤olistan’dan Avrupa içlerine de¤in tarihî ve modern bütün Türk dilli topluluklar›n
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r. Ancak, bir dilin konuflurlar›, yeni kavramlar ve söz-
cükler üretmek yerine daha kolay bir yolu tercih ederek bunlar› baflka dillerden
kopyalayabilirler. 

A dilinin konuflurlar›, B dilinin konuflurlar›n›n toplumsal, say›sal, siyasal, eko-
nomik vb. bask›nl›¤› nedeniyle, yo¤un biçimde B dilinin etkisi alt›nda kalabilir,
hatta dil yitimiyle B dilinin konufluru hâline gelebilirler. Örne¤in, Kazakistan, K›r-
g›zistan vd. eski Sovyet cumhuriyetlerinde Rusça, özellikle kentlerde neredeyse ta-
mamen Kazakça ve K›rg›zcan›n yerini alm›flt›. 

Ayd›n konuflurlar›n› büyük ölçüde yitiren, bilim, sanat ve devlet yönetiminden
çekilen, bu ifllevleri B dili taraf›ndan engellenen A dili, ça¤dafl dünyay› anlama ve
anlatma arac› olma özelli¤ini geçici de olsa yitirebilir.

Dil, toplumsal katmanlara göre de¤iflir: Dil, klasik terminolojideki ifadesiy-
le a¤›z, flive, lehçe gibi de¤iflkelerden oluflur. Bu de¤iflkelerden biri ön plana ç›-
karak o dilin yaz› dili hâline gelir. Di¤er de¤iflkeler de konuflulduklar› co¤rafyala-
r›n ya da topluluklar›n iletiflim arac› ve kimliklerinin simgesi olma ifllevi kazan›r. 
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De¤iflke (dil de¤iflkesi): Bu
terim, bir dilin lehçe, a¤›z
vb. sözlü ve yaz›l› farkl›
biçimleri ile karma dillerin
ve sözel olmayan dillerin
tamam›n› veya herhangi
birini ifade etmektedir.

Gösteren: Kula¤›m›zla
duydu¤umuz, gözümüzle
gördü¤ümüz “a.¤.a.ç”
sesleri ve yaz›s› dil bilimsel
ad›yla gösterendir.

Gösterilen: Zekâm›zla,
deneyimlerimizle
kavrad›¤›m›z sözün içeri¤i,
zihnimizde oluflan genel
kavramd›r.

Gösterge: Bir dilde anlam›
olan en küçük birimdir.



Dil zamana, co¤rafyaya ve toplumsal katmanlara ba¤l› olarak sürekli de¤iflir ve
geliflir, kimi de¤iflkeler kaybolurken kimi yeni de¤iflkeler ortaya ç›kar. Cinsiyete,
yafl gruplar›na, mesleklere ve toplumsal katmanlara ba¤l› olarak dil de de¤iflir. Ör-
ne¤in, kad›nlar›n dil kullan›m› ile erkeklerin dil kullan›m› farkl›d›r. Yap›lan araflt›r-
malar, kad›nlar›n dinlemeye daha yatk›n, karfl›s›ndakinin sözünü kesmeme, üst
dille konuflma e¤iliminde bulundu¤unu, erkeklerin dil davran›fllar›n›n ise kad›nla-
ra oranla daha özensiz oldu¤unu göstermektedir. Yafll›lar›n ve gençlerin, e¤itimli-
lerin ve e¤itimsizlerin dilleri ve dili kullanma biçimleri farkl›d›r. Dilin, yafl grupla-
r›n›n yan› s›ra okullara göre bile farkl›laflt›¤› biliniyor. Meslek ve sanat gruplar›n›n
dilleri de birbirinden farkl›d›r. 

Dil bilimci Ferdinand de Saussure’ün betimledi¤i gibi dil, ayn› zamanda bir top-
lumsal olgudur. Dil yaln›zca bölgeden bölgeye de¤il; e¤itim, meslek, sosyoekono-
mik ve etnik nedenlerle de farkl›lafl›r. Örne¤in, Egeli bir Türk ile Karadenizli bir
Türk ayn› kentte yaflamalar›na karfl›n farkl› biçimlerde konuflabilir. Farkl› toplum-
sal ve ekonomik statü gruplar›na mensup konuflurlar›n dilleri de birbirinden ayr›-
l›r, farkl› etnik gruplar›n ortak dili ya da resmî dili kullan›m biçimleri farkl› olabilir.

Toplumsal katmanlar›n dile yans›malar›na yönelik ayr›nt›l› bir inceleme için “Bir Toplum-
sal Katman Olarak Samsun Pazarc›lar›n›n Dil Edimi Üzerine Toplumdil bilimsel ‹nce-
leme” adl› makaleyi www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi2 adresinden okuyabilirsiniz.

Ana dilleri farkl› belirli etnik gruplar ölçünlü dili kendilerine özgü bir aksanla
konuflabilir. Osmanl› dönemi Türk halk kültürünün tarihî toplumsal dokusunu be-
timleyen Hacivat ve Karagöz oyunlar›ndaki Kastamonulu, Kayserili, Arap, Acem,
Ermeni, Kürt, Laz, Yahudi vd. yöresel ve etnik tipler, kendilerine özgü dil kulla-
n›mlar›yla temsil edilmifltir. 

Gerçekte, bir dili konuflan insan say›s› kadar farkl› dil; yani her bireyin kendi-
sine özgü dili vard›r diyebiliriz. 

Konuflurlar, içinde bulunduklar› psikolojik duruma, resmî ya da gayriresmî or-
tamlara göre dili farkl› biçimlerde kullanabilir. Örne¤in, bir konuflurun efliyle, ço-
cuklar›yla, arkadafllar›yla veya amirleriyle iletifliminde dil kullanma stratejileri fark-
l›d›r. Konuflurlar efl zamanl› olarak bir dilden di¤er dile veya bir dil de¤iflkesinden
di¤er dil de¤iflkesine geçebilir. Buna toplum dil biliminde kod de¤ifltirme ad› ve-
rilir. Avrupa’da bir fabrikada çal›flan Türk iflçi, Türk arkadafl›yla Türkçe konuflur-
ken, patronun yan›na gelmesi durumunda onunla Almanca konuflmaya bafllayabi-
lir, yani kod de¤ifltirir. 

Dil, ö¤renilen de¤il, edinilen ve kuflaktan kufla¤a aktar›lan bir sistem-
dir: Henüz geliflme sürecinde olan, fizyolojik bak›mdan normal, bir yafl›n› doldur-
mam›fl bebe¤in dille ilgili ilk tepkileri, dört befl yafl›nda bir çocu¤un e¤itim almak-
s›z›n günlük dile iliflkin cümleleri anlayabilmesi ve üretebilmesi ancak insana öz-
gü, bilinçalt›ndaki bir dil edinim ayg›t› ile mümkündür. Dil bilimci Chomsky’ye gö-
re çocuklar do¤ufltan gelen dil edinim ayg›t› ile dilin kurallar›n› ifliterek edinirler.
Bu bak›mdan bütün diller, kurallar› teker teker ö¤renilen de¤il, fark›nda olunma-
dan çocuk yaflta edinilen, insan türüne özgü evrensel sistemlerdir. Ancak, dil edi-
nim ayg›t›n›n ifllevi tamamen ortadan kalkmamakla birlikte, yafl›n ilerlemesiyle za-
y›flamaya bafllar. 
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Kod de¤ifltirme:
Konuflurlar›n efl zamanl›
olarak bir dilden di¤er dile
geçebilmesidir.



‹nsan do¤ufltan dili edinmeye yönelik bir zihinsel ve fizyolojik yap›ya sahip ol-
makla birlikte, dil bilimci Edward Sapir’e göre, dil edinimi içgüdüsel olarak de¤il,
toplumsal doku içinde, ana dili konuflurlar› aras›nda belirli aflamalarla gerçekleflir.
Bu döngü kuflaktan kufla¤a devam eder. Hayvanlar›n birçok türü, insanlar›n aksi-
ne kendilerine özgü iletiflim sistemleriyle donanm›fl olarak do¤ar. 

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur: Dil, konuflurlar aras›nda ulusal duy-
gunun geliflmesini sa¤layan, insanlara ortak ülküler etraf›nda aitlik ve dayan›flma
duygusu veren bir de¤erdir. Dil, konuflurlar için kültürel ve kimlikle ilgili ortak de-
¤erleri ifade eder. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millî his ile dil aras›ndaki ba¤ çok
kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olmas›, millî hissin geliflmesinde bafll›ca etken-
dir.” özdeyifli bu olguyu dile getirir.

Bununla birlikte tarih boyunca farkl› dillerin konuflurlar› taraf›ndan ticaret, bi-
lim vb. çeflitli amaçlarla ortak dil olarak kullan›lan, herhangi bir toplumun anlat›m
arac› olma boyutlar›n› aflarak evrenselleflen Latince, ‹ngilizce, Arapça vb. dilleri de
vurgulayabiliriz. 

Dil, insan› konu alan her bilim dal›yla yak›ndan ilgili do¤al bir iletiflim
arac›d›r: Do¤al insan dilinin bilimsel çal›flmas› olan dil bilim; e¤itim bilimleri, an-
tropoloji, sosyoloji, dil ö¤retimi, biliflsel psikoloji, felsefe, bilgisayar bilimleri, ya-
pay zekâ vd. alanlarla yak›n iliflkisi bulunan bilim alan›d›r. 

Dil, toplumsal yaflam›n iletiflim arac› ve göstergesi, ayn› zamanda parmak izi gi-
bi, her bir insana özgü ay›r›c› nitelikleri bulunan bireyselleflmifl bir sistemdir. 

Dil, hem araçt›r hem malzemedir hem de bu arac› ve malzemeyi kulla-
nan sistemdir: Dil insan›n günlük iletiflimden bilimsel çal›flmalara de¤in her tür-
lü faaliyetini gerçeklefltirmesini sa¤layan bir iletiflim arac› olmas›n›n yan› s›ra dil
bilimin, dil bilgisinin ve insan› keflfetmek isteyen di¤er bilim alanlar›n›n malzeme-
sidir. Ayn› zamanda bu malzemelerin incelenmesini, çözümlenmesini sa¤layan bir
sistemdir. Örne¤in; dili yaz›l› veya sözlü biçimde kullanarak insan dili ile psikolo-
ji aras›ndaki iliflkileri, konuyla ilgili dil malzemesi arac›l›¤›yla ö¤renebiliriz.

Diller aras›nda benzerlikler ve ortakl›klar olabilir: Diller aras›ndaki ben-
zerlik ve ortakl›klar ayn› genetik kaynaktan geliflmenin, temas sonucu yap›lan
kopyalar›n ürünü olabilir veya tamamen rastlant›sald›r. Örne¤in Boflnakça dva (2),
Farsça do ve ‹ngilizce two sözcüklerinin sesçe yak›n ve anlamca ayn› olmas›n›n ne-
deni, her üç dilin ortak bir ata/ana dilden geliflmesidir. 

Türkçedeki “erkek kardefl” anlam›ndaki birader sözcü¤ünün Boflnakça brati,
Farsça berader ve ‹ngilizce brother sözcükleriyle sesçe yak›n ve anlamca ayn› ol-
mas›n›n nedeni de Türkçenin, bu sözcü¤ü Boflnakça ve ‹ngilizce ile birlikte Hint-
Avrupa dilleri ailesinde yer alan Farsçadan kopyalamas›d›r. 

Türkçe dip ile ‹ngilizce deep “derin” sözcü¤ü aras›ndaki sesçe ve anlamca ben-
zerlik ise bütünüyle rastlant›sald›r.

D‹L-DÜfiÜNCE VE DUYGU BA⁄LANTISI
Eski Yunan döneminden bu yana süregelen dilin mi düflünceyi yönetti¤i yoksa dü-
flüncenin mi dili yönetti¤i ikilemi, günümüzde dil bilimcilerin yan› s›ra felsefe, an-
tropoloji, antropolojik dil bilim, psikolinguistik ya da geliflim psikolojisi gibi farkl›
disiplinlerin cevab›n› arad›¤› sorulardan biridir. Her iki yaklafl›m› bir bak›ma uzlafl-
t›ran, dilin düflüncenin kendisi oldu¤una; yani düflüncenin konuflma ayg›t›yla söze
dönüfltü¤üne iliflkin orta yolcu yaklafl›mlar da vard›r.
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Kopyalama (ödünçleme,
al›nt›): A dilinin, B diline ait
sözcük, anlam vb. dil
ögelerini kendi sistemine
dâhil etmesidir. Kopyalama,
dil iliflkilerinin en s›k
rastlanan biçimidir. 



Genellikle, dil olmazsa, düflünemeyece¤imizi varsayar›z. Bu noktada do¤ufltan
iflitme engellilerin iletiflim kurabilecekleri bir dilin olmamas› durumunda nas›l dü-
flünebildikleri sorusunun cevab› önemlidir.

Dil bilimde Safir-Whorf Varsay›m› olarak an›lan varsay›ma göre, kiflinin konufl-
tu¤u dil ile o kiflinin dünyay› nas›l alg›lad›¤› ve nas›l davrand›¤› aras›nda sistemli
bir iliflki vard›r. ‹nsan bir bak›ma, dünyay› ana dilinin belirledi¤i, izin verdi¤i biçim-
de ve ölçüde alg›lar. Örne¤in, yumurta sözcü¤ü Türkçede yumurtan›n yumru flek-
liyle, Farsçada tavu¤un üreme ve üretme nesnesi olmas›yla, Arapçada ise rengi iti-
bar›yla adland›r›lm›flt›r. 

Bilinemezcilik felsefesinde oldu¤u gibi, farkl› renkli gözlüklerle kara bakan ki-
flilerin kar›n yeflil, mavi, sar› renklerde oldu¤unu ileri sürmeleri gibi, farkl› ana dil-
lerin konuflurlar› gerçe¤i nesnel biçimiyle de¤il dillerinin gösterdi¤i biçimde alg›-
lar. Ancak bu varsay›m›n tam tersini temel alan yaklafl›mlar da vard›r. Örne¤in, es-
ki Yunan döneminde Eflatun ve Aristo, düflüncenin dili belirledi¤i; dilin yaln›zca
düflüncenin aktar›m arac› oldu¤u görüflünü savunmufllard›r.

Duygular›m›z› da; seçti¤imiz sözcüklerle, sözcüklere ve cümlelere katt›¤›m›z
vurgu, tonlama gibi ögelerle belirtiriz. Sözlerimizin içeri¤i ne olursa olsun duygu-
lar›m›z›n yönlendirdi¤i ve biçimlendirdi¤i sesimiz dahi söylediklerimizin aksine
gerçe¤i ortaya koyar. Zaten sözcüklerin yaln›zca anlamlar› yoktur, sözcüklerle bir-
likte tasar›mlar, duygu de¤erleri de gündeme gelir. 

Konuflulan dilin düflünme, dünyay› görme ve alg›lama yollar›n› flekillendirip fle-
killendirmedi¤i sorusu yüzy›llar boyunca araflt›rmac›lar taraf›ndan tart›fl›lm›flt›r. So-
runun cevab›n›n olumlu verilmesi durumunda, dilin yaln›zca duygu ve düflüncele-
rimizin aktar›lmas›nda de¤il flekillendirilmesinde de rol alan araçlardan biri oldu¤u
sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Ancak, böyle bir varsay›m› do¤rulayacak yeterli bilim-
sel kan›t yoktur. 

D‹LLER‹N DO⁄UfiU ‹LE ‹LG‹L‹ KURAMLAR
‹nsanlar en eski dönemlerden bu yana yeryüzün-
deki ilk dilin hangisi oldu¤unu merak etmifllerdir.
Eski Yunanl› tarihçi Heredot’un nakletti¤i bir ef-
saneye göre eski M›s›r krallar›ndan biri en eski
dili tespit etmek üzere, yeni do¤an iki bebe¤i do-
¤ufltan iflitme engelli bir bak›c› kad›na teslim et-
mifl ve kad›n›n çocuklar› baflka bir insan›n bulun-
mad›¤› bir ortamda büyütmelerini sa¤lam›fl. Be-
lirli bir süre sonra her iki çocu¤un ilk sözleri Frig-
ce bekos (ekmek) olmufl. Böylece dünyan›n en
eski dilinin Frigce oldu¤u savunulmufl. 

Bugün dahi birçok ülkede gayriresmî tarih te-
zi olarak yeryüzünde konuflulan ilk dilin kendi
dilleri oldu¤unu, di¤er dillerin bu dilden do¤du-
¤unu ileri sürenler bulunmaktad›r. 

Tarih öncesi dönem, yaklafl›k befl bin y›l önce Sümerlerin çivi yaz›s›n› icad›yla
sona ermifl ve Eski Ça¤ bafllam›flt›r. ‹nsanl›¤›n yeryüzünde görünüflünün ise en az
bir milyon y›l öncesine uzand›¤› varsay›lmaktad›r. Bilinen en eski yaz›l› belge ise,
Irak’ta eski bir Sümer kenti olan Kifl’te bulunan MÖ 3500 y›llar›na ait, kireç tafl›
üzerine bir tür resim yaz›s› (piktogram) esas›na dayal› çivi yaz›s›n›n ilk örne¤iyle
yaz›lm›fl Sümerce Kifl tabletidir. Asl› 2003 y›l›na de¤in Ba¤dat Müzesi’nde bulunan
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Resim 1.1

Babil Kulesi (Lucas van Valckenborch 1535 - 1597)



tabletin Londra’da Oxford Üniversitesine ait Ashmoleum Müze-
si’nde bir kopyas› sergilenmektedir. Dolay›s›yla insanl›k tarihinin
son befl bin y›l› d›fl›nda elimizde herhangi bir yaz›l› belge bulun-
mad›¤›ndan, dillerin ne zaman ve ne flekilde do¤du¤u sorusunun
kesin cevab› yoktur. Bununla birlikte dillerin do¤uflu ile ilgili ku-
ramlar›, yeryüzündeki bütün dillerin tek ana dilden geliflti¤ini ileri
süren Tekköken kuram› ve bunun tam tersine, dillerin farkl› diller-
den ya da kaynaklardan geliflti¤ini ileri süren Çokköken kuram› ol-
mak üzere iki grupta toplayabiliriz.

Babil Kulesi efsanesinde, bir zamanlar evrensel tek bir dil bu-
lundu¤u, insanlar›n Babil Kulesi’ni infla ederek Tanr› ile boy ölçüfl-
meye kalk›flmas› üzerine, Tanr›’n›n insanlar› cezaland›rmak üzere

dil bilimsel farkl›l›klar› yaratt›¤›, bu yolla insanlar›n birbirlerini anlamalar›n› engel-
ledi¤i dile getirilmektedir.

Diller bütün farkl›l›klar›na karfl›n, dil bilgisinde, anlamda ve seste kimi temel
benzerlikler ve ortakl›klar gösterirler. Son dönemlerin en büyük dil bilimcilerinden
biri olan Noam Chomsky, bu durumu çarp›c› bir benzetmeyle, baflka bir gezegen-
den dünyaya ziyaretçiler gelmifl olsa bunlar›n bütün insan dillerini tek dil gibi gö-
rebilecekleri biçiminde ifade eder.

Özellikle 19. yüzy›l›n romantik ve heyecanl› dil bilimsel kefliflerle dolu ortam›n-
da, dillerin nas›l do¤du¤una iliflkin dil araflt›rmalar› önemli bir yer tutar. Bu araflt›r-
malar aras›nda ses ve anlam aras›nda mistik bir ba¤ kurmaya çal›flan Ding-dong
kuram›na göre, dil ilkel insan›n nesneleri sesle anlatmaya çal›flmas›ndan do¤mufl-
tur. ‹nsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esas›na dayand›¤›n› ileri süren Yans›-
ma kuram›; dilin do¤uflunu insan›n duygular›n› ifade etmesiyle iliflkilendiren Ün-
lem kuram›; dilin kökenini insanlar›n çal›fl›rken yapt›klar› ifl birli¤i arac›l›¤›yla aç›k-
layan Etkileflim kuram›; dilin do¤uflunu insan›n günefl karfl›s›ndaki duygular›n› di-
le getirdi¤i a/a¤ seslerine ba¤layan Günefl dil kuram› gibi dillerin kökenini aç›kla-
maya çal›flan farkl› kuramlar bulunmaktad›r.

Dillerin do¤ufluna iliflkin ç›kmaz› J. Herder’in flu paradoksal [paradoks (ayk›r› düflünce)]
formülü iyi aç›klar: “‹nsanlar, ancak dil arac›l›¤›yla insand›r; bununla birlikte, insanlar›n,
dili keflfedebilmeleri için yine insan olmalar› gerekirdi.”

Dillerin kökeni konusuna inanç dünyas› da kay›ts›z kalmam›flt›r. Üç büyük di-
ne göre dilin kökeni tanr›sald›r. Dil, Tanr› taraf›ndan yarat›lm›fl, Hazret-i Âdem’e
varl›klar›n adlar› ö¤retilmifl, ona konuflma becerisi verilmifltir. Yuhanna ‹ncili 1: 1-
29’da “Bafllang›çta söz vard›. Söz Tanr› ile birlikteydi ve söz Tanr› idi.” Yarad›-
l›fl’ta Âdem’in hayvanlara ad verdi¤inden söz edilir. Yine, Yarad›l›fl 11: 1-9’da Ba-
bil Kulesi efsanesi anlat›l›r. Efsaneye göre yeryüzündeki bunca farkl› dil Babil Ku-
lesini infla ederek Tanr› ile boy ölçüflmeye kalk›flan insano¤luna verilen bir ceza-
d›r. Kur’an’da da Rahman suresinin 3 ve 4. ayetlerinde “(Tanr›) ‹nsan› yaratt›.
Ona beyan› (düflünüp ifade etmeyi) ö¤retti.” ve Bakara suresinin 31. ayetinde “Al-
lah, Âdeme bütün varl›klar›n adlar›n› ö¤retti. Sonra onlar› meleklere göstererek
‘E¤er do¤ru söyleyenler iseniz haydi bana bunlar›n adlar›n› bildirin” denilmek-
tedir. Bu durumda ‹slamiyet’te de dilin Tanr› taraf›ndan insana özgü k›l›nd›¤› or-
taya konulmaktad›r. Üç büyük dinin aç›klamalar›n›n bir bak›ma Tekköken kura-
m›na yak›n oldu¤u dikkat çekiyor. Hinduizm vd. din ve inançlarda da benzer yak-
lafl›mlara tan›k oluyoruz.
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Dillerin kökenine iliflkin olarak antropolojik ve arkeolojik araflt›rmalardan, hat-
ta 1970’lerden sonra geliflen moleküler biyolojiden, beyin bilimlerinden vd. kan›t-
lardan yararlanma yoluna gidilmifl, insan dilleriyle ilgili pek çok bilinmeyen ortaya
konulurken insan dillerinin kökenlerinin keflfi bir yana basit sistemlerden karma-
fl›k sistemlere geliflti¤ini gösteren herhangi bir kan›t bulunamam›flt›r. Bugüne ula-
flan en eski yaz›l› belgelerdeki diller dahi en az bugünkü kadar geliflmifltir. Öte
yandan konuflma eylemini gerçeklefltirebilecek derecede geliflmifl ses ayg›t›, canl›-
lar aras›nda yaln›zca insana özgüdür. Maymunlar›n iflaret dilleri ve insan dilini an-
lama düzeyleri ile ilgili yap›lan araflt›rmalarda insan yavrular›n›n dil edinim süre-
cindeki “iki-kelime” ya da telegrafik aflamay› geçemedikleri, insan diline özgü söz
dizimini alg›layamad›klar› ortaya ç›km›flt›r. Çocuklar›n dili edinme süreci ile baz›
hayvan türlerinin iletiflim biçimleri aras›nda örneksemeler yaparak sorunun ceva-
b›n› bulmaya yönelik giriflimlerin tamam› baflar›s›zl›¤a u¤ram›flt›r. 

Antik ça¤lardan itibaren bafllayan 19. yüzy›lda yo¤unlaflan dillerin do¤ufluyla il-
gili çal›flmalarda, hayvanlar aras›ndaki belirli iletiflim biçimlerini, çocuklar›n dil edi-
nim süreçlerini veya ilkel dilleri gözlemleyerek ve bunlara örnekseme yaparak dil-
lerin nas›l do¤du¤unu anlamaya yönelik kuramlar›n hiçbirisi doyurucu sonuçlara
ulaflamam›fl, sorunun cevab› bulunamam›flt›r. Bu nedenle, 1866 y›l›nda kurulan Pa-
ris Dil bilim Toplulu¤u dillerin do¤uflu ile ilgili ciddi bir bilimsel çal›flma yapman›n
mümkün olmad›¤› görüflüyle bu konuda ilgili bildirilerin sunulmas›n› yasaklama
karar› alm›fl ve karar, dil bilimcilerin ço¤u taraf›ndan kabul edilmifltir. Konuyla il-
gili yarars›z tart›flmalar, kurgusal iddialar d›fl›nda ortaya bir fley konulamad›¤›ndan
günümüzde de tart›flmalar büyük ölçüde sona ermifltir. Bugün, yeryüzünde konu-
flulan bütün dillerin kökenlerinin en eski dönemlere uzand›¤›n› düflünebiliriz. 

Dillerin do¤uflu ile ilgili pek çok kuram olmakla birlikte bu konuda bilimsel bir ortak gö-
rüfl yoktur.

D‹L TÜRLER‹
Dilleri çok farkl› ölçütlere göre ve çok farkl› biçimlerde s›n›fland›rabiliriz. Ölçütle-
rimiz tarihî, co¤rafi, dil bilimsel, toplumsal, toplumdil bilimsel, siyasal, ifllevsel vd.
olabilir. Afla¤›da bu ölçütlerden baz›lar› kullan›larak dil türleri hakk›nda k›saca bil-
gi verilmifltir.

Ana dil (Ata dil): Bir dilin veya dil ailesinin tarihî geliflim sürecinde kuramsal
olarak var oldu¤u düflünülen en eski fleklidir. Örne¤in, bütün Türk yaz› dilleri ve-
ya lehçeleri kuramsal ‹lk Türkçe (‹T), (Milada kadar) ve Ana Türkçe [AT (Milat-MS
5. yüzy›l)] dönemlerinden geliflmifltir. ‹lk Türkçe, bütün Türk dillerinin “ana”s›d›r.
‹lk Türkçe döneminde aileden ilk ayr›lan üye Ana Bulgarca (Eski Çuvafl Türkçe-
si)d›r. Ana Türkçe ise, modern Çuvaflça d›fl›nda bütün Türk dillerinin anas›d›r. Ana
Türkçe döneminde aileden ayr›lan ikinci üye ise Yakut Türkçesidir. 

Bilim dünyas›nda fl’leflme ve z’leflme olarak bilinen geliflmeleri aç›klayabilmek
için kuramsal ‹lk Türkçe dönemine; uzunluklar› (t) ve ikiz ünlüleri (uo) aç›klaya-
bilmek için Ana Türkçe dönemlerine baflvurmak gerekmektedir. 

Avrupa, Hindistan ve ‹ran’da konuflulan bütün modern diller binlerce y›l önce
konufluldu¤u varsay›lan Hint-Avrupa ana dilinden geliflmifltir. 

Ana dili: ‹nsan›n genellikle annesi veya bebeklik döneminden itibaren birlikte
oldu¤u kiflilerle etkileflim arac›l›¤›yla edindi¤i dildir. Birinci dil, as›l dil olarak da
nitelendirilir.
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Telegrafik konuflma:
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do¤ufltan itibaren yak›n
çevresinden ö¤rendi¤i ve
gelifltirdi¤i dildir. Ana dil ise
bir dile kaynakl›k eden
dildir.



Diyalekt (lehçe): Eski Yunanca diálektos ‘ortak dil’ kelimesinden geliflen bu te-
rim bilim dünyas›nda flu karfl›l›klarda kullan›lmaktad›r: 1) Di¤er efliti dil bilimsel sis-
temlerle yüksek derecede benzerlikler tafl›yan, belirli derecelerde karfl›l›kl› anlafl›labi-
lirli¤in bulundu¤u dil bilimsel sistemdir. 2) Belirli bir co¤rafi bölgede konuflulan ve-
ya bu co¤rafyaya özgü olan ve benzer dil bilimsel sistemlerle çevrili de¤iflkedir. 3)
Yaz›l› veya ölçünlü olmayan de¤iflkedir, yani resmî olarak ölçünlü yaz›m kurallar› ve
dilbilgisel kurallar› tespit edilememifl de¤iflkedir. 4) Daha genifl anlam›yla, ortak bir
ata/ ana dilden geliflen farkl› dillerdir. Da¤lar, nehirler, do¤al s›n›rlar, ticaret yollar›,
politik ve dinî merkezler vb. dil d›fl› özellikler de diyalektlerin oluflumunda ve varl›-
¤›n› sürdürmesinde rol oynar. Diyalektler köken ve tarihsel geliflim bak›m›ndan en
az, ölçünlü diyalektler kadar eski olabilir. Sözlü geleneklerine dayal› diyalektler ve
ölçünlefltirme ifllemlerine tabi olmad›klar›ndan daha do¤ald›r (Bussman 1998: 307;
Hartmann, Stork 1972: 65). Diyalekt, a¤›z teriminin yerine de kullan›labilmektedir.

Geleneksel Türkolojide Bat› dillerindeki diyalekt karfl›l›¤›ndaki lehçe, Zeynep
Korkmaz’›n (2007: 152) tan›m›yla, bir dilin tarihî, siyasi, sosyal ve kültürel neden-
lerle de¤iflik bölgelerde ses yap›s›, flekil yap›s› ve kelime hazinesi bak›m›ndan
önemli farklarla birbirinden ayr›lan kollar›ndan her biridir. Buna göre Türk lehçe-
leri, yak›n lehçeler ve uzak lehçeler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Çuvaflça ve Yakutça
uzak, di¤erleri ise birbirlerine daha yak›n Türk lehçeleridir. Türk dillerini lehçe, fli-
ve ve a¤›z olarak s›n›fland›ran, bu çerçevede Çuvaflça ve Yakutçay› lehçe, di¤erle-
rini flive fleklinde de¤erlendiren görüfl bugün için eskimifltir. fiive sözcü¤ü halk ara-
s›nda, Bat› dillerinden kopyalanan aksan karfl›l›¤›nda yani Türkçeyi Karadeniz fli-
vesiyle konuflmak örne¤indeki gibi söyleyifl özelli¤i olarak kullan›lmaktad›r. Azeri,
Kazak, Türkmen vd. Türk yaz› dillerinin dil, lehçe, flive vb. terimlerle adland›r›lma-
s› siyasi yaklafl›mla s›k› s›k›ya ba¤l› bir sorunsald›r.

Popüler Türkolojinin sorunlar›ndan biri, kullan›ld›klar› ülkelerin resmî mevzu-
at›nda Azerbaycanca, Kazakça, K›rg›zca, Türkmence vd. co¤rafi veya etnik adlarla
tan›mlanan Türk yaz› dillerinin adland›r›lmas› sorunudur. Türkiye d›fl›ndaki Türk
dillerinin adland›rmalar› siyasal, ideolojik, etnik kökenli yaklafl›mlara göre de¤ifl-
mektedir. Örne¤in ‹ranl› Azeri Türkleri kendi dillerini Türkî ve Türkçe olarak nite-
lerler. Kuzey Azerbaycan’da dilin resmi ad› Azerbaycancad›r.

“Ev dili” ve ölçünlü dil: Devlet; çok say›da sözlü dilin yaratt›¤› karmaflada
hükmetme, denetleme ve icra gücünün arac› olacak ayn› zamanda egemenli¤ini
simgeleyecek çat› görevinde bir üst dile ihtiyaç duyar. Genel olarak yaz› dili, ede-
bî dil vb. flekilde adland›r›lan bu üst dile bölgelerüstü ölçünlü dil, k›saca ölçünlü
dil ad› verilir. Ölçünlü dil, bir bak›mdan ayn› dilin çat›s› alt›ndaki de¤iflkelerin or-
tak dili, lingua francas›d›r. Ölçünlü dil, tarihsel geliflmeler sonucunda ‹stanbul,
Paris, Londra, Tahran gibi politik ve kültürel merkez olarak kabul edilen kentlerin
sayg›n dillerinin kodland›r›l›p ifllevinin yaz›l› ve sözlü alanda geniflletilmesi ve top-
lumca benimsenmesiyle oluflur. Bölgelerüstü ölçünlü dil flu aflamalarla geliflir: se-
çim > kodlama > yerlefltirme > seçkinlefltirme.

Ölçünlü dilin oluflma aflamalar›n› araflt›r›n›z.

Ölçünlü dil kavram›, halk aras›nda o dilin bölgesel ya da toplumsal a¤›zlar›n›n öl-
çün d›fl›, yanl›fl, bozuk, de¤ersiz vb. olumsuz biçimde alg›lanmas›na yol açabilir. Oy-
sa yeryüzündeki diller bütün de¤iflkeleriyle birlikte ait olduklar› kültürün de¤erlerini
tarihin bilinmeyen dönemlerinden itibaren bugüne tafl›yan, dil bilimsel bak›mdan da
kendi ölçünlerine sahip iletiflim sistemleridir. Yukar›da belirtilen olumsuz alg›lar›n
nedeni yaz› dilinin sahip oldu¤u yüksek de¤erin ve ço¤u zaman devletin bildirim ve
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Lingua franca: Yo¤un dil
temaslar›n›n bulundu¤u
bölgelerde, farkl› dillerin
konuflurlar›n›n ortak iletiflim
arac› olarak, yani
uluslararas› anlaflma arac›
olarak kulland›klar› dildir.
Örne¤in, günümüzde
dünyan›n lingua francas›,
‹ngilizcedir.
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icra gücü olman›n sa¤lad›¤› yüksek statü karfl›s›nda bölgesel ve toplumsal a¤›zlar›n
geri planda kalmas›, bir bak›ma sayg›nl›¤›n›n gerilemesidir. Oysa geliflmifl ülkelerde
dahi ölçünlü dili konuflanlar›n oran› genellikle bölgesel a¤›zlar› konuflanlardan daha
düflüktür. Örne¤in, araflt›rmac›lar ‹ngiltere’de BBC ‹ngilizcesini konuflanlar›n oran›n›n
genel nüfusun yüzde befli civar›nda bulundu¤unu ifade etmektedirler. 

Evde, yöremizi veya ait oldu¤umuz toplumsal katman› yans›tan Türkçeyi; okulda ise ikinci
bir de¤iflke olarak ‹stanbul Türkçesi ad›n› verdi¤imiz ölçünlü dili ö¤reniyoruz. 

Dil ve toplum aras›ndaki çift yönlü iliflkiyi, dil bilim ile toplumbilimin kesiflti¤i
karmafl›k süreçler oluflturur. Bireyin ait oldu¤u toplumsal ve co¤rafi çevrenin anla-
t›m arac› olan ana dili, genifl ölçüde aile ve yak›n çevre taraf›ndan biçimlendirilir. Öl-
çünlü dil ise, genellikle örgün e¤itim ve kitle iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla ö¤renilir.

‹ki dillilik gibi iki de¤iflkelilik de yayg›nd›r. ‹ki de¤iflkelilik, bölgesel a¤›z özel-
liklerini koruyan bir ana dili konuflurunun ayn› zamanda ölçünlü dilin konufluru
olmas›d›r. Dersini ölçünlü dil ile yani ‹stanbul Türkçesi ile anlatan bir ö¤retmenin
köyüne gitti¤inde köyünün a¤z› ile konuflmas› iki de¤iflkelili¤e örnektir. 

Resmî ortamlarda kullan›lan ölçünlü dil ile gayriresmî ortamlarda kullan›lan dil,
anlat›m arac› olduklar› toplumsal çevreleri itibar›yla birbirini tamamlar. 

Yaz› dili ve sözlü dil: Yaz› dili; yaz›l› dil, edebî dil olarak da nitelendirilir. Dil
de¤iflkelerinden yaln›zca biri olan yaz› dili, halk aras›nda ve ö¤retim süreçlerinde
en iyi, en do¤ru ve en güzel olarak nitelenen dildir. Bölgesel ve sözlü dilin bir tür
karfl›t› olan yaz› dili, genellikle ayn› zamanda ölçünlü dil olarak ifade edilebilir.

Yaz› dili, kimi zaman, duygu ve düflüncelerin aktar›m›nda sözlü dile oranla ye-
tersiz olabilir. Çünkü, bunda sözlü ve karfl›l›kl› iletiflimdeki ses tonu, jestler ve mi-
mikler, yüz ifadesi, vücut duruflu vb. dil d›fl› ögelerin de önemli rolü vard›r. Konu-
flurlar, vücut dili gibi dil d›fl› ögelerden de yararlanarak birbirlerinin içtenlik dere-
celerini, söylenenlerin arkas›ndaki gerçek niyet ve maksatlar› daha iyi alg›layabilir-
ler, anlam› daha aç›k biçimde aktarabilirler. Yaz› dili ise daha karmafl›k ve soyut
mesajlar› aktarmada üstünlü¤e sahiptir. Yazar, ana dili becerisini üst düzeyde kul-
lanarak iyi seçilmifl sözcükler, k›sa veya uzun ancak iyi düzenlenmifl cümleler ve
anlat›m stratejileri kullanarak k›sa ve ço¤u zaman düzensiz cümlelerden ve öbek
yap›lardan oluflmufl sözlü dile oranla düflünce ve duygular›n› daha iyi aktarabilir.

Argo ve jargon: Argoyu genel olarak gemici argosu, floför argosu, ö¤renci ar-
gosu vb. belirli meslek gruplar›na ya da toplumsal gruplara özgü, bu gruplar›n
mensuplar› d›fl›nda kolayca anlafl›lamayacak söz varl›¤›na dayal› özel dil fleklinde
tan›mlayabiliriz. Argonun sayg›nl›¤› ölçünlü dile göre çok düflüktür. Nitekim
TDK’nin Türkçe Sözlük’ünde argo, bir dil türü olarak de¤il, “Her yerde ve her za-
man kullan›lmayan veya kullan›lmamas› gereken çoklukla e¤itimsiz kiflilerin söy-
ledi¤i söz veya deyim; serserilerin, külhanbeylerinin kulland›¤› söz veya deyim”
sözleriyle sözlüksel bir birim olarak aç›klanmaktad›r. 

Burada belirli yerel, toplumsal ve mesleki gruplara özgü düflük statülü bir dil
olan argo (krfl. ‹ngilizce argot, cant, lingo) ile özellikle gençler taraf›ndan kullan›-
lan yeni üretilen ve h›zla de¤iflebilen ve toplumun çok büyük ço¤unlu¤u taraf›n-
dan anlafl›lmayan söz varl›¤›na dayal› özel dil (‹ngilice slang) aras›nda bir ayr›m
yapmak gerekiyor. 

Türkçedeki argo sözcüklerle ilgili Türkçenin Büyük Argo Sözlü¤ü (Tan›klar›yla) adl›
kitaptan yararlanabilirsiniz. (Aktunç, H., ‹stanbul: Yap› Kredi Yay., 2011)
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Ayn› meslek veya toplumsal gruptaki insanlar›n, temel kavramlar› itibar›yla ortak
dilden ayr› olarak kulland›klar› özel dil veya söz da¤arc›¤›na ise jargon ad› verilmek-
tedir. Buradaki “özel dil” kavram› hukuk dili, ticaret dili, t›p dili gibi, ortak dilin d›-
fl›nda, belirli mesleklere ait dil ve/veya terminoloji olarak anlafl›lmal›d›r. Bununla bir-
likte argo ve jargon kavramlar›n› birbirinden kesin s›n›rlarla ay›rmak zordur. 

‹zole dil: Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak co¤rafi bak›mdan ailenin di¤er
üyelerine komflu ya da yak›n olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi
bir dil ailesi içinde yer almayan veya ayn› dil ailesi içinde yak›n akrabas› bulun-
mayan dildir. Örne¤in tarihî Mezopotamya dillerinden Sümerce; Orta Asya’daki
tarihî Hint-Avrupa dili Toharca; Do¤u Sibirya’da Gilyak; ‹berik yar›madas›nda
Baskça co¤rafi bak›mdan izole dillerdir. Akrabas› bulunmayan Baskça, dil bilimsel
bak›mdan da izoledir. Hint-Avrupa dilleri olduklar› hâlde bu aile içinde yak›n ak-
rabalar› bulunmayan Arnavutça ve Yunanca da akrabal›k iliflkileri bak›m›ndan
izole dillerdir. 

Kutsal diller: Dil bilimsel bak›mdan dillere kutsall›k atfedilmez; ancak kimi
dinlerin ö¤retilerinin ortaya konuldu¤u diller o dinlerin inan›rlar› taraf›ndan kutsal
olarak kabul edilir. Örne¤in Yahudilik için Klasik ‹branice, Hinduizm için Sanskrit,
Budizm için Prakrit (Pali), ‹slam dünyas› için Klasik Arapça kutsal dillerdir. 

Tarihî kutsal metinlerin dili genifl kitleler hatta ruhban s›n›f› için tamamen veya
büyük ölçüde anlafl›lmaz oldu¤undan gizemli ve kutsal bir duygu de¤erine ve ta-
sar›ma sahiptir. Kutsal dillerin bir bölümü, konuflurlar› kalmamas›na karfl›n, Zer-
düfltlerin kutsal kitab› Avesta ve bu kitab›n yaz›ld›¤› Avestan (dili) örne¤inde oldu-
¤u gibi metinler arac›l›¤›yla korunur.

Latincenin kimi ülkelerde din dili olarak ifllevini yitirmesi özellikle Katolik ina-
n›rlar taraf›ndan kayg› ve üzüntü ile karfl›lanm›fl, yerli dillerin, kutsal mesaj› yerin-
de ve tam olarak yans›tamayaca¤› endiflesi egemen olmufltur. 

Siyasal ve Etnik Bak›mdan Dil Türleri
Dillerin kullan›m alan›n›n geliflmesindeki en önemli etkenlerden biri dilin bir siya-
sal gücün, bir devletin egemenli¤inin ifade arac› olup olmad›¤›d›r. Yaz› dili niteli-
¤i kazanamam›fl veya yaz› dili olsa da egemen siyasal gücün ifade arac› hâline ge-
lememifl dilin, di¤er dillerle rekabet edebilmesi zordur. Ancak burada dikkat edil-
mesi gereken husus, dilin dil bilimsel ölçütler bak›m›ndan yeterli veya yetersiz olu-
flu de¤il, devlet deste¤inden ne ölçüde yararland›¤›d›r. Devlet deste¤inin sa¤laya-
ca¤› avantajlara sahip olmayan düflük statülü dillerin geri kalm›fl, geliflmemifl, yal-
n›zca belirli bir co¤rafyan›n veya toplumsal grubun ifade arac› olarak de¤erlendi-
rilmesi yayg›n ama yanl›fl bir alg›lamad›r. 

Dil, ulusal hareketlerin de temel dinamiklerinden biridir. Dil bilimsel bak›mdan
ba¤dafl›k (homojen) ülkelerde, dil birli¤i ulusal ve siyasal istikrar› güçlendirirken,
genifl konuflur kitlelerine sahip farkl› dillerin bulundu¤u ülkelerde siyasal sisteme
karfl› hareket noktas›, dil haklar› ve dil talepleri temelinde ciddi ‘mikromilliyetçi’
bir muhalefet yükselebilir. Dil ve dille ilgili her türlü olgu bu muhalefetin simgesi
durumuna gelebilir.

Asl›nda her ülkenin bölgelerüstü ölçünlü dilin hâkimiyetini kuran ve sürdüren,
siyasî s›n›rlar içindeki yerel dillerin, toplumsal ve bölgesel de¤iflkelerin kamu ala-
n›ndaki kullan›m süreçlerini düzenleyen aç›k ya da kapal› dil politikalar› vard›r. Bu
politikalar tek dillilik, eflit çok dillilik, ulusal/bölgesel dil sistemleri olmak üzere üçe
ayr›labilir. Tek dillilik için Almanya, Fransa ve Türkiye; eflit çok dillilik için Belçi-
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ka; ulusal/bölgesel dil sistemleri için Hindistan örnek gösterilebilir. Örne¤in Al-
manya resmen olmasa da kamu alan›nda baflka dillere geçit vermeyen, hatta Al-
manya vatandafll›¤› için belirli ülke yurttafllar›na Almanca s›nav› ön koflulu getiren
tek dilli bir ülkedir. Frans›zca konuflan Valonlar ile Felemenkçeye yak›n bir dil ko-
nuflan Flamanlar›n yaflad›¤› Belçika, her iki halk›n taleplerini karfl›lamaya yönelik
olarak eflit çok dillilik siyaseti uygulamaktad›r. 

Devlet dili: Devlet dili, gerek ana dili konuflurlar› gerekse di¤er dillerin konu-
flurlar› taraf›ndan devlet yönetiminde ve kamu alan›nda yasal ve zorunlu olarak
kullan›lmas› gereken dil veya dillerdir. Devlet dili ayn› zamanda resmî dildir; an-
cak her resmî dil, devlet dili de¤ildir. Örne¤in Rusça, bütün Rusya Federasyo-
nu’nun devlet dilidir. Tatar Türkçesi ise sadece Tataristan Cumhuriyeti’nde Rusça
ile birlikte devlet dilidir. ‹ki devlet dilinin bulundu¤u ülkelerde, yerli diller ikinci
planda kalmakta ve yerli dillerin ifllevleri genellikle kâ¤›t üzerinde kalmaktan öte-
ye gidememektedir. 

Resmî dil: Bir ülkenin tamam›nda veya bir bölgesinde yönetim dili olarak kul-
lan›lan ve yasal statüsü bulunan dildir. Örne¤in devlet dili olarak ‹spanyolca, bü-
tün ‹spanya’da geçerli resmî dildir. Baskça ve Katalanca ise konuflulduklar› özerk
bölgelerde ‹spanyolcan›n ard›ndan ikinci resmî dillerdir. 

Kimi ülkelerin anayasalar›nda ülkenin resmî dili/dilleri belirtilmiflken ABD, ‹s-
veç, Almanya vb. kimi ülkelerde ise böyle bir kay›t yoktur ve ‹ngilizce, ‹sveççe, Al-
manca fiilen resmî dillerdir. 

Arapça, Çince, Frans›zca, ‹ngilizce, ‹spanyolca ve Rusça Birleflmifl Milletler ör-
gütünün resmî dilleridir. ‹ngilizce ve Frans›zca, BM sekretaryas›n›n çal›flma dilleri-
dir. Bir delege bu resmî dillerden herhangi biriyle konuflma yapabilir ve konuflma
di¤er resmî dillere efl zamanl› olarak çevrilir. Ayn› flekilde resmî belgeler bu alt› dil-
de yay›mlan›r. Zaman zaman delegeler hitaplar›n› yaz›l› veya sözlü olarak resmî ol-
mayan dillerde de yapabilmektedirler. Bu durumda, ilgili kurul bu metnin ya da
konuflman›n alt› resmî dilden birine çevrilmesini sa¤lamak zorundad›r. 

Avrupa Birli¤i’nin ise 23 resmî dili ve çal›flma dili bulunmaktad›r. Kimi ülkele-
rin ayn› dilleri bildirmesi nedeniyle resmî dil say›s› toplam üye ülke say›s›ndan az-
d›r. Herhangi bir dilin resmî dil veya çal›flma dili statüsünün bulunmas›; ilgili AB
kurumlar›na gönderilebilecek her türlü belgeye, gönderilen dilde cevap al›nabile-
ce¤ini ve AB’nin her türlü resmî belgenin bu dillerde yay›mlanaca¤›n› ifade eder.
AB Avrupa Komisyonu genel süreçlerde ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca kullan-
makta, Avrupa Parlamentosu da üyelerinin ihtiyaçlar›na göre farkl› dillere çeviri
hizmeti sa¤lamaktad›r. 

Türkiye Türkçesinin hangi ülkelerde resmî statüsünün bulundu¤unu araflt›r›n›z. 

Ulusal dil (bk. resmî dil): Ulusal dil, bir ülkenin nüfusunun ço¤unlu¤u tara-
f›ndan konuflulan ve yaz›lan, ayn› zamanda ülkenin resmî dili olarak kullan›lan dil-
dir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal ve resmî dili Türkçedir. 

Bölgesel diller ve bölgesel olmayan diller: Bölgesel dil, bir ülkede, genellik-
le belirli bir bölgede farkl› bir etnik grup veya gruplar taraf›ndan kullan›lan dil ve-
ya dillerdir. 

Romanlar›n (eski ad›yla Çingene) Hindistan’dan Fransa’ya de¤in çok farkl› ül-
kelerde konuflulan dilleri ile Yidiflçe, bölgesel olmayan dillere tipik örneklerdir. 

Yerli az›nl›k dili: Ayn› siyasi veya ulusal çevrede, genellikle belirli bir bölge-
de tarihin eski dönemlerinden beri yaflayan ve ço¤unlu¤un dilinden farkl› bir dili
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kullanan toplulu¤un dilini yerli az›nl›k dili olarak nitelendirebiliriz. Bölge veya
Az›nl›k Dilleri için Avrupa fiart› adl› belgede bir devletin herhangi bir bölgesinde,
o devletin yurttafl› ancak devletin nüfusunun geri kalan›ndan say›ca daha az grup
veya gruplar taraf›ndan geleneksel olarak kullan›lan diller bölgesel diller veya
az›nl›k dilleri olarak nitelendirilmifltir. K›saca (yerli az›nl›k dilleri), devletin resmî
dilinden farkl› diller olarak adland›r›labilir. Örne¤in Bulgaristan, Yunanistan vd.
Balkan ülkelerindeki Türk dilli az›nl›klar taraf›ndan konuflulan Rumeli Türkçesi,
K›r›m Tatarcas›, Gagauzca yerli az›nl›k dilleridir. 

Kimi durumlarda yerli az›nl›k dili kavram› tart›flmal› olabilmektedir. Örne¤in,
Yahudi ‹spanyolcas› di¤er ad›yla Ladino 1492’de ‹spanya’dan kovularak Osmanl›
‹mparatorlu¤u’na s›¤›nan Yahudilerin dili olarak Türkiye’de 520 y›ld›r konuflul-
maktad›r. Bu durumda, kökeni ‹spanya ve ‹spanyolca olan Ladino’nun yerli az›n-
l›k dili mi yoksa göçmen az›nl›k dili mi oldu¤u sorusunun kesin bir cevab› yoktur. 

Göçmen az›nl›k dili: Çeflitli nedenlerle yerli co¤rafyalar›n› terk ederek baflka
ülkelere göç eden ve bulunduklar› siyasal co¤rafyadaki resmî dilden veya ço¤un-
lu¤un dilinden farkl› bir dili konuflan göçmen topluluklar›n dilidir. Az›nl›k dilleri
genellikle göçmen az›nl›klar›n aleyhine ayr› bir hukuka tabidir. 

AB ülkelerinde Avrupa’daki göçmen Türk az›nl›klar›n›n konufltu¤u Türkçenin
hiçbir resmî statüsü yoktur. Türkçe, en az bin y›ld›r Avrupa’da konuflulmas›na kar-
fl›n Hintçe, Urduca, Arapça vd. göçmen dilleriyle ayn› grupta “Avrupal› olmayan
dil” olarak de¤erlendirilmektedir. Rusçan›n durumu da Türkçenin durumuna ben-
zemektedir.

Uluslararas› dil (küresel dil, ortak dil, lingua franca): Uluslararas› dil, ti-
caret, bilim, diplomasi, e¤itim, seyahat vb. amaçlarla farkl› ülkelerdeki dillerin ko-
nuflurlar› taraf›ndan ortak anlaflma arac› olarak kullan›lan dildir. 19. yüzy›lda ‹ngil-
tere’nin, 20. yüzy›lda Amerika Birleflik Devletleri’nin küresel süper güç olmalar› si-
yasetten silahl› kuvvetlere, bilimden ekonomiye de¤in ‹ngilizce konuflan ülkelerin
sa¤lad›¤› üstünlük, ‹ngilizceyi tart›flmas›z biçimde uluslararas› ortak dil belki de
bunun da ötesinde küresel dil hâline getirmifltir. Bu statü özellikle Amerikan gele-
neklerinin, kültürü ve yaflama biçiminin dünyan›n pek çok ülkesinde yay›lmas›na
yol açm›flt›r. Daha dar co¤rafyalarda kullan›lan uluslararas› diller de vard›r. 

Orta Ça¤larda Bat› dünyas›nda Latince; ‹slam dünyas›nda Arapça, modern ça¤-
larda ise önce Frans›zca, ard›ndan ‹ngilizce; Sovyetler Birli¤i’nde ve Sovyet sonra-
s› dönemde eski Sovyet co¤rafyalar›nda ise Rusça ortak dil olmufltur. ‹spanyolca
Orta ve Güney Amerika’daki birçok ülkede resmî ve ortak dildir. Türkiye Türkçe-
si de özellikle Azerbaycan, K›rg›zistan vd. Türk cumhuriyetlerinde fiilen ortak dil
olma yolundad›r. 

Çal›flma dili: Resmî dilden farkl› olarak ulusüstü, uluslararas› kurulufllar›n ken-
di birimleri aras›ndaki iletiflimde yaz›l› ve sözlü olarak yayg›n biçimde kulland›¤›
dildir. Avrupa ve dünya ölçe¤indeki bu tür yap›lanmalarda genellikle baflta ‹ngiliz-
ce olmak üzere; Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca, Portekizce, Rusça, Arapça gibi
uluslararas› diller, çal›flma dilleri olarak kullan›l›r. Örne¤in, NATO’nun resmî çal›fl-
ma dilleri ‹ngilizce ve Frans›zcad›r. 

Yapay diller: ‹nsanlar aras›ndaki sorunlar›n önemli ölçüde birbirini anlama-
maktan kaynakland›¤›n›; bu nedenle iletiflim engellerinin ortadan kald›r›lmas›n›n,
insanlar›n birbirlerini kolayca anlayabilmesinin önemli oldu¤unu düflünen bilim in-
sanlar›, düflünürler, sanatç›lar yüzy›llar boyunca ortak bir dil oluflturmay› düfllemifl-
lerdir. Genellikle Latince, Grekçe ortak ve yayg›n sözcüklerle ve basitlefltirilmifl dil
bilgisi kurallar›yla ö¤renme kolayl›¤›, yayg›n ana dillere yak›nl›k, ifllevsellik vb. sa¤-
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lamak üzere ilk yapay dillerden, Volapük (Dünya Dili),
1880 y›l›nda Johann Martin Schleyer taraf›ndan; Esperan-
to (Ümit Dili) 1887 Ludwig Lazarus Zamenhof taraf›ndan
oluflturulmufltur. Bunlar›n d›fl›nda da yapay diller olufltu-
rulmufltur. Yapay dillerin, bafllang›çtaki beklentilerin göz
önüne al›nmas› durumunda, baflar›l› oldu¤u söylenemez.

D‹LLER‹N SINIFLANDIRILMASI
Günümüzde yeryüzündeki dillerin say›s›yla ilgili olarak
verilen kimi rakamlara karfl›n dil say›s›n›n kesin olarak
belirlenmesi imkâns›zd›r. Bir dilin bir veya birden çok
yaz›l› biçimi olabilece¤i gibi say›s›z bölgesel ve/veya top-
lumsal lehçesi vard›r. Bunlardan hangisinin veya hangi-
lerinin dil veya lehçe, hatta a¤›z oldu¤unu belirlemek
yaln›zca dil bilimsel bir ifllem de¤ildir. Sorunun etnik,
toplumsal, siyasal, tarihsel vb. çok boyutlu karmafl›k belirleyicileri de vard›r. 

Dillerin tespitinde kullan›lan dil d›fl› önemli bir ölçüt, herhangi bir yaz›l› veya
sözlü iletiflim biçiminin belirli bir siyasal co¤rafyada resmen dil olarak tan›n›p ta-
n›nmamas›d›r. ABD, ‹ngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi birden fazla
ba¤›ms›z devlet, ayn› ad› tafl›yan resmî veya fiilen resmî dillere sahip olabilir. Fark-
l› siyasal co¤rafyalar olmalar›na ve sözlü dildeki farkl›l›klara karfl›n Amerika Birle-
flik Devletleri, Birleflik Krall›k’›n fiilen resmî dili olan ‹ngilizceyi, Avusturya ve Al-
manya’n›n fiilen resmî dili olan Almancay›; Lüksemburglular Fransa’n›n resmî dili
olan Frans›zcay› kendi dilleri olarak kabul etmektedirler. Bu örneklerin tam aksi-
ne, Moldova’da dil bilimsel bak›mdan Romencenin bir lehçesi oldu¤u bilinen Mol-
dova Romencesini ayr› bir dil kabul etme yönünde bir irade vard›r. Ayn› iradeyi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde de görüyoruz. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan
sonra kurulan ba¤›ms›z Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmî dili, ba¤›ms›zl›k sonra-
s› dönemde kabul edilen anayasada Türkçe olarak ifade edilmifl, Azerbaycan rad-
yo ve televizyonlar›nda Türkiye’de haz›rlanan programlar yay›mlanmaya bafllam›fl-
t›r; ancak daha sonraki dönemlerde siyasal ve kültürel nedenlerle, ilgili anayasa
maddesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmî dilinin ‘Azerbaycanca’ oldu¤u hük-
mü getirilmifltir. Türkçe, Azerbaycan resmî bas›n yay›n kurulufllar›nda ‹ngilizce ve-
ya Rusça gibi ve onlarla ayn› statüde yabanc› bir dil olarak de¤erlendirilmifltir. Ya-
ni resmî dilin ad› birkaç sene içinde biri Türkçe olmak üzere üç kez de¤iflmifltir. 

Benzer flekilde karfl›l›kl› anlafl›labilirlik oranlar› yüksek ve belki dil bilimsel ola-
rak farkl› diller say›lamayacak derecede birbirine yak›n ‹sveççe ve Norveççe, ayr›
diller olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Karfl›l›kl› anlafl›labilirlik oran› düflük hatta s›f›ra ya-
k›n olan Wu, Xiang, Han, Hakka, Kantonez ve Min dilleri, ayn› siyasi s›n›rlar için-
de bulunduklar›ndan ayr› diller de¤il, Çincenin lehçeleri olarak kabul edilmekte-
dir. Yugoslavya döneminin Latin ve Kiril harfleriyle yaz›lan dili S›rp-H›rvatça; Yu-
goslavya’n›n da¤›lmas›n›n ard›ndan siyasal, dinî ve kültürel nedenlerle H›rvatça,
S›rpça, Boflnakça ve Karada¤ca olarak dörde ayr›lm›flt›r. Bu diller aras›ndaki kar-
fl›l›kl› anlafl›labilirlik ölçünlü dilde yüzde yüze yak›nd›r. Nitekim S›rplar, di¤er dil-
lerin ba¤›ms›z diller de¤il, S›rpçan›n birer lehçesi oldu¤unu savunurken; Boflnak-
lar ve H›rvatlar kendi dillerinin tarihî dönemlerde de S›rpçadan farkl›, ba¤›ms›z dil-
ler oldu¤u görüflündedirler. 
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Küreselleflme, konuflur say›s› az olan birçok dili yok olma tehlikesi ile karfl› kar-
fl›ya getirmifltir. UNESCO’nun yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya bulunan diller
için haz›rlad›¤› atlasta, dünyadaki dillerin say›s›n›n 6000’den fazla oldu¤u ve bu
dillerin yaklafl›k olarak yar›s›n›n bu yüzy›l›n sonuna de¤in yok olma tehlikesi ile
karfl› karfl›ya bulundu¤u bildirilmektedir. 

Yeryüzündeki çeflitli derecelerde yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya bulunan dillerin ülke-
lere göre etkileflimli atlas› için genel a¤daki http://www.unesco.org/culture/languages-at-
las/en/atlasmap.html adresinden yararlanabilirsiniz.

Dünya dilleri bir yandan evrensel özellikler sergilerken di¤er yandan ortak ve-
ya yak›n özellikler gösterebilir. Dillerin say›s›, yafllar›, farkl›l›klar› ve yak›nl›klar›,
tek veya çok kaynaktan geliflip geliflmedikleri, geliflim süreçleri vb. hususlar›n
araflt›r›lmas› için s›n›fland›rmaya ihtiyaç vard›r.

Dillerin s›n›fland›r›lma ölçütleri, dillerin tarihsel geliflimlerine veya diller aras›n-
daki iliflkilere dayal›d›r. S›n›fland›rmada kullan›lan en temel yöntemler köken s›n›f-
land›rmas› (jenealojik veya genetik s›n›fland›rma) ve yap› bak›m›ndan s›n›flan-
d›rmad›r (tipolojik s›n›fland›rma). Köken s›n›fland›rmas›nda farkl› diller aras›nda
genetik iliflki ve ba¤lant›lar esas al›n›r; yap› bak›m›ndan s›n›fland›rmada ise dil tür-
lerini ay›rmak üzere biçim bilgisel veya söz dizimsel göstergeler kullan›l›r. 

Alan s›n›fland›rmas› kullan›fll› bir ölçüt de¤ildir. Hiçbir genetik yak›nl›¤› bulun-
mayan diller ayn› ya da komflu co¤rafyalarda bir arada veya yan yana bulunabilir-
ler, buna karfl›l›k co¤rafi bak›mdan birbirinden çok uzaklarda yaflayan iki yerli top-
luluk ayn› dili konuflabilir. Örne¤in ‹stanbul’da 520 y›ld›r konuflulan Ladino, Türk-
çenin de¤il, ‹spanyolcan›n akrabas›d›r. Buna karfl›l›k Rusya Federasyonu s›n›rlar›
içinde Fin-Ogur kavimleri ile komflu co¤rafyalarda konuflulan Çuvaflça, Rusçan›n
veya Fin-Ogur dillerinin de¤il, yüzlerce kilometre uzakl›kta, belki binlerce y›ld›r
hiçbir ba¤lant›s›n›n bulunmad›¤› Türkiye Türkçesinin akrabas›d›r. 

Köken Bak›m›ndan Dünya Dilleri
Köken bak›m›ndan ya da genetik s›n›fland›rma, çeflitli dillerin ortak bir ana/ata dil-
den türedi¤i esas›na dayan›r. Genetik bak›mdan akraba olan diller rastlant›sal ben-
zerliklerin d›fl›nda; temel sözcüklerin, say› sistemlerinin ayn› kökten geliflmifl olma-
s›, ses denklikleri vb. kan›tlanabilir ortak dil bilimsel özellikler gösterirler. 

Tarihin tam olarak bilinmeyen dönemlerinde ortak bir ana/ata dilden geliflen
yani genetik olarak akraba dillerin oluflturdu¤u belli bafll› dil aileleri alfabe s›ras›-
na göre flu flekildedir: Afroasya dilleri, Altay dilleri, Amerikan yerli dilleri, Avus-
tralya dilleri, Avustroasya dilleri, Avustronezya dilleri, Çari-Nil dilleri, Çin-Tibet
dilleri, Dravid dilleri, Eskimo-Aleut dilleri, Hint-Avrupa dilleri, Hoysan dilleri, Kar-
ma diller, Mon-Kmer dilleri, Munda dilleri, Nijer-Kongo dilleri, Nil-Sahra dilleri,
Paleo-Asya dilleri, Papua dilleri, Ural dilleri, Yapay diller vb. Afla¤›da bu aileler-
den en önemlileri hakk›nda Aronoff ve Rees-Miller’in (2003: 19-42) çal›flmas›na da-
yal› olarak bilgi verilecektir. 

Bir aile oluflturan dillere kaynakl›k etmifl dillerin de tarihin eski dönemlerinde baflka diller-
le akraba olmas›, onlar›n da daha önceki bir tarihte daha farkl› dillerle ayn› kökene gitmesi
kuramsal olarak mümkündür; ancak bunu, flu anki bilgilerle kan›tlamak imkans›zd›r.
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1. Afroasya (Hami-Sami) dilleri:
Kuzey Afrika’da ve Güneybat› Asya’n›n
birçok bölgesinde en bask›n dil ailesidir.
Afroasya dilleri; Sami dilleri, Çad dilleri,
Berber dilleri, Kufli dilleri, Omo dilleri ai-
lelerinden oluflur. 

Sami dillerinin en önemli üyesi, ‹slam
öncesi dönemde yaln›zca Arap Yar›mada-
s›’nda konuflulan Arapçad›r. Arapça, ‹sla-
miyet’in yay›lmas›yla birlikte pek çok yer-
li dili yok ederek bat›da Kuzey Afrika’dan
Fransa s›n›r›na, do¤uda Orta Asya’ya de-
¤in yay›lm›flt›r. Endülüs Emevi Devleti’nin
(711-1492) y›k›lmas›ndan itibaren Arapça, Malta adas› d›fl›nda Avrupa’dan silinmifl,
do¤uda ise Orta Asya’da adac›klar b›rakarak Irak-‹ran s›n›r›na do¤ru çekilmifltir. 

Bugün konuflur say›s› dünyan›n en büyük dilleri aras›nda yer alan Arapçan›n
yaz›l› sürümü Kur’an’a ve klasik Arap edebiyat›na dayal›d›r. Yemen’den Fas’a de-
¤in çok genifl bir co¤rafyaya yay›lan sözlü Arapça de¤iflkeler aras›ndaki karfl›l›kl›
anlafl›labilirlik oran›, uç de¤iflkeler yani Arapçan›n konufluldu¤u co¤rafyalar›n en
uzak bölgelerindeki de¤iflkeler aras›nda bazen s›f›ra yaklaflabilir. 

Ailenin önemli dillerinden biri de Yahudilerin dili ‹branicedir. Antik dönemler-
de milad›n ilk yüzy›llar›na de¤in konuflulan ve yaz›lan ‹branice Orta Ça¤larda ge-
nellikle edebiyat ve ibadet dili olarak kullan›lm›fl, 19. yüzy›ldan itibaren yeniden
canland›r›lmaya bafllanm›flt›r. ‹srail Devleti’nin kurulmas›yla süreç, devlet deste¤i
alt›nda geliflmifl; ‹branice, ‹srail’in resmî dili ilan edilmifl ve böylelikle yüzy›llar son-
ra genifl kitlelerin konuflma dili hâline gelmifltir. 

Sami dillerinden bugün konufluru bulunmayan Fenike ve Arami dillerinin uy-
garl›k tarihinde önemli yerleri vard›r. ‹braniceye yak›n Fenike dili; bugünkü Filis-
tin, ‹srail, Lübnan ve Suriye’nin k›y› kesimlerinde konuflulmufltur. Arami dili ise mi-
lattan önce sekizinci yüzy›ldan Makedonyal› ‹skender’in ‹ran’› ele geçirdi¤i ikinci
yüzy›la de¤in Orta Do¤u co¤rafyas›nda Pers ‹mparatorlu¤u baflta olmak üzere or-
tak dil (lingua franca) olarak kullan›lm›flt›r. Hiyeroglif yaz›s›yla yaz›lan Antik M›-
s›r dili, daha sonra Grek harfleriyle yaz›lm›flt›r. Grek harfleriyle yaz›lmaya bafllayan
M›s›r dili, K›pti diline geliflmifl; ancak Müslüman Araplar›n M›s›r’› ele geçirmesiyle
K›pti dili yerini Arapçaya b›rakm›flt›r. K›pti dili günümüzde K›pti Hristiyanlar tara-
f›ndan ibadet dili olarak kullan›lmaktad›r. 

Çok say›da dilden oluflan Nijer-Kongo dilleri, Nil-Sahra dilleri, Hoysan dilleri
Afrika’daki di¤er dil aileleridir. 

2. Altay dilleri: Ad›n› Altay da¤lar›ndan alan Altay dilleri; aralar›ndaki genetik
akrabal›k kesin olarak ortaya konulamayan Türk dilleri, Mo¤ol dilleri ve Mançu-Tun-
guz dillerinden oluflur. Korece ve Japoncan›n da bu grupta yer ald›¤›n› ileri sürenler
oldu¤u gibi; bu diller aras›ndaki yak›nl›klar›n genetik birli¤e de¤il uzun süreli ve yo-
¤un iliflkilere ba¤l› oldu¤u düflüncesiyle Altay dilleri kuram›na karfl› ç›kan görüfller
de vard›r. Türkçe, Altay dillerinin yaz› dili say›s› bak›m›ndan en kalabal›k dilidir. 

Dil araflt›rmac›lar›, Altay dilleri teriminin bugün köken birlikleri kan›tlanm›fl bir dil aile-
sini ifade etmek için de¤il; tarihte birbirleriyle yo¤un iliflkide bulunmufl ve ortak yap›sal
özellikler tafl›yan dillerle ilgili bir varsay›m olarak kullan›ld›¤›n› belirtmektedirler.
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Mo¤ol dilleri esas olarak Mo¤olistan’da, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cum-
huriyeti’nin Mo¤olistan’a s›n›rdafl co¤rafyalar›nda konuflulur. Rusya Federasyo-
nu’nda Afla¤› Volga havzas›nda Kalmukya’da konuflulan Kalmukça ve Baykal Gö-
lü’nün do¤usunda ve güneyinde konuflulan Buryatça da bir Mo¤ol dilidir. Mo¤ol-
ca, Kalmukça ve Buryatça en çok konufluru bulunan Mo¤ol dilleridir. 

Tunguz dilleri Sahalin adalar› da dahil olmak üzere orta ve do¤u Sibirya’ya, Çin
ve Mo¤olistan’›n kuzeydo¤usundaki bölgelere da¤›lm›flt›r. Mançuca, grubun en ta-
n›nan ve Çin’de Qing hanedan›n› kuran (1644-1911) Mançular›n dilidir. 

Altay dillerinin muhtemel üyeleri Korece ve Japonca, akrabas› bulunmayan yal-
n›z dillerdir. 

Altay dilleri yap› bak›m›ndan yüksek düzeyde sondan eklemelilik özelli¤i gös-
terir. Cümleler Ö-N-Y (Özne-Nesne-Yüklem) diziliflindedir. Adlar›n cinsiyet s›n›f-
land›rmas›nda örne¤in Almanca, Ukraince üç (eril, diflil, nötr), ‹ngilizce iki cinsiyet
(eril, diflil) iflaretlerken Altay dillerinde Ural dillerinde oldu¤u gibi adlarda bir cin-
siyet ayr›m› yoktur. Ünlü uyumlar› ve son çekim edatlar› Altay dillerinin di¤er or-
tak özelliklerindendir. 

3. Avustronezya (Malay-Polinezya) dilleri: Bu dil ailesinin konufluldu¤u
co¤rafya Pasifik Okyanusu boyunca Malezya ve Endonezya’dan Yeni Gine, Yeni
Zelanda ve Filipinler’e, bat›da ise Madagaskar’a de¤in uzan›r. Malayca, Malez-
ya’n›n; Endonezce, Endonezya’n›n resmî dilleridir. Yüzlerce dilden oluflan bu aile-
nin küçük dilleri say›s›z adaya da¤›lm›fl durumdad›r. 

4. Çin-Tibet dilleri: Çin-Tibet dilleri ailesinin konuflurlar›n›n büyük bir bölümü
Güneydo¤u Asya’da bulunmaktad›r. Çin-Tibet dilleri ailesi, Çin dilleri ve Tibet-Bur-
ma dallar›ndan Tibet-Burma dal› da Tibetçe ve Burmacadan oluflmaktad›r. Ayr›ca
pek çok küçük dil Çin, Burma, Hindistan, Nepal ve di¤er ülkelerde konuflulmakta-
d›r. Bu dil ailesinin henüz ortak kabul gören bir s›n›fland›rmas› yap›lmam›flt›r. 

5. Hint-Avrupa dilleri: Hint-Avrupa dilleri ailesi dünyan›n co¤rafi bak›mdan
en yayg›n, konuflur say›s› bak›m›ndan en kalabal›k dillerinden biridir. Bu ailenin
do¤al s›n›rlar› do¤u-bat› ekseninde Do¤u Türkistan yani Çin’in bat› bölgesinden
Avrupa’n›n en do¤usuna; kuzey-güney ekseninde ise ‹skandinavya ve Kuzey Buz
Denizi’nden Güney Afrika’ya, Güney Asya’ya de¤in uzan›r. 
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Hint-Avrupa dilleri ‹ngiliz, Frans›z, ‹spanyol, Portekiz vd. sömürge-
ciler taraf›ndan dünyan›n hemen hemen bütün co¤rafyalar›na, Amerika
ve Afrika’dan Avustralya’ya kadar tafl›nm›fl, bu co¤rafyalar adeta payla-
fl›lm›flt›r. Bu paylafl›mda Kuzey Amerika’da ‹ngilizce, Kanada’da ‹ngiliz-
ce ve Frans›zca; Orta ve Güney Amerika’da ‹spanyolca; Brezilya’da Por-
tekizce bask›n resmî diller olmufltur. Avustralya k›tas› ve Yeni Zelanda
‹ngilizcenin; Endonezya Felemenk dilinin etki alan› olmufl, Afrika da
benzer flekilde ve merkezde Frans›zca a¤›rl›kta olmak üzere, ‹spanyol-
ca, Portekizce ve ‹ngilizce taraf›ndan paylafl›lm›flt›r. Okyanuslardaki
adalar da bu dillerin dil bilimsel egemenli¤i alt›na girmifltir. Asya’da ‹n-
gilizce, Hindistan, Pakistan vd. co¤rafyalarda Vietnam vd. baz› daha dar
co¤rafyalarda ise Frans›zca egemen olmufltur. Son yüz elli y›l›n Avras-
ya’daki sömürgeci gücü Rusya’n›n dili Rusça, Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetler Birli¤inden kalan bütün siyasal co¤rafyalarda tart›flmas›z biçimde
egemenli¤ini sürdürmektedir. 

Avrupa k›tas›nda ise k›y›da (periferi) Bask dili, Ural dilleri, Kafkas dilleri gibi
farkl› dil aileleri ile çevrili olan Hint-Avrupa dillerinin Avrupa kolu bafll›ca flu kol-
lardan oluflur: 

A. Avrupa Dilleri: Hint-Avrupa dillerinin bat›daki ana kolu Avrupa’da konu-
flulan dillerdir. Avrupa k›tas›nda yaflayan nüfusun büyük ço¤unlu¤u birbiriyle ak-
raba Latin, Germen, Slav ailelerinden oluflan dilleri konuflur. Avrupa k›tas›nda ko-
nuflulan Altay dilleri (Türkçe, Tatar Türkçesi, Gagauzca, Tatarca vd.), Fin-Ogur dil-
leri (Fince, Macarca, Estonca, Lapça vd.), Baskça ve Maltz› Hint-Avrupa dilleri ai-
lesinde yer almaz. 

Hint-Avrupa dillerini konuflanlar›n Avrupa’ya do¤udan, Asya’dan tarihin belirli dö-
nemlerinde göç etti¤i ve Anadolu’nun bu göçte kilit rol oynad›¤› var say›lmaktad›r. 

a. Germen dilleri: Kuzeybat› Avrupa’dan Orta Avrupa’ya de¤in uzan›r. Bu
grubun içinde Almanca, ‹ngilizce, ‹sveççe, Norveççe, Danca ve ‹zlanda dili yer
al›r. ‹kinci Dünya Savafl› öncesinde Avrupa’da milyonlarca kifli taraf›ndan konu-
flulan Germen, Slav ve ‹brani-Arami dillerinin kar›fl›m› Yidiflçe de bu gruptad›r.
En büyük Germen dillerinden olan Almancan›n yüz milyona yak›n konufluru bu-
lunmaktad›r. Almanca, Avrupa’n›n ana dili olarak konuflulan en büyük dilidir. Al-
manya, Avusturya ve ‹sviçre’nin yan› s›ra ABD, Brezilya, Polonya, Kanada, Kaza-
kistan, Rusya ve ‹talya’da yüz binlerce kifli taraf›ndan ana dili olarak konuflul-
maktad›r.

b. Kelt dilleri: Bat›ya do¤ru çekilen Kelt dilleri aras›nda Galler dili, ‹rlanda di-
li, ‹skoçya’da Gaelik dili ve Fransa’da Breton dili yer al›r. 

c. Latin dilleri: Roma ‹mparatorlu¤u’nun yönetim dili Latinceden geliflen Latin
dilleri Romanya ve Moldova d›fl›nda, genellikle Avrupa’n›n güneybat›s›nda konu-
flulur. Frans›zca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Romence, ‹spanya’da konuflu-
lan Katalanca yaflayan belli bafll› Latin dilleridir. 

d. Balt›k dilleri: Hint-Avrupa dilleri haritas›n›n en kuzeybat›s›nda Slav dilleri-
ne yak›n Balt›k dilleri Litvanya ve Latviya dilleri yer al›r.

e. Slav dilleri: Genellikle Avrupa’n›n do¤usunda ve merkezinde konuflulan Slav
dilleri co¤rafi bak›mdan Do¤u Slav dilleri, Bat› Slav dilleri ve Güney Slav dilleri ol-
mak üzere üç gruba ayr›l›r. Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraince en önemli Do¤u Slav
dilleridir. Çekçe, Türkçede Lehçe olarak adland›r›lan Polce ve Slovakça Bat› Slav dil-
leridir. Karfl›l›kl› anlafl›labilirlik Çekçe ve Slovakça aras›nda yüksek, Polce ile di¤er
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diller aras›nda belirli bir ölçüdedir. Yaz› dili say›s› bak›m›ndan ailenin en kalabal›k
grubu Güney Slav dilleri Bulgarca, Boflnakça, H›rvatça, Karada¤ca, Makedonca ve
S›rpçad›r. Güney Slav dilleri aras›nda karfl›l›kl› anlafl›labilirlik oran› yüksektir.

f. Ba¤›ms›z diller (Arnavutça, Yunanca ve Ermenice): Hint-Avrupa dilleri-
nin Avrupa’daki iki yaln›z dili Arnavutça ve Yunancad›r. Birbirlerine pek yak›n sa-
y›lamayacak derecede farkl›l›klar› bulunan kuzeyde Geg, güneyde Tosk lehçelerin-
den oluflan Arnavutçan›n yak›n akrabas› yoktur. Yunanca ve Kafkaslarda konuflu-
lan Ermenice de di¤er bir yaln›z Hint-Avrupa dilidir. 

Hindistan’dan Bat› Avrupa’ya de¤in hemen hemen bütün ülkelerde konuflulan
Roman (Çingene) dilleri de Hint-Avrupa dilleri ailesi içinde yer al›r. 

On yedi yüzy›l önce Anadolu’da konuflulan ve yaz›lan Hititçe gibi Anadolu dil-
leri ve Çin’in bat›s›nda kalan co¤rafyada milad›n ilk biny›l›nda konuflulan Toharca
önemli tarihî Hint-Avrupa dilleridir.

Baskça; ‹spanya ve Fransa aras›nda, Pirenelerde konuflulan Avrupa k›tas›nda
Macarca, Malt›z, Estonca ve Fince ile birlikte Hint-Avrupa dilleri ailesine mensup
olmayan az say›daki dilden biridir. 

B. Hint-‹ran Dilleri: Kafkaslardan Do¤u Türkistan’a ve Bangladefl’e de¤in As-
ya’n›n güneyinde ve güneybat›s›nda yer alan Hint-‹ran dilleri, Hint dilleri ve ‹ran
dilleri olmak üzere ikiye ayr›l›r.

a. Hint dilleri: Hint dilleri; devaml›l›k gösteren co¤rafyalarda, Pakistan’›n bü-
yük bir bölümü, Hindistan’›n merkezi ve kuzeyi, Nepal ve Bangladefl’te çok say›-
da yaz› dilinden oluflur. Hindustani adl› ortak dilin çat›s› alt›nda toplanabilecek Ur-
du dili (Pakistan) ile Hintçe konuflur say›s› bak›m›ndan en önemli dillerdir. Sindi,
Bat› Pencabi (Pakistan), Nepalce (Nepal), Keflmiri, Do¤u Pencabi, Gucarati, Ra-
casthani, Marathi vd. (Hindistan), Bengali (Bangladefl ve Hindistan), Sinhala (Sri
Lanka) belli bafll› di¤er Hint dilleridir. Bu grupta yer alan Sanskrit, Hindistan uy-
garl›¤›n›n klasik dili, Pali ise Budizm ö¤retisinin dilidir. 

b. ‹ran dilleri: Üç dört bin y›l önce Avrasya co¤rafyas›nda konufluldu¤u var-
say›lan kuramsal Ana ‹rancadan geliflen ‹ran dilleri, Ethnologue’un raporuna gö-
re 87 sözlü ve yaz›l› dilden oluflan genifl bir ailedir. Hint dilleriyle birlikte, Aryan
dilleri ailesinin (Hint-Avrupa) Asya kolunu oluflturan ‹rani dillerin konufluldu¤u
eflzamanl› co¤rafya; do¤udan bat›ya Çin’in bat›s›ndan Sind Nehri, Pamir ve Süley-
man Da¤lar›ndan Suriye’nin kuzeyine, Anadolu içlerine; kuzeyden güneye Aral
Denizi ve Kafkas Da¤lar›ndan Basra Körfezi ve Umman Denizi’ne de¤in uzan›r.
‹rani dillerin konuflur say›s› ve kültür tarihi bak›m›ndan en önemlisi ‹ran’›n resmî
dili Farsçad›r. Deri (Afganistan Farsças›) ve Tacikçe (Tacikistan Farsças›), ‹ran Fars-
ças›na oldukça yak›nd›r. Kurmanci ve Sorani (Irak, Türkiye ve ‹ran s›n›rlar› boyun-
ca), Zazaki (Anadolu), Tatça, Tal›flça ve Osetçe (Kafkaslar), Beluçça (Pakistan ve
‹ran), Pefltunca (Afganistan, Pakistan), Pamir dilleri (Tacikistan, Çin, Afganistan,
Pakistan) di¤er belli bafll› ‹rani dillerdir. 

Bu dillerden Osetçe, Tatça, Tal›flçan›n Azerbaycan’daki de¤iflkeleri ve Kurman-
cinin Ermenistan ve Gürcistan’daki de¤iflkeleri Avrupa’da, di¤er dillerin tamam›
Asya k›tas›ndad›r.

6. Ural dilleri: Asya’n›n kuzeybat›s› ile Avrupa’n›n kuzeydo¤usunda ‹skandi-
navya’dan Ural Da¤lar›na de¤in uzanan co¤rafyada konuflulan ve Türk dilleri ile
Hint-Avrupa dilleri taraf›ndan bloke edilen Ural dilleri, Fin-Ogur dilleri ve Samo-
yed dilleri olmak üzere iki ana gruba ayr›l›r. Fin-Ogur dilleri; Balt›k Denizi civar›n-
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da Balt›k-Fin dilleri, Saami (Sami) veya Kuzey ‹skandinavya’da Lap dilleri, Avrupa
Rusyas›’n›n kuzeydo¤usunda Perm dilleri, Bat› Sibirya’da ve Macaristan’da Ogur
dilleri gibi birkaç alt gruptan oluflur. Balt›k-Fin dilleri Fince ve Estonca, Ugur dille-
rinden Macarca en çok konufluru bulunan dillerdir. Orta Avrupa’da konuflulan Ma-
carca di¤er Ural dillerinden izoledir. 

Konuflur say›s› bak›m›ndan küçük dillerden oluflan Samoyed dilleri genel ola-
rak Kuzey Avrasya’da Kanin Yar›madas›’ndan Taym›r Yar›madas›’na kadar uzanan
bir co¤rafyada konuflulur. 

7. Kafkas dilleri: Diller ve halklar dolambac› olan Kafkaslarda Kafkas dilleri-
nin yan› s›ra Altay dilleri (Azeri Türkçesi, Karaçay-Balkarca, Kumukça vd.), Hint-
Avrupa dilleri (Rusça, Beyaz Rusça, Ukraince, Ermenice, Osetçe, Tal›flça, Yidiflçe,
Almanca vd.) gibi farkl› dil ailelerine mensup çok say›da dil konuflulur. 

Kafkas dilleri üç aileden oluflur. Kartvel (Güney Kafkasya dilleri) ailesinin en
önemli üyesi Gürcistan’›n resmî dili olan Gürcücedir. ‹kinci aile Kuzeybat› Kaf-
kas dilleri (Bat› Kafkas, Abhaz-Ad›ge dilleri), üçüncü aile ise Kuzeydo¤u Kafkas
dilleridir (Do¤u Kafkas, Nah-Da¤›stan dilleri). Kuzeybat› Kafkas dilleri, hukuki
olarak Gürcistan’a ba¤l›; ancak fiilen Rusya Federasyonu’nun kontrolünde olan
Abhazya’da ve Rusya Federasyonu’nun Karaçay-Çerkes, Kabardin-Balkar Cum-
huriyetlerinde konuflulur. Bu dillerin Türkiye, Suriye ve Ürdün’de kopuntular›
(diaspora) vard›r. Kuzeydo¤u Kafkas dilleri; Rusya Federasyonu’nun Çeçenya,
‹ngufletya ve Da¤›stan cumhuriyetlerinde belli bafll› yaz› ve konuflma dilleri olan
Çeçence, ‹nguflça ve Avarcadan oluflur.

Belli bafll› dünya dil aileleriyle ilgili olarak Ethnologue taraf›ndan verilen baz›
istatistiki bilgiler flu flekildedir (www.ethnologue.com): 

Ethnologue, Türk cumhuriyetlerinde ve di¤er ülkelerdeki yerli Türk toplulukla-
r›nda resmî statüleri bulunan Azerice, Baflkurtça, Kazakça, K›rg›zca, Özbekçe, Sa-
haca (Yakutça), Tatarca, Türkmence vd. Türk dilleri, uluslararas› kurumlarda ken-
di bildirdikleri adlarla tescil edildiklerinden, bu diller resmî mevzuatta Türkçe ça-
t›s› alt›nda toplanmamaktad›r. Türkçe konuflanlar›n say›s›nda oldu¤u gibi, rakam-
lar›n ne kadar gerçekçi veya güncel oldu¤u ayr› bir inceleme konusu olmakla bir-
likte çizelge belli bafll› dünya dillerinin konuflur say›s› bak›m›ndan s›ralanmas› hak-
k›nda bir fikir vermektedir (Johanson, Csató 2006: 13-14).
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Dil ailesi
Yaflayan diller Konuflur say›s›

Say› Yüzde Say› Yüzde Ortalama Medyan

Afro-Asya 353 5,11 359,495,289 6,03 1,04,400 21,300

Avustronezya 1,231 17,82 353,585,905 5,93 287,235 3,650

Hint-Avrupa 426 6,17 2,721,969,619 45,67 6,389,600 152,370

Nijer-Kongo 1,510 21,86 382,257,169 6,41 253,150 25,600

Çin-Tibet 445 6,44 1,259,227,250 21,13 2,829,724 15,700

Trans Yeni Gine 475 6,88 3,334,267 0,06 7,020 1,500

Altay 64 0,93 139,525,936 2,34 2,180,093 65,000

Ural 35 0,51 21,415,040 0,36 611,858 5,750

Tablo 1.1
Dil Aileleri ve
Konuflur Say›s›



Ana dili veya birinci dil olarak en çok konufluru bulunan dünya dilleri de ay-
n› kaynak taraf›ndan Tablo 1.2’de görüldü¤ü gibi flöyle s›ralanmaktad›r:

Frans›zca, ‹spanyolca ve Portekizcenin hangi ülkelerde resmî dil veya ortak dil olarak kul-
lan›ld›¤›n› araflt›r›n›z.

Yap› Bak›m›ndan Dünya Dilleri
Dillerin s›n›fland›r›lmas›nda kullan›lan bir di¤er önemli yöntem, yap› bak›m›ndan
s›n›fland›rmad›r. Dünya dilleri yap› bak›m›ndan bafll›ca; bitiflken (eklemeli) diller,
bükünlü (çekimli) diller ve yal›nlayan diller olmak üzere üçe ayr›l›r.

Bitiflken (eklemeli) diller: Eklemeli dillerde üretim ve çekim, sözcük kök ve-
ya gövdelerinin sonuna yeni sözcükler yapan eklerin; çat›, zaman, kip, kifli ekleri
gibi belirli dilbilgisel ifllevleri bulunan çekim eklerinin getirilmesi yani eklenme yo-
luyla gerçeklefltirilir. Türkçe yaln›zca sondan eklemeli bir dil oldu¤undan eklen-
me, son eklenme fleklinde gerçekleflir. Fince, Macarca, Japonca hatta Afrika’da ko-
nuflulan Swahili dili yüksek derece eklemeli dillerdir. ‹ngilizce, Farsça gibi Hint-
Avrupa dillerinde son eklenmenin yan› s›ra ön eklenme ve iç eklenme de vard›r.
Örne¤in dilimize Bat› dillerinden kopyalanm›fl olan anormal, deflarj; Arapçadan
kopyalanm›fl olan namüsait, bitaraf sözcüklerinde Farsça na- ve bi- ile yap›lan ön
eklenme; Frans›zcadan kopyalanan regülatör sözcü¤ünde son eklenme (regüla-
tör), yine Frans›zcadan kopyalanan reformasyon sözcü¤ünde ise ön eklenme ve
son eklenme (re-form-asyon) görülmektedir.

Bitiflken (eklemeli) dillerde sözcü¤ün kökünde bir de¤ifliklik olmaz. Sözcük köküne ek
ad› verilen ve belli ifllevleri olan ögeler eklenerek yeni sözcükler yap›l›r ya da sözcükler
aras›ndaki dilbilgisel iliflkiler ifade edilir.

S›ra Dil
Konufluldu¤u

as›l ülke

Konufluldu¤u

toplam ülke say›s›

Konuflur say›s›

(milyon)

1 Çince Çin 31 1,213

2 ‹spanyolca ‹spanya 44 329

3 ‹ngilizce ‹ngiltere 112 328

4 Arapça Suudi Arabistan 57 221

5 Hintçe Hindistan 20 182

6 Bengalce Bangladefl 10 181

7 Portekizce Portekiz 37 178

8 Rusça Rusya Federasyonu 33 144

9 Japonca Japonya 25 122

10 Almanca Almanya 43 90,3

16 Frans›zca Fransa 60 67,8

19 ‹talyanca ‹talya 34 61,7

21 Türkçe Türkiye 36 50,8*

46 Özbekçe Özbekistan 14 20,3

49 Azerice ‹ran 17 19,1

84 Uygurca Çin 15 8,8

87 Kazakça Kazakistan 14 8,3
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Bükünlü (çekimli) diller: Yunanca, Latince, ‹ngilizce, Rusça, Ukraince, Arapça,
‹branice bükünlü dillere örnek verilebilir. Bükünlü dillerde sözcü¤ün biçiminin de¤ifl-
mesi anlam›n ve/veya dilbilgisel ifllevin de de¤iflti¤ini gösterir. Bükünlü dillerin en be-
lirgin özellikler tafl›yan› Arapçad›r. Arapça söz üretiminin büyük ço¤unlu¤u hatta çe-
kimler; üçlü, k›smen dörtlü ve beflli ünsüz köklerden vezin ad› verilen belirli kal›pla-
ra göre yap›l›r. Örne¤in, ktb “yazmak” kökünden yer ad› yapan mekteb; eylemin öz-
ne biçimini gösteren kâtib; edilgen tümleç ad› yapan mektub, mekteb sözcü¤ünün
ço¤ul biçimini gösteren mekâtib yap›lmas› gibi. Kök ünsüzleri, türetilen her sözcük-
te ayn› s›rada korunur.

‹ngilizcedeki gibi Hint-Avrupa dillerinde ünsüzler ço¤u zaman sabit kalmak
kayd›yla sözcü¤ün ünlüleri de¤iflerek ‹ng. goose “kaz” > geese “kazlar”, ‹ng. foot
“ayak” > feet “ayaklar” vd. ço¤ul yap›m›; ‹ng. go “gitmek” > went > gone zama-
n›n iflaretlenmesi vb. dilbilgisel ifllevler bükünlenme yoluyla gerçekleflebilir. 

Yal›nlayan diller: Bu dillerde çekim yoktur. Sözcü¤ün biçimi de¤iflmez veya
sözcü¤e herhangi bir gramatikal birim eklenmez. Dilbilgisel ifllevler sözcük s›ras›y-
la ve ifllev sözcükleriyle gösterilir. Çince, Tibetçe ve Vietnamca yal›nlayan dillerin
en tipik örnekleridir. Bu dillerde tonlama ve vurgulaman›n birinci derecede dilbil-
gisel ifllevi vard›r.

Sonuç olarak bükünlü diller eklemelilik, eklemeli diller nadir de olsa çeflitli dil
bilimsel nedenlerle bükünlülük özelli¤i gösterebildiklerinden bükünlü ve ekleme-
li hatta yal›nlayan diller aras›nda kesin ayr›mlar yapmak mümkün de¤ildir. Bir dil,
örne¤in ‹ngilizce ayn› anda çekimli ve eklemeli özellikler gösterebilir.

Söz Dizimi Bak›m›ndan Diller
Dünya dilleri, cümle içinde yer alan temel ögelerin, yani özne (Ö), nesne (N) ve
yüklemin (Y) dizilifline göre alt› gruba ayr›l›r. Dünya dillerinin % 86,57’si ÖNY ve
ÖYN dizilifline göre konuflmaktad›r. Dillerin söz dizimsel bak›mdan s›n›fland›rma-
s› ile genetik bak›mdan s›n›fland›r›lmas› birbiriyle do¤rudan ilgili de¤ildir. Örne-
¤in Farsça, Japonca ve tarihî Latince, Türkçe, Mo¤olca, Japonca vd. ile birlikte
ÖNY grubunda; Çincenin Mandarin de¤iflkesi, Rusça, ‹ngilizce ise ÖYN grubun-
da yer al›r (Meyer, 2010: 36-37). Tablo 1.3’te dünya dillerinin söz dizimi bak›m›n-
dan s›n›fland›r›lmas› yer almaktad›r:

251.  Ünite  -  Di l  Nedir?

Söz s›ras› S›kl›k Örnek diller

ÖNY (özne-nesne- yüklem) 180 dil (% 44,78)
Bengalce, Farsça, Hintçe, Japonca, Latince,

Türkçe

ÖYN (özne-yüklem-nesne) 168 (% 41,79)

Arapça (konuflma dili), Frans›zca, ‹ngilizce,

‹spanyolca, Malayca, Mandarin, Portekizce,

Rusça

YÖN (yüklem- özne-nesne) 37 (% 9,20)
Arami, Arapça (edebî dil), ‹branice, ‹rlanda

dili

YNÖ (yüklem-nesne-özne) 12 (% 2,99) Aneityan, Baure

NYÖ (nesne-yüklem-özne) 5 (% 1,24) Apalai, Arecua, Hixkaryana

NÖY (nesne-özne-yüklem) 0

Toplam 402

Tablo 1.3
Söz Dizimi
Bak›m›ndan Dünya
Dillerinin
S›n›fland›r›lmas›



Di¤er S›n›fland›rmalar
Dünya dilleri dil bilimciler taraf›ndan ‘analitik diller’, ‘sentetik diller’ ve ‘birlefltiren
(polisentetik)’ diller olarak da s›n›fland›rmaktad›r. Örne¤in Eskimolar›n, Amerika
yerlilerinin ve Avustralyal› Aborjinlerin dilleri gibi birlefltiren dillerde bitiflken ve
çekimli özellikler tafl›yan uzun, adeta cümle görünümündeki sözcükler bir arada-
d›r, hatta cümle; uzun ve tek bir sözcük olabilmektedir. 

Diller ses bilgisel bak›mdan ünlü dilleri ve ünsüz dilleri olarak da s›n›fland›r›-
labilir. Ünlü dilleri, ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi bir dilin ses birim dökümündeki
ünlü ve ikiz ünlü (diftong) say›s›n›n ünsüz say›s›na yak›n oldu¤u dillerdir. Ünsüz
dilleri ise az say›daki ünlüye karfl›n dilin, ünsüzlerin ses birim dökümünün büyük
bir bölümünü oluflturdu¤u dillerdir. Ünlü dillerine Felemenkçe, ünsüz dillerine Çe-
çence, Gürcüce ve Arapça örnek verilebilir. 

TÜRKÇEN‹N DÜNYA D‹LLER‹ ARASINDAK‹ YER‹ 
On sekizinci yüzy›l›n bafl›nda Poltava Savafl›’nda (1709) Ruslara esir düflen ve
1711-1722 y›llar› aras›nda Sibirya’da kalan Alman kökenli ‹sveçli subay ve kâflif J.
von Strahlenberg (1676-1747); Fin-Ogur, Türk ve Mo¤ol dilleri aras›ndaki ortak
özellikleri ve Runik yaz›l› metinleri 1730 y›l›nda ‹sveç’in Stockholm flehrinde ya-
y›mlanan eseriyle ilk kez dile getiren bilim insanlar›ndan biriydi. Ural-Altay dille-
ri kuram› yak›n dönemlere de¤in benimsenmifl, ancak araflt›rmalar›n geliflmesiyle
günümüzde, bilim çevrelerinde Ural dilleri ile Altay dilleri aras›ndaki iliflkiye da-
yal› yak›nl›klar ve kimi yap›sal benzerlikler ve ortakl›klar bulunmakla birlikte her
iki ailenin genetik bak›mdan ayn› ata dilden geliflmedi¤i kabul edilmektedir. An-
cak Türkçe, Macarca, Fince vd. bir bölümü tarihî ve modern dil temaslar›na daya-
l›, bir bölümü temaslardan ba¤›ms›z olarak erillik-diflillik bulunmamas›, kifli za-
mirlerindeki benzerlikler, ünlü uyumlar›, say› s›fatlar›nda nitelenen ismin çokluk
eki almamas›, söz diziminde (özne) + (nesne) + esas fiil + (yard›mc› fiil) vb. bir-
tak›m ortak özelliklere sahiptir.

Türkçe ve Altay dilleri: Türkçenin kaynak bak›m›ndan dünya dilleri aras›nda
Altay grubunda yer ald›¤›na, baflta Mo¤ol ve Mançu-Tunguz dilleri olmak üzere
Korece ve Japonca ile akraba olabilece¤ine iliflkin genel bir kabul vard›r. Altay dil-
leri kuram›na göre, yukar›da s›ralanan diller binlerce y›l önce Altay Da¤lar› civar›n-
da konuflulan ortak bir ana dilden yani Ana Altaycadan türemifltir. Altay Da¤lar›
düzlüklerinde yaflayan ortak Ana Altayca konuflan konargöçer topluluklar›n bir bö-
lümü bat›ya, Avrupa’ya do¤ru; bir bölümü do¤uya Japonya’ya ve Kore Yar›mada-
s›’na göç etmifllerdir. Ancak Hint-Avrupa dilleri ailesinin genetik akrabal›¤› kesin
olmas›na karfl›n N. Poppe, T. Tekin gibi bir bölüm Türkolog ve Altayist, Altay dil-
leri ailesinin varl›¤›n› kabul ederken G. Doerfer, G. Clauson vd. bilim insanlar›n›n
bir bölümü temas kökenli olmayan ortak temel söz varl›¤›n›n azl›¤›, say› sisteminin
birbirine benzememesi vb. nedenlerle Altay dilleri kuram›n› kabul etmemektedir.
Bununla birlikte mevcut ortakl›k ve benzerliklerin genetik de¤il, dillerin temaslar›-
n›n sonucu oldu¤unu düflünmektedirler. Ancak baz› araflt›rmac›lar da Altay dilleri-
nin di¤er dil ailelerine örne¤in Hint-Avrupa dillerine oranla çok daha eski tarihte
birbirlerinden ayr›ld›klar›ndan ortakl›klar›n daha az oldu¤u görüflündedir.

Altay dilleri ailesinin üyelerinden Mo¤ol dilleri, esas olarak Mo¤olistan’da ve
Çin’in kuzeyinde ‹ç Mo¤olistan’da konuflulur. Mo¤olistan’da Kiril alfabesi, iç Mo-
¤olistan’da ise tarihî Uygur yaz›s›ndan gelifltirilen ve yukar›dan afla¤› do¤ru yaz›-
lan Mo¤ol yaz›s› kullan›l›r. Japonca, Çinceden al›nan Kanci ve Kancinin basitleflti-

26 Türk Di l i - I

Ses birim dökümü: Ses
birim envanteri de denir. Bir
dildeki ünlü ve ünsüzlerin,
anlam ay›rt eden konuflma
seslerinin tamam›d›r. 



rilmifl flekilleri Hiragana ve Katagana alfabeleri ile yaz›lmakta Koreliler ise kendi
gelifltirdikleri Kore alfabesini kullanmaktad›rlar. Tunguz dilleri ailesinin üyesi olan
Mançuca ise, Mançurya’da Çin’in kuzeydo¤usunda da¤›n›k adalar hâlinde konu-
flulmaktad›r.

Türkçenin binlerce y›l önce Mo¤olca ile tek bir dil oldu¤u varsay›lan döneme Ana Altayca
ad› verilir. Türkçe, ‹lk Türkçe ad› verilen süreçte yani Büyük Hun ‹mparatorlu¤u dönemin-
de ba¤›ms›z bir dil hâline gelmifl, Avrupa Hun ‹mparatorlu¤u döneminde ise Ana Türkçe
ad› verilen süreç bafllam›flt›r. Yaz›l› ilk olgunlaflm›fl Türkçe belgelerin bulundu¤u Göktürk
dönemi ile Uygur dönemlerine de Eski Türkçe ad› verilir. Bu konuyla ilgili olarak kitab›-
n›z›n üçüncü ünitesinde ayr›nt›l› bilgi verilmifltir.

Altay dilleri ailesinin en çok yaz› dili ve konufluru bulunan üyesi Türkçedir.
Türkçe çat›s› alt›nda toplanan Türk yaz› dillerinin say›s› en az yirmi dörttür. Türk
dilli topluluklar›n toplam nüfusu kesin olarak bilinmemekle birlikte say›n›n 150
milyondan fazla oldu¤u öngörülmektedir. Türkçe ayn› zamanda ailenin co¤rafi ba-
k›mdan da en genifl s›n›rlara sahip dilidir. 

Türk Yaz› Dillerinin ve Lehçelerinin S›n›fland›r›lmas›
Avrasya co¤rafyas›na yay›lan Türk dillerinin s›n›fland›r›lmas› ile ilgili genetik, co¤-
rafi, etnik, tipolojik birçok ölçüt ve s›n›fland›rma giriflimi vard›r. Johanson ve Csató
(2006: 82) co¤rafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yapt›klar› s›n›fland›rma-
da Türk dillerini alt› gruba ay›r›rlar:

1. Güneybat› (GB), O¤uz Türkçesi: Bu grup kendi içinde bat› (b) ve do¤u
(d) olmak üzere ikiye ayr›l›r. GBb grubunda Gagauzca, Türkiye Türkçesi ve
Azerice; GBd grubunda ise Türkmence yer al›r. Sal›rca (Salarca) tarihî ola-
rak O¤uz grubundan geliflmifltir. 

2. Kuzeybat› (KB), K›pçak Türkçesi: K›pçak grubu bat› (b), kuzey (k) ve
güney (g) alt gruplar›ndan oluflur. KBb grubunda Kumukça, Karaçay Bal-
karca, K›r›m Tatarcas› ve Karayca; KBk veya Volga (‹dil) grubunda Kazan
Tatarcas› ve Baflkurtça; KBg veya Aral-Hazar grubunda Kazakça, Karakal-
pakça, K›pçak-Özbek ve Nogayca bulunur. Altay Türkçesi ile güçlü genetik
ba¤lar›na karfl›n Kazakçaya çok yak›n olan modern K›rg›zca da bu grupta
de¤erlendirilebilir.

3. Güneydo¤u (GD), Uygur Türkçesi: Bu grup da kendi içinde bat› (b) ve
do¤u (d) olmak üzere ikiye ayr›l›r. GDb grubunda Özbekçe ve Özbekçenin
de¤iflkeleri, GBd grubunda Modern Uygurca, Sar› Uygurca ve Sal›rca/Salar-
ca yer al›r.

4. Kuzeydo¤u (KD), Sibirya Türkçesi: KD grubu kendi içinde kuzey (k) ve
güney (g) alt gruplar›ndan oluflur. KDk grubunda Sahaca (Yakutça) ve Dol-
ganca vard›r. Ayr›fl›k (heterojen) bir grup olan KDg grubu da 4 alt gruba ay-
r›l›r. Sayan Türkçesi: Tuvaca ve Tofaca; Yenisey Türkçesi: Hakasça, fiorca ve
ilgili de¤iflkeler; Çul›m Türkçesi: Küerik vd. de¤iflkeler ve son grupta da Al-
tayca ve de¤iflkeleri bulunur.
Yok olmak üzere bulunan Mançurya’daki Fü-yü K›rg›zcas›, K›rg›zcan›n bir
de¤iflkesi olarak kabul edilmesine karfl›n Yenisey Türkçesine; Sar› Uygurca
da güney Sibirya grubuna daha yak›nd›r. 

5. Çuvaflça, Ogur/Bulgar grubu: ‹lk Türkçe döneminde Türk dillerinden
ayr›lan Çuvaflça bu grubun tek yaz› dilidir. 
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6. Halaçça, Argu Türkçesi: Orta ‹ran’da konuflulan Halaççan›n Divanü Lu-
gâti’t-Türk’te Arguca olarak an›lan dilin devam› oldu¤u düflünülmektedir.

Türkiye Türkçesinin Avrupa Birli¤i ülkelerindeki statüsünü merak ediyorsan›z genel a¤daki
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/227.pdf adresinden “Avrupa Birli¤inin Yeni Motto-
su ‘Farkl›l›kta Birlik’ ve Türkçenin Farkl›l›kta Birlik’teki Yeri” bafll›kl› makaleyi okuya-
bilirsiniz.

Türkiye Türkçesi
Türk yaz› dilleri ailesinin konuflur say›s› bak›m›ndan en büyük dili Türkiye Türk-
çesidir. Günümüzde Türkiye Türkçesi, Türkiye’nin yan› s›ra, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde de resmî dildir. Kosova’da Türklerin yo¤un oldu¤u baz› yerel yö-
netimlerde belediye s›n›rlar› içinde Arnavutça ve di¤er dillerle birlikte Türkiye
Türkçesi resmî dildir. Her ne kadar Türkiye Türkçesi terimi kullan›lsa da Türkçe,
ana dili olarak Balkanlarda Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya’da;
göçmen az›nl›k dili olarak baflta Almanya olmak üzere, Avusturya, Belçika, Dani-
marka, Fransa, ‹sveç, Norveç vd. Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleflik Devletleri
ve Avustralya’da; Arap ülkelerinden Suriye ve Irak’ta konuflulan bir dildir. Rusya
Federasyonu vd. Türk Cumhuriyetlerinde az nüfuslu küçük az›nl›klar hâlinde ya-
flayan Ah›ska Türkleri de Türkiye Türkçesi konufluru kabul edilir. Ah›ska Türkleri
Sovyetler Birli¤i döneminde, pasaportlar›nda “Türk” yazan tek Türk toplulu¤uydu. 

Türkiye Türkçesi; ‹ran üzerinden Malazgirt Zaferi (1071) ile Anadolu’nun kap›-
lar›n› açan O¤uz Türklerinin Osmanl›lar (1299-1922) döneminde ‹stanbul merkez
olmak üzere aflama aflama kurduklar› ve Cumhuriyetin ilan›ndan sonraki dönem-
de sadeleflme çal›flmalar› sonucu oluflan yeni yaz› dilinin ad›d›r. Kalabal›k kitleler
hâlinde Anadolu’ya gelen Türk topluluklar›n›n yan› s›ra Balkanlardan, Ege adala-
r›ndan, Kafkaslardan göç ederek Anadolu’ya gelen veya Anadolu’da bulunan halk-
lar›n Türkçeyi benimsemesi ve bugünkü Türk ulusunu oluflturmas› ile günümüz
Türkiye Türkçesi Türk yaz› dilleri ailesinin en büyük dilidir. Türkiye Türkçesinin
co¤rafi bak›mdan Anadolu Türkçesi ve Rumeli Türkçesi olarak ikiye ayr›lmas› ge-
lenekselleflmifltir. Anadolu Türkçesi yine co¤rafi ölçütlere göre Bat› Anadolu, Orta
Anadolu, Ege, Karadeniz ve Do¤u Anadolu a¤›zlar› olmak üzere dörde ayr›l›r. 

O¤uzlar›n 14. yüzy›lda Rumeli’ye geçmesi ve ard›ndan gelen fetihlerle Türkçe,
Balkanlarda Bosna’ya kadar yerleflen Türk topluluklar›n›n ana dili ve Balkan halk-
lar›n›n özellikle Arnavut ve Boflnak Müslüman ayd›nlar›n ikinci dili olmufltur. Türk-
çe devlet dili olarak Balkan dillerinin tamam›n›, baflta söz varl›¤› olmak üzere, de-
rinden etkilemifltir. Türkiye Türkçesinin temel söz varl›¤›n›n büyük bir bölümünün
bazen eylemler de dâhil olmak üzere Boflnakça ve S›rpçada yaflad›¤› söylenebilir.
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Dilin do¤al ve toplumsal özelliklerini aç›klaya-

bilmek

Dil, Muharrem Ergin’in ifade etti¤i gibi insanlar
aras›nda anlaflmay›, iletiflimi sa¤layan do¤al bir
araçt›r. ‹nsanlar dile, dilin kendi yasalar›n›n izin
ve imkân verdi¤i ölçüde müdahale edebilirler.
Do¤al olana do¤al olmayan müdahale, karmafla
ve y›k›m getirir. Diller sürekli de¤iflir. Dil insan-
la ve toplumla ilgili bir kurum olman›n yan› s›ra
bireyselleflme, toplumsallaflma ve ulusallaflma
süreçlerinin de temelidir.

Dil ve düflünce ba¤lant›s› hakk›nda belli bafll›

yaklafl›mlar› de¤erlendirebilmek

‹nsanl›¤›n en eski dönemlerinden itibaren dil
ile düflünce aras›ndaki ba¤lant› düflünürlerin,
bilim insanlar›n›n ilgisini çekmifltir. Örne¤in B.
Whorf’un kuram›na göre dildeki de¤iflim, dü-
flünce sistemimizi de de¤ifltirir. Kimileri dilin
düflünceyi, kimileri düflüncenin dili belirledi¤i-
ni ileri sürmüfl, kimileri de bu iki görüfl aras›n-
da orta yolu benimsemifltir. Bilinen flu ki; han-
gisi öncelikle; olursa olsun dil ile düflünce ara-
s›nda birbirini besleyen, birbirini gelifltiren bir
tür ortak yaflam vard›r.

Dil türleriyle ilgili de¤erlendirmeleri örneklendi-

rebilmek

Dil dendi¤i zaman insan›n akl›na ilk gelen, ko-
nuflma ve yazma eylemleridir. Ancak gerek yaz›
dili gerekse konuflma dili, dil bilimsel, genetik,
toplumdil bilimsel, siyasal, co¤rafi vb. bazen bir-
biriyle ilintili çok farkl› ölçütlere göre de¤erlen-
dirilmekte ve s›n›fland›r›lmaktad›r. Dil bilimsel
aç›dan diller yap›lar›, cümle tipleri vb. ölçütlerle
s›n›fland›r›labilir. 

Dil, ulusal ve uluslararas› siyasette de çok önem-
li bir kurumdur; bu nedenle dilin ülke içinde ve
d›fl›ndaki statüsü önemlidir. Uluslararas› ticaret,
siyaset, spor vb. farkl› alanlarda, Birleflmifl Millet-
ler, NATO, Avrupa Birli¤i vb. uluslararas› kurum
ve kurulufllarda resmî dil ya da çal›flma dili olan
veya belirli bir co¤rafyada resmî statüsü bulunan
dillerin sayg›nl›¤› da yüksek olur. Statüsüz dille-
re karfl› ise insanlar›n tutum ve yaklafl›mlar› ge-
nellikle olumsuzdur. Hatta resmî statüsü bulun-
mayan dillerin kimi konuflurlar›, dillerinin gerçek
bir dil oldu¤unu bile düflünmeyebilirler.

Toplumlar› ve bugünkü dünyay› anlamada, ay-

n› genetik kaynaktan geliflen dil ailelerinin oy-

nad›¤› rolü de¤erlendirebilmek

Genetik ölçütler dünya dilleri aras›ndaki köken
birlikteli¤ini esas al›r. Dünya dilleri büyüklü kü-
çüklü yüzlerce dil ailesinden oluflur. Ancak, dün-
ya nüfusunun büyük bir bölümü yedi sekiz bü-
yük dil ailesinin konuflurlar›d›r. Dil yak›nl›klar›
ve akrabal›klar›, her zaman geçerli olmamakla
birlikte, akraba dillerin konuflurlar› aras›nda kül-
türel ortakl›klar›n da bulundu¤una iflaret edebi-
lir. Örne¤in Türkiye ile Azerbaycan yurttafllar›n›n
birbirine çok yak›n iki Türkçe de¤iflkeyi konuflu-
yor olmas›n›n yans›malar›n›n, toplumsal ve siya-
sal alanda iki devlet tek millet gibi söylemlerle ya
da düflünce ve eylem birli¤i fleklinde ortaya ç›k-
t›¤›n› görüyoruz. Ya da Frans›zca konuflan ülke-
ler, ‹ngilizce konuflan ülkeler, Slav dilleri konu-
flan ülkeler gibi yine siyasal, ekonomik vb. içe-
rikli uluslararas› dayan›flman›n bulundu¤una; an-
cak Hindistan-Pakistan, eski Yugoslavya örnek-
lerinde oldu¤u gibi kimi zaman da din etkeninin,
dil etkeninin önüne geçti¤ine tan›k oluyoruz. 

Özet
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Türkçenin dünya dilleri aras›ndaki yerini bilim-

sel olarak saptayabilmek 

Türkçe dünya dilleri aras›nda yap› bak›m›ndan
sondan eklemeli, köken bak›m›ndan ise tart›fl-
mal› olmakla birlikte Altay dilleri ailesi içinde yer
alan bir dildir. Türkçe, MS 8. yüzy›la uzanan bel-
geleri ve kendisine özgü Run alfabesinin varl›¤›
dolay›s›yla Avrupa k›tas›nda ‹ngilizce, Frans›zca,
Rusça vd. diller de dâhil olmak üzere, pek çok
dilden daha eski yaz›l› belgelere sahiptir. Türk-
çe, MS 8. yüzy›ldan bu yana bir devlet ve kültür
dilidir. Çok genifl bir co¤rafyaya yay›lan Türk di-
li dil bilimsel bak›mdan dallanm›fl, Ana ve Eski
Türkçe dönemlerinden sonra birçok Türk yaz›
dili ortaya ç›km›flt›r. Türkiye Türkçesi olarak ad-
land›r›lan dilimiz, O¤uz dillerinin Azeri Türkçesi
ve Gagauzca ile birlikte, Bat› koluna aittir. Türki-
ye Türkçesi Anadolu’da 11-12. yüzy›llardan son-
ra geliflen bir yaz› dili olarak Eski Anadolu Türk-

çesi, Osmanl›ca ve Cumhuriyetten sonra da Mo-

dern Türkiye Türkçesi dönemlerini yaflayarak bu-
güne ulaflm›flt›r. 
Bugün befl Türk Cumhuriyeti ile Rusya Federas-
yonu, ‹ran, Çin vb. ülkelerde Türkçenin farkl›
sözlü ve yaz›l› de¤iflkeleri konuflulmaktad›r. Ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazanan Türk cumhuriyetleri dil
bilimsel olarak Eski Türkçeden geliflen dilleri
konuflmakta ve yazmaktad›rlar; ancak uluslara-
ras› kurum ve kurulufllarda dillerini resmen
Azerbaycanca, Kazakça, K›rg›zca, Özbekçe,

Türkmence vb. fleklinde tescil ettirdikleri için
resmî kaynaklarda Türkçe yaln›zca Türkiye
Türkçesini ifade etmektedir. Di¤er Türk yaz› dil-
leri ise genellikle kendi etnik adlar› ya da ülke
adlar›yla adland›r›lmakta; bununla birlikte bu
dillerin Türki niteli¤i vurgulanmaktad›r.  
Türkiye Türkçesi ve di¤er Türkçe de¤iflkeler en
az bin befl yüz y›ld›r Avrupa’da konuflulmalar›na
karfl›n Bat› bilim ve siyaset dünyas›nda bir Avru-
pa dili olarak kabul edilmemekte, Avrupa’ya En-
donezya’dan veya Pakistan’dan gelen göçmenle-
rin dilleriyle ayn› statüde, yani göçmen dili ola-
rak de¤erlendirilmektedir.
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1. Dille ilgili afla¤›daki yarg›lardan hangisi bilimseldir?
a. Diller zamana, co¤rafyaya ve toplumsal katman-

lara göre dallan›r. 
b. Geliflmifl ülkelerin dilleri de geliflmifltir. 
c. Kimi dillerin yaz›l› ve sözlü anlat›m yetisi s›n›rl›d›r.
d. Diller ses, yap›, anlam vb. bak›mlardan de¤ifl-

meyen do¤al sistemlerdir.
e. Frans›zca zengin ve güzel bir dildir. 

2. “Dilin ulusal ve zengin olmas›, ulusal hissin geliflme-
sinde bafll›ca etkendir.” yarg›s› hangi seçene¤i içermez?

a. Dil ile düflünce ve duygu aras›nda çok yak›n bir
iliflki vard›r.

b. Dil ile etnik ve ulusal kimlik aras›nda güçlü bir
nedensellik iliflkisi vard›r.

c. Ulusal bütünlük için resmî dilde ba¤dafl›kl›k (ho-
mojenlik) önemlidir.

d. Diller, yabanc› dillerin boyunduru¤u alt›na gir-
memelidir.

e. Dillerin geliflmesi devletin deste¤ine ba¤l›d›r. 

3. Afla¤›dakilerden hangisi bir siyasal co¤rafyadaki de-
¤iflkelerin üstünde, ortak anlaflma arac› olarak kullan›-
lan de¤iflkeyi ifade eder?

a. Lehçe
b. Ölçünlü dil
c. fiive
d. A¤›z
e. Uluslararas› dil

4. Afla¤›dakilerden hangisi uluslararas› bir kurum veya
kuruluflta faaliyetlerin yürütülmesinde ortak anlaflma
arac› olarak kullan›lan dildir?

a. Ortak dil
b. Karma dil
c. Çal›flma dili 
d. Yaz› dili
e. Bölgesel dil

5. Afla¤›dakilerden hangisi yerli az›nl›k dilidir?
a. Almanya’da konuflulan Türkçe
b. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde konuflulan Türkçe
c. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde konuflulan

Türkçe
d. Karadeniz bölgesinde konuflulan Türkçe
e. Bulgaristan’da konuflulan Türkçe

6. Afla¤›dakilerden hangisi bir Hint-Avrupa dili olmas›-
na karfl›n, cümle ögelerinin dizilifline göre Özne-Nesne-

Yüklem dilidir?
a. ‹ngilizce
b. Frans›zca
c. ‹spanyolca
d. Farsça 
e. Rusça

7. Dünyada en çok ana dili konufluruna sahip dil, afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Arapça
b. ‹spanyolca
c. Çince
d. ‹ngilizce
e. Türkçe

8. Afla¤›daki seçeneklerin hangisi ayn› dil ailesinde yer
al›r?

a. Arapça-‹branice
b. Gürcüce-‹spanyolca
c. Japonca-Çince
d. Fince-‹ngilizce
e. Türkçe-Macarca

9. Afla¤›dakilerden hangisi bir O¤uz dili de¤ildir?

a. Türkiye Türkçesi
b. Tatarca
c. Türkmence
d. Azerice
e. Gagauzca

10. Türkçe ile ilgili afla¤›da verilen bilgilerden hangisi
yanl›flt›r?

a. En geç sekizinci yüzy›la uzanan yaz›l› gelene¤e
sahiptir.

b. Sondan eklemeli bir dildir.
c. Köken bak›m›ndan Altay dilleri grubunda yer

al›r.
d. Almanya’da resmî statüye sahiptir.
e. Ölçünlü dilin yan› s›ra, birçok bölgesel ve top-

lumsal de¤iflkeden oluflur.

Kendimizi S›nayal›m
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“Letonya’da halk, Rusçan›n ikinci resmî dil olmas› öne-
risini referandumda reddetti. Nüfusunun yaklafl›k üçte
birini oluflturan Rusça konuflan toplumun Rusçan›n ül-
kede ikinci resmî dil olmas› talebi parlamento taraf›n-
dan reddedildikten sonra bu konudaki nihai karar›n re-
ferandumla belirlenmesinin yolu aç›lm›flt›. Seçim ko-
misyonuna göre, yüzde 69 kat›l›mla gerçekleflen refe-
randuma kat›lanlar›n üçte ikisi öneriye karfl› ç›kt›. Bal-
t›k cumhuriyetlerinin Sovyetler Birli¤i’nden ayr›lmas›-
n›n ard›ndan Letonya’da yaflayan yüz binlerce Rus, Sov-
yet vatandafll›¤›n› kaybetmifl, ancak Letonya vatandafl›
olmalar› önünde de engeller ç›km›flt›. Çünkü Letonya,
ulusal kültürü ve kurumlar› gelifltirme gerekçesiyle Le-
tonya vatandafll›¤› alabilmek için Letonyaca bilmeyi zo-
runlu k›ld›. 
Associated Press ajans›, Rusça konuflan yaklafl›k 300
bin kiflinin ana dili konusunda taviz vermedi¤ini ve bu
yüzden Letonya vatandafl› olmad›klar›n› bildiriyor. Tüm
resmî kurumlar›nda sadece Letonya dilinin konufluldu-
¤u ülkede al›flveriflte bile Rusçan›n konuflulmamas› için
bir süre ‘dil polisleri’ görev yapm›fl ve bu konu Avrupa
Birli¤i taraf›ndan elefltirilmiflti. Ruslar›n kültürel haklar›-
n› korumak için oluflturulan Ana Dili Hareketi, seçmen-
lerin yüzde 10’unun imzas›n› toplamay› baflararak Rus-
ça konusunda referandumun yolunu açt›. Ana Dili Ha-
reketi, Rusça konuflan az›nl›¤›n Letonya’y› kendi mem-
leketleri olarak gördü¤ünü ama kendi dillerini konufl-
makta ve kültürlerini yaflatmakta kararl› olduklar›n› vur-
guluyor. Referandumu ‘saçma’ olarak niteleyen Cum-
hurbaflkan› Andris Berzins, kamuoyunu as›l ilgilendiren
konunun derin bir resesyonun (durgunluk) ard›ndan
ülke ekonomisini tekrar iyilefltirmek oldu¤unu söyledi.
Cumhurbaflkan› Berzins, hükümet fonlar›n›n az›nl›k dil-
lerinin okutuldu¤u okullar için de kullan›ld›¤›n› belirte-
rek ‘‹kinci bir resmî dile gerek yok. ‹steyen kendi dilini
evde ve okulda konuflabiliyor.’ dedi.”

Kaynak: www.bbc.co.uk/turkce/haberler/ adresinden
19 fiubat 2012 tarihinde al›nm›flt›r.

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Bak›mdan Dilin
Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bilimsel Bak›mdan Dilin
Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dil Türleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dil Türleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dil Türleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dil Türleri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dillerin S›n›fland›r›lmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dillerin S›n›fland›r›lmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Dünya Dilleri
Aras›ndaki Yeri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkiye Türkçesi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Bölgelerüstü ölçünlü dilin seçim aflamas›nda dilin a¤›z-
lar›ndan biri; genellikle yönetim, ticaret, ve kültür mer-
kezi olan bölgenin a¤z› resmî dil olarak seçilir. Türki-
ye’de bu a¤›z, anayasada aç›kça belirtilmese de fiilî ola-
rak ‹stanbul Türkçesidir. Kodlama aflamas›nda seçilen
a¤›z; Frans›z Dil Akademisi, Türk Dil Kurumu gibi res-
mî organlar taraf›ndan haz›rlanan genel ve özel sözlük-
ler, yaz›m k›lavuzlar›, bilimsel ve sanatsal yay›nlarla öl-
çünlü dil hâline getirilmek üzere kodlan›r. Yerlefltirme

aflamas›nda ölçünlü dilin e¤itim, devlet yönetimi vb.
kamusal alanlarda kullan›lmas› sa¤lan›r. Seçkinlefltirme

aflamas›nda ise resmî ve gayriresmî etkinliklerle ölçün-
lü dilin yaflam›n her alan›nda egemen hâle gelmesine
çal›fl›l›r. Ölçünlü dilin, siyasal co¤rafyan›n tamam›nda
yaz›l› ve sözlü tüm resmî ortamlarda kullan›lmaya bafl-
lamas› ise kabul aflamas›d›r. 

Yaflam›n ‹çinden

19 fiubat 2012
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“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



331.  Ünite  -  Di l  Nedir?

S›ra Sizde 2

Türkiye Türkçesi (Türkçe) Türkiye Cumhuriyeti’nin d›-
fl›nda, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin de resmî dili-
dir. 1960 y›l›nda kurulan K›br›s Cumhuriyeti’nin devam›
oldu¤unu iddia eden Güney K›br›s Yönetimi, Türkçe-
nin K›br›s Cumhuriyeti anayasas›nda resmî dil olarak
belirtilmesi nedeniyle pul, pasaport, internet sitesi vb.
kimi resmî belgelerde ve kaynaklarda Rumca ve ‹ngiliz-
ce ile birlikte Türkçe ibarelere de yer vermektedir. 
Türkçe, Kosova Cumhuriyeti’nde belirli bir Türkçe konu-
flan nüfus oran›n›n bulundu¤u yerel yönetimlerde resmî
dil olarak kabul edilmektedir. Kosova Cumhuriyeti çap›n-
da Arnavutça ve S›rpça ile birlikte resmî dil olan Türkçe-
nin bu statüsü ülkedeki iç savafl›n ard›ndan kald›r›lm›flt›r.
Bunun d›fl›nda özellikle Balkan ülkeleri Yunanistan, Bul-
garistan ve Makedonya’da ilkö¤retim ve k›smen ortaö¤re-
tim düzeyinde Türkçe ö¤retim yapma veya yetersiz de ol-
sa Türkçe dersi alma imkân› yasal olarak vard›r; ancak
dolayl› engellemeler, ö¤retmen ve kitap eksikli¤i vb. ne-
denlerle uygun bir ö¤retim ortam›ndan söz edilemez. 

S›ra Sizde 3

Frans›zca flu ülkelerde resmî statüye sahiptir: Belçika,
Benin, Burkina-Faso, Burundi, Kamerun, Cibuti, Çad,
Komorlar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildifli K›y›-
s›, Fransa, Gabon, Gine, Haiti, ‹sviçre, Kanada, Kongo
Cumhuriyeti, Lüksemburg, Madagaskar, Mali, Monako,
Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Senegal, Sey-
fleller, Togo ve Vanuatu. Ancak Cezayir, Fas, Tunus,
M›s›r ve Lübnan vd. baz› ülkeler kurumsal olarak Fran-
s›z dilli (Frankofon) olmasa da veya bu ülkelerde Fran-
s›zcan›n resmî dil statüsü bulunmasa da bu ülkeler Fran-
s›zcan›n yayg›n biçimde kullan›lmas› dolay›s›yla kültü-
rel bak›mdan Frans›z dilli say›labilir.
‹spanyolcan›n resmî statüsünün bulundu¤u veya fiilen
resmî dil gibi kullan›ld›¤› ülkeler flu flekildedir: Arjantin,
Bolivya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Ekva-
tor, El Salvador, Guatemala, Honduras, ‹spanya, Ko-
lombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Nikaragua, Pana-
ma, Paraguay, Peru, Porto Riko, fiili, Uruguay, Vene-
züela. ‹spanyolca, bu ülkelerin d›fl›nda baflta ABD’nin
güney eyaletleri olmak üzere baflka ülkelerde de yay-
g›n biçimde kullan›l›r. 
Portekizcenin resmî statüsünün bulundu¤u ülkeler de flu
flekildedir: Angola, Brezilya, Gine-Bissau, Ekvator Gine-
si, Mozambik, Portekiz, Sao Tome ve Prinsip Adalar›.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kültürü ve kültürü oluflturan ögeleri aç›klayabilecek,
Kültürün zaman içindeki de¤iflmelerine dair tespitlerde bulunabilecek,
Dil ve kültür ile dil ve toplum aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendirebilecek bilgi ve
beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Kültür
• Dil

• Toplum
• De¤iflme

Anahtar Kavramlar
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KÜLTÜR NED‹R?
Kültür konusunu ele alan bütün çal›flmalarda kültürün birden fazla anlam›n›n ol-
du¤u, kültür sözcü¤ünün kavram alan›n›n, farkl› bilim dallar›na veya disiplinlere
göre de¤iflti¤i söylenir. Nitekim kültür konusu antropologlar, toplumbilimciler, ta-
rihçiler, halkbilimciler ve insani bilimlerin di¤er disiplinlerine mensup olan araflt›r-
mac›lar taraf›ndan ele al›nm›fl ve farkl› yönleriyle tan›mlanm›flt›r. ‹nternet ortam›n-
da “kültür” kelimesiyle ilgili bir arama yap›ld›¤›nda müzik kültürü, flehir kültürü,
Türk kültürü, Macar kültürü, ‹ngiliz kültürü, Çin kültürü, Karadeniz kültürü,
halk kültürü, mutfak kültürü, çay kültürü, demokrasi kültürü, okuma kültürü, tü-
ketim kültürü, Ahilik kültürü, okul kültürü, din kültürü vb. birçok kullan›mla kar-
fl›lafl›lmas› da bu nedenledir. Toplumlar çeflitlendikçe ve ayn› toplum içinde ku-
rumlar›n ifllevleri farkl›laflt›kça ve ço¤ald›kça çeflitli kültür düzeylerinin, yani çeflit-
li s›n›f veya grup kültürlerinin ortaya ç›kt›¤› görülür (Eliot, 1981: 16).

‹nternet üzerinden bir tarama yaparak kültür sözcü¤üyle oluflturulan baflka söz öbekleri
bulunuz ve buldu¤unuz söz öbeklerinden hareketle kültürün ne tür insan davran›fllar›n›
içine ald›¤›n› araflt›r›n›z.

Kültür kavram›n›n Türk Dil Kurumu’nun yay›mlad›¤› Türkçe Sözlük’ te alt› ayr›
anlam› verilmifltir. Bunlardan ilki ve en kapsaml› olan› flöyledir:

“Tarihsel, toplumsal geliflme süreci içinde yarat›lan bütün maddi ve manevi de¤erler

ile bunlar› yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullan›lan, insan›n do¤al ve top-

lumsal çevresine egemenli¤inin ölçüsünü gösteren araçlar›n bütünü, hars, ekin”

(2005: 1282).

Farkl› kaynaklarda afla¤›daki örneklerde oldu¤u gibi kültürün de¤iflik biçimler-
de tan›mlar›na da rastlamaktay›z.

“Kültür, beflerin içtimai yoldan tevarüs etti¤i maddi ve manevi her unsurdur”  (Tur-

han, 1969: 36).

“Toplumun üyesi olarak insano¤lunun ö¤rendi¤i ya da kazand›¤› bilgi, sanat, gele-

nek- görenek vb. yetenek, beceri ve al›flkanl›klar› içine alan karmafl›k bir bütün”

(Mengü, 2003: 15).
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“‹nsan baflar›lar›n›n tümü” (Develi, 2006: 17).
“Bir toplulu¤u, bir cemiyeti, bir milleti millet yapan, onu di¤er milletlerden farkl› k›-

lan hayat tezahürlerinin bütünü” (Ergin, 1986: 19). 
“Bir milletin uzun bir tarih içerisinde ortaya koydu¤u, gelifltirdi¤i ve tecrübe ile 

sa¤lamlaflt›r›p kesinlefltirdi¤i maddi ve manevi de¤erler bütünü” (Koca, 2000: 8).
“‹nsan›n kendini kendi evinde duymas›n› sa¤layacak bir dünya ortaya koymas›”

(Uygur, 1996: 17).
“Toplumlar›n e¤itim, teknoloji, siyaset, hukuk, iktisat, sanat ve dine iliflkin sorunlar›-

n› çözdükleri kendilerine özgü yola, o toplumun kültürü denir” (Mardin, 2004: 23). 

Bu tan›mlarda yer alan ortak özellikleri dikkate alarak diyebiliriz ki kültürel dav-
ran›fllar, toplum taraf›ndan üzerinde uzlafl› sa¤lanan davran›fllar bütünüdür ve bu
nedenle bu davran›fllar bütünü, toplumlar için bir çeflit “ortak bilinç” de oluflturur.
Frans›z sosyolog Durkheim’e göre “ortak bilinç” bir toplumda “ortak” olanlar›n tem-
silidir. Ayn› kültürel davran›fllara ve davran›fl edinme süreçlerine sahip olan insan-
lar; ortak kavray›fl biçimleri, etkileflim kurallar› ve di¤er kültürel içerikler sayesinde
birbirlerini daha iyi anlar, birbirleriyle daha kolay iletiflim kurarlar (Smelser, 1992:
8). Ortak kültürel alt yap› ve kolektif bilinç, yaflanan olaylar ve problemler karfl›s›n-
da benzer stratejiler ve davran›fl modelleri gelifltirmeyi motive ederek toplumun or-
tak akl›n› da oluflturur. Bir toplum için kültür, herkesin nefes alabildi¤i, konuflabil-
di¤i ve üretebildi¤i alan oldu¤una göre bilgi, inanç ve ahlaktan ayr› düflünülemez.

Bütün bunlardan yola ç›karak diyebiliriz ki kültür, maddesi ve üslubu ile haya-
t›n bütünüdür. Bir milletin ortak faaliyetlerinin ve ifl yapma biçimlerinin tümünü
ifade eden kültür; bir fleyleri alg›lama, de¤erlendirme ve davran›fllar› yönlendirme
aç›s›ndan zihnî çaba ve bunun tarihî eylem alan›na yans›ma biçimidir. Öz bir de-
yiflle kültür, bir milletin hayat tarz›d›r ve maddi, manevi de¤erlerinin tümüdür. 

Frans›zca “cultura” kelimesinden gelen kültür kavram›n›n alg›lan›fl›, dönemlere
göre de farkl›l›klar göstermifltir. Örne¤in, 19. yüzy›lda Bat›l› sosyal filozoflar ve ta-
rihçiler, kültürü bir toplumun etik de¤erlerini oluflturan, onu di¤er toplumlardan
ay›rt eden düflünce veya manevi de¤erler bütünü olarak görme e¤ilimindeydiler.
20. yüzy›lda ise kültür kavram›, daha genifl kapsaml› olarak ele al›nmaktad›r. ‹ngi-
liz antropolog Tylor, kültür kavram›n› “bilgiyi, sanat›, eti¤i, hukuku, gelenekleri ve
bireylerin o toplumda edindi¤i al›flkanl›k ve yetileri içine alan bir bütünlük” olarak
tan›mlar (Smelser, 1992: 4). Bu çal›flmalarda kültür ve uygarl›k kavramlar›n›n içe-
rikleri de tart›fl›l›r. Tylor, kültür ve uygarl›k aras›nda bir ayr›m yapmazsa da ‹ngiliz
tarihçi A. Toynbee kültürle uygarl›k kavramlar›n› birbirinden ay›rm›fl ve uygarl›¤›
“bütün insanl›¤›n, herkesi kapsayan tek bir ailenin üyeleri olarak, tam bir uyum
hâlinde yaflayabilecekleri bir toplum durumunu yaratmak için giriflilmifl bir çaba”
fleklinde tan›mlam›flt›r (Y›ld›r›m, 2009: 2).

Kültür ve uygarl›k ayr›m›yla ilgili yorumlara www.historicalsense.com/Archive/Fe-
ner64_2.html adresinden ulaflabilirsiniz.

Amerikal› antropolog Edward Sapir, kültürün üç ayr› tan›m›ndan bahseder:
Bunlardan ilki, etnologlar ve kültür tarihçileri taraf›ndan da kabul gören, kültürün
“bir insan›n yaflam›nda miras edindi¤i, babadan o¤ula geçen maddi veya manevi
unsurlar” oldu¤udur. Kültürün bu anlam›, insan›n kendisi ile neredeyse eflgüdüm-
lüdür. Geleneksel davran›fllar, al›flkanl›klar, nesneleri kullanma biçimleri, örne¤in
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Güney Afrikal›lar›n avlanma yöntemleri, K›z›lderililerin halk hekimlikleri bu anla-
y›fla göre kültürün bir parças›d›r. Bu yaklafl›ma göre bütün insanlar, farkl› yollarla
ve farkl› karmafl›kl›k derecelerine sahip olmak üzere, kültürlenirler. Kültürel un-
surlar, insanlar›n ortak akli çabalar›yla oluflur ve toplumsal miras yoluyla di¤er ne-
sillere aktar›larak gelenekleri meydana getirir (Sapir, 1951: 309). 

Sapir’e (1951: 309) göre, kültür teriminin ikinci anlam› “bireysel geliflmede yet-
kin örnek olma” ile ilgilidir. Kültürün özümsenmifl bilgi ve deneyim, entelektüel
alanda donan›ml› ve sofistike olma vb. bildiren bu anlam›, “kültürlü insan” ifade-
siyle de özdeflleflir. Burada kastedilen kültürlü olma durumu, insanlar›n e¤itim ve
yaflant›lar sonucu, düflünce dünyalar›nda, estetik anlay›fllar›nda, zevklerinde ve
dünya görüfllerinde meydana gelen olumlu geliflmelerle de ifade edilebilir. 

Sapir’in (1951: 310) üzerinde durdu¤u üçüncü kültür tan›m› ise sözü edilen bu
iki tan›m›n kesiflti¤i bir anlama denk gelir. Buna göre kültür “Bir toplumun di¤er
unsurlara göre daha de¤erli görülen, daha belirgin, manevi anlamda daha önemli
olan unsurlar›d›r.” Bu kültür tan›m›, maddi olandan çok manevi unsurlar› kucaklar
ve bu nedenle, uygarl›kla ilgili unsurlar bu yaklafl›m›n d›fl›nda kal›r. Sapir’in (1951:
311) kendi kültür tan›m› ise mensubiyet kavram›yla yak›ndan ilgilidir ve millî kül-
tür anlay›fl›yla örtüflür. Buna göre kültür, “Belirli bir grup insan› di¤erlerinden fark-
l› k›lan, ay›ran genel davran›fllar ve yaflam tarzlar›d›r ve o toplumun üretti¤i uygar-
l›¤›n belirgin, tipik göstergelerini de içine al›r.” Ayn› kültüre sahip olan insanlar, za-
man içerisinde düflünce tarzlar›nda ve tepkilerinde benzerlikler gösterirler. Tarih
içerisinde bu düflünce tarzlar› ve tepki gösterme biçimleri o toplum için tipik ve
normal hâle gelir, yeni unsurlar için de model oluflturur. Böylece toplumlar›n ken-
dilerine özgü kültürel kimlikleri meydana gelir. Toplumlar›n veya milletlerin kültü-
rel kimlikleri; sanatlar›na, edebiyatlar›na, mimarilerine, maddi ve manevi üretimle-
rine de yans›yarak bu ögeleri o kültüre özgü biçime dönüfltürür. Di¤er yandan kü-
reselleflme, toplumlar aras›ndaki bilgi paylafl›m›n›n artmas›, kültürel karfl›laflmalar
gibi etmenler zaman içerisinde farkl› toplumlara ait kültürel unsurlar›n belirli dü-
zeylerde birbirine benzer duruma gelmesine de neden olabilmektedir.

Yukar›da kültürle ilgili yap›lan aç›klamalardan hareketle, kültürün temel niteliklerinin
neler oldu¤unu belirlemeye çal›fl›n›z.

KÜLTÜRÜ OLUfiTURAN ÖGELER
Kültür, bir toplumun kimli¤ini oluflturan, onu di¤er toplumlardan farkl› k›lan
maddi ve manevi ögelerin bütünü; o toplumu çevreleyen ve onun hayat›n›, dü-
flünce yap›s›n›, dünya görüflünü flekillendiren bütün gerçeklikler ve uygulamalar
oldu¤una göre kültürü oluflturan ögeler de oldukça çeflitlidir. Toplumlar›n, geç-
mifl yaflamlar›ndan ve tarihten günümüze tafl›d›klar› ve güncel hayat›n içinde de
yer bulan gelenek ve görenekleri; do¤ruyu, yanl›fl›, hakl›y›, haks›z› ay›rma biçim-
leri olan ahlaki de¤erleri ve anlay›fllar›; ö¤retileri, de¤er yarg›lar›, sembolleri, dün-
ya görüflleri, dinleri, deneyimleri, iliflki örüntüleri ve davran›fl kal›plar›, uygulama-
lar›, teflkilatlanma biçimleri, dilleri, edebiyatlar›, halk danslar›, el sanatlar›, heykel,
resim, musiki, minyatür gibi o toplum taraf›ndan üretilen ve kendi millî kimlikle-
ri çerçevesinde belirli bir estetik ve tarz kazanan sanat dallar› kültürü oluflturan
unsurlardan belli bafll›lar›d›r (Korkmaz, 1995: 669). Bu ögeler, o toplumu olufltu-
ran bireyler taraf›ndan üretilir, kabul görür ve çeflitli kültürlenme süreçleriyle ye-
ni nesillere aktar›l›r, toplumun ihtiyaçlar› do¤rultusunda de¤iflir, farkl› boyutlar
kazan›r ve güncellenir. Kültürel birikimin nesilden nesile aktar›lmas› gelenekleri
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oluflturur. Toplumlar›n kendi geleneklerine dayanan uygulamalar› ise âdetleri ve
görenekleri meydana getirir. Âdet ve görenekler, hayat›n çeflitli alanlar›yla ilgili
halk inançlar›n›, ritüelleri ve çeflitli uygulamalar› içine al›r. Konuflmas› geciken ço-
cuklara kanaryan›n içti¤i sudan içirilmesi, yeni gelinin evine girmeden önce önün-
de küp k›r›lmas›, önüne urgan konulmas›, bebe¤in k›rk›n›n ç›kar›lmas›, difl hedi-
¤i piflirilmesi, nazardan korunmak için göz boncu¤u tak›lmas›, kurflun döktürül-
mesi gibi uygulamalar Türk görenek ve âdetlerinden yaln›zca birkaç›d›r (Candan,
2004: 414, 416).

Kültürü oluflturan ögeler, genel anlamda maddi ve manevi veya somut ve so-
mut olmayan biçiminde s›n›fland›r›labilir. Maddi kültür ögeleri mimari, el sanatla-
r›, geleneksel k›yafetler, araç-gereçler gibi elle tutulur, gözle görülür, somut olan
ögelerdir. Manevi kültür ögeleri ise inançlar, dünya görüflleri, ahlak anlay›fl›, dav-
ran›fl kal›plar›, iliflki örüntüleri gibi toplumsal hayat› çevreleyen ö¤reti ve de¤erler-
dir. Somut olmayan, manevi kültürel ögelerin aktar›m›nda dil, önemli bir rol üstle-
nir. Maddi ve manevi kültürel ögeler, toplumlar›n kimliklerini oluflturarak onlar›n
yaflam tarz›n›, hayata, sanata, esteti¤e, etik de¤erlere vb. yaklafl›mlar›n›, anlay›flla-
r›n› yans›tmaktad›r. Söz gelimi, manevi kültür ögelerinden olan atasözlerine bak›l-
d›¤›nda toplumun hangi renkleri hangi duygu de¤erleri ve ahlak anlay›fl›yla birlefl-
tirdi¤i görülür. Türkçe deyimlerdeki kara haber, kara çalmak, kara sürmek, kara
kara düflünmek, aralar›ndan kara kedi geçmek, karalar ba¤lamak, kara baht, ka-
ra cahil, kara bulut, kara düzen, kara gün, kara gün dostu, kara kapl› kitap, ka-
ra kalem, kara k›fl, kara kucak, kara kutu, kara mizah, kara liste, kara para, ka-
ra sevda, kara tahta, kara yas, kara bayram, kara yaz› vb. renk tasar›mlar›na ba-
k›larak Türk kültüründe karan›n kötülük, u¤ursuzluk, s›k›nt›, terslik, yas, ölüm,
gizlilik vb. kötü duygular ça¤r›flt›rd›¤›; ak gün a¤art›r kara gün karart›r, ak köpek
kara köpek geçitte belli olur, ak koyunun kara kuzusu da olur, a¤aran varken a¤-
layana kim bakar, a¤› kürekle atarlar karay› dirhemle satarlar, ak giyen a¤a ge-
rek, ak koyunu gören içi ya¤ dolu san›r, ak köpe¤e koyun diye sar›lma, ak fleker ka-
ra fleker bir damar› soya çeker, ak yaflmak leke götürmez vb. atasözlerinde ise ak
rengin ayd›nl›k, parlakl›k, temizlik, namuslu ve dürüst olma, safl›k vb. bildirdi¤i
anlafl›larak kültürel kimli¤imiz ve kolektif bilinçalt›m›za dair ipuçlar› elde edilmifl
olur (Duvarc›, 2011: 265-266). Ancak renkler farkl› kültürlerde farkl› sembolik de-
¤erlere sahip olabilmektedir. Örne¤in kara/siyah renk Türk kültüründe kötülük,
u¤ursuzluk, s›k›nt›, terslik, yas, ölüm, gizlilik vb. bildirse de Çin kültüründe güven
ve kaliteyi, Yeni Zelanda’da yurtseverli¤i temsil etmekte; kültürümüzde ayd›nl›k,
temizlik, dürüstlük, safl›k vb. bildiren beyaz renk ise ‹talya’da ölüm ve cenaze,
Hindistan’da mutsuzluk ve yas, Etiyopya’da hastal›k anlamlar›na gelebilmektedir.

Renklerin hangi kültürlerde hangi duygu ve düflünceleri temsil etti¤ine iliflkin daha fazla
bilgi edinmek isterseniz http://www.globalization-group.com/edge/resources/color-mea-
nings-by-culture/ internet sitesini inceleyebilirsiniz.

KÜLTÜR DE⁄‹fiMELER‹
Kültürler devingendir, zaman içerisinde yeni ihtiyaçlara ba¤l› olarak de¤iflir ve
güncellenir. Özellikle sanatta yeni de¤erler ortaya ç›kt›kça, düflüncede, duyguda
ve ifade ortam›nda geliflmeler oldukça baz› eski de¤erler ortadan kaybolmakta
(Eliot, 1987: 17) ya da farkl› boyutlar kazanarak de¤iflmektedir. 

Kültürel de¤iflmeler çok çeflitli nedenlerle gerçekleflebilir. Baflka kültürlerle kar-
fl›laflma ve etkileflim kültürel de¤iflmeleri motive edebilece¤i gibi ekonomik, sos-

38 Türk Di l i - I

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T



yo-politik ve teknolojik de¤iflmeler de kültürleri çeflitli aç›lardan etkilemektedir.
Her kültür, insanlar›n topluma ve do¤aya uyma stratejisidir. Uzun vadede bu stra-
tejiler ekonomik, politik ve teknolojik de¤iflmelerde karfl›l›k bulur. Kültürel davra-
n›fllar, bir çeflit iç dinamizmle bu de¤iflmelerden etkilenerek güncellenir. Avru-
pa’da en dikkat çekici kültürel de¤iflmeler sanayi devriminden sonra gerçekleflmifl-
tir. Bu durum, ekonomik ve teknik geliflmelerin kültürel de¤iflmeleri motive etti¤i-
nin tipik bir örne¤idir. Ekonomik, sosyo-politik ve teknik alanda ortaya ç›kan de-
¤iflmeler, kültürleri çeflitli boyutlarda etkilemekte bu durum, her neslin farkl› tec-
rübeler yaflamas›na ve geleneksel kabul edilen de¤erlerin; zaman zaman yaln›z bir
önceki nesil taraf›ndan korunup yaflat›lmas›na neden olmaktad›r. Yeni nesillere ar-
tan oranda yeni e¤ilimler nüfuz etmektedir. Bu nedenle, nesiller de¤ifltikçe kültür-
ler ve dünya görüflleri de de¤iflmektedir (Inglehart, 1990: 3). Bütün bunlardan kül-
türlenme ya da kültürel davran›fl edinme süreçlerinin, toplumlar›n ihtiyaçlar›na ve
beklentilerine göre de¤iflerek devam eden, devingen süreçler oldu¤u anlafl›l›r.

Toplumsal hayat›m›z›n ve kültürel yaflam›m›z›n yetmiflli y›llardan bu yana ne flekilde ve
ne h›zla de¤iflti¤ine dair örnekleri, Ayfer Tunç’un deneme tarz›nda yazd›¤› Bir Maniniz
Yoksa Annemler Size Gelecek adl› eserinden okuyabilirsiniz. (‹stanbul: Yap› Kredi Ya-
y›nlar›, 2001)

Kültürel de¤iflmeleri yaratan motiflerden biri de kültürleraras› etkileflimdir. Kül-
türleraras› etkileflim, farkl› kültürlerin karfl›laflmas› sonucu ortaya ç›kar ve genellikle
kültürel sistemlerden birinin ya da her ikisinin de¤iflmesiyle sonuçlan›r. Bu de¤iflme-
ler, etkileflimin derecesine göre kültürel etkileflim, kültürel asimilasyon veya karma
kültürlülük biçiminde ortaya ç›kabilir. Kültürel etkileflim, maddi ve manevi kültür
unsurlar›nda, inanç ve de¤erler sisteminde de¤iflmelere neden olabilmektedir.

Türk kültür tarihinde meydana gelen kültürel de¤iflme ve geliflmeleri farkl› mo-
tiflerin yönlendirdi¤i görülür. Örne¤in eski Uygur Türklerinde dinî motifli kültürel
de¤iflme süreçleri yaflanm›flt›r (Demir, Y›lmaz, 2009: 10). 840 y›l›nda Orhun vadisin-
den Tar›m havzas›na göç eden Uygur Türkleri, eski Türk inanç sistemi olan Gök
Tanr› dininden Maniheizm ve Budizm dinî sistemlerine geçmifllerdir. Uygur Türkle-
rinin, yeni dinleriyle birlikte, dâhil olduklar› kültürel çevreler ve benimsedikleri ö¤-
reti sistemleri de de¤iflmifltir. Yeni bir dinin kabulü, Uygurlar›n yeni bir hayat anla-
y›fl› ve dünya görüflünü benimsemelerini, yeni dinlerinin ö¤retileri ile hayatlar›n›n
yeniden düzenlenmesini sa¤lam›fl ve kültürel de¤iflmeleri de motive etmifltir. Mani-
heizmin ö¤reti sistemi, konargöçer hayat tarz› ile uyuflmayan, fiziksel dinamizmden
çok iç dinginli¤e önem veren, et yemeyi yasaklayan ve sebze yemeyi motive eden
bir sistemdi. Maniheizmin kabulü, Uygur Türklerinin konargöçer hayattan yerleflik
hayata geçmelerini; ticari faaliyetlerde, ilim, sanat ve edebiyatta geliflmelerini sa¤la-
yarak kültürel hayatlar› üzerinde belirgin bir etki oluflturmufltur (Koca, 2000: 188).

Kültürel de¤iflmelerin sebepleri nelerdir?

Kültürel de¤iflme süreçlerinde tercümeler de yads›namaz bir öneme sahiptir.
Dünyadaki büyük kültür devrimlerinde, kültürel etkileflim süreçlerini takiben ter-
cüme faaliyetleri gerçeklefltirilmifl; tercüme faaliyetleriyle ortaya ç›kan fikrî uyan›fl-
lar bir sonraki süreçte özgün fikirlerin yarat›lmas› için basamak oluflturmufltur (Tür-
ker, 2003: 92). Büyük uyan›fl devirleri tercüme ile aç›lm›flt›r. Eski Yunan uyan›fl›
Anadolu, Fenike, M›s›r tercümeleri ile; Bat›’da Rönesans ‹slam ve Yunan tercüme-
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leri ile; 18. yüzy›lda bafllayan Germen uyan›fl› Latin ve Anglosakson tercümeleri ile
mümkün olmufltur (Ülken, 1997: 14-15). Tercüme faaliyetleri, Türk kültür tarihinin
de¤iflim noktalar›nda da kendini gösterir. Eski Uygur Türkleri, yeni kabul ettikleri
dinlerin ö¤reti kitaplar›n› ve di¤er metinleri Çince, Toharca, So¤dca, Sanskritçe ve
Tibetçeden kendi dillerine çevirmifller; dinî içerikli tercüme edebiyatla ciddi bir
mesafe katetmifllerdir. Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi, Maytrisimit,
Altun Yaruk, Seküz Yükmek, Kuanfli ‹m Pusar o dönemde di¤er dillerden Eski Uy-
gur Türkçesine çevrilen eserlerden birkaç›d›r.

Farkl› kültürlerin karfl›laflmas›yla ya da kültürleraras› etkileflimle ortaya ç›kan kültürel
de¤iflmeler, en önce kendini dilin söz varl›¤›nda hissettirir. Toplumlar›n kültürel etkile-
flimleri sonucu dilin ilk ve en h›zl› etkilenen, en kolay de¤iflen ögesi ise söz varl›¤›d›r.
Türk kültür tarihinde yaflanan de¤iflmeler söz varl›¤›m›z› da etkilemifl, karfl›lafl›lan kültür-
lere ait çeflitli sözcükler dilimize girmifltir.

Türk kültür tarihinde, dinî temelli bir di¤er kültürel de¤iflme merhalesi de Türk-
lerin 10. yüzy›ldan itibaren ‹slam dinini kabul etmesiyle gerçekleflir. ‹slam dininin ka-
bulü, Türkleri bu dine ait ö¤retileri ö¤rendikleri Arap ve Farslar›n kültür dairelerine
yaklaflt›rm›fl; dâhil olunan bu yeni kültürel çevreler Türk kültür hayat›n› pek çok aç›-
dan etkilemifltir. Bu dönemde de tercüme faaliyetlerinin devam etti¤i, Arapça ve
Farsçadan dinî içerikli kaynaklar›n, ilmihallerin, hadislerin, ‹slam hukukuyla ilgili
teorik kaynaklar›n, peygamber k›ssalar›n›n Türkçeye tercüme edildi¤i görülür. Ana-
dolu sahas›nda, Türkçeye tercüme edilen ilk didaktik içerikli edebî eserler aras›nda
Kul Mesut’un Farsçadan çevirdi¤i Kelile ve Dimne, Hoca Mesut’un Farsçadan çevir-
di¤i Süheyl ü Nevbahar, fieyho¤lu Sadrettin Mustafa’n›n Farsçadan çevirdi¤i Marzu-
banname, Salebî’nin Arapçadan çevirdi¤i K›sas-› Enbiya adl› eseri say›labilir.

Türklerin 10. yüzy›lda ‹slam dinini kabulü, Türk kültürünü ‹slam dinine ait bilgilerin ö¤-
renildi¤i Arap ve Farslar›n kültür dairelerine yaklaflt›rm›fl, dâhil olunan bu yeni kültürel
çevreler Türkçenin söz varl›¤›n› da etkilemifltir. Türkçe Sözlükten, dilimizdeki Arapça ve
Farsça kökenli sözcüklere örnekler bulunuz.

Türk kültür hayat›n›n 18. yüzy›ldan itibaren yüzünü Avrupa’ya çevirdi¤i görü-
lür. Orta Ça¤’da skolastik düflünce ve kilise etkisiyle gerileyen Avrupa kültür ve
medeniyeti, Rönesans ve Reform hareketleriyle bilimde ve sanatta ciddi ilerleme-
ler kaydetmifltir. Bat› kültürünün bu yenilenme sürecine eski Yunan klasiklerinden
ve ‹slam filozof ve bilim adamlar›n›n eserlerinden yap›lan çevirilerin de katk› sa¤-
lad›¤›n› belirtmek gerekir. Bat› kültür ve medeniyetinde meydana gelen ilerleme
18. yüzy›lda çeflitli Avrupa ülkelerine seyahat eden Osmanl› ayd›nlar›n›n ve elçile-
rinin dikkatini çekmifl; bu ayd›nlar Viyana, Paris gibi büyük Avrupa flehirlerinde
gözlemlediklerini an› tarz›nda kaleme alarak bizlere Bat› kültür hayat›ndan kesitler
sunmufllard›r. Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in kaleme ald›¤› Sefaretname, ‹brahim
Müteferrika’n›n Avrupa’da tan›flt›¤› matbaay› ‹stanbul’a tafl›mas› bu anlamda dikkat
çeken ilk faaliyetlerdendir. 19. yüzy›lda Bat› dillerinden özellikle de Frans›zcadan
Türkçeye yap›lan ilk tercümelerin daha çok edebî içerikli olmas› edebiyatta bir ye-
nilenme ve anlay›fl de¤iflikli¤ini yaratm›fl, Türk edebiyat›nda ilk roman ve ilk tiyat-
ro eseri bu dönemde yaz›lm›fl, gazetecilik faaliyetleri bu dönemde bafllam›flt›r. 19.
yüzy›lda Bat› dillerinden Türkçeye yap›lan edebî çevirilerin ilk ürünleri aras›nda
Münif Pafla’n›n Voltaire, Fenelon ve Fontenel’den seçilmifl felsefi diyaloglar› içeren
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Muhaverat-› Hikemiyye adl› eseri, Yusuf Kâmil Pafla’n›n Fenelon’dan yapt›¤› Tele-
mak çevirisi, Münif Pafla’n›n Victor Hugo’dan Ma¤durîn Hikâyesi ad›yla yapt›¤› Se-
filler çevirisi, Ahmet Lütfi Efendi’nin Daniel Defoe’dan Hikâye-i Robenson ad›yla
yapt›¤› Robinson çevirisi, Recaizade Mahmut Ekrem’in Chateaubriand’dan Atala
çevirisi, Ziya Pafla’n›n Rousseau’dan Emile çevirisi, S›dd›k’›n Saint-Pierre’den Paul
ve Virginie çevirisi, Teodor Kasap’›n Aleksandre Dumas Pére’den Monte-Cristo çe-
virisi say›labilir. Bu dönemde, yeni kurulan e¤itim kurumlar›ndaki ders kitab› ihti-
yac›n› karfl›lamak üzere bat› dillerinden ders kitaplar› da çevrilmifltir.

19. yüzy›lda Bat› dillerinden, özellikle Frans›zcadan yap›lan tercümeler söz varl›¤›m›z› da
etkilemifltir. Türkçe Sözlükten, dilimize Frans›zcadan giren sözcüklere örnekler bulunuz.

Kültürel de¤iflim süreçlerinin toplumsal yayg›nl›k kazanmas›nda haberleflmenin
de belirli bir etkisi vard›r. fierif Mardin (2004:29) toplumun alt s›n›flar›ndakilerle üst
s›n›flar›ndakiler aras›nda hem haberleflme hem de iktisadi yap› aç›s›ndan karfl›l›kl›
bir ba¤›ml›l›k varsa o zaman toplumsal seferberli¤in de oluflaca¤›n› belirtir. Tanzimat
döneminde gazetecilik faaliyetlerinin bafllamas› ve giderek h›z kazanmas›, Türk mo-
dernleflmesi ve dilde sadeleflme ad›na önemli bir aflamad›r. O dönemde ç›kar›lan
belli bafll› gazeteler Ceride-i Havadis, Tercüman-› Ahvâl, Tasvir-i Efkâr, Muhbir, ‹b-
ret, Devir, Bedir, Tercüman-› Hakikat, Hadika, Vakit, Sabah’t›r. Tanzimat dönemin-
de gazetecili¤in bafll›ca amaçlar›ndan birisi, Bat›dan al›nan siyasi, kültürel, sanatsal,
edebî kavramlar› topluma aktararak, fark›ndal›k yaratmak ve de¤iflime öncülük et-
mektir. Dönemin bafll›ca kitle iletiflim arac› olan gazete, içerdi¤i düflünce yaz›lar›yla
toplumun Bat›l›laflmas› ve de¤iflimi yolunda önemli bir ifllevi yerine getirir. fiinasi,
Nam›k Kemal, Ziya Pafla, Ali Suavi gibi pek çok Türk ayd›n› gazeteler arac›l›¤›yla hal-
ka ulaflm›fl, yenilik hareketleri kadar zihniyet de¤ifliminin de öncüleri olmufltur. Do-
lay›s›yla Tanzimat döneminde gazeteler de¤iflimin en önemli araçlar›ndand›r.

Türk kültür tarihinde yaflanan belki de en önemli kültürel de¤iflme aflamas›,
Cumhuriyetin kurulmas›yla, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin devlet program›
dâhilinde devrimlerle gerçekleflir. Cumhuriyet devrimleri e¤itim, hukuk, yaflam, dil
vb. kültür hayat›m›z› ilgilendiren pek çok alanda gerçeklefltirilmifltir. Bu dönemde
yap›lan devrimler aras›nda k›yafet devrimi, takvim, saat ve ölçülerde de¤ifliklik,
harf devrimi, dil devrimi gibi bugünkü kültür hayat›m›z› da flekillendiren önemli
at›l›mlar say›labilir.

Harf devriminin, hangi amaçlarla gerçeklefltirildi¤ini araflt›r›n›z.

Kültürel de¤iflme süreçleri belirli aflamalarla gerçekleflir. Bu aflamalar yenilik,
seçici ay›klama, toplumsal kabullenme ve bütünleflme olarak s›ralanabilir (Tezcan,
1991: 22). Yenileflme sürecinde bireyler, o kültürde var olan, al›fl›lm›fl davran›fllar›
d›fl›nda, ö¤renme yoluyla yeni davran›fllar elde ederler. Yeni davran›fllar; farkl› kül-
türlerle karfl›laflma ya da yeni teknolojik de¤iflmeler, icatlar, toplumun kendi iç di-
namikleriyle gerçeklefltirdi¤i yenileflmeler ve yeni bilgiler yoluyla elde edilebilir.
Seçici ay›klama sürecinde kültüre giren yeni ögeler, ifllevlerini devrald›klar› eski
kültürel ögelerle rekabete girerler. Bir süre eski ve yeni kültür ögeleri bir arada ya-
flar, yar›fl›r. Bu rekabeti yeni öge kazan›rsa, giderek yayg›nlafl›r ve toplumun bü-
yük bir bölümü taraf›ndan kabul görür. Bu süreç, kabullenme süreci olarak adlan-
d›r›lmaktad›r. Bütünleflme sürecinde ise yeni öge, kültürün di¤er ögeleriyle uyum
sa¤lamaya bafllar (Tezcan, 1991: 22, 27, 30).
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Yukar›da Türk kültür hayat›ndan hareketle verilen kültürel de¤iflme örnekleri,
kültürün statik de¤il de¤iflen, güncellenen, dinamik bir öge oldu¤unu gösterir. ‹n-
sanlar›n ihtiyaçlar› de¤ifltikçe; ekonomik, sosyolojik ve politik koflullar farkl›laflt›k-
ça kültürel hayatta de¤iflmelerin gerçekleflmesi de kaç›n›lmazd›r. 

D‹L VE KÜLTÜR 
Dil ve kültür aras›ndaki iliflki, bu iki ögenin iç dinamiklerle birbirine ba¤l› olma-
s›ndan kaynaklanan çok yönlü bir iliflkidir. Dil ve kültür aras›nda, birbirini yarat-
ma, birbirinin varl›¤›na ve devingenli¤ine kaynak ve ortam oluflturma yönünde or-
ganik bir iliflki bulunur. Bir toplumun kültürü, bireylerin o topluma kendini kabul
ettirebilmek için bilmesi ve inanmas› gereken her türlü bilgi, de¤er ve uygulama-
d›r. Bir bak›ma kültür, bir kiflinin günlük yaflam›n ödevlerini yerine getirebilmek
için sahip olmas› gereken “neyin-nas›l” olaca¤›na dair bilgidir (Wardhaugh, 1998:
217). Bu durumda dil, kültüre ait binlerce ögeden yaln›zca biri say›l›r; ancak üst-
lenmifl oldu¤u, kültürün varl›¤›n› ve devaml›l›¤›n› sa¤lamak, sözlü ve yaz›l› kültür
ögelerini bizzat yaratmak, kültürel ögeleri sonraki nesillere tafl›mak gibi ifllevlerin-
den ötürü dil, kültürün en temel ögesidir denilebilir. Somut olmayan pek çok kül-
tür miras›, yüzy›llar boyunca yaln›z dil arac›l›¤›yla sonraki nesillere aktar›labilmifl-
tir. “Çünkü dil, daha önceki kuflaklar›n duygular›ndan geçmifltir ve onlar›n soluk-
lar› dilde gizlidir” (Gadamer, 2009: II / 178).

Dil, fiziksel nesnelerden duygulara kadar uzanan bir alanda farkl› türden nes-
ne ve olgular› kavramlaflt›r›p terimlerle iflaret etmekle onlar› düflünce alan› içine al-
makta, onlara varl›k kazand›rmakta, böylece, soyut veya somut pek çok kültürel
öge dilde varl›k bularak kal›c› olmaktad›r (Ural, 2003: 33). Dilin, içinde dile geldi-
¤i dünyadan ayr› hiçbir ba¤›ms›z hayat› olamaz. Ayn› zamanda dünyan›n dil ile su-
nulmas›nda dil gerçek varl›¤›na ulafl›r. Dilin kayna¤› itibariyle insana özgü olmas›
ayn› zamanda insan›n dünya içinde oluflunun, yani bir dil içinde oluflunun göster-
gesidir. Bu durumu Türk kültürü aç›s›ndan de¤erlendirirsek bir dünya tasar›m›n›n
tarihini dil ögelerinden hareketle aç›¤a ç›karabiliriz. Destanlar, halk masallar›, ata-
sözleri, deyimler, türküler, maniler vb. pek çok sözlü kültür ögesi, yaz›ya geçiril-
meden önce uzun y›llar nesilden nesile söz ile aktar›lm›flt›r. ‹lk Türkçe yaz›l› me-
tinlerimizden olan Kül Tigin, Bilge Kagan ve Tonyukuk yaz›tlar›, dilin görünümle-
rinden biri olan yaz› ile korunup saklanm›flt›r. Bu nedenle dil, toplumlar›n kültürel
haf›zas› say›lmaktad›r. Bugün, o dönem Türk boy ve teflkilatlar›n›n yaflay›fl tarz›n›,
kültürlerini, önemsedikleri ve öncelik verdikleri de¤erleri, deneyimlerini aradan
geçen yaklafl›k 1300 y›ll›k zamandan sonra, dilin koruyuculu¤u sayesinde okuyup
ö¤renebilmekteyiz. Örne¤in Kül Tigin yaz›t›nda geçen afla¤›daki cümleler, Türkle-
rin Çinlilerle yüzy›llar önce yaflam›fl olduklar› tarihî bir tecrübeyi dil arac›l›¤›yla gü-
nümüze tafl›maktad›r:

“Altun, kümüfl, iflgiti Kutay bungsuz ança birür. Tabgaç bodun sab› süçig, ag›s› 

y›mflak ermifl. Süçig sab›n, yumflak ag›n ar›p ›rak bodunug ança yagut›r ermifl. Yag-

ru kontukta kirse any›g bilig ant öyür ermifl. Edgü bilge kiflig, edgü alp kiflig yor›tmaz

ermifl; bir kifli yang›lsar, ugufl›, bodun›, biflükinge tegi k›dmaz ermifl.Süçig sab›nga

y›mflak ag›s›nga arturup, üküfl Türük bodun, öltüg!”

(Çinliler) alt›n›, gümüflü, ipe¤i ve ipekli kumafllar› güçlük ç›karmaks›z›n öylece bize

veriyorlar. Çin halk›n›n sözleri tatl›, ipekli kumafllar› da yumuflak imifl. Tatl› sözler-

le ve yumuflak ipekli kumafllarla kand›r›p uzaklarda yaflayan halklar› böylece kendi-

lerine yaklaflt›r›rlar imifl. (Bu halklar) yaklafl›p yerlefltikten sonra (da Çinliler) fesat-
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l›klar›n› o zaman düflünürler imifl. ‹yi (ve) ak›ll› kiflileri, iyi ve cesur kiflileri ilerlet-

mezler imifl; (öte yandan) bir kifli suç ifllese, onun boyuna, halk›na ve h›s›m akraba-

s›na kadar herkesi öldürmezlermifl. Çin halk›n›n tatl› sözlerine ve yumuflak ipekli ku-

mafllar›na kan›p (ey) Türk halk›, çok say›da öldün! (Tekin, 2003: 36-37).

Orhon Yaz›tlar›n›n günümüz Türkçesine aktar›lm›fl biçimini okumak için Talat Tekin’in
Orhon Yaz›tlar› (‹stanbul, 2003) veya Muharrem Ergin’in Orhun Yaz›tlar› (‹stanbul,
1995) adl› eserine baflvurabilirsiniz.

Yaz›l› veya sözlü kültürel ögeler, yaln›z toplumlar›n tarihsel dönemlerine ait
tecrübeleri de¤il, inanma biçimlerini, de¤er yarg›lar›n›, anlay›fl ve alg›lay›fllar›n› da
günümüze tafl›maktad›r. Örne¤in, eski Uygur Türkleri taraf›ndan Türk Runik yaz›-
s› ile kitap biçiminde yaz›lan ve Runik yaz› ile kâ¤›da yaz›lm›fl tek eser olarak gü-
nümüze kadar gelen bir fal kitab› olan Irk Bitig, fal gelene¤inin eski Türk toplu-
luklar› aras›nda da yaflad›¤›n›, o dönemlerde nelerin u¤urlu, nelerin u¤ursuz say›l-
d›¤›n› bizlere haber vermektedir. Irk Bitig, eski Uygur Türklerinin sadece dilleriy-
le ilgili de¤il kültürleri ve yaflam tarzlar›na dair de bilgiler içermektedir. Fallardan,
kötü talihten kurtulmak için kurban kesme, eve ba¤l›l›¤›n önemi, gördü¤ü zarar-
dan ders almayan›n daha kötü olaca¤› gibi inanma biçimleri ve de¤er yarg›lar›n›n
varl›¤›n› ö¤reniyoruz. Fal metinlerinde at, kuzgun, deve, hüthüt kuflu, tarla kuflu,
öküz, koyun, kaplan, flahin, kar›nca, tavflan, geyik, tilki, turna kuflu, su kuflu, ayg›r
vb. hayvan figürlerinin s›kça kullan›lmas›, dönemin yaflam biçimi ve co¤rafyas›
hakk›nda; tanr› ile konuflma ya da tanr›n›n konuflmas› biçiminde olan fallarsa
inanç sistemi hakk›nda ipuçlar› vermektedir.

K›rk yedinci fal:

“Er ümeleyü barmifl. Tengrike sokuflmifl. Kut kolmifl. Kut birmifl. Ag›l›ngta y›lk›ng bol-

zun! Özüng uzun bolzun! timifl. Ança bilingler: Edgü ol.”

Adam›n biri konuklu¤a gitmifl. Yolda tanr›ya rastlam›fl. Ondan flans dilemifl. (tanr›

da ona) flans vermifl. A¤›l›nda atlar›n olsun, ömrün uzun olsun demifl. Öylece bili-

niz. Bu fal iyidir.

K›rk sekizinci fal:

“Kar› yol tengri men. S›nuk›ng›n sapar men, üzükingin ulayur men. ‹lig itmifl men.

Edgüsü bolzun tir.”

Yol tanr›s›y›m. Senin k›r›klar›n› onar›r›m. Ç›k›klar›n› yerine oturturum. (Nitekim)

ülkeyi de düzene sokmuflum. Hay›rl›s› olsun der. Öylece biliniz (Tekin, 2004: 23-24).

Benzer flekilde, Türklerin ‹slamiyet’i kabul etmesinden sonra oluflturulan edebî
ürünler de yeni dâhil olunan kültürel çevreye ait yaflam tarzlar›n›, inanma biçimle-
rini, kabulleri; baflka bir ifadeyle ‹slam dini ekseninde oluflturulan yeni kültür da-
iresinin, Türklerin yaflam tarz›ndaki yans›malar›n› bizlere aktar›r. ‹lk Türkçe eser-
lerden biri olan Kutadgu Bilig’de, dürüst insan› tan›mlamak üzere kullan›lan “tafl›
teg içi ol içi teg tafl›/bu yangl›g bolur ol köni, ç›n kifli” (Arat, 1991: 103) [d›fl› içi gi-
bidir içi de d›fl›/böyle olur o dürüst, erdemli kifli]; “Bu Ay told› ayd› söz asg› ulug/yi-
rinçe tüflürse bedütür kulug” (117) [Bu Ay Told› söyledi: Sözün faydas› büyük/ye-
rinde söylenirse insan› yüceltir] vb. ifadeler, o dönemin kabullerini, de¤er yarg›la-
r›n›, etik anlay›fllar›n› bilmemize imkân verir. 
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Dil ve kültür aras›ndaki iliflki, bu iliflkinin yönü ve gerçekleflme biçimi her dö-
nemde araflt›rmac›lar›n dikkatini çekmifl; konu en iddial› boyutuyla, bir dilin sesle-
ri, sözcükleri ve söz dizimi ile o dili konuflanlar›n dünyay› alg›lama, tecrübe etme
biçimleri ve davran›fl kal›plar› aras›nda do¤rudan bir iliflki oldu¤u fleklinde, antro-
pologlar ve dilbilimciler taraf›ndan tart›fl›lm›flt›r. Dil ve kültürel davran›fllar ve dü-
flünme biçimleri aras›ndaki iliflkiyi tart›flan meflhur bir kuram, Whorf Varsay›m› ya
da Sapir-Whorf Varsay›m› olarak bilinen kuramd›r. Bu kurama göre dil; düflünce-
yi, toplumsal davran›fllar› ve toplumsal davran›fl örüntülerini belirleyen bir kal›pt›r.
Bu durumda bir dilin yap›s›, o dili konuflanlar›n dünya görüfllerini de belirlemek-
te ve biçimlendirmektedir (Wardhaugh, 1998: 217). Lee Whorf’a (1998: 219, 221)
göre dil, sadece düflüncelerin ifade edildi¤i bir araç de¤il, ayn› zamanda düflünce-
yi flekillendiren, bireylerin zihinsel aktivitelerini yönlendiren bir program veya reh-
berdir. Düflünmek, rasyonel bir eylem olsa da o dilin gramerinden ba¤›ms›z de¤il-
dir. Dil, gerçekli¤i süzen bir filtre oluflturarak toplumlar›n kendilerini saran dünya-
y› alg›lama biçimini ve dünya görüflünü belirlemektedir. Bu nedenle, farkl› dilleri
konuflan insanlar›n dünyay› alg›lama biçimleri, de¤er yarg›lar› ve kültürel davran›fl-
lar› da farkl›d›r. 

Kültür ve dil aras›ndaki etkileflimin di¤er boyutu ise kültürlerin diller ve dil
davran›fllar› üzerinde belirleyici bir rolünün bulundu¤u yönündedir. Bir toplumun
kültürü, gizli bir toplumsal sözleflme ve örtük kurallar bütünü oluflturarak o top-
lumun dil ve iletiflim davran›fllar› üzerinde yönlendirici bir etkiye sahip olur. Fark-
l› arka plana ve kültürel davran›fllara sahip olan insanlar›n konuflmalar›nda kültür-
leraras› farkl›l›klardan kaynaklanan yanl›fl anlamalar olabilir. Kültürleraras› ileti-
flim konusunu ele alan dilbilim çal›flmalar›nda, yabanc› bir dili ö¤renen insanla-
r›n, yeni ö¤rendikleri dili ne kadar iyi konuflabilseler de kültürel farkl›l›klara da-
yal› bariyerlere tak›labildikleri, iletiflimde kültürel kaynakl› yanl›fl anlamalar›n ger-
çekleflebildi¤i belirtilir (Hall, 1974: 143). Farkl› kültürlerden gelen insanlar›n dil
davran›fllar›, vücut dilleri, jest ve mimikleri dahi farkl› olabilmektedir. Toplumlar-
da iletiflimin arka plan›n› oluflturan örtük kültürel de¤erler, bir dilin gramerini ve
kelimelerini ö¤renmekten çok daha farkl› bir ö¤renme süreci olan kültürel ö¤ren-
meyle fark edilebilmektedir.

Dilsel davran›fl kal›plar›n›n kültürden kültüre farkl›l›k göstermesinin kültürleraras› ileti-
flime yans›malar›na iliflkin Ayhan Selçuk’un “Kültürleraras› ‹letiflim Aç›s›ndan Gündelik
‹letiflim Davran›fllar›” adl› çal›flmas›n› genel a¤daki www.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler
adresinden okuyabilirsiniz.

Kültürün dile yans›d›¤›n› gösteren en tipik örneklerden biri tabular ve örtmece
sözlerdir. Kültürler, zaman zaman baz› kavramlar›n konuflmada dillendirilmesine
izin vermezler. Bu durum, söz konusu kavramlar›n o toplumda olmamas›ndan de-
¤il, konuflulmas› durumunda toplumun bundan zarar görece¤i, u¤ursuzluk gelece-
¤i vb. inançlardan ya da konuflulmas›n›n etik olmayaca¤› kayg›s›ndan ileri gelir.
Bir kavram›n söylenmesinin yasak oldu¤u durumlara tabu, dolayl› olarak söylen-
mesine ise örtmece denilmektedir (Wardhaugh, 1998: 326).

Türkçede kullan›lan örtmece sözlere örnekler bulunuz.
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D‹L VE TOPLUM
Dilin toplumsal bir iletiflim sistemi olmas›, toplumla ilgili birçok ögenin dilde de
karfl›l›k bulmas›na sebep olur. Toplumsal statü, yafl, e¤itim, toplumsal roller, cin-
siyet vb. toplumsal ögeler, bireylerin dil davran›fllar›n› da etkilemektedir. Dil, id-
rakî oldu¤u kadar toplumsal bir süreçtir. Bu nedenle dili biçimlendiren birtak›m
toplumsal etkenlerden söz etmek ve iletiflimi yorumlarken bu etkenleri de dikka-
te almak gerekir. Toplum, dil kullan›m›n› iki yönde kontrol eder. Birincisi bir dizi
norm üretir. Bu normlar› az ya da çok ö¤renir ve takip ederiz. ‹kincisi normlara
uymak için motivasyon sa¤lar. Bu tür bir motivasyon, içinde bulunulan toplumsal
duruma uygun konuflma biçimlerinin seçilmesine yard›mc› olur (Hudson, 1996:
119). Toplumsal ögelerin, dil kullan›m› üzerinde izlenebilen etkilerini toplumdil-
bilim incelemektedir.

‹nsanlar farkl› toplumsal ortamlarda, farkl› amaçlar için, farkl› dil biçimlerini
kullan›rlar. Örne¤in birey, isteme eylemini gerçeklefltirmek için evde, okulda, res-
mî ya da samimi buldu¤u ortamlarda ayn› dilin farkl› de¤iflkelerini ya da biçimlerini
kullanabilir. Konuflma ortam›na ve iletiflime kat›lanlar›n durumuna göre tercih edi-
len bu konuflma biçimlerinin her birine durumsal dil türü denir. Dilde görülen bu
tür çeflitlilikler ço¤u durumda, iletiflim içindeki bireylerin e¤itimleri, statüleri, top-
lumsal rolleri, kültürel arka planlar›, toplumsal güçleri, cinsiyetleri gibi toplumsal
ögelerin etkisi ile meydana gelir. Dil kullan›m›n› etkileyen ve sözcelerin anlamlan-
d›r›lmas›nda belirleyici olan tüm bu ögeleri genel olarak toplumsal ba¤lam diye
adland›rmak mümkündür. Toplumdilbilim çal›flmalar› varyantlaflmay› (çeflitlilik)
önemsedi¤i için çeflitlili¤in gerçekleflti¤i her türlü toplumsal ba¤lama de¤er verir. 

Toplumdilbilim çal›flmalar›nda bölgesel diyalektlerin yan› s›ra toplumsal diya-
lektlerin yani sosyolektlerin varl›¤›na da vurgu yap›lmaktad›r. Bu ba¤lamda bir
bölgeden di¤erine farkl›laflan konuflma biçimleri bulundu¤u gibi bir toplumsal kat-
mandan di¤erine, bir cinsten di¤erine ya da bir e¤itim düzeyinden di¤erine de¤i-
flebilen konuflma biçimlerinin de oldu¤u ve bir insan›n birden fazla konuflma biçi-
minin olup bunlardan hangisini ne zaman kullanaca¤›na dair bir dizi toplumsal be-
lirleyenin bulundu¤u gibi ilgi çekici konular üzerinde durulmaktad›r (Trudgill,
2000; Wardhough 1998).

Bireylerin hangi toplumsal ba¤lamlarda hangi konuflma biçimlerini tercih etti¤i
ya da tercih edilen konuflma biçimlerinin birtak›m toplumsal anlamlara sahip olup
olmad›¤› da dil ve toplum aras›ndaki iliflkinin bir yönünü oluflturur. Konuflurken
neyi nas›l söyleyece¤imiz, hangi cümle türlerini, hangi sözcükleri ya da sesleri kul-
lanaca¤›m›z yönünde bir dizi tercih yapar›z. Nas›l söyledi¤imiz de en az ne söyle-
di¤imiz kadar önemlidir. Zamir kullan›m›nda sen/siz tercihi, hitap biçimleri, neza-
ket stratejileri vb. dil bilimsel tercihler, içinde toplumsal anlam ve mesajlar› da ba-
r›nd›rmaktad›r (Wardhaough, 1998; König 1990). Eklemeli bir dil olan Türkçede
bu tür tercihler, yaln›z sözlüksel birimlerden de¤il birtak›m son ekler üzerinden de
izlenebilmekte, dinleyiciye dayan›flma, yak›nl›k ya da tersine mesafe ve farkl›l›k
yönünde mesajlar vererek ifadenin yorumunu etkileyebilmektedir.

Aile büyüklerinizle, yafl›tlar›n›zla, resmî kurumlardaki görevlilerle ne flekilde konufltu¤u-
nuzu, onlarla konuflurken hangi hitap biçimlerini kulland›¤›n›z› ve bu kullan›mlar›n top-
lumsal anlamlar›n› de¤erlendiriniz.
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Sosyolekt ya da sosyal
diyalekt denilen kavram,
belirli sosyal gruplar
taraf›ndan kullan›lan
konuflma biçimlerini
karfl›lamak üzere
kullan›lmaktad›r. Örne¤in
cinsiyet, yafl, ekonomik
düzeye göre çeflitlilik
gösteren konuflma
biçimlerinden her biri birer
sosyolekttir.
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Dil kullan›m› üzerinde etkili olan toplumsal unsurlardan biri de konuflan birey-
ler aras›ndaki toplumsal mesafedir. Toplumsal mesafe, konuflur ve dinleyici aras›n-
daki toplumsal s›n›r› derinlefltirerek konuflurun otoritesine ve toplumsal statüsüne
dinamizm kazand›r›r. Bu nedenle kimi ba¤lamlarda, dinleyiciye aradaki toplumsal
s›n›r› ve statü fark›n› hat›rlatmak ve hissettirmek için konuflur taraf›ndan özellikle
kullan›l›r: “Ayfle Han›m, bu evraklar› en k›sa zamanda ço¤alt›n.” “Ayfle bu evrak-
lar› en k›sa zamanda ço¤alt.” Bu tür çeflitlilikler, bir konuflma durumunda konu-
flurun dinleyici ile olan iliflkisi ve bizzat kendilerini nas›l tan›mlad›¤› ile ilgili ipuç-
lar› da verir (Giles ve Coupland, 1991: 3).

Toplumsal mesafe veya yak›nl›k ba¤lam›nda önemli bir kuram olan ba¤daflt›r-
ma kuram›ndan da k›saca söz etmekte yarar var. ‹nsanlar birbirleriyle konuflurken
konuflmalar› birbirine benzer hâle gelir. Yani konuflurun tarz› konufltu¤u kiflinin
stili ile birleflir. Bu süreç konuflma ba¤daflmas› olarak adland›r›l›r. Bu da özellikle
konuflur hitap etti¤i kifliden hofllanm›flsa ya da onu memnun etmek istiyorsa ger-
çekleflir. Konuflma tarz›n› karfl›dakine yaklaflt›rmak bir bak›ma kibarl›k stratejisidir.
Yani hitap edilenin tarz› kabul edilebilir ve taklit etmeye de¤er anlam›na gelir
(Holmes, 1992: 255). ‹nsanlar be¤endikleri insanlar›n konuflmalar› ile kendi konufl-
malar›n› ba¤daflt›rd›klar› gibi bunun tam tersini yaparak konuflmalar›n› farkl›laflt›-
rabilirler. Farkl›laflt›rma, genellikle konuflurlar›n görüfl ayr›l›¤› yaflad›¤› durumlarda,
politik nedenlerle ya da statü üstünlü¤ünü vurgulamak, ilgi çekmek gibi kayg›lar-
la yap›labilir (Holmes, 1992: 297, 298). Durumu basit bir örnekle somutlaflt›ral›m.
Uzun y›llar önce memleketinden ayr›lan ve e¤itimini, standart dilde ve büyük fle-
hirlerde alan bir kiflinin, kendi yöresine döndü¤ünde yöresel a¤›zla konuflmay› ter-
cih etmesi, çevresindekilere yak›nl›k ve dayan›flma mesaj› verecektir. Ayn› kiflinin,
edindi¤i standart biçimle konuflmay› tercih etmesi ise karfl› tarafta toplumsal mesa-
fenin derinleflti¤i hissini uyand›rabilir. 

Dil ve toplum aras›ndaki iliflkinin bir baflka görünümü de toplumsal nezakettir.
Toplumsal nezaket mesafe, sayg›, dayan›flma, yak›nl›k vb. toplumsal iliflkilerin ile-
tiflim kodunda birtak›m karfl›l›klar buldu¤u ve birden fazla stratejisi olan bir olgu-
dur. Dil bilimsel aç›dan nazik olmak, kiflilerle aram›zdaki toplumsal iliflkinin gerek-
lerine uygun biçimde konuflmakt›r. Uygun olmayan dil bilimsel seçimler kaba ola-
rak düflünülür (Holmes, 1992: 97). Levinson, nezaketin üç ana stratejisinden bah-
seder: Negatif nezaket, pozitif nezaket ve örtük nezaket (Brown ve Levinson:
2004). Bu stratejiler ‘onur’ kavram›yla yak›ndan iliflkilidir.

Negatif nezaket, toplumsal statü ve mesafeye fark›ndal›k gösterilen; konuflurun
dinleyiciyle aras›ndaki toplumsal mesafeyi korudu¤u, daha resmî stratejilerden
oluflur: Kap›y› kapatabilir misiniz? Lütfen evraklar› imzalay›n vb. Negatif nezaket
dinleyici üzerinde bask› oluflturmamak ve istenilen ifli yap›p yapmamak konusun-
daki özgürlük alan›n› daha genifl tutmak amac›yla gerçeklefltirilen nezaket strateji-
lerini içine al›r; konuflur ve dinleyici aras›ndaki toplumsal mesafenin fazla oldu¤u
durumlarda kullan›l›r. Burada negatif, olumsuzluk anlam›nda de¤ildir. Negatif ne-
zaket stratejilerinin iletiflim ortam›na ç›k›fl› daha dolayl› ifadelerle gerçekleflir: Pen-
cereyi açabilir misiniz?

Pozitif nezaket ise, sosyal mesafenin azald›¤›, yerini yak›nl›¤›n ve dayan›flma-
n›n ald›¤›, daha az resmî stratejilerden oluflmaktad›r: Abla flunu ver, ekme¤i uzat-
sana vb. Buradan hareketle, toplumsal statü ve mesafeye fark›ndal›k kadar, top-
lumsal yak›nl›k ve dayan›flmaya fark›ndal›¤›n da nezaket olgusunun bir parças› ol-
du¤u anlafl›l›r. Örtük nezaketle kastedilense konuflurun dinleyiciyi bask› alt›na al-
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madan, iste¤ini örtük bir biçimde, sezdirerek anlatmas›d›r (Brown ve Levinson,
2004). Sezdirmeler, genellikle do¤rudan söylenmesi konuflur taraf›ndan çekinceli
görülen durumlarda tercih edilmektedir. Bu strateji, ifadeyi yumuflatabilece¤i gibi
do¤rudan reddedilme riskini de büyük oranda azalt›r. 

Nezaket stratejilerinden hangisinin kullan›laca¤› toplumsal belirleyenlere, özel-
likle de konuflur ve dinleyici aras›ndaki toplumsal iliflkilere; ayr›ca mesaj›n içeri¤i-
ne göre de belirlenir. Konu birçok disiplinle ilgilidir; ancak bu disiplinlerin bafl›n-
da toplumdilbilim gelir (Brown ve Levinson, 2004). 

Toplum ve dil iliflkisini etkileyen ögelerden biri de toplumsal a¤d›r. Toplumsal
a¤, bir kiflinin di¤er insanlarla yaflad›¤› iliflkiler toplam› ya da bireylerin etraf›nda
oluflan iliflki örüntüleri (Milroy, 1987: 105) biçiminde tan›mlanabilir. ‹nsanlar ara-
s›ndaki iliflkilerin yap›s› ve türü farkl›l›k gösterir. Bu iliflkiler yak›nl›k/kaynaflma bi-
çiminde ise bu yo¤un ve çok yönlü bir toplumsal a¤a iflaret eder. Bunun anlam›
toplumsal a¤daki kiflilerin birço¤unun birbiri ile yak›n olmas› ve bu yak›nl›¤›n çok
yönlü olmas›d›r. Örne¤in iki kiflinin hem ifl arkadafl› hem de komflu olmas› gibi.
Yo¤un toplumsal a¤lar›n norm oluflturucu bir rolü vard›r; insanlarla gerçeklefltiri-
len her iletiflim, bir çeflit sorumluluk duygusu gelifltirir ve bu durum, bu a¤daki in-
sanlar› bask› alt›na al›r. Toplumsal a¤ içinde oluflan bu normlar toplumsal normla-
ra da kar›fl›r. Örne¤in a¤daki kifliler dayan›flmay› göstermek üzere daha yerel ko-
nuflurlar. Bireylerin konuflmalar›n›n, onlar›n ait oldu¤u sosyal a¤larla iliflkili olma-
s› flafl›rt›c› de¤ildir. Yetiflkin insanlar birden fazla sosyal a¤a ait olduklar›nda, bir
a¤dan di¤erine geçtiklerinde, fark›nda olmadan konuflma biçimlerinin de de¤iflti¤i
gözlenir (Holmes, 1992: 204).

Dille toplumsal kimlikler ve toplumsal roller aras›nda da iliflki vard›r. Bireylerin
toplumsal kimlikleri, bütün toplumsal rollerinden oluflan karmafl›k bir yap›d›r. Bu
kimlikler bazen bireylere dayat›lmakta; bazen de kendileri taraf›ndan seçilmektedir.
Kimlikler kiflilerin milliyeti, e¤itimi, yafl›, cinsiyeti gibi birçok unsurla ilgili olabilir.
Toplumsal kimlikler dinamiktir. E¤itim, tecrübe vb. nedenlerle de¤iflebilmektedir.
Dil ise kimliklerin göstergesidir. Konufltu¤umuz insanlar hakk›nda, sadece dillerin-
den yola ç›karak bilgi sahibi olabilir, muhatab›m›z›n diline bakarak nereli, nas›l ve
hangi görüflten oldu¤unu tahmin edebiliriz (Develi, 2006: 32). Kulland›¤›m›z keli-
meler; konuflma tarzlar› gibi, toplumsal rollerimiz ve kimliklerimiz hakk›nda ipucu
vermektedir.

Dil, toplumsal kimliklerin flekillendirilmesinde de önemli roller üstlenir. Her
yenilenme ve yeni bir söylem infla etme faaliyeti dille bafllar. Bu nedenle ba¤›ms›z-
l›¤›n› kazanan ülkelerde dil, ba¤›ms›z kimlik inflas›n›n en temel arac› olarak görü-
lür ve bu do¤rultuda dil politikalar› gelifltirilir. Bunun en tipik örneklerinden biri,
1991 y›l›nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤inin da¤›lmas›ndan sonra yeni ku-
rulan Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerin,
kendi dillerini resmî dil ilan etmeleri ve ulusal kimliklerini, ulusal dilleri ekseninde
oluflturmalar›d›r. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra kurulan ‹srail’in millî kimliklerinin
bir göstergesi olarak 2000 y›ld›r dinî metinler ve klasik literatür d›fl›nda kullan›lma-
yan bir dil olan ‹braniceyi yeniden diriltme giriflimi, ulus kimliklerinin oluflturulma-
s›nda dilin ne derece önemli oldu¤unu göstermektedir. Cumhuriyetin ilan› sonra-
s›nda, 1932 y›l›nda Türk Dili Tetkik Cemiyetinin (Türk Dil Kurumu) kurulmas› ve
Türk dil devrimi ile dilimizdeki Arapça ve Farsça sözcüklerin dilden ay›klanarak bu
sözcüklerin yerlerini alabilecek Türkçe sözcüklerin türetilmeye çal›fl›lmas›, ayr›ca
Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesi, yeni kurulan Türk devletinin kimlik
inflas›n›n yönünü de göstermektedir. Dil ve alfabe, millî kimliklerin oluflturulmas›n-
da ve yönünün belirlenmesinde kritik öneme sahip unsurlar›n bafl›nda gelir.
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Türk dil devrimiyle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi edinmek istiyorsan›z Zeynep Korkmaz’›n Türk
Dili Üzerine Araflt›rmalar I adl› kitab›ndaki makalelerini gözden geçiriniz. (Ankara:
Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, 1995)

Dil kullan›m› üzerinde etkili olan bir di¤er toplumsal olgu da toplumsal s›n›f ve
gruplard›r. Bu konuda verilen en tipik örneklerden biri, toplumsal s›n›f farkl›l›klar›-
n›n keskin s›n›rlarla ve çok belirgin bir flekilde olufltu¤u Hindistan’da, her bir kas-
t›n di¤erinden farkl› konuflma özelliklerine sahip oldu¤u, bir bak›ma kast diyalekt-
lerinin var oldu¤udur (Trudgill, 2000: 34).

Toplumdilbilimin son zamanlarda üzerinde durdu¤u konulardan biri de kad›n
ve erkeklerin dillerinde yap›, söz varl›¤›, tarz gibi farkl›l›klar›n olup olmad›¤›d›r.
Toplumdilbilim aç›s›ndan cinsiyet, yaln›z biyolojik de¤il, toplumsal gerçeklikte ve
dil üzerinde yans›malar bulan toplumsal bir olgu olarak görülür. Söz gelimi kad›n-
lar›n, konuflmalar›nda leylak rengi, cam göbe¤i, viflne çürü¤ü gibi ayr›nt› bildiren
renk isimlerini erkeklere göre daha fazla kullanma e¤iliminde oldu¤u söylenir
(Wardhaugh, 1998: 319). Di¤er yandan, kad›nlar›n erkeklere göre daha dolayl› ko-
nuflma biçimlerini tercih ettikleri Lakoff’tan (1973) bu yana iddia edilegelmifltir. La-
koff, kad›nlar›n dolayl› biçimler kullanmalar›n›, sonralar› çokça elefltirilen kad›nla-
r›n güçsüzlü¤ü teziyle aç›klam›flt›r. Ancak dolayl›l›k her zaman güçsüz olmaya ifla-
ret etmeyebilir. Tannen (1994: 79), dolayl›l›¤›n salt cinsiyetle iliflkilenen ve kültür-
lerden ba¤›ms›z bir olgu olmad›¤› düflüncesindedir. Ona göre erkekler de kad›nlar
kadar dolayl› konuflabilirler; ancak farkl› durumlarda farkl› yollarla dolayl› olma
e¤ilimindedirler. Baz› dillerde ise kad›nlar›n, erkeklerin kulland›¤› biçimlere oranla
daha eski biçimleri kulland›¤› gözlenmifltir. Günümüze kadar Türkçe üzerine yap›-
lan birçok çal›flmada, kad›nlar›n erkeklere oranla daha nazik olduklar›, standart bi-
çimleri kullanmaya daha e¤ilimli olduklar› sonuçlar›na ulafl›lm›flt›r (Duman ve Ka-
rasu, 1999; Bayyurt, 1999). Temelde tüm bu sonuçlar, kad›nlar›n ve erkeklerin fark-
l› sosyalleflme süreçleri yaflamalar›ndan kaynaklanmaktad›r.

Cinsiyetin biyolojik olarak de¤il toplumsal bir olgu olarak incelenmesine ilifl-
kin, tarihsel-edebî metinlerimiz üzerinden bir örnek vererek konuyu biraz somut-
laflt›rmaya ve örne¤imizi dil-kültür-toplum iliflkisi ba¤lam›nda yorumlamaya çal›-
flal›m. Türk dilinin önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut Hikâyelerinde, ka-
d›nlar›n ve erkeklerin birbirleriyle konuflma ve birbirlerine hitap etme biçimlerine
bak›ld›¤›nda hikâyelerin oluflma sürecini kapsayan tarihî dönem içerisinde Türk
kad›n›n›n toplum konumu ve dil davran›fllar›yla ilgili baz› ç›kar›mlarda bulunmak
mümkündür.

Dede Korkut Hikâyelerini okumak ve hikâyelerde tasvir edilen kültürel hayat› daha yak›n-
dan tan›mak istiyorsan›z, Muharrem Ergin’in Dede Korkut Kitab› adl› eserin baflvurabilir-
siniz. (‹stanbul: Bo¤aziçi Yay›nlar›,  2001)

Dede Korkut Hikâyelerinde ortaya ç›kan kad›n tipi ‹slamiyet öncesi Türk top-
lumsal yap›s›n› daha fazla yans›tmaktad›r. Dede Korkut Hikâyelerinde kad›n, da-
hil oldu¤u her toplumsal ba¤lamda çekinmeden konuflabilmekte, duygu ve dü-
flüncelerini, tercihlerini aç›kça dile getirmekte, evlilik kurumu içerisinde kad›n›n
görüflleri dikkate al›nmaktad›r. Örne¤in Dirse Han O¤lu Bo¤aç Han hikâyesinde,
Bay›nd›r Han’›n verdi¤i büyük davette, evlad› olmad›¤› için kara çad›ra oturtulan
Dirse Han’›n yapt›¤› ilk ifl, ota¤›na dönüp kar›s› ile konuflmak, fikirleflmek olur.
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Dirse Han, hikâyedeki ifadeyle, difli ehlinüh sözüyle hareket eder ve dile¤ine ula-
fl›r. Kad›n ve erkek aras›ndaki bu dayan›flma, günümüz toplumsal yap›s› içerisin-
de s›radan gibi gözükse de hikâyelerin biçimlendi¤i dönem için önemli olmal›d›r.
Çünkü, Dede Korkut Hikâyelerinden uzun y›llar sonra, 19. yüzy›l sonlar›nda ya-
z›lan Türk romanlar›nda bile kad›nlar s›kça susma e¤ilimi göstererek bir roman
dekoru gibi dururlar. Bu kad›nlar, kendi kaderini çizme, tercihlerini yaflama geçir-
me gücüne sahip de¤illerdir. ‹stedikleri kiflilerle evlenemez, birçok engelle karfl›-
lafl›rlar (bkz. Següzeflt, ‹ntibah). Oysa Dede Korkut Hikâyelerinde kad›n, kiminle
evlenece¤ine kendi karar verir. Evlenece¤i kiflinin kahramanl›¤›n›, yi¤itli¤ini s›-
nar; onunla savafl›r, güreflir. Örne¤in Bay Büre Beyo¤lu Bams› Beyrek hikâyesin-
de Ban› Çiçek; Kahl› Kocao¤lu Kan Tural› hikâyesinde de Selcen Hatun evlenme
karar›na bu yolla ulafl›r. Dede Korkut Hikâyelerinde erkeklerin kad›nlara hitapla-
r› ve kad›n-erkek konuflma parçalar›, kad›nlar›n toplumsal rolüne, toplumsal or-
ganizasyon içindeki yerine ve dönemin aile yap›s›na dair ipuçlar› vermektedir.
Kad›n›n, erke¤in gözündeki konumunu alg›layabilme noktas›nda Dirse Han’›n
efline hitab› önemlidir:

Berü gelgil baflum baht›, evüm taht›!/ Evden ç›kub yöriyende selvi boylum/ Toplug›n-

da sarmaflanda kara saçlum /Kurlu yaya benzer çatma kafllum /Kofla badem s›gma-

yan tar ag›zlum /Güz almas›na benzer al yanaklum /Kadunum, ziregüm, dölegüm.

Bu metinden de anlafl›laca¤› gibi Dirse Han için han›m› bafl›n›n baht›, evinin
taht›d›r. Bu ifadeler kad›na duyulan sayg›y› tan›klamaktad›r. 16. yüzy›lda Kanunî
taraf›ndan yaz›lan afla¤›daki gazeli okurken dildeki de¤iflimle birlikte benzer söz
kal›plar›n›n kullan›ld›¤›n› da görebilirsiniz.
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Celîs-i halvetim var›m habîbim mâh-› tâbân›m

Enîsim mahremim var›m güzeller flâh› sultân›m

Hayât›m hâs›l›m ömrüm flarâb-› kevserim adnim

Bahâr›m behcetim rûzum, nigâr›m verd-i handân›m

Neflât›m iflretim bezmim çerâ¤›m neyyirim flem'im

Turunc u nâr u nârencim benim flem'-i flebistân›m

Nebât›m sükkerim gencim cihân içinde bî-rencim

Azîzim Yûsufum var›m gönül m›sr›ndaki hân›m

Sitanbulum Karaman›m diyâr-› milket-i Rûmum

Bedahflân›m u K›pçak’›m u Ba¤dâd›m Horasân›m

Saç› vav›m kafl› yay›m gözü pür-fitne bîmâr›m

Ölürsem boynuna kan›m meded hey nâ-müselmân›m

Kap›nda çünki meddâh›m seni medh iderim dâim

Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibbîyem hofl-elhân›m

Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman)
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Kültürü ve kültürü oluflturan ögeleri aç›klaya-

bilmek

Kültür kavram›n›n insan›n ortaya koydu¤u, için-
de insan›n var oldu¤u bütün gerçekli¤i kapsayan
bir olgu olmas›, kültür kavram›n›n farkl› flekiller-
de tan›mlanmas›na neden olmaktad›r. En kapsa-
y›c› tan›m›yla kültür, bir toplumu di¤erlerinden
farkl› k›lan davran›fl kal›plar› ve yaflama biçimi;
bilgiyi, sanat›, eti¤i, gelenekleri, hukuku, al›fl-
kanl›klar› ve toplumsal yatk›nl›klar› içine alan bir
bütün; k›sacas›, bireylerin topluma kendini ka-
bul ettirebilmek için bilmesi gereken her türlü
bilgi, de¤er ve uygulamalard›r. 
Kültür, toplum taraf›ndan üzerinde uzlafl› sa¤la-
nan davran›fllar bütünüdür ve bu bütünlük, top-
lumlar için bir çeflit “ortak bilinç” de oluflturur.
“Ortak bilinç” bir toplumda “ortak” olan fleylerin
temsilidir. Ayn› kültürel davran›fllara ve davran›fl
edinme süreçlerine sahip olan insanlar, ortak
kavray›fl biçimleri ve etkileflim kurallar› sayesin-
de birbirlerini daha iyi anlar, birbirleriyle daha
kolay iletiflim kurarlar. Ortak kültürel alt yap› ve
ortak bilinç, yaflanan olaylar ve problemler kar-
fl›s›nda, insanlar›n benzer stratejiler ve davran›fl
modelleri gelifltirmesini de motive ederek toplu-
mun ortak akl›n› oluflturur. 
Toplumlar›n, geçmifl yaflamlar›ndan ve tarihten
günümüze tafl›d›klar› ve güncel hayat›n içinde
de yer bulan gelenek ve görenekleri, do¤ruyu,
yanl›fl›, hakl›y› haks›z› ay›rma biçimleri olan etik
de¤erleri ve ahlak anlay›fllar›, ö¤retileri, de¤er
yarg›lar›, sembolleri, dünya görüflleri, dinleri,
iliflki örüntüleri ve davran›fl kal›plar›, uygulama-
lar›, teflkilatlanma biçimleri, dilleri, edebiyatlar›,
halk danslar›, el sanatlar›, musiki, minyatür vb.
o toplum taraf›ndan üretilen ve kendi millî kim-
likleri çerçevesinde belirli bir estetik ve tarz ka-
zanan sanatlar, kültürü oluflturan unsurlardan
belli bafll›lar›d›r.

Kültürün zaman içindeki de¤iflmelerine dair tes-

pitlerde bulunabilmek

Kültürler devingendir, zaman içerisinde yeni ih-
tiyaçlara ba¤l› olarak de¤iflir ve güncellenir. Kül-
türel de¤iflmeler çok çeflitli nedenlerle gerçekle-
flebilir. Baflka kültürlerle karfl›laflma ve etkile-
flim, ekonomik, sosyo-politik ve teknolojik de-
¤iflmeler vb. Teknik alanda ortaya ç›kan yenilik-
ler, baz› kültürel ögelerin ifllevinin yok olmas›na
sebep olabilmektedir. Çeflitli alanlarda meydana
gelen de¤iflme ve geliflmeler her neslin farkl› de-
neyimler yaflamas› ve geleneksel kabul edilen
de¤erlerin, zaman zaman yaln›z bir önceki nesil
taraf›ndan korunup ve yaflat›labilmesiyle de so-
nuçlanabilmektedir. Yeni nesillere, yeni e¤ilim-
ler nüfuz etmektedir. Bu nedenle, nesiller de¤ifl-
tikçe kültürler ve dünya görüflleri de de¤iflerek
güncellenmektedir. Bütün bunlardan, kültürlen-
me ya da kültürel davran›fl edinme süreçlerinin,
toplumlar›n ihtiyaçlar›na ve beklentilerine göre
de¤iflerek devam eden, devingen süreçler oldu-
¤u anlafl›l›r.
Türk kültür tarihinde meydana gelen kültürel
de¤iflme ve geliflmeleri, farkl› motiflerin yönlen-
dirdi¤i görülür. Eski Uygur Türklerinin Manihe-
izm ve Budizm dinlerini kabul etmesi, 10. yüz-
y›ldan itibaren Türklerin ‹slam dinini benimse-
mesi, 18. yüzy›lda yüzünü Bat› medeniyet daire-
sine çevirmesi ve Cumhuriyet’in kurulmas›yla
gerçeklefltirilen köklü de¤ifliklikler, Türk kültür
tarihinin dönüm noktalar›n› oluflturan belli bafll›
olaylard›r.

Özet
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Dil ve kültür ile dil ve toplum aras›ndaki iliflkiyi

de¤erlendirebilmek 

Dil ve kültür aras›nda birbirini yaratma, birbiri-
nin varl›¤›na ve devingenli¤ine kaynak ve ortam
oluflturma biçiminde organik bir iliflki bulunur.
Dil, kültürün varl›¤›n› ve devaml›l›¤›n› sa¤lamak,
sözlü ve yaz›l› kültür ögelerini bizzat yaratmak,
kültürel ögeleri sonraki nesillere tafl›mak vb. ifl-
levleri yerine getiren, kültüre ait en temel unsur-
lardan biridir. 
Dil ve kültürel davran›fllar aras›ndaki iliflkiyi tar-
t›flan meflhur bir kuram, Whorf Varsay›m› ya da
Sapir-Whorf Varsay›m› olarak bilinen kuramd›r.
Bu kurama göre dil, düflünceyi, toplumsal davra-
n›fllar› ve toplumsal davran›fl örüntülerini belirle-
yen bir kal›pt›r. Bu durumda, bir dilin yap›s›, o
dili konuflanlar›n dünya görüfllerini de belirle-
mekte ve biçimlendirmektedir.
Kültür ve dil aras›ndaki etkileflimin di¤er boyutu
ise kültürlerin diller ve dil davran›fllar› üzerinde
belirleyici bir rolünün bulundu¤u yönündedir.
Bir toplumun kültürü, gizli bir toplumsal sözlefl-
me ve örtük kurallar bütünü oluflturarak o toplu-
mun dil ve iletiflim davran›fllar› üzerinde yönlen-
dirici bir etkiye sahip olur.
Dil ve toplum iliflkisine gelince, toplumsal statü,
yafl, e¤itim, toplumsal roller, cinsiyet vb. toplum-
sal ögeler, bireylerin dil davran›fllar›n› da belirli
oranlarda etkilemektedir. Bu nedenle dili biçim-
lendiren birtak›m toplumsal etkenlerden söz et-
mek ve iletiflimi yorumlarken bu etkenleri de dik-
kate almak gerekir. Toplumsal etkenler, insanla-
r› içinde bulunulan toplumsal duruma uygun ko-
nuflma biçimlerini seçmeye yöneltir. Toplumsal
ögelerin, dil kullan›m› üzerinde izlenebilen etki-
lerini toplumdilbilim incelemektedir.
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1. Kültürle ilgili olarak, afla¤›daki yarg›lardan hangisi
yanl›flt›r?

a. Kültür, bir toplulu¤u, bir cemiyeti millet yapan,
onu di¤er milletlerden farkl› k›lan hayat teza-
hürlerinin bütünüdür.

b. Kültür, insanlar›n kendi yaratt›klar›, kabul gör-
müfl toplumsal davran›fllar› içine al›r. 

c. Kültürel ögeler, bir insan›n yaflam›nda miras
edindi¤i, babadan o¤ula geçen maddi veya ma-
nevi ögelerden oluflur.

d. Toplumlar çeflitlendikçe ve ayn› toplum içinde
kurumlar›n ifllevleri farkl›laflt›kça ve ço¤ald›kça,
çeflitli kültür düzeyleri de ortaya ç›kar.

e. Kültür, dünyadaki bütün insanlar›n paylaflt›¤›
evrensel davran›fllar bütünüdür. 

2. Afla¤›dakilerden hangisi kültürü oluflturan ögeler-
den biri de¤ildir?

a. Dil
b. El sanatlar›
c. ‹nançlar
d. Bilimsel araflt›rmalar
e. Yöresel k›yafetler

3. Afla¤›dakilerden hangisi maddi kültür ögelerinden
biridir?

a. Geleneksel el sanatlar› 
b. Dünya görüflü
c. Etik 
d. ‹nançlar
e. Davran›fl kal›plar›

4. Afla¤›dakilerden hangisi manevi kültür ögelerinden
biridir?

a. Geleneksel el sanatlar›
b. Geleneksel k›yafetler
c. Ahlaki de¤erler
d. Mimari
e. Yöresel yemekler

5. Afla¤›dakilerden hangisi Türk kültür tarihinin dö-
nüm noktalar›ndan biri de¤ildir?

a. Eski Uygur Türklerinin Maniheizm ve Budizm
dinlerini kabul etmeleri

b. Sanayi devrimi 
c. 10. yüzy›lda Karahanl›lar›n ‹slamiyet’i kabul et-

mesi
d. 18. yüzy›lda Bat› kültür ve medeniyet dairesinin

örnek al›nmaya bafllanmas›
e. Cumhuriyetin kurulmas›

6. Afla¤›dakilerden hangisinin kültür de¤iflmelerine
yöneltici etkisi oldu¤u söylenemez?

a. Baflka kültürlerle etkileflim
b. Ekonomik de¤iflmeler
c. Tercüme faaliyetleri
d. Sosyo-politik de¤iflmeler
e. Psikolojik etkenler

7. Afla¤›dakilerden hangisi, baflka dillerden Türkçeye
çevrilen eserlerden de¤ildir?

a. Telemak
b. Maytrisimit
c. Bilge Ka¤an Yaz›t›
d. Altun Yaruk
e. Seküz Yükmek

8. Dil ve kültür aras›ndaki iliflkiye dair afla¤›daki yarg›-
lardan hangisi söylenemez?

a. Dil ve kültür aras›nda, birbirini yaratma, birbiri-
nin varl›¤›na ve devingenli¤ine kaynak ve ortam
oluflturma yönünde organik bir iliflki bulunur.

b. Dil ve kültür aras›ndaki iliflki, tamam›yla ekono-
mik faktörlerin kontrolü alt›ndad›r. 

c. Dil, sözlü ve yaz›l› kültür ögelerini yarat›r.
d. Dil, kültürel ögeleri sonraki nesillere tafl›r.
e. Bir toplumun kültürü, gizli bir toplumsal sözlefl-

me ve örtük kurallar bütünü oluflturarak o top-
lumun dil ve iletiflimi üzerinde etkili olur.

Kendimizi S›nayal›m
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9. Tabular ve örtmece sözler, afla¤›daki durumlardan
hangisinde ortaya ç›kabilir?

a. Kültürler baz› kavramlar›n konuflulmas›na izin
vermediklerinde

b. Önemli dönüm noktalar›nda
c. Kültür de¤iflmelerine ba¤l› olarak
d. Kültürel farkl›l›klar nedeniyle ortaya ç›kan ileti-

flim aksamalar›nda
e. Kültürel ögelerin sonraki nesillere tafl›namamas›

durumunda

10. Dil ve toplum aras›ndaki iliflkiyle ilgili olarak, afla-
¤›dakilerden hangisi söylenemez?

a. Dil, biliflsel oldu¤u kadar toplumsal da olan bir
olgudur.

b. Toplumsal unsurlar›n dil kullan›m› üzerindeki
etkilerini toplumdilbilim inceler.

c. Toplumsal kimliklerimiz konuflmam›z› etkile-
yebilir.

d. Dillerde bireylerin e¤itim, statü ve toplumsal rol-
lerine, kültürel arka planlar›na ba¤l› de¤iflmele-
rin olmas› beklenemez. 

e. Cinsiyet, toplumsal bir olgu olarak dil kullan›m›-
n› etkileyebilmektedir. 

Yaflam›n ‹çinden

Yaz›n›n Gölgesindeki Kültür

Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan m›? Net bir

cevab› olmad›¤›n› bilmemize ra¤men s›kça kullan-

d›¤›m›z bir ifadedir. Çok gezenler yaz›l› bilginin

önemini göz ard› etmiyor gibi görünse de bir fleyi

iyi ö¤renmenin yolunun görmek ve yaflamaktan

ileri geldi¤ini savunurlar.

Çok okuyanlar ise gezerek harcayacaklar› vakitte bafl-
kalar›n›n tecrübe ve deneyimleriyle daha k›sa zamanda
daha fazla ve çeflitli bilgi ile donanabileceklerini düflü-
nürler. Asl›nda ikisinin de gerekli ve önemli oldu¤u ke-
sindir; ancak nedense görerek ö¤renmek daha basit,
yaz›ya geçirilmifl bilgiyi okuyarak ö¤renmek ise daha
zahmetli bir u¤rafl gibi görülür.

Oysaki dünya üzerinde yaz›ya geçirilmemifl, baflka bir
ifade ile kay›t alt›na al›nmam›fl birçok topluluk, birçok
kültürel uygulama ve ritüeller oldu¤u bilinmektedir. Bu
topluluklar, modern okullarda e¤itim görmemifl olabi-
lirler ancak çevreleriyle olan uyumlu iliflkileri ve göz-
lemleri sayesinde insanl›¤a ö¤retecekleri çok de¤erli
bilgilere sahiptirler.
Günümüzde bunun en canl› örneklerinden biri Türki-
ye’de göçer yaflam› büyük bir özveriyle sürdürmeye ça-
l›flan Sar›keçili Yörükleridir. Y›llard›r bin bir güçlükle
develeri ve keçileri ile yollar kat eden Yörükler bugün
de¤iflen fiziksel flartlar nedeniyle traktörleri ve kamyon-
lar› ile s›n›rl› bir bölgede göçe devam ediyor, zorlansa-
lar da yerleflmemek için direniyorlar.
Deve say›s›ndaki azalma ile birlikte art›k deve için ya-
p›lan gübürdek çanlar›, duluk ve yüz çanlar› kullan›lm›-
yor. Devenin süslenmesi için kullan›lan y›lanboncuklu
“keydirme”ler yap›lm›yor, devenin semeri olan “ha-
vut”unu yapan usta yetiflmiyor, deveye yük sararken
kullan›lan “gatibi kolanlar” kullan›lm›yor, develerin üze-
rine sar›lan “yan›fll›” desenli giysi konulan “ala” çuval-
lar, “dimi” yiyecek çuvallar› ve onlar›n üzerlerine seri-
len çullar dokunmuyor, deve tüyünden yorganlar yap›-
lam›yor. Art›k çuvallarda yükü dengelemek için “denk
yap›lm›yor”, eskisi gibi çuvallara eflyalar yerlefltirilmiyor
“ço¤flurulmuyor”. Sadece develerin say›s›ndaki azalma
bile hem maddi unsurlarda hem de dilde kelime kay›p-
lar›na neden oluyor. Sar›keçili Yörükleri “h›flt›n›p” gö-
çerlikten vazgeçmeseler de sözlü kültüre sahip bir top-
lum olduklar› için bu bilgiler de Yörüklerin belleklerin-
de kaybolmaya mahkûm gözüküyor. Örnekleri ço¤alt-
mak mümkün olsa da as›l olan göçle yo¤rulan bu gö-
çer hayat›n tecrübesinden faydalanmak gerekti¤i. Do¤a
ile sürdürülen bu yaflamda göçerin hayvanlarla ve do¤a
ile kurdu¤u ba¤›n anlafl›labilmesi…
Bu ve benzeri birçok konu ve toplulukta kültürel kay-
bolufla dur diyebilmek için daha çok gezmek, görmek,
okumak ve yaflananlar› daha sonraki nesillere ulaflt›r-
mak için yazmak gerekiyor ki bu sayede insan, çevresi-
ne ve dünyaya olan kiflisel görevini yerine getirebilsin,
dünya kültür miras›na katk›s›n› sunabilsin, kiflisel
“göç”ünü sürdürebilsin…

Kaynak: ATLAS 2011 EYLÜL SAYI 222/Yaz›n›n Gölge-
sindeki Kültür ”

“
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Ça¤dafl Kültür Üzerine

Gençli¤imde “Kültür”ün tan›m›n› yapmak bana kolay
gelirdi, bugünse bu terim beni tedirgin ediyor. ‹çinde
bulundu¤umuz yüzy›l›n bafl›nda kültür; dilbilim, edebi-
yat, felsefe, bilim, tarih, sanat, hukuk ile ilgilenmekti.
Bu dallar de¤iflikti ama hepsi ayn› anlay›fl ak›m›na ba¤-
l›yd›lar...
Oysa flimdi yeni bir döneme girmifl bulunuyoruz. Günü-
müzde kültür yaln›z bilim, biyoloji, sosyoloji, iktisat vb.nin
çeflitli yanlar›n› kapsamakla kalm›yor, ayn› zamanda tek-
nik bilimleri de elde etmek u¤rafl›n› sürdürüyor.
Kendi kendime sordu¤um soru flu: Bu iki cins kültür
yan yana geliflip sonra tek bir bütün olarak birleflebilir
mi? Yoksa bafl döndürücü bir h›zla ilerlemekte olan bi-
ri ötekini ezmeyecek mi? Torunlar›m›n ö¤renim prog-
ramlar›n› görünce, yar›n›, çocuklar›m›n torunlar›n›nkini
düflününce çekinmeden söyleyeyim, flaflk›nl›k içinde
kal›yorum. Her fleyi ö¤retmeye kalk›fl›yorlar. Kimi ola-
¤anüstü yeteneklerin d›fl›nda, dev gibi üstlerine çöken
bu kültür sald›r›s›ndan ak›llar›nda ne kalacak?
Öte yandan, daha da üzücü bir olayla karfl›lafl›yoruz.
Kültürün s›n›rlar› geniflledikçe, edebiyat, sanat sanki
kabuklar›na çekiliyorlar. Örne¤in, roman insan›n gizli
yanlar›n› incelemeye koyuluyor. Kiflinin karakterini, tu-
tumlar›n›, bafl›ndan geçenleri bir yana b›rak›p, önemse-
meyip, bilinçalt›ndaki e¤ilimlerini araflt›r›yor. Öyle ki
edebiyat›n ta kendisi diye tan›mlayabilece¤imiz kültür-
ancak buna yak›nl›k duyan küçük bir grubun ince zeka
oyunlar› say›l›yor; buna karfl›n “iletiflim araçlar›” resimli
roman, polis romanlar› boflalan bir alan› dolduruyor.
Kan›mca, bu tehlike üstüne ne kadar dikkati çeksek yi-
ne de azd›r. E¤er bu duruma göz yumarsak, ortaya ç›-
karaca¤›m›z sözde demokrat bir dünya olacak, oysa as-
l›nda en afl›r› derecede aristokrat bir az›nl›¤›n sahip ola-
bilece¤i bir dünya yarataca¤›z. Teknik ve uzmanlaflma
“kültür”ün yerini tutacak, kafa ve ruhumuzun tan›d›¤›,
diledi¤i temel de¤erler ancak birkaç ayr›cal›kl›n›n elini
uzatabilece¤i meyveler olacak.

Kaynak: Wladimir D’ormesson, “Kültür Nedir?”

(Varl›k dergisi, Ocak 1974, Çev: ‹. Gürel), Düflünsel
Yaz›lardan Seçmeler, ed. M. Ünlü, ‹nk›lap ve Aka

Yay. ‹stanbul 1980, s. 222-223.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültür Nedir?” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürü Oluflturan Ögeler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürü Oluflturan Ögeler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültürü Oluflturan Ögeler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültür De¤iflmeleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültür De¤iflmeleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kültür De¤iflmeleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dil ve Kültür” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dil ve Kültür” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dil ve Toplum” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

‹nternet üzerinden, kültür sözcü¤üyle oluflturulan söz
öbekleri arand›¤›nda Anadolu kültürü, kurum kültürü,

flirket kültürü, siyaset kültürü, e¤lence kültürü, kent

kültürü, kütüphane kültürü, yayla kültürü, yeme içme

kültürü vb. birçok örnekle karfl›lafl›r›z. Bu çeflitlilik, kül-
tür kavram›n›n, insan›n ortaya koydu¤u bütün davra-
n›fllar› içine alan bir olgu oldu¤unu, toplumlar çeflitlen-
dikçe ya da ayn› toplum içinde kurumlar›n ifllevleri fark-
l›laflt›kça ve ço¤ald›kça, çeflitli kültür düzeylerinin orta-
ya ç›kt›¤›n› gösterir.

S›ra Sizde 2

Kültüre ait temel nitelikler flu flekilde belirlenebilir: Kül-
türler toplumsald›r, belirli bir toplum ya da grup tara-
f›ndan üretilir, benimsenir ve uygulan›r. Kültürler ayn›
zamanda tarihseldir; kültürel davran›fllar birdenbire de-
¤il, tarih içerisinde, zamanla oluflur ve gelenek hâline

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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gelir. Kültürler toplumsal geneti¤in bir parças›d›r, nesil-
den nesile aktar›l›r. Kültürler toplumlara ya da milletle-
re özgüdür; her milletin ya da toplumun kendine özgü,
onu di¤er toplumlardan ay›ran kültürel davran›fllar› var-
d›r. Kültürler de¤iflebilmektedir; kültürel davran›fllar ih-
tiyaçlar do¤rultusunda de¤iflip güncellenebilmekte, ifl-
levlerini yitiren kültür ögeleri ise ya sembolik olarak
yaflat›lmakta ya da yok olmaktad›r.

S›ra Sizde 3

Kültürel de¤iflmelere sebep olan etmenlerden bafll›cala-
r›; baflka kültürlerle karfl›laflma ve etkileflim, ekonomik,
sosyolojik ve politik koflullar›n de¤iflmesi, teknolojik ve
bilimsel geliflmelerin baz› kültürel davran›fllar› ve öge-
leri etkisizlefltirerek kullan›lmaz hâle getirmesi, ihtiyaç-
lar›n de¤iflmesi, din de¤ifltirme ve tercümeler yoluyla
baflka kültürleri tan›mad›r.

S›ra Sizde 4

Türklerin 10. yüzy›lda ‹slam dinini kabul etmesinden
itibaren, dilimize Arapça ve Farsçadan birçok sözcük
girmifltir. Dilimize Arapçadan girmifl sözcüklere âdem,

acil, aciz, adi, ak›l, âlem, alet, ameliyat, dükkân, ebe-

dî, eda, edat, edebiyat, edep, fayda, fazla, f›kra, fikir;

Farsçadan girmifl sözcüklere ise dürüst, düflman, fer-

man, narin, ney, niflan, niyaz, jale, mehtap, mum, çar-

flamba, perflembe, sebze örnek verilebilir.

S›ra Sizde 5

19. yüzy›lda, Bat› dillerinden, özellikle de Frans›zcadan
Türkçeye yap›lan tercümeler, söz varl›¤›m›z› da etkile-
mifl ve bu dönemde dilimize birçok Frans›zca sözcük
girmifltir. Dilimize Frans›zcadan giren sözcüklere al-

büm, alfabe, amonyak, ampul, ansiklopedi, antipati,

apartman, egoist, egzotik, ekspres, eksper, ekvator, favo-

ri, narkoz, noter, jeneratör, jeton, mareflal, marjinal,

marfl, maske örnek verilebilir.

S›ra Sizde 6 

Türklerin tarih içerisinde en uzun süre kulland›klar› al-
fabe Arap alfabesi olmufltur. Arap alfabesi, Türkler ta-
raf›ndan, ‹slamiyet’in kabul edildi¤i 10. yüzy›ldan itiba-

ren kullan›lmaya bafllanm›flt›r. ‹slamiyet’i benimseyen
Türkler aras›nda, uzun soluklu oldu¤u kadar yayg›n
olarak da kullan›lan Arap alfabesi, Türkçenin ses siste-
mini karfl›lamada yeterli olmamas› nedeni ile Tanzimat
döneminden itibaren tart›fl›lmaya bafllan›r. Bu tart›flma-
lar›n temel noktalar›n›, Arap alfabesinin, ünsüzleri gös-
terme noktas›nda ayr›nt›l› bir sisteme sahip olmas›na
ra¤men ünlüleri göstermede yetersiz kalmas›, söz geli-
mi Arap alfabesinde, o, ö, u, ü ünlülerini gösteren yal-
n›zca bir iflaretin bulunmas›, baz› harflerin hem ünlüle-
ri hem ünsüzleri göstermesi, harekesiz metinlerde do¤-
ru okuman›n zorlu¤u, Arap alfabesiyle yazman›n kolay
olmamas›, harflerin baflta, ortada ve sonda farkl› flekil-
lerinin kullan›lmas› gibi pratik konular›n oluflturdu¤u
görülür. II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra daha da alev-
lenen alfabe konusuyla ilgili as›l fikrî haz›rl›klar ise
1923-1928 y›llar› aras›nda gerçekleflmifl ve 1928 y›l›n-
da, bugün kulland›¤›m›z Latin alfabesine geçifl karar›
al›nm›flt›r.

S›ra Sizde 7 

Örtmece sözler, kültürlerin, zaman zaman baz› kavram-
lar›n söylenmesini inançlar, u¤ursuzluk gelece¤i, toplu-
mun zarar görece¤i, etik olmayaca¤›, kaba kaçaca¤› gibi
kayg›larla hofl görmedi¤i durumlarda o kavramlar› do-
layl› olarak anlatmak için kullan›lan sözlerdir. Türkçe-
de, üç harfliler, iyi saatte olsunlar; tuvalete gitmek ye-
rine daha kibar oldu¤u için s›kça kullan›lan lavaboya

girmek gibi ifadeler, örtmece sözlere örnek say›labilir. 

S›ra Sizde 8

Gün içerisinde kimlerle konuflurken hangi konuflma
biçimlerini tercih etti¤imizi gözden geçirdi¤imizde pek
ço¤umuz aile bireyleriyle daha samimi ancak konuflu-
lan›n yafl›na göre de¤iflen konuflma ve hitap biçimlerini
kulland›¤›m›z›, resmî kurumlara baflvurdu¤umuzda ya
da sosyal statüsü bizden daha yüksek insanlarla karfl›-
laflt›¤›m›zda ise daha mesafeli ve resmî konuflma
biçimlerini tercih etti¤imizi görürüz. Arkadafllar›m›zla
konuflmalar›m›zda ise ço¤u zaman yaln›z o yafl grubu-
nun anlayabilece¤i baz› özel ifadelerin yer ald›¤› bir dil
kullan›m› dikkatimizi çeker. Bu çeflitlilik bizim dil re-
pertuvar›m›z› oluflturur.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yaflayan diller aras›nda Türkçenin yerini ve yafl›n› aç›klayabilecek,
Türkçenin tarihsel evrelerini s›ralayabilecek,
Türkçenin yaz›m›nda kullan›lan alfabeleri tan›yabilecek,
Türkiye Türkçesi kavram›n› de¤erlendirebilecek,
Atatürk’ün Türkçe ile ilgili kurdu¤u kurumlar› ve Cumhuriyet döneminde konuy-
la ilgili yap›lan çal›flmalar› aç›klayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Tarih ve dil
• Türk alfabeleri
• Türkçenin yafl›

• Türkiye Türkçesi
• Dil ve yaz›
• Atatürk ve dil politikas›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Türk Dili-I

• TÜRKÇEN‹N YAfiI 
• TÜRKÇEN‹N TAR‹HSEL

DÖNEMLER‹ 
• TÜRKÇEN‹N YAZIMINDA

KULLANILAN ALFABELER 
• TÜRK‹YE TÜRKÇES‹
• TÜRK D‹L‹ ÇALIfiMALARI 
• YAZI DEVR‹M‹ 
• ATATÜRK VE TÜRK D‹L‹

Türk Dilinin
Geliflimi ve Tarihsel
Dönemleri

3
TÜRK D‹L‹-I

    



TÜRKÇEN‹N YAfiI
Yeryüzündeki diller, çeflitli ölçülere göre s›n›fland›r›lm›fllar ve bu s›n›fland›rma sonu-
cunda “dil aileleri” kavram› ortaya ç›km›flt›r. Halen tart›flmal› olmakla birlikte Türkçe,
Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup kabul edilir. Bu kabul, Türkçenin önce-
likle Mo¤olca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca gibi Altay dilleri ile daha sonra
da Macarca, Fince vb. Ural dilleriyle akraba oldu¤u anlam›na gelmektedir.

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin Altay dillerinden ne zaman ayr›l›p ba-
¤›ms›z bir dil olarak kullan›ld›¤›na dair kesin yarg›da bulunmak mümkün de¤ildir.
‹lgi çekici bir konu olan bu “yafl” meselesi üzerine baz› görüfller vard›r, ancak her-
kesçe benimsenmifl bir tarih flimdilik söz konusu de¤ildir. Çünkü konuyla ilgili el-
de bulunan bilimsel veriler, kesin bir yafl belirlemek için yeterli görülmemektedir.
Türkiye’de pek çok bilim adam›nca kabul edilen bir görüfl; Türkçenin yafl›n›n bu-
günden en az 8500 y›l geriye gitti¤i fleklindedir. Söz konusu olan bu süre, Türkçe-
nin, bugün yeryüzünde yaflayan diller içerisindeki en yafll› dillerden biri, belki de
birincisi oldu¤unu gösterir. Bu flekilde MÖ 6500’lü y›llara tarihlenen Türkçenin ilk
yaz›l› izlerine, MÖ 4000’li y›llarda tarih sahnesine ç›kan ve insanl›¤a yaz› yazmay›
arma¤an eden Sümerlerden kalan tabletlerde rastlan›r.

‹nsanl›k tarihi için son derece önemli olan Sümerler, oldukça önemli ve ken-
dilerinden sonraki bütün medeniyetleri etkileyen bir medeniyet kurmufllar, ayr›-
ca medeniyetin tafl›y›c›s› kabul edilen yaz›y› kullanm›fllar ve pek çok yaz›l› bel-
ge b›rakm›fllard›r.

Türk Dilinin Geliflimi ve
Tarihsel Dönemleri

Yaflayan dil: ‹çinde
yaflad›¤›m›z zamanda
konufluru olan dillere
yaflayan, konufluru
kalmam›fl olan dillere ölü
diller denir.

Resim 3.1

Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi



Sümercenin bugün yaflayan birtak›m dillerle iliflkisi çok tart›fl›lan konulardand›r.
Bu tart›flmalara konu olan dillerden biri de Türkçedir ve bu tart›flma uzun zamand›r
yap›lmaktad›r. Atatürk de bu tart›flmalara ilgisiz kalmam›fl, 1935 y›l›nda Dil ve Ta-
rih-Co¤rafya Fakültesi’ni kurdurarak bu tür konular›n araflt›r›lmas›n› istemifltir.

Konuyla ilgili önemli bir çal›flma yay›nlayan Tuna (1990:49) Sümerce ve Türk-
çe ile Sümerler ve Türkler aras›ndaki iliflkiler konusunda yapt›¤› araflt›rmalar›n so-
nuçlar›n› birkaç madde halinde flöyle s›ralar:

1. Sümerce ve Türkçede 168 ortak kelime vard›r ve bu kelimeler, akrabal›ktan
ya da kelime al›flveriflinden kaynaklanm›fl olabilir.
Diller aras›ndaki ortakl›klar, ya akrabal›k ya da komfluluk iliflkisi sonucunda
oluflur. Sümerce ile Türkçe aras›nda bir iliflki oldu¤u konusu, bu ortak keli-
melerin tespit edilmesiyle kuflkuya yer b›rakmayacak biçimde ispat edilmifl,
ancak iliflkinin niteli¤i henüz netlik kazanmam›flt›r.

2. Türklerin en az MÖ 3500’lerde Türkiye’nin do¤u bölgesinde bulundu¤u tes-
pit edilmifltir.

3. Türk dilinin zaman›m›zdan 5500 y›l önce ba¤›ms›z ve iki kollu bir dil olarak
varl›¤› ispatlanm›flt›r.
Türkçenin bilinmeyen zamanlarda Do¤u ve Bat› Türkçesi olarak adland›rd›-
¤›m›z iki kola ayr›ld›¤› pek çok bilim adam›n›n benimsedi¤i bir görüfltür.
Burada bu görüfle temel olacak bir zaman belirtilmifltir.

4. Bugün, yaflayan Dünya dilleri aras›nda, en eski yaz›l› belgelere sahip olan
dil, Türk dilidir. Bunun kan›t›, çivi yaz›l› Sümerce tabletlerdeki al›nt› kelime-
lerdir.

Osman Nedim Tuna’n›n tespit etti¤i 168 kelimeden birkaç› flunlard›r:

SÜMERCE TÜRKÇE
adakur adak (ayak)
agar ag›r (a¤›r)
dingir teNri (Tanr›)
kafl- kaç-
men men (ben)
sag sag (sa¤)

‹ki dil aras›ndaki iliflkiyi ispatlamak için baz› bilim adamlar›, üç-dört kelimenin
ses ve anlam olarak örtüflmesini yeterli görürken, yukar›da belirtilen kaynakta 168
kelimenin yan› s›ra baz› eklerin de ortak oldu¤u gösterilmifltir.

Türkçenin yafl›yla ilgili sorunlar tart›fl›l›rken do¤al olarak Türklerin ana yurdu-
nun neresi oldu¤u sorusu da gündeme gelmektedir. Herkesçe kabul edilmemekle
beraber Altay da¤lar› çevresi, Baykal gölü çevresi ya da Karadeniz ile Hazar aras›n-
daki bozk›rlar›n Türklerin ana yurdu oldu¤u fleklinde görüfller vard›r. Sümerce ile
Türkçenin iliflkisi, bu konuda yeni fikirlere ve tart›flmalara yol açabilecek nitelikte-
dir. Sümerlerin Mezopotamya’ya nereden geldikleri konusunda da çeflitli görüfller
vard›r. Bunlardan dikkate de¤er olan›, bu halk›n kökenini Orta Asya’ya götüren gö-
rüfltür. Bütün bunlar›n ayd›nlat›lmas› için baflta arkeoloji olmak üzere çeflitli bilim
dallar›n›n iflbirli¤ine ve yeni araflt›rmalara gerek vard›r. 

Tarihin bilinmeyen zamanlar›nda at› ehlilefltiren ve demiri ifllemeyi ö¤renen
Türkler, bu iki tekni¤i kullanarak komflular›na üstünlük sa¤lam›fllar; yönetici ve ay-
n› zamanda da “medeniyet kurucu” kavim konumuna yükselmifllerdir. ‹nsanl›¤›n
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ortak medeniyetine de büyük katk›s› olan bu durum, Türklerin çok erken ça¤lar-
da genifl ve farkl› co¤rafyalara da¤›lmalar›na, dolay›s›yla da de¤iflik halklarla kay-
naflmalar›na yol açm›flt›r. Türklerin çok erken devirlerde yaflamaya bafllad›klar› bu
hareketli, bir baflka deyiflle atl› konargöçer hayat tarz›, ana yurt konusundaki be-
lirsizli¤in temel nedenidir.

Konuflma dili olarak yafl› kesin rakamlarla ifade edilemeyen Türk yaz› dilinin
tarihini izleyebilmekteyiz. Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin ilk yaz›l› belgesi
MS 687-692 y›llar›na tarihlenen Çoyr yaz›t›d›r. Bu yaz›ttan 1200 y›l öncesine giden
Esik kurganlar›ndan ç›kan bir tafl üzerinde Köktürk yaz›s›na çok benzeyen 26 ka-
rakter tespit edilmifltir, ancak bugüne kadar tam olarak çözülememifltir. Bu yaz›
tam çözüldü¤ünde Türk yaz› dilinin tarihi MÖ 5-4. yüzy›llardan bafllat›lacakt›r.

Türkçe Sümerce iliflkisi hakk›nda bilgi veriniz.

Tarihi bilinen ilk belgeyi Çoyr yaz›t› olarak kabul edip di¤er baz› dillerin ilk
belgeleriyle karfl›laflt›rd›¤›m›zda flöyle bir durumla karfl›lafl›r›z:

Türk dili : MS 687-692, Çoyr yaz›t›.
Japonca : MS 712, Nihon fioki.
‹ngilizce : En eski belgesi MS 8. yüzy›la aittir.
Frans›zca-Almanca : En eski belgeleri, 843 y›l›nda iki kardefl aras›nda bir antlafl-

mad›r.
‹talyanca : 17. yüzy›lda oluflmufltur.
Macarca : Tihanyi Vak›fnamesi MS 1057.

Türk yaz› dilinin yafl› konusundaki çal›flmalar›yla tan›nan dil bilimci Do¤an Ak-
san, Köktürk Yaz›tlar›’nda bulunan efl anlaml›lar›, çok anlaml›lar› ve ileri ögeleri
dikkate alarak yaz› dilinin yafl›n›n çok eskilere gitmesi gerekti¤ini belirtir. 

Sümerce ile Türkçe iliflkisi için yararl› bir kaynak oldu¤u düflünülen Sümer ve Türk Dil-
lerinin Tarihî ‹lgisi ile Türk Dili’nin Yafl› Meselesi adl› kitaba bakabilirsiniz. (O.N. Tu-
na, Ankara: TDK Yay›nlar›, 1990)

TÜRKÇEN‹N TAR‹HSEL DÖNEMLER‹
Yukar›da belirtildi¤i üzere Türk dilinin Altay dillerinden ayr›l›p ba¤›ms›z bir dil
olarak konuflulmaya bafllanmas›, tarihin bilinmeyen zamanlar›na uzanmaktad›r.
Ayr›ca Türkçenin yine çok erken devirlerde Eski Do¤u Türkçesi ve Eski Bat› Türk-
çesi diye adland›r›lan iki kola ayr›ld›¤› genel kabul gören bir durumdur. Bir dilin
lehçelere, yani ses, biçim ve telaffuz yönlerinden de¤ifliklikler gösteren kollara ay-
r›lmas›, mekân farkl›laflmas› ve zaman geçmesiyle, ayr›ca farkl› dillerle iliflkilere
girmesiyle ilgilidir. Bir dilin konuflurlar›, bölünüp farkl› co¤rafyalarda yaflamaya
bafllad›¤›nda dillerinde de önceleri çok önem arz etmeyen, ancak zamanla ço¤al›p
fark edilir duruma gelen de¤ifliklikler görülür. Zaman geçtikçe artan bu de¤ifliklik-
ler, kollar›n baflka baflka dillerle iliflki içinde olmas›yla daha da artar. Türklerin ha-
reketli, daha do¤ru bir ifadeyle konargöçer bir hayat yaflamalar›, sürekli yer de¤ifl-
tirmelerine ve parçalanmalar›na yol açm›flt›r. Yaflad›klar› hayat tarz›ndan kaynakla-
nan bu bölünmeler, dillerinde de erken zamanlarda belirgin farkl›l›klar›n oluflma-
s›na yol açm›flt›r.
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Esik kurgan›: Kurgan, Türk
ve Altay kültüründe kutsal
mezar anlam›ndad›r. Esik
kurgan› MÖ 5. yüzy›la ait
olup Kazakistan’dad›r.
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Türkçenin tarihsel dönemleri, özellikle yaz›yla izlenemeyen karanl›k diyebile-
ce¤imiz dönemlerin adland›r›lmas›nda bilim adamlar› aras›nda birtak›m farkl›l›klar
görülmektedir. Ancak yaz›l› dönemlerin adland›r›lmas› hemen bütün bilim adamla-
r›nca benzer biçimde ve benzer ölçütler dikkate al›narak yap›lm›flt›r. Yaz›yla izle-
nemeyen dönemlerin adland›r›lmas›nda Altay Ça¤›, En Eski Türkçe Ça¤›, ‹lk Türk-
çe Ça¤› gibi terimler kullan›lm›flt›r.

Dil içi ve dil d›fl› geliflmelerle yap›lagelen adland›rmalar dikkate al›narak Türk-
çenin özellikle yaz›yla izlenebilen dönemleri flöyle aç›klanabilir: 

Hun Dönemi
Büyük bir imparatorluk olan Hun Devletinin içerisinde pek çok halk bulunmakta
ve pek çok dil konuflulmaktayd›; ancak devletin kurucular› ve hakim unsuru Türk-
lerdi. Çin yazmalar›nda karfl›lafl›lan kifli, yer ve eflya adlar› Çincenin ses sistemine
göre de¤ifltirilerek yaz›ld›klar› için Hun dili ile ilgili tam bilgi vermemektedir. Fakat
bilim adamlar› Çin kaynaklar›nda karfl›lafl›lan bu kelimelerin pek ço¤unu Türkçe
ile aç›klamaktad›rlar.

Çin kaynaklar›nda, Çince söyleyiflle kaydedilmifl olan iki cümle vard›r ki MS.
329 tarihli bu kay›t, Türkçenin flimdilik ilk cümle örne¤idir. Çin kaynaklar›nda tes-
pit edilen ve Hunlara ait olan baz› kelimeler ise flunlard›r: Tengri, kut, il, törü, yab-
gu, ordu, sü, börü, temir, kural (silah), kapagç› (bekçi), bitigçi (yazar) (Ercilasun,
2011: 60). Görüldü¤ü üzere kelimeler; inanç, devlet, töre ve askerlikle ilgilidir. 

Türk Dilinin Hun Dönemi için, Hunlar›n Dili, adl› kitab› inceleyebilirsiniz. (Tekin, T.,
Ankara: Doruk Yay›nlar›, 1993)

Köktürk-Uygur Dönemi (Eski Türkçe)
Türkçenin MS 5-10. yüzy›llar›n› Eski Türkçe Dönemi olarak adland›rmak hemen
herkesçe kabul edilmektedir. Eski Türkçe Dönemi, kendi içinde Köktürk ve Uygur
dönemleri olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Köktürkler, Türkçenin bilinen ilk ve hacimli yaz›l› belgelerini b›rakt›klar› için
kültür ve dil tarihimiz aç›s›ndan son derece önemli bir yere sahiptir. Orkun ›rma¤›
k›y›s›nda bulunan ve bengü (sonsuz) tafl olarak adland›r›lan granit üzerine yaz›lm›fl
olan bu yaz›lar, 1893’te Danimarkal› bilgin V. Thomsen taraf›ndan okunmufltur.

Hem Çin kaynaklar›ndaki hem Bizans kaynaklar›ndaki kay›tlardan 1. Köktürk
Ka¤anl›¤› döneminde Türkçenin yaz› dili olarak kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Türk-
lerin kendi yazd›klar› belgelerle ilgili olarak sürekli yeni bilgiler ortaya ç›kmakta ve
yay›nlar yap›lmaktad›r. En hacimlileri Kül Tigin, Bilge Tonyukuk ve Bilge Ka¤an
ad›na dikilmifl olan bu yaz›tlarla ilgili Türkiye ve Türkiye d›fl›ndan pek çok bilim
adam› çal›flm›fl ve çal›flmakta ve ayr›ca sürekli yeni yaz›tlar da bulunmaktad›r.

Bu yaz›tlardan Tonyukuk ad›na dikilmifl olan 725-726 y›llar›nda, Kül Tigin’e ait
olan 21 A¤ustos 732’de, Bilge Ka¤an yaz›t› da 24 Eylül 735’te dikilmifltir. Orhun
Abideleri adl› eserde Ergin (2002: XIV) bu yaz›tlar›n özelliklerini flöyle belirtir: Türk
ad›n›n, Türk milletinin isminin geçti¤i ilk Türkçe metin... ‹lk Türk tarihi... Tafllar
üzerine yaz›lm›fl tarih... Türk devlet adamlar›n›n millete hesap vermesi, milletle
hesaplaflmas›... Devlet ve milletin karfl›l›kl› vazifeleri... Türk nizam›n›n, Türk töre-
sinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikas›... Türk askerî
dehas›n›n, Türk askerlik sanat›n›n esaslar›... Türk gururunun ilâhi yüksekli¤i...
Türk feragat ve faziletinin büyük örne¤i... Türk edebiyat›n›n ilk flaheseri... Türk hi-
tabet sanat›n›n eriflilmez flaheseri... Yal›n ve keskin üslûbun flafl›rt›c› numûnesi...

62 Türk Di l i - I

Dil içi: Dilin bünyesinden
kaynaklanan de¤iflme ve
geliflmeler. 

Dil d›fl›: Do¤rudan dille ilgili
olmayan; ancak dili
etkileyen siyasal, kültürel
vb. geliflme ve de¤iflmeler.
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Türk milliyetçili¤inin temel kitab›... Bir kavmi bir millet yapabilecek eser... Türk di-
linin mübarek kayna¤›... ‹nsanl›k âleminin sosyal muhteva bak›m›ndan en ma-
nal› mezar tafllar›...

Eski Türkçe olarak adland›r›lan dönemin ikinci yar›s›n› Uygur Türklerince ya-
rat›lan zengin edebiyat ürünleri oluflturmaktad›r. Köktürklerdeki gelene¤e uygun
olarak Uygurlarda da her ne kadar an› tafllar› dikme yayg›nsa da Uygurlar daha çok
kâ¤›tlara yaz›lm›fl edebî ürünler b›rakm›fllard›r. Ancak Köktürklerdeki gelene¤e uy-
gun olarak Ötüken Uygur Ka¤anl›¤› döneminden kalma tafllara yaz›lm›fl pek çok
yaz›t da vard›r.

Türk medeniyet tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Uygurlar, Köktürkle-
ri ortadan kald›rarak 745 y›l›nda Orhun Uygur Ka¤anl›¤›n› kurdular. Bu devlet ise
840 y›l›nda K›rg›zlar taraf›ndan ortadan kald›r›ld›. Bu olay üzerine ülkelerini terk
edip güneye göç eden Uygurlar, güneyde siyasi aç›dan de¤il ama kültür tarihi aç›-
s›ndan büyük önem tafl›yan Kansu Uygur Devleti ve Hoço Uygur Devleti’ni kurdu-
lar. Uygurlar›n kuzeyden güneye göç etmeleri, millî haf›zada yer etti ve Göç Des-
tan› bu olay üzerine olufltu.

Güneye göçüp küçük devletçikler kuran ve tam olarak yerleflik hayata geçen
Uygurlar, bozk›r hayatlar›na ait pek çok gelenekten uzaklaflt›lar. Orhun bölgesin-
de yaflarken kulland›klar› Orhun yaz›s›n› b›rak›p dillerini çeflitli alfabelerle yaz›ya
geçirdiler, ayr›ca eski dinlerini de b›rak›p Maniheizm’i, Budizm’i, Nasturilik’i vb.
kabul edenler oldu. Bu dinlerin etkisiyle dinî bir edebiyat geliflti ve Çince, Tibetçe
vb. komflu dillerden pek çok eser Uygurcaya tercüme edildi. A¤›rl›kl› olarak tercü-
meye dayal› ve dinî bir edebiyat olan Uygur edebiyat›nda hayat›n farkl› alanlar›na
dair metinler de vard›r. Uygurlardan günümüze yaln›zca düz yaz› metinler de¤il,
fliirler de kalm›flt›r. Baz› flair adlar› da günümüze ulaflm›flt›r.

Türk edebiyat›n›n bilinen ve Uygurlardan kalan ilk aflk fliiri, Apr›nçur Tigin’e
aittir ve fliirin ilk dörtlü¤ü flöyledir (Arat 1965: 20):

Uygur Türkçesi Türkiye Türkçesi
Kas›nç›g›m›n öyü kadgurar men Yavuklumu düflünüp dertlenirim
Kadgurdukça Dertlendikçe
Kafl› körtlem Kafl› güzelim
Kav›fl›gsayur men. Kavuflmak isterim.

Köktürk-Uygur Dönemi ile ilgili yararl› bir kaynak olan Eski Türkçenin Grameri, adl› ese-
ri okuyabilirsiniz. (Van Gabain, A. Ankara: TDK Yay., 1995)

Karahanl›-Harezm Dönemi (Orta Türkçe)
‹slam dini Türkler aras›nda 8. yüzy›ldan bafllayarak yavafl yavafl yay›lmaya bafllar
ve 10. yüzy›lda Karahanl› ka¤an› Abdulkerim Satuk Bu¤ra Han zaman›nda toplu
olarak din de¤ifltirmeler, yani ‹slam dinini benimsemeler görülür. ‹slam dininin
Türkler aras›nda hakim duruma gelmesi, dili de etkiler ve hem din de¤iflikli¤inden,
hem de dilin iç bünyesindeki baz› de¤iflmelerden dolay› Eski Türkçe döneminin
kapand›¤›, Orta Türkçe döneminin bafllad›¤› kabul edilir.

10. yüzy›lda bafllad›¤› kabul edilen bu dönem de kendi içerisinde Karahanl›
Türkçesi ve Harezm Türkçesi olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Karahanl› döneminden günümüze, say› olarak çok olmamakla birlikte Türk dil
ve kültür tarihi aç›s›ndan son derece önemli eserler kalm›flt›r. 1069 y›l›nda Yusuf
Has Hacip taraf›ndan yaz›lm›fl 6645 beyitten oluflan Kutadgu Bilig, Kaflgarl› Mahmut

633.  Ünite  -Türk  Di l in in  Gel ifl imi  ve  Tar ihsel  Dönemler i

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

Göç Destan›: Uygur
Türklerinin ulusal birli¤inin
bozulmas› sonucu,
Uygurlar›n güneye göç
etmelerini anlatan
destand›r.



taraf›ndan 1072 y›l›nda bafllan›p 1077 y›l›nda tamamlanm›fl, 7000’den fazla Türkçe
kelimenin Arapça karfl›l›¤› verilmekle kal›nmay›p fliirlerle, atasözleri ve deyimlerle
örneklendirilerek zenginlefltirilmifl, Türk kültürünün hazinesi olarak de¤erlendirilen
Divanü Lügati’t-Türk, Edip Ahmet Yükneki taraf›ndan yaz›lan Atebetü’l-Hakay›k,
Ahmet Yesevi’nin fliirlerinin toplanmas›yla oluflturulan Divan-› Hikmet ve kim tara-
f›ndan yaz›ld›¤› tam olarak bilinmeyen Kur’an Tercümesi gibi eserler bu dönemin
ürünleridir. 

Bu eserlerden Kutadgu Bilig; Türk devlet anlay›fl›n› ve Türk’ün dünya ile iliflki-
sini, insanlar aras› iliflkileri, Türk’ün tabiat alg›s›n›, bilgi karfl›s›ndaki tavr›n› bizlere
aktaran bir eserdir. Divanü Lügati’t-Türk ise yine Türk kültürü ile ilgili bilgiler ver-
mekle birlikte esas olarak Türkçeden Arapçaya bir sözlüktür ve Türkçenin 11. yüz-
y›ldaki söz varl›¤›n› bize aktar›r. 

Harezm-Alt›nordu Türkçesi olarak da adland›r›lan Harezm Türkçesinden günü-
müze ço¤u dinî ve edebî olmak üzere pek çok eser kalm›flt›r. Harezm dönemin-
den kalan eserler içerisinde Türkçenin önemli sözlüklerinden biri olan ve ünlü bil-
gin Zemahfleri taraf›ndan yaz›lan Mukaddimetü’l-Edeb de vard›r. Bu dönemden
kalan di¤er baz› eserler Muinü’l-Mürid, Hüsrev ü fiirin, Muhabbetname, Nehcü’l-
Feradis vb.dir. 

12. yüzy›l sonlar›na kadar de¤iflik co¤rafi bölgelerde farkl› lehçelere ayr›lm›fl
olan Türkçe, tek yaz› diline sahipken bu tarihten sonra birbirinden oldukça uzak
co¤rafyalarda üç ayr› yaz› dili halinde geliflmeye bafllam›flt›r. Bu yaz› dilleri a. Ku-
zey (K›pçak) Türkçesi, b. Do¤u (Ça¤atay) Türkçesi c. Bat› (Eski O¤uz ya da Eski
Anadolu) Türkçesidir.

Karahanl› Türkçesi için Karahanl› Türkçesi Grameri, adl› kitaptan yararlanabilirsiniz.
(Hac›emino¤lu, N., Ankara: TDK Yay›nlar›, 1996)

Kuzey (K›pçak) Türkçesi
Kuzey Türkçesi, K›pçak Türkçesinin yaz› dilidir ve Alt›nordu döneminde oluflan
edebî dilin devam›d›r. As›l K›pçak sahas›nda, yani Karadeniz’in kuzeyinde bu leh-
çeyle oluflturulan en önemli eser Avrupal›lar taraf›ndan yaz›lm›fl olan Codex Cu-
manicus’dur. K›pçak Türkçesinin as›l eserleri M›s›r’da Kölemenler zaman›nda ya-
z›lm›flt›r. Karadeniz’in kuzeyindeki limanlardan toplanarak M›s›r’da köle pazarla-
r›nda sat›lan K›pçaklar, bir müddet sonra orduya hakim olurlar ve devleti de ele
geçirip Kölemen (Memluk) devletini kurarlar. ‹nsanl›k tarihinde pek örne¤i olma-
yan bu durum, dil konusunda da etkili olur. ‹darecilerin dili özenilen dil durumu-
na yükselir ve bu dille konuflmak ve yazmak moda haline gelir. Bunun sonucun-
da Türkçe ö¤renen pek çok bilgin ve flair, M›s›r ve Suriye’de baflta sözlük ve gra-
mer olmak üzere pek çok Türkçe eser yazar. Bu flekilde Kuzey Türkçesi pek çok
eserini Türk dünyas›n›n en güneyinde, M›s›r ve Suriye’de vermifl olur.

K›pçak Türkçesi için K›pçak Türkçesi, adl› esere bakabilirsiniz. (Karamanl›o¤lu, A.F., An-
kara: TDK Yay., 1994)

Do¤u (Ça¤atay) Türkçesi
Müflterek Türkistan Türkçesi olarak da an›lan Ça¤atay Türkçesi; esas dil malzemesi
bak›m›ndan Uygur, Karahanl› çizgisinin devam›d›r. Ancak bu yaz› dillerinde fazla
görülmeyen yabanc› ögeler, ‹slam dininin yayg›nlafl›p kökleflmesi dolay›s›yla Ça¤a-
tay Türkçesinde çokça görülür. Ça¤atay Türkçesi; içinde bar›nd›rd›¤› Arapça ve
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Farsça ögeler bak›m›ndan Osmanl› Türkçesini and›r›r. Bu lehçenin Osmanl› Türkçe-
siyle baflka bir benzerli¤i de büyük bir edebiyat, bilim ve diplomasi dili olmas›d›r.

14. yüzy›ldan 19. yüzy›la kadar devam eden Ça¤atay edebiyat›; Klasik Öncesi
Devir, Klasik Devir (Nevayi Devri) ve Klasik Sonras› Devir olmak üzere üçe ayr›la-
rak incelenir. Klasik Öncesi Devir, bu edebiyat›n oluflup geliflme devridir. Bu dö-
nemde Lütfi ve Sekkaki gibi önemli flairler yetiflmifltir. ‹kinci dönem olan Klasik De-
vir için tek bafl›na Nevayi devri de denilmektedir. Ali fiir Nevayi, hiç flüphesiz Türk
edebiyat› için son derece önemli bir flahsiyettir. Otuzun üzerinde eser yazm›fl olan
Nevayi, pek çok konuda öncü ve kurucudur. Nevayi, ilk flairler tezkiresi Mecalisü’n-
Nefayis’in, Farsça ile Türkçeyi karfl›laflt›rarak Türkçenin daha üstün bir dil oldu¤u
sonucuna ulaflt›¤› Muhakemetü’l-Lügateyn’in, Türk kültür tarihi aç›s›ndan çok önem-
li olan Nesayimü’l-Mahabbe’nin, dört adet divan›n, befl adet mesnevinin, Türk ede-
biyat›n›n ilk biyografi örneklerinin yazar›d›r. Klasik dönemin iki önemli edebiyatç›-
s› da ayn› zamanda hükümdar olan Hüseyin Baykara ile Babür’dür. Babür, hat›ra
türünde yazd›¤› eseriyle Türk nesrinin önemli örneklerinden birini vermifltir. Klasik
sonras› devirde de baflta dinî ve edebî olmak üzere pek çok eser yaz›lm›flt›r.

Ça¤atay Türkçesinin günümüzdeki devam› olarak Özbek Türkçesi kabul edilir.

Ça¤atay Türkçesi için Ça¤atayca El Kitab›’ndan yararlanabilirsiniz. (Eckman, J. Çev. Gü-
nay Karaa¤aç, ‹stanbul: Kesit Yay›nlar›, 2009)

Bat› (Eski O¤uz) Türkçesi
Tarihte O¤uz Türklerinin kurdu¤u önemli devletlerden biri olan Büyük Selçuklu
Devletinin Anadolu’yu fethetmesi, bu bölgeye büyük ço¤unlu¤unu O¤uzlar›n olufl-
turdu¤u Türk kitlelerinin göç edip yerleflmesine yol açt›. Anadolu’da Türklerin Bi-
zans aleyhine sürekli genifllemesi ve buran›n bir “‹slam diyar›” durumuna gelme-
siyle Türk olmayan baflka pek çok halk da Türklerin arkas›ndan gelip bu co¤rafya-
ya yerleflti. 13. yüzy›lda Cengiz Han’›n önünden kaçan Türklerin de Anadolu’ya
gelip yerleflmesiyle bölge büyük ölçüde Türkleflmifl oldu ve ayn› yüzy›lda burada
O¤uz Türkçesi bir edebî dil olarak kullan›lmaya baflland›. Özellikle Anadolu Sel-
çuklular›n›n y›k›l›p Beylikler’in kurulmas›yla O¤uz Türkçesi, yaz› dili olarak Ana-
dolu’da tam bir hâkimiyet kurmufl oldu. O¤uz Türkçesi, bu hâkimiyete hem Do¤u
Türkçesi yaz› gelene¤iyle hem de Farsça ve Arapçaya karfl› mücadele ederek ulafl-
t›. Nitekim Eski O¤uzca ile yaz›lm›fl ilk eserlerde Karahanl› Türkçesinin ses ve fle-
kil özellikleri yer yer karfl›m›za ç›kar. Bilim adamlar› bu tür Do¤u Türkçesi özellik-
leri bar›nd›ran eserleri “kar›fl›k dilli eserler” olarak adland›rm›fllard›r.

Bat› Türkçesinin ilk dönemine Eski O¤uz Türkçesi ya da Eski Anadolu Türkçe-
si denilmektedir. Bu dönem 12. yüzy›l sonlar›nda bafllar ve 15. yüzy›l sonlar›nda
tamamlan›r. 16. yüzy›lda Bat› Türkçesinin Osmanl› Türkçesi dönemi bafllar. Eski
O¤uz Türkçesi yaln›zca Anadolu’da de¤il, Azerbaycan, Irak ve Suriye’de de kulla-
n›lm›flt›r. Çünkü bu belirtilen yerlerin tamam› Anadolu’dan önceki Türk ve Türkçe
yurtlar›d›r. Eski O¤uz yaz› dilinin siyasal s›n›rlar› ise Anadolu Selçuklular›, Beylik-
ler, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletleriyle Osmanl›’n›n ilk dönemidir.

Eski O¤uz Türkçesine ait, kaynaklarda kay›tl› olup da bugüne ulaflamayan ve
adlar› bilinen birtak›m eserler vard›r. Bu eserler bulundukça dönemin dil özellik-
leri daha iyi ayd›nlanacakt›r. Bu dönemde eser veren önemli baz› isimleri flöyle s›-
ralayabiliriz: Mevlana’n›n o¤lu Sultan Veled, Yunus Emre, Ali, fieyyad Hamza, Gül-
flehri, Afl›k Pafla, Ahmet Fakih ve Hoca Mesut.
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O¤uz Türkçesinin bir yaz› dili
olarak ortaya ç›k›fl› 13.
yüzy›ldan itibaren
Anadolu’da gerçekleflse de
8.-10.yüzy›llarda Orta
Asya’dayken öbür Türk
dillerinden farkl›laflmaya
bafllad›¤› söylenebilir.



16. yüzy›l bafllar›nda yaz›ya geçirildi¤i düflünülen Dede Korkut Kitab› da dil ve üs-
lup özellikleriyle Eski O¤uz Türkçesine ait bir eser olarak kabul edilmektedir.

Bat› Türkçesi ile ilgili daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için Türk Dilinin Geliflme Alanlar› ve
Eski Anadolu Türkçesi adl› kitaptan yararlanabilirsiniz. (Özkan, M., ‹stanbul: Filiz Kita-
bevi, 1995)

Muhakemetü’l-Lügateyn’in Türk dili tarihi bak›m›ndan en belirgin özelli¤i nedir?

TÜRKÇEN‹N YAZIMINDA KULLANILAN ALFABELER
Önceleri yaz›, do¤aüstü güçlerle iliflkilendirilen ve kayna¤› konusunda yarg›da bu-
lunulmaktan çekinilen büyülü bir kavram olarak görülmüfltür. Zamanla insanlar,
en eski yaz›l› kaynaklara ulafl›p bunlar› çözmüfller ve yaz› sistemleri aras›nda kar-
fl›laflt›rmalar yap›p yaz›n›n insan üretimi oldu¤unu kan›tlam›fllard›r. Birtak›m kaya
resimleriyle bafllayan yaz›n›n maceras› izlendikçe insano¤lunun üretti¤i medeniye-
tin maceras› da ortaya ç›kmaktad›r. Kaya resimlerinin elbette bir yaz› iddias› yok-
tu; insan varl›¤›n›n iflaretlenmesi, belki de bir bellek oluflturma, ya da kal›c› olma
düflüncesinin ilk yans›malar› olarak de¤erlendirilmelidir. Bu kaya resimleri gelifle-
rek zamanla insan dilinin, daha do¤ru bir anlat›mla insan›n kal›c› olmas›na hizmet
etmeye bafllad›, ancak dille yaz›n›n buluflmas›, insanl›k tarihinin uzunlu¤u söz ko-
nusu oldu¤unda çok k›sa bir zaman dilimini kapsar. Yaz›, bu k›sa tarihine ra¤men
kal›c› ve görünür olmas›ndan dolay› etkili olmufl ve zaman zaman dilin yerini ald›-
¤› bile düflünülmüfltür. 

Tarihte Türkler kadar dillerini farkl› alfabelerle yazm›fl baflka bir millet olmad›-
¤›n› söylemek abart› olmaz. Belgelerle izlenebilen yaklafl›k 1350 y›ll›k süre boyun-
ca Türkçe, 13 de¤iflik alfabe ile yaz›lm›flt›r. Dünya dilleriyle k›yasland›¤›nda durum
daha iyi anlafl›lacakt›r: Avrupa dilleri bafllang›çtan bu yana Latin alfabesiyle, Slav
dilleri bafltan beri Slav (Kiril) alfabesiyle, Arapça bafltan beri Arap alfabesiyle yaz›l-
m›fl ve yaz›lmaya devam edilmektedir. Türkçe ise de¤iflik dönem ve co¤rafyalarda
Köktürk, So¤d, Uygur, Mani, Brahmi, Tibet, Süryani, Arap, Grek, Ermeni, ‹brani,
Latin ve Slav (Kiril) alfabeleriyle yaz›lm›flt›r. Bunlardan So¤d, Mani, Brahmi, Tibet,
Süryani, Grek, Ermeni ve ‹brani alfabeleri belli tarihî dönemlerde k›sa süreli olarak
ve oldukça s›n›rl› çevrelerde kullan›lm›flt›r. Geriye kalan Köktürk, Uygur, Arap, La-
tin ve Kiril alfabeleri ise uzun sürelerle ve genifl co¤rafyalarda kullan›lm›flt›r.

Türkçenin bu kadar farkl› alfabelerle yaz›lmas›n›n nedeni, Türk milletinin yafla-
d›¤› hayat tarz›yla do¤rudan ilgilidir. Türkler, çok erken devirlerden itibaren göçler
ve fetihler nedeniyle Sibirya’dan ‹ç Asya’ya, Ön Asya’dan Kafkaslar’a, Karadeniz k›-
y›lar›ndan Orta Avrupa’ya kadar uçsuz bucaks›z bir co¤rafyaya da¤›lm›fl ve bunun
sonucunda da pek çok halk ve kültürle karfl› karfl›ya gelmifl, iç içe yaflam›fl ve kül-
türel al›flverifllerde bulunmufl, bazen de bu halklar içinde eriyip yok olmufltur.

Bütün tarih boyunca din, kültür ve medeniyet çevresi de¤ifliklikleri, alfabe de¤i-
flikliklerinin bafll›ca nedeni olmufltur. Tarihi tecrübe özellikle din ile alfabenin birbi-
riyle çok iliflkili oldu¤unu gösterir. Baflka ülkelerin hâkimiyetinde yaflay›p kendini
yönetme iktidar›na sahip olamama da alfabe de¤ifltirmenin bir baflka sebebidir. Bu
durumda istekli bir seçme de¤il, zorla kabul ettirme söz konusudur. Sovyetler Bir-
li¤i döneminde Türk halklar›n›n Kiril alfabesi kullanmas› bunun örne¤idir.

Türkler flu anda da dillerini farkl› co¤rafyalarda üç ayr› alfabe ile yazmaktad›r-
lar. Bu alfabeler; Latin, Kiril ve Arap alfabeleridir. Türklerin tarihte ve bugün kul-
land›klar› alfabeleri genel hatlar›yla flöyle tan›tabiliriz:
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Köktürk Alfabesi
Bugünkü bilgilerimize göre Türkçe-
nin metinlerle izleyebildi¤imiz tarihi
boyunca, kulland›klar› ilk düzenli,
kurallar› yerleflmifl yaz› sistemi Kök-
türk alfabesidir. Bu alfabe yabanc›-
larca Run harfleri, Yenisey Run harf-
leri, Runik alfabe, Türk Run yaz›s› gi-
bi terimlerle adland›r›lm›flt›r. Ancak
bu esrarengiz yaz›y› okumay› bafla-
ran ilk araflt›rmac› olan V. Thomsen,
“Türk alfabesi” olarak adland›rm›flt›r.
Bugüne kadar Köktürk alfabesiyle
yaz›lan metinlerin ilk örneklerinin 7.
yüzy›la kadar gidebildi¤i kabul edilmiflken, yeni araflt›rmac›lar çok daha eski tarihle-
re giden yaz›tlar bulmufllar ve yaz›n›n da¤›ld›¤› co¤rafyan›n s›n›rlar›n›n da yeniden
çizilmesini gerektiren sonuçlara ulaflm›fllard›r.

Bugünkü Kazakistan s›n›rlar› içerisindeki Esik kurganlar›nda ç›kan dört bin ci-
var›ndaki buluntu içerisinde, üzerinde Köktürk harflerinin ilkel flekilleriyle yaz›l-
m›fl 26 harflik ibare olan bir tas vard›r. MÖ 5.-4. yüzy›llara ait olan bu yaz›, Kök-
türk harflerinin kullan›lma tarihini Or-
hun yaz›tlar›ndan yaklafl›k 1200 y›l,
bugünden ise 2500 y›l geriye götür-
mektedir.

Köktürk yaz›l› belgelerle Asya ve
Avrupa’n›n çok büyük bir bölümünde
karfl›lafl›lmaktad›r. Bu durum, Köktürk
yaz› sisteminin oldukça uzun bir süre
ve çok genifl bir co¤rafyada kullan›l-
m›fl oldu¤unun kan›t›d›r. Köktürk ya-
z›s›, Uygur Ka¤anl›¤› ve K›rg›z Ka¤an-
l›¤› dönemlerinde de kullan›lm›flt›r. Bu
yaz› ço¤unlukla tafllar üzerine kaz›na-
rak yaz›lm›fl olmakla birlikte Irk Bitig
adl› eser gibi ka¤›da yaz›lm›fl ve gü-
nümüze ulaflm›fl metinler de vard›r.

Köktürk yaz›s›n›n kökeni konu-
sunda bugüne kadar pek çok kuram
ortaya at›lm›flt›r. Fakat bu kuramlar›n
hiç biri de bugün için herkesçe kabul
görecek bir durumda de¤ildir. Konuy-
la ilgili uzmanlar taraf›ndan bu yaz›-
n›n kökeniyle ilgili olarak flu görüfller
ileri sürülmüfltür:
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Kültigin Yaz›t›

Irk Bitig: Eski Türkçe dil
özellikleri gösteren, falla
ilgili yazma eserdir. Dili
Köktürkçedir.

Resim 3.3

Köktürk 
Alfabesi



1. ‹skandinavyal›lar›n ve Germenlerin kulland›¤› Runik yaz›dan do¤mufltur.
2. Grek yaz›s›yla iliflkilidir.
3. Küçük Asya’daki Yunan yaz› sistemiyle iliflkisi vard›r.
4. Sami yaz›s›n›n etkileri görülmektedir.
5. Arami ya da onunla ayn› kaynaktan ç›km›fl olan Pehlevi veya So¤ut alfabe-

sine dayan›r.
6. ‹skandinav Run sistemiyle Arami sisteminin kar›fl›m›d›r.
7. Arami yaz›s› ve Türk damgalar›n›n kar›fl›m›ndan ç›km›flt›r.
8. Türk damgalar›ndan ç›km›flt›r.
9. Sogut ve Pehlevi yaz›s› etkileriyle beraber Türk damgalar›ndan kaynaklan-

m›flt›r (User, 2006: 35).
Köktürk yaz›s›n›n kökeniyle ilgili tart›flmalar sürmektedir ve henüz bir sonuca

ba¤lanmam›flt›r. Ancak bu yaz› yukar›da belirtildi¤i üzere Türkler taraf›ndan ol-
dukça uzun bir süre ve çok genifl bir co¤rafyada yayg›n olarak kullan›lm›flt›r. Ay-
r›ca bu yaz› sistemi, Türkçenin seslerini yaz›ya geçirebilme özelli¤i bak›m›ndan
bugün kulland›¤›m›z Latin kökenli alfabe bir yana, tarih boyunca kulland›¤›m›z
bütün alfabelerden daha yeterlidir.

Köktürk alfabesinin kökeniyle ilgi görüflleri anlat›n›z.

Mani Alfabesi
Uygur ka¤an› Bögü 762 y›l›nda Mani dinini kabul edip halk›na da kabul ettirince
Mani alfabesi, bu dini benimseyen Türkler taraf›ndan kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu
alfabeyle yaz›lm›fl metinler Do¤u Türkistan’da Turfan civar›nda bulunmufltur. Mani
alfabesiyle yaz›lm›fl Türkçe metinler, genellikle dini içeriklidir ve fazla da de¤ildir.
Uygurlardan ad› bugüne ulaflan flair Apr›nçur Tigin, Maniheist Uygur çevresine
mensuptur ve Mani alfabesiyle yaz›lm›fl baz› fliirleri günümüze kadar gelmifltir.
Türkçenin yaz›m› için çok yetersiz olan bu alfabe, dar bir çevrede ve 8-9. yüzy›llar-
da k›sa süre kullan›lm›fl din yoluyla gelen ilk alfabedir.

So¤ut Alfabesi
So¤ut kavmi ile Türkler aras›ndaki iliflkiler oldukça eski tarihlere gitmektedir. Bi-
rinci Köktürk ka¤anl›¤› zaman›nda 6. yüzy›lda dikilmifl olan Bugut yaz›t›n›n So¤ut
diliyle yaz›lm›fl olmas›, bu iliflkinin ve Türkler üzerindeki So¤ut etkisinin aç›k gös-
tergelerinden biridir. So¤utlar, Fars kökenli bir kavim olup Köktürkler ve Uygurlar
devrinde bölge ticaretinde söz sahibidirler. Bu kavim, inanç ve siyasette de zaman
zaman etkili olmufltur. Bugünkü bilgilere göre So¤ut alfabesi 9. yüzy›la ait oldu¤u
düflünülen Karabalgasun yaz›t›nda So¤utça bölümün yaz›lmas›nda kullan›lm›flt›r.

Türkçenin yaz›m›nda son derece yetersiz olan bu alfabe, 22 harften oluflur ve
sa¤dan sola yaz›l›r.

Bu alfabe Türklere 8. yüzy›lda gelmifl ve k›sa zamanda birtak›m de¤iflikliklerle
Uygur alfabesi olmufltur. Türkçenin seslerini yaz›ya geçirmek bak›m›ndan çok ye-
tersiz olan bu yaz›n›n Türkler taraf›ndan kullan›lmas›n›n nedeni ticaridir. Uzun sü-
re Türklerle iç içe yaflayan ve zaman içerisinde Türkleflen So¤utlar›n yaz› sistemi-
nin as›l önemi Uygur alfabesinin kayna¤›n› oluflturmas›d›r.

Uygur Alfabesi
Ötüken bölgesindeki Uygurlar, bir taraftan Köktürk harfleriyle yaz›tlar dikerek
Köktürklerdeki gelene¤i sürdürürken, di¤er taraftan So¤utlarla gelifltirdikleri siyasi
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ve ticari iliflkiler sonucunda Budizm’e ve Maniheizm’e yöneliyorlard›. Dinî iliflki,
yaz›n›n da de¤ifltirilmesi sonucunu do¤urdu ve So¤ut yaz› sistemi gelifltirilerek Uy-
gur alfabesi oluflturuldu. Uygur yaz› sistemi, Köktürk alfabesi gibi tafl ve kayalara
kaz›narak da kullan›ld›.

Budist, Manici ve Hristiyanl›¤a ait metinler, mektuplar, hukuk belgeleri, yarl›k-
lar (fermanlar), astronomi ile ilgili metinler, takvim ve t›p metinleri, Türk halk ede-
biyat› metinleri gibi çeflitli alanlara ait eserlerin yaz›ya geçirilmesinde kullan›lan
Uygur alfabesi, köken olarak So¤ut alfabesinden türemifl olsa da kullan›m alanlar›
ve süresi dikkate al›nd›¤›nda bir Türk alfabesi kimli¤ini kazanm›flt›r.

Uygur alfabesi; Hitaylar, Mo¤ollar, Mançular, Kalmuklar, Buryatlar gibi halkla-
r›n alfabelerine de kaynakl›k etmifltir.

Mo¤ol ‹mparatorlu¤u, sadece Uygur yaz›s›n› benimsemekle kalmam›fl, devlet
kademesindeki dan›flmanlar hep Uygurlardan oluflmufl ve komflu devletlerle ha-
berleflmede Uygur Türkçesi kullan›lm›flt›r.

Uygur alfabesi, Fatih ve II. Bayezit devirlerinde Osmanl› saray›nda da bilinen
ve kullan›lan bir yaz› sistemidir. Fatih’in, Uzun Hasan’a yollad›¤› iki mektup bu al-
fabeyle yaz›lm›flt›r. 

Özellikle 11-15. yüzy›llarda Ça¤atay, Alt›nordu ve K›pçak sahalar›na ait baz›
eserlerin Uygur harfleriyle yaz›lm›fl olmas›, bu alfabenin kullan›lma süresinin uzun-
lu¤unu ve kullan›lma alan›n›n geniflli¤ini gösterir.

Türklerin ‹slam dinini kabul etmelerinin hemen ard›ndan Uygur alfabesi terk
edilip Arap harflerine ani bir geçifl yaflanmam›fl, uzun süre bu iki alfabe yan yana
kullan›lm›flt›r. Hatta bu alfabenin, 13. yüzy›ldan sonra bir süre çok yayg›n olarak
kullan›ld›¤› da anlafl›lmaktad›r. 

K›saca Uygur alfabesi, 8-17. yüzy›llar aras›nda Do¤u Türkistan, Harezm, Alt›n
ordu bölgelerinden ‹stanbul’a kadar uzanan genifl bir co¤rafyada kullan›lm›flt›r.
Esasen toplam 18 harften oluflan bu alfabe de Türkçenin yaz›m› için son derece ye-
tersizdir. Ancak uzun bir süre büyük bir kültür birikiminin tafl›y›c›s› olmas› ona ha-
t›r› say›l›r bir önem ve de¤er yüklemifltir.

Brahmi Alfabesi
Daha çok Budist Uygurlar taraf›ndan kullan›lan Brahmi alfabesi Hindistan köken-
li bir yaz› sistemidir. Din dolay›s›yla kullan›lan alfabelerdendir. Hintçeden, Budizm
ile ilgili kitaplar›n Türkçeye tercüme edilmesi sebebiyle Uygurlara gelmifl, ancak
Türkçe için kullan›fll› olmad›¤›ndan yayg›nlafl›p benimsenmemifltir. Bu yaz›yla ya-
z›l›p da bugüne ulaflan çok az metin vard›r.

Tibet Yaz›s›
Türklerle Tibetliler aras›nda çok eskilere giden bir iliflki oldu¤u Köktürk yaz›tlar›n-
dan anlafl›lmaktad›r. Türkler aras›nda Budizm’in yay›lmas›nda da Tibetli misyoner-
ler etkili olmufltur. Uygur ka¤anl›¤› döneminde Tibetlilerle iliflkilerin artt›¤›n›n bir
göstergesi olarak Tibet yaz›s›n›n Uygurlar aras›nda kullan›lmaya bafllanmas› göste-
rilebilir. Tibet yaz›s› da Uygurlarca Brahmi yaz›s› gibi çok kullan›lmam›flt›r. Türk-
çenin ses sistemine çok uygun olmayan bu yaz› sistemi, çok s›n›rl› say›da metnin
yaz›lmas›nda kullan›lm›fl ve k›sa zamanda da terk edilmifltir.

Süryani Alfabesi
20. yüzy›l›n bafllar›nda Do¤u Türkistan’da yap›lan araflt›rmalarda 17’si bugün yafla-
mayan 30 ayr› dilde, 24 farkl› alfabeyle yaz›lm›fl binlerce metin bulunmufltur. Bu
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kar›fl›kl›k ve çeflitlilik o co¤rafyada pek çok halk›n, kültürün, inanc›n birlikte yafla-
d›¤›n› gösterir. Bu yüzden de Uygur Türk Devleti, tarihin kaydetti¤i en hoflgörülü,
düflünce ve inanç hürriyetine en sayg›l› devletlerinden biri olarak de¤erlendirilir.
Belirtilen bu çeflitlili¤in unsurlar›ndan biri de Süryani alfabesinin bir kolu olan Es-
trangelo yaz›s›d›r.

Hristiyan misyonerler Türkler aras›na 2. yüzy›lda girmeye bafllam›fllarsa da bu di-
nin Türklerce kabul edilen Nasturi mezhebi 7. yüzy›lda yay›lmaya bafllam›flt›r.

Do¤u Türkistan’›n Turfan flehri çevresinde araflt›rma yapan bilim adamlar›, bu
bölgede pek çok Nasturi kilisesine rastlam›fllard›r. Farkl› alfabelerle yaz›lm›fl olan
bu dine ait metinler, daha çok bu kiliselerde bulunmufltur. Bunlar›n içinde Estran-
gelo (Süryani) yaz›s›yla yaz›lm›fl metinler de vard›r.

‹brani Alfabesi
Tarihteki Türk devletlerinin yöneticilerinden, Musevili¤i yaln›zca Hazar Devleti yö-
neticilerinin seçti¤i bilinmektedir. Uygurlarda oldu¤u gibi Hazarlarda da çok çeflitli
dinler ve halklar engin bir hoflgörüyle bir arada ve bar›fl içerisinde yaflam›fllard›r.

Köktürk Devleti’nin en bat› ucundaki bir Türk boyu olan Hazarlar, bu devletin
hâkimiyeti zay›flay›nca Kafkaslar›n ve Karadeniz’in kuzey bozk›rlar›nda kendi dev-
letlerini kurdular. Çok dinli ve çok dilli bir siyasi yap›ya sahip olan Hazarlarda Kök-
türk alfabesi yan›nda ‹brani alfabesi de kullan›lm›flt›r. Ancak Hazarlardan günümü-
ze bu alfabe ile yaz›lm›fl belge kalmam›flt›r. Bugün var olan ‹brani harfli Türkçe bel-
geler, Hazarlar›n torunlar› oldu¤u kabul edilen Karay Türklerinden kalmad›r.

‹brani alfabesi, inanç sisteminin etkisiyle Türkler taraf›ndan kullan›lm›fl alfabe-
lerdendir. ‹brani alfabesi 9. yüzy›lda, Musevili¤in Karay mezhebine giren Hazar
Türklerinin bilhassa ka¤an sülalesince kullan›lm›fl olmal›d›r. 16. yüzy›ldan beri ‹b-
rani alfabesini kullanan Karaylar, bugün bu alfabeyi yaln›zca dini metinlerinde ve
ibadet amaçl› kullanmaktad›rlar.

Ermeni Alfabesi
Ermeni harfli K›pçak Türkçesi metinleri, özellikle Kafkaslarda ve Karadeniz’in ku-
zeyinde karfl›m›za ç›kar. Bu metinlerin K›pçak Türklerinin hakimiyetinde yaflayan
ve K›pçakçay› ana dili olarak benimsemifl olan Ermenilere mi, yoksa Hristiyanl›¤›
benimsemifl ve kilise yaz›s› olarak Ermeni alfabesini kabul etmifl olan K›pçaklara
m› ait oldu¤u konusu tart›flmal›d›r. Son zamanlarda ikinci görüfl, yani bu metinle-
rin Hristiyan K›pçaklara ait oldu¤u görüflü a¤›rl›k kazanmaktad›r. Ermeni harfli me-
tinler ço¤unlukla dini konulu metinlerdir. Dar bir alanda din dolay›s›yla ve k›sa bir
zaman diliminde kullan›lan alfabelerdendir.

Grek Alfabesi
Bu alfabe, Anadolu’da Hristiyanl›¤›n Ortodoks mezhebine ba¤l› Karamanl› Türkler
taraf›ndan 18-20. yüzy›llar aras›nda kullan›lm›flt›r.

Kuzey Sami yaz›s›ndan geliflen yaz› sistemlerinden biri olan Grek alfabesi, Ka-
ramanl› Türkçesinin ses sistemini tam olarak yans›tmamaktad›r. S›n›rl› say›da insan
ve dar bir alanda kullan›lm›fl olmas›na ra¤men Grek alfabesiyle çok say›da eser ve-
rilmifltir. Anadolu, Suriye, Balkanlar ve K›r›m’›n baz› bölgelerindeki Ortodoks Hris-
tiyan Türkler taraf›ndan kullan›lm›fl olan bu yaz› sistemi de din dolay›s›yla gelen
alfabelerdendir. Lozan antlaflmas›yla bu alfabenin kullan›m› sona ermifltir.
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Arap Alfabesi
Türklerle Müslümanlar›n iliflkilerinin s›klaflmas› 8. yüzy›l bafllar›na kadar gider.
Müslüman tüccar kervanlar›, dervifller gibi ‹slam’› yaymak için çabalayanlar›n u¤-
rafllar› sonucunda öncelikle Karluklar, Karahanl›lar, ‹dil Bulgarlar› ve O¤uzlar ara-
s›nda yay›lan ‹slamiyet, Türklerin en uzun süreyle kullanaca¤› alfabeyi de berabe-
rinde getirmifltir. Bu alfabe bir müddet Uygur alfabesiyle bir arada kullan›lm›flt›r.
‹lk ‹slami eserler olan Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk, Atabetü’l-Hakay›k gi-
bi Türkçenin önemli eserlerinin yazarlar›n›n elinden ç›kan nüshalar› günümüze
ulaflmad›¤› için Uygur mu, yoksa Arap alfabesiyle mi yaz›ld›klar› konusu tart›flma-
l›d›r. Ancak zaman ilerledikçe Arap alfabesinin kullan›m› yayg›nlaflm›fl ve gittikçe
bu alfabe Türklerin en yayg›n ve en uzun süreli kulland›klar› alfabe konumuna
yükselmifltir.

Arap alfabesi Türkler aras›nda ‹slamiyet’in kabul edilmesinden 19. yüzy›la kadar
geleneksel flekliyle kullan›lagelmifltir. 19. yüzy›ldan bafllayarak bu alfabenin Türk-
çenin yaz›m›nda yetersiz oldu¤u yaz›lmaya bafllanm›fl, özellikle ünlüleri göstermek-
te kullan›lan harf ve iflaretlerin eksikli¤i en çok elefltirilen yön olmufltur. Çeflitli dev-
letlerin egemenli¤inde yaflayan ve Arap alfabesini kullanan Türk ayd›nlar› özellikle
19. yüzy›l›n sonlar›yla 20. yüzy›l›n bafllar›nda alfabenin düzeltilmesi ve Türkçeye
daha uygun bir duruma getirilmesi konusunda tekliflerde bulunmufllard›r.

Arap alfabesinin Türkler aras›nda oldukça uzun bir süre kullan›lmas› ve din yo-
luyla gelmifl olmas› Türk dünyas›n›n çok büyük bir k›sm›nda bu yaz›n›n kutsal ol-
du¤u düflüncesinin yerleflmesine yol açm›flt›r. Bu alg› birbiriyle ilgisi olmayan ba-
¤›ms›z iki olgunun (din ve yaz›n›n) birbirine kar›flt›r›lmas›n›n da sebebi olmufltur.
Bu yüzden Tanzimat y›llar›na kadar yaz›ya en ufak bir müdahaleden söz dahi edi-
lememifl, ancak Tanzimat’tan sonra alfabe tart›flmalar› bafllam›flt›r.

Türkçenin yaz›m›nda dünyan›n çeflitli ülkelerinde bugün de kullan›lan alfabe-
lerden biri de Arap alfabesidir. Özellikle ‹slam co¤rafyas›nda ‹ran, Irak, Suriye, Af-
ganistan gibi ülkelerde yaflayan ve ana dilleri Türkçeyi okuyup yazma imkan›na
sahip olan Türk topluluklar›, dillerinin yaz›m›nda Arap alfabesini kullan›rlar. Çin
hakimiyetindeki Do¤u Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi) olarak adland›r›lan
ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerine s›n›r olan bölgedeki büyük ço¤unlu¤unu Uy-
gurlar›n oluflturdu¤u Türk halklar› da kendi lehçelerini Arap alfabesiyle yazmaya
devam etmektedirler.

19. Yüzy›ldan itibaren Arap alfabesi hangi yönlerden elefltirilmeye bafllanm›flt›r?

Kiril Alfabesi (Slav Alfabesi)
En eski Slav kitaplar›n›n yaz›ld›¤› iki alfabeden biri olan Kiril alfabesi, 9. yüzy›lda
oluflturulmufltur. Bu alfabenin Rus topraklar›na girmesi 9. yüzy›l ortalar›nda bafllar.
10. yüzy›lda Hristiyanl›¤›n Ruslar aras›nda kabul görmesi, Kuzey Karadeniz ile bü-
tün Sibirya ve Orta Asya’n›n da kaderini belirler. Ruslar›n bu dini kabul etmelerinin
önemli sonuçlar›ndan biri alfabe ve yaz› diline kavuflmalar›d›r. Önceleri küçük fle-
hir devletleri halinde yaflayan Ruslar, Alt›n Ordu’nun y›k›l›fl› ile beraber siyasi bir
güç olmaya ve Türk topraklar›nda yay›lmaya bafllam›flt›r. Ruslar›n yay›lmac› politi-
kalar› sonucunda Rus olmayan pek çok halk Hristiyanlaflt›r›lm›fl ve zamanla da Rus-
laflm›fllard›r. Bu durumdan en çok etkilenenler ise hiç flüphesiz o co¤rafyan›n eski
yerleflikleri olan Türk halklar› olmufltur. Kiril alfabesi asimilasyon politikalar›n›n bir
arac› olarak kullan›lm›fl ve alfabeleri Kirillefltirilen ilk Türk soylu halk Çuvafllar ol-
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mufltur. Sibirya Türk halklar›n› Hristiyanlaflt›rmak amac›yla kurulan bir misyoner ör-
gütü taraf›ndan Yakut, Altay, fior Türklerinin konuflma dillerine Kiril alfabesini uy-
gulam›fl ve mümkün oldu¤unca küçük parçalara ay›rma düflüncesiyle her birinin
konuflma dili, yaz› dilleri haline getirilmifltir. Müslüman olmayan Türk halklar›n›n
konuflma dilleri, Kiril alfabesini kullanan yaz› dilleri durumuna getirilirken Müslü-
man Türk topluluklar› içinde de baz› ayd›nlar Kiril harflerinin kabul edilmesi gerek-
ti¤ini savunmaya bafllam›fllard›r. Hatta bunlardan bir k›sm› kendi halklar›n›n dilleri-
ne ait alfabe ve dil bilgisi kitaplar›n› Kiril harfleriyle yaz›p yay›nlam›fllard›r.

1926’da yap›lan Bakü Türkoloji Kongresi’nde bütün Türklerin Latin alfabesini
kullanmas› yolunda bir karar al›nm›fl ve Çuvafllar d›fl›nda kalan bütün Türk toplu-
luklar› bu karar› uygulam›fllard›r. Eski Sovyetler Birli¤inde yaflayan Türk halklar›-
n›n Rus-Kiril alfabesini kullanmalar› yolunda Moskova’n›n ald›¤› karar üzerine
1939’da Azerbaycanl›lar, Tatarlar, Yakutlar ve Hakaslar; 1940’da Kazak, K›rg›z,
Baflkurt, Karakalpak ve Özbekler; 1943’te Tuval›lar ve 1957’de de Gagavuz Türk-
leri Latin alfabesini b›rak›p Kiril alfabesine geçmifllerdir.

Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas›ndan sonra ba¤›ms›z olan Türk Cumhuriyetlerin-
den bir k›sm› yeniden Latin alfabesini kullanmaya bafllam›flt›r. Bugün Rusya Fede-
rasyonu içerisinde yaflayan bütün Türk halklar›yla Kazakistan ve K›rg›zistan Kiril
alfabesini kullanmaya devam etmektedir.

Günümüzde ba¤›ms›z Türk cumhuriyetlerinden hangilerinde Kiril alfabesi kullan›lmaktad›r?

Latin Alfabesi
Latin alfabesinin Grek alfabesinden do¤du¤u kabul edilmektedir. Bu alfabe, Türk-
çenin yaz›lmas›nda çeflitli co¤rafyalarda 14. yüzy›ldan beri kullan›lmaktad›r. Türk-
lerin kendi dillerini bu alfabeyle yazmalar›na ise 20. yüzy›l bafllar›ndan itibaren
rastlan›r. Avrupal›lar 14. yüzy›ldan bafllayarak Latin alfabesiyle pek çok Türkçe
metin oluflturmufllard›r. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Latin harflerini kabul etme düflüncesi ilk olarak
1868’de ortaya at›lm›flt›r, ancak çok sert tepkiler görmüfltür. Latin alfabesinin kabul
edilmesi yolunda olumlu düflüncelere sahip olan Sultan II. Abdülhamit’in flu de-
¤erlendirmesi dikkat çekicidir: “Halk›m›z›n okuma yazma bilmemesinde flafl›lacak
bir fley yoktur. Çünkü bizim yaz›m›z›n s›rlar›na al›flmak kolay de¤ildir. Latin alfa-
besini almakla belki halk›m›z›n iflini kolaylaflt›rabiliriz” (User, 2006: 365).

Osmanl› devleti içerisindeki topluluklardan Latin harflerini ilk kullananlar Arna-
vutlard›r. Arnavutlar bu alfabeyi 1880’lerde yayg›n olarak kullanmaktayd›lar.

Osmanl› bas›n›nda özellikle 20. yüzy›l›n bafllar›nda Latin alfabesinin taraftarlar›
ve karfl›tlar›n›n büyük bir tart›flmaya girifltikleri görülür. Birinci Dünya Savafl› y›lla-
r›nda duraklayan bu tart›flmalar Kurtulufl Savafl›n›n hemen ard›ndan yeniden alev-
lenmifltir. 1926-1927 y›llar›nda bas›nda alfabe de¤iflikli¤i ile ilgili pek çok yaz› ya-
y›nlan›r ve 1927’de alfabe de¤iflikli¤i karar› al›n›r ve bu karar›n uygulanmas› 1 Ka-
s›m 1928 tarihinde ç›kar›lan bir kanunla olur. Bu karar›n al›nmas›nda ve uygulan-
mas›nda elbette Bakü Türkoloji Kongresi’nde al›nan karar da etkili olmufltur, çün-
kü o kongreye Türkiye’den de temsilciler kat›lm›fl ve kararlar birlikte verilmifltir. 

Arap alfabesinin Türkçenin ses sistemini karfl›lamaktan uzak bir yaz› sistemi ol-
du¤u gerçe¤i Osmanl›n›n yetifltirdi¤i en büyük ayd›nlardan biri olan Katip Çelebi
taraf›ndan 17. yüzy›lda ilk olarak dile getirilmifltir. Bu alfabenin yetersizli¤ini kabul
eden baz› ayd›nlar da yaz› reformundan bahsetmifller, ancak o dönemde bir sonuç
al›namam›flt›r. Alfabe de¤iflikli¤i ancak Atatürk’ün direktifleriyle ve TBMM’nin ka-
rar›yla gerçekleflebilmifltir.
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Bafllang›çtan günümüze kadar kullan›lan Türk yaz› sistemleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgileri
Bafllang›c›ndan Günümüze Türk Yaz› Sistemleri adl› kitapta bulabilirsiniz. (User, H. fi.,
Ankara: Akça¤ Yay., 2006)

TÜRK‹YE TÜRKÇES‹
Ana diller bafllang›çta belirli bir co¤rafyada ve s›n›rl› say›da bir insan toplulu¤u ta-
raf›ndan iletiflim arac› olarak kullan›l›rken zaman ve yer de¤ifliklikleri bu dillerden
kollar oluflmas›na yol açar. Bu kollar zaman geçtikçe kendi flartlar›nda geliflir ve ay-
r›ld›¤› kaynak dilden farkl›laflmaya ve kendisi de kollar do¤urmaya bafllar. Türkçe
bu anlat›lan durumu, insanl›¤›n henüz yaz›yla izlenemeyen devirlerinde yaflam›fl ve
çok farkl› co¤rafyalara da¤›l›p çok çeflitli kollar halinde yaflar duruma gelmifltir. Ör-
nek olarak O¤uz Türkçesi, ana dilden ayr›l›p kendi flartlar›nda geliflti ve Türkçenin
bir lehçesini oluflturdu. Daha sonra da O¤uz Türkçesinin Türkiye Türkçesi, Azer-
baycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagauz Türkçesi gibi kollar› ortaya ç›kt›. 

Türk lehçe ve yaz› dillerinin s›n›fland›r›lmas›nda Türkiye Türkçesi, Güneybat› ya
da Bat› Türkçesi olarak adland›r›lan gruba girer. Bu, yönleri esas alan bir s›n›flan-
d›rmad›r. Etnik s›n›fland›rmada ise Türkiye Türkçesi, O¤uz Türkçesinin bir koludur.

Orhun yaz›tlar›nda ad› geçen Türk boylar›ndan biri olan O¤uzlar, kuzeyden gü-
neye inip devlet kuran ve dünya tarihine büyük etkileri olan kavimlerden biridir.
O¤uzlar, Seyhun boylar›nda yaflarken güneye inip Gaznelilerle 1040 y›l›nda Danda-
nakan Savafl›n› yaparlar. 1040 y›l› pek çok bilim adam› taraf›ndan Bat› Türk Devle-
ti’nin kurulufl tarihi olarak kabul edilir. Bu devletin ilk ortaya ç›k›fl› Selçuklu ad›yla
olur ve Selçuklular zaman›nda Anadolu büyük oranda bir O¤uz yurdu haline gelir.
Anadolu’nun Türkleflmesi, Anadolu Selçuklular› ve Beylikler zaman›nda tamamlan›r.

Selçuklulardan günümüze kalan Türkçe eser yoktur, ancak Beylikler devri,
O¤uz Türkçesinin yaz› dili oldu¤u ve pek çok eser b›rakt›¤› dönemdir. Bunun çe-
flitli siyasi ve toplumsal sebepleri vard›r. Türkçeden baflka dil bilmeyen beyler, sa-
natç›lar›n Türkçe yazmalar›n› teflvik ettiler ve 13. yüzy›ldan itibaren Anadolu’da
O¤uz Türkçesi temeline dayal› bir yaz› dili olufltu ve bu yaz› dili bugüne kadar ke-
sintisiz devam ederek mevcut yaz› dilimizi do¤urdu. Yaklafl›k 700 y›ld›r kesintisiz
devam eden ve e¤itim, bilim, edebiyat, felsefe, din, askerlik gibi hemen hemen ha-
yat›n her alan›na ait binlerce eser yaz›lan bu dil, Türkiye Türkçesi olarak adland›-
r›lan dilin tarihi köküdür. O¤uz lehçesini esas alarak Anadolu’da geliflen Türk ya-
z› dilini birtak›m tarihi dönemlere ay›rmak gerekmektedir. Bunlar; 15. yüzy›l son-
lar›na kadar Eski O¤uz Türkçesi, 20. yüzy›l bafllar›na kadar Osmanl› Türkçesi ve bu
tarihten sonras› da Ça¤dafl Türkiye Türkçesi olarak adland›r›labilir. Eski O¤uz
Türkçesinin ilk zamanlar›nda özellikle Anadolu Selçuklular›’n›n baflkenti olan Kon-
ya ve yak›n çevrelerinde yo¤un bir edebî faaliyet görülür. Daha sonra çeflitli bey-
liklerin baflkentlerinde benzer bir durum, sonunda da Osmanl›’n›n kültür merkezi
haline getirdi¤i yerlerde ayn› fley görülür. Bu dönemde yaz›lan eserlerin son dere-
ce yal›n bir dile sahip olduklar›, yabanc› kelimelere çok ra¤bet edilmedi¤i ayr›ca
yabanc› dillerden pek çok eserin de Türkçeye çevrildi¤i dikkat çeker.

16. yüzy›lda Osmanl› Türkçesi olarak adland›r›lan dönem bafllar. Osmanl› Türk-
çesi döneminde yaz› dilinin yal›nl›¤› büyük ölçüde kayboldu ve özellikle edebî dil-
de Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar artt›. Ancak Osmanl› Türkçesiyle yaz›-
lan bütün eserler için ayn› fley söylenemez. Dilin yal›nl›¤› ya da a¤›rl›¤› yazardan
yazara eserden esere farkl›l›k gösterir. 17. yüzy›l gerek düz yaz›da gerekse fliir di-
linde en a¤›r örneklerle karfl›laflt›¤›m›z zaman dilimidir. Ancak 17. yüzy›l›n sonlar›-
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na do¤ru yavafl yavafl bir sadeleflmenin bafllad›¤› da görülür. 19. yüzy›lda yay›nla-
nan Tanzimat Ferman›, Osmanl› toplumu için pek çok konuda dönüm noktas› ola-
rak kabul edilir. Tanzimat’›n birinci nesli olarak adland›r›lan fiinasi, Nam›k Kemal
ve Ziya Pafla, edebiyat eserlerinin hem içeri¤inde, hem de dilinde birtak›m de¤i-
fliklikler bafllat›rlar. Bu de¤ifliklikler hem yaz›l› edebiyat›n, hem de eser konular›-
n›n çeflitlenmesinde görülür. Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati topluluklar›n›n Tanzimat-
ç›lardan da a¤›r olan dilleri, Osmanl› Türkçesinin son örnekleri olur.

Ça¤dafl Türkiye Türkçesi
1911’de Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in bafllatt›¤› “Yeni Lisan” hareketi Osmanl›
Türkçesinin sonunu getirdi. Ömer Seyfettin, Genç Kalemler dergisinde yazd›¤› ya-
z›larda ‹stanbul halk›n›n konuflma diline dayanan yal›n bir dil teklif etti ve öncele-
ri çok büyük tepkilerle karfl›laflan bu görüfller, zamanla pek çok edebiyat, bilim ve
fikir adam› taraf›ndan benimsenip kullan›lmaya baflland›. Özellikle Ziya Gökalp’›n
de kat›lmas›yla “Yeni Lisan” hareketi çok güçlendi. Edebiyatta millilik ve dilde sa-
deleflme birkaç y›l içinde devrin bütün ayd›nlar›nca kabul edilip uygulama alan›na
geçirildi. Halide Edip, Yakup Kadri, Reflat Nuri, Aka Gündüz gibi romanc›lar; Fa-
ruk Nafiz, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya gibi flairler eserlerini yal›n bir dille yazd›lar.
Devrin en büyük flairi olan Yahya Kemal ve sokaktaki insan›n konuflma üslubuy-
la fliirler yazarak günlük konuflma dilini fliire sokan Mehmet Akif de sade dili be-
nimsediler. Tanzimat döneminde yeni yüksek okullar›n aç›lmas›, baz› bilim ku-
rumlar›n›n oluflturulmas› çeflitli bilim dallar›yla ilgili terimler yap›lmas›n› gerektir-
miflti; bu terimler de ço¤unlukla Arapça ve Farsça kelimeler kullan›larak yap›lm›fl-
t›. Daha sonra bu terimler de Türkçelefltirildi.

Cumhuriyet Döneminde Türk tarihinde bir ilk olmak üzere “dil” bir devlet me-
selesi olarak görüldü ve konuyla ilgili pek çok çal›flma yap›ld›. Yaklafl›k 700 y›ll›k
bir geçmifle sahip olan Türkiye Türkçesi yaz› dili, s›k›nt›l› ve buhranl› dönemler ge-
çirmifl olmas›na ra¤men ayd›nlar›n ve devletin k›sa süreli yak›n ilgisiyle durulafl›p
yeniden hayat›n her alan›nda hâkim duruma geldi.

Türkçe flu anda okul öncesinden bafllayarak yüksek ö¤renimin en son aflamas›-
na kadar bütün aflamalar›n e¤itim dilidir. Her ne kadar ülkenin baz› e¤itim kurum-
lar›nda yabanc› dillerle e¤itim yap›lmas› önemli bir sorun olsa da Türkçenin hâki-
miyetini sarsacak boyutta de¤ildir.

Türkçe, günümüzde yaflayan diller içerisinde en eski yaz› diline sahip dillerden
biridir. Bu durum, Türkçenin bilim dili olarak da eskili¤inin bir göstergesidir. Türk
dili, her ne kadar uzun tarihi boyunca komflu dillerden etkilenmifl ve ihmal edil-
miflse de pek çok bilim eseri ortaya koymufltur. Bu dille bugün de binlerce bilim-
sel eser yaz›lmaktad›r. Dolay›s›yla Türkçe bir bilim dilidir.

Türkçenin sanat eseri ortaya koymak bak›m›ndan da hiçbir dünya dilinden afla-
¤› kal›r taraf› yoktur, hatta Türkçenin en zengin yönü sanat yönüdür. Tarih boyun-
ca binlerce sanatkâr taraf›ndan say›s›z eserde ifllenen Türkçe, bugün de pek çok
sanatkâr›n kaleminden eserler üretmektedir.

Türkçe bin y›ldan daha fazla bir süredir ‹slam dini ve baflka dinlerle ilgili pek
çok eserin yaz›labildi¤i bir dildir. Bütün din kavramlar›n› eksiksiz karfl›layabilen bu
dil, geliflmifl bir din dilidir.

fiu anda Türkiye’de Türkçeyle her gün yüzlerce kitap, gazete ve dergi yay›nlan-
makta ayr›ca yine yüzlerce radyo ve televizyon Türkçe programlar yay›nlamakta-
d›r. Bu yönüyle Türkçe önemli bir bas›n-yay›n dilidir. Tüm bunlara bak›ld›¤›nda
devlet ve toplum hayat› Türkçeyle yürümektedir denilebilir. Bu durum bir dilin ya-
flamas› ve geliflip zenginleflmesi sonucunu do¤urur.
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Türkiye’nin baz› iyi okullar›nda yabanc› dille e¤itim yap›lsa da, dükkân tabela-
lar›nda ve vitrinlerinde yabanc› adlar artsa da bunlar gelip geçici özentilerdir. Na-
s›l ki Selçuklular ve Osmanl›larda e¤itim dili yer yer Arapça olmufl fakat bugün b›-
rak›lm›flsa bugünkü durumu da gelip geçici olarak görmek gerekir. Ayr›ca bugün-
den geriye bak›ld›¤›nda Türkçe yerine Arapça veya Farsçay›, yani yabanc› dilleri
tercih edenlerin hiç de iyi hat›rlanmad›¤› düflünülürse bugünkü durumu da gele-
cek kuflaklar›n ayn› flekilde de¤erlendireceklerini unutmamak gerekir.

Yukar›da belirtilenler Türkiye Türkçesinin, Türkiye’de yaflayan insanlar›n her
türlü iliflkilerinde baflvuracaklar› bir araç oldu¤unu göstermektedir. Dil, bir anlafl-
ma arac› oldu¤u gibi insanlar›n birikim ve kazan›mlar›n› saklay›p sonraki kuflakla-
ra aktarma arac› oldu¤u için de çok de¤erlidir. Ayr›ca insan ve ulus kimli¤inin en
belirgin göstergesi oldu¤u için de üzerine titrenilmesi ve özenilmesi gerekir. Unu-
tulmamal›d›r ki bilim ve sanat ile ilgili faaliyetlerini yabanc› bir dille yapan toplum-
lar; zaman, beyin, emek ve para harcayarak ürettikleri fleyleri önce dilini kullan-
d›klar› halk›n hizmetine sunmaktad›rlar.

TÜRK D‹L‹ ÇALIfiMALARI 
O¤uz Türkçesinin Anadolu’da yaz› dili olmas›, hem Arapça ve Farsça gibi yabanc›
dillere, hem de Do¤u Türkçesinin yaz› dili gelene¤ine karfl› vermifl oldu¤u bir mü-
cadelenin sonucunda mümkün olabilmifltir. Türkçe, Anadolu’da yaz› dili olduktan
sonra da zaman zaman ihmal edilmifl ve ayd›nlar›n ilgisizli¤ine maruz kalm›flt›r. Bu
ilgisizlik yer yer baz› flair ve yazarlar taraf›ndan da k›nanm›flt›r. Bu k›nama ve tep-
kinin ilk örne¤ini 14. yüzy›l›n önemli flairlerinden biri olan K›rflehirli Afl›k Pafla’da
görürüz. Afl›k Pafla, Garibname adl› büyük eserinde flöyle yak›n›r: 

Türk diline kimesne bakmaz idi Türk diline kimse bakmazd›
Türklere hergiz gönül akmaz idi Türkler’e asla gönül akmazd›.

Afl›k Pafla’dan sonra yaflayan 14. yüzy›l›n bir baflka flairi Hoca Mesut ise pek çok
kiflinin art›k Türkçeye yöneldi¤inden söz eder:

Cihanda bugün resm eyle gider Dünyada bugünkü geliflme,
Ki öküfl kifli Türkîye meyleder Pek çok kiflinin Türkçeye meyletmesidir.

Bu durumun nedeni elbette ki Anadolu beylerinin Türkçeye gösterdikleri ilgidir.
Devleto¤lu Yusuf adl› bir flair de 15. yüzy›lda kendisinin ve pek çok kiflinin

Türkçe kitap yazd›¤›ndan söz eder:

Yani kim çok düzdiler Türkçe kitab Yani pek çok Türkçe kitap yazd›lar
Ma´nm yüzinden götürdiler nikab Anlafl›lmayan fleyleri anlafl›l›r hale getirdiler.

15. yüzy›lda da nispeten sade bir yaz› dili sürdürülmüfltür. II. Murat, Farsçadan
çevrilen Kabusname adl› bir eserin dilini, sade olmad›¤› için be¤enmez ve eser ye-
niden Türkçeye daha yal›n biçimde çevrilir. 

16. yüzy›lda “Türkî-i basit” (Sade Türkçe) hareketi bafllat›l›r, ancak güçlü sanat-
ç›lar bu ak›ma sahip ç›kmad›¤› için çok etkili olamaz ve dil gittikçe Arapça ve Fars-
ça kelime ve kurallarla dolarak a¤›rlafl›r. 16. yüzy›lda Türkçe aç›s›ndan önemli bir
olay, Bergamal› Kadri taraf›ndan Müyessiretü’l-Ulum ad›yla Türkçenin dil bilgisi ki-
tab›n›n yaz›lm›fl olmas›d›r. Bu eser, O¤uz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitab› olmas›
bak›m›ndan oldukça önemlidir. 

17. yüzy›lda iyice a¤›rlaflan dil, 18. yüzy›l›n büyük flairlerinin yazd›klar› daha
yal›n eserler sayesinde yeniden sadeleflmeye bafllam›flt›r. 
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Tanzimat devrinde sadeleflme ihtiyac› çok hissedilmifl ve bunda gazete ve dergi-
lerin katk›s› büyük olmufltur. Gazete ve dergiler sanat endiflesine kap›lmadan müm-
kün oldu¤u kadar çok insana ulaflmay› amaçlad›klar› için halk dilini kullanma zorun-
lulu¤u duymufllar ve bunu da devrin olanaklar› elverdi¤i ölçüde uygulam›fllard›r.

Tanzimatç›lardan sonra birer edebî ak›m olarak ortaya ç›kan Servet-i Fünun ve
Fecr-i Ati ak›mlar›n›n mensuplar›, Tanzimatç›lar›n bafllatt›¤› dili “anlafl›l›r k›lma” ça-
l›flmalar›na kat›lmay›p tam aksi bir yol izleyerek bir nebze sadeleflen dili daha da
anlafl›lmaz duruma getirmifllerdir. 

Tanzimat döneminde dille ilgili çal›flmalar, yaln›zca dilin sadelefltirilme çabala-
r›yla s›n›rl› kalmam›fl, baz› dil bilgisi kitaplar› da yaz›lm›flt›r. Bunlar; Kavaid-i Os-
maniyye, Mikyasü’l-Lisan K›stasu’l-Beyan, Medhal-i Kavaid, Kavaid-i Türkiyye,
Emsile-i Türkiyye, Sarf-› Türkî vb.dir. 

Dille ilgili çal›flmalar içerisinde sözlük çal›flmalar›n›n önemli bir yeri vard›r.
Türkçe, 11. yüzy›ldan beri farkl› co¤rafyalarda sözlükleri yaz›lan bir dildir. Osman-
l› co¤rafyas›nda da pek çok sözlük yaz›lm›flt›r. Önceleri Arapça ve Farsçadan söz-
lük çevirileri yap›l›rken 19. yüzy›l sonlar›yla 20. yüzy›l bafllar›nda Türkçe sözlükler
de yaz›lm›flt›r. Bu dönemde özellikle fiemsettin Sami’nin çal›flmalar› oldukça önem-
lidir. Dil bilgisiyle ilgili eserleri de olan fiemsettin Sami’nin en büyük eseri, Türk-
çenin bugüne kadar haz›rlanm›fl en iyi sözlüklerinden biri olan Kamus-› Türkî’dir.
Bu eser, ad›yla bile öncü bir eser olmufltur, çünkü fiemsettin Sami’ye kadar sözlük
ve dil bilgisi yazanlar hep “Osmanî” tabirini kullan›rken fiemsettin Sami “Türkî” ta-
birini kullanmay› tercih etmifltir. 

1890’larda Orhun Yaz›tlar›’n›n okunmas›, k›sa sürede Osmanl› ayd›nlar› aras›n-
da da yank› bulmufl ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda bu metinler yay›nlanm›flt›r. Yaz›tlar-
la ilgili Osmanl›’da ilk yap›lan yay›n Pek Eski Türk Yaz›s› ad›yla Necip As›m’a aittir.

‹kinci Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra düflünce alan›nda yeni geliflmeler yafland›.
Sade Türkçe taraftarlar› Türk Derne¤i’ni kurdular ve görüfllerini yay›nlad›klar› bir
de dergi ç›kard›lar. Daha sonra Selanik’te bir grup ayd›n Genç Kalemler dergisini
ç›kard› ve millî bir edebiyat›n ancak millî bir dille do¤up geliflece¤ini iddia eden
görüfller ortaya konuldu. Bu grubun önemli isimleri Ömer Seyfettin, Ali Canip ve
Ziya Gökalp idi. Bafllang›çta çok büyük tepkilerle karfl›lanan bu “Yeni Lisan Hare-
keti” zamanla, benimsendi ve önceleri karfl› ç›kan pek çok ayd›n, flair ve yazar bu
hareketin içinde yer ald›. 

Yeni Lisan hareketinin temel ilkeleri flöyle s›ralanabilir: 
1. Yaz› dilini konuflma diline yaklaflt›rmak, mümkün oldu¤u kadar ‹stanbul

halk›n›n konufltu¤u gibi yazmak. 
2. Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallar›n› kullanmamak.
3. Tamlamalar›, Türkçe kurallara göre yapmak.
4. Yabanc› kelimeleri Türkçedeki söylenifliyle yazmak, bilim terimlerinde Arap-

ça kelimelerden yararlanmak.
5. Öteki Türk lehçelerinden kelime almamak.
6. Bu kurallardan hareket ederek millî bir dil ve millî bir edebiyat meydana ge-

tirmek (Özkan, 1995: 42).
Osmanl› Devleti’nin da¤›lma sürecine girmesi, özellikle Balkan Savafl›’n›n yenil-

giyle sonuçlanmas›, Türklerde de milliyetçilik duygular›n›n artmas›na ve yayg›nlafl-
mas›na sebep oldu. 1912 y›l›nda pek çok ayd›n›n bir araya gelerek kurdu¤u Türk
Oca¤›, Türk Yurdu dergisinin yan› s›ra çok sade dille haz›rlanan Halka Do¤ru ve
Türk Sözü adl› dergileri yay›mlad›. 1917’de Ziya Gökalp ve arkadafllar›n›n ç›kard›-
¤› Yeni Mecmua, sade Türkçe ve millî edebiyat ak›m›n›n güçlenmesinde büyük bir
görev yapt›.
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Özellikle Genç Kalemler ve Türk Ocaklar› çevresinde toplanan ayd›nlar›n yap-
t›klar› çal›flmalarla Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda konuflma dili ile yaz› dili birbirine
oldukça yaklaflm›fl, Türkçe, Arapça ve Farsça tamlamalardan ar›nm›fl, yal›n ve sa-
de bir anlat›m biçimine kavuflmufltur. 

19. yüzy›l›n sonlar› ile 20. yüzy›l›n bafllar› dünyada Türklük bilimi araflt›rmala-
r›n›n alt›n ça¤›d›r. Dünyan›n önemli bilim merkezlerinde pek çok bilim adam›
Türklük biliminin çeflitli alanlar›nda çal›flm›fllar ve pek çok eser ortaya koymufllar-
d›r. Bir taraftan Orhun Yaz›tlar› üzerinde çal›flmalar yap›l›rken, di¤er taraftan insan-
l›¤a büyük bir medeniyet arma¤an etmifl olan Uygurlar›n yaflad›¤› bölgelerde arafl-
t›rmalar yap›l›p yüzlerce eser bulunmufltur. ‹lk ‹slamî eserler denilen Divanü Lü-
gati’t-Türk, Kutadgu Bilig vb. üzerine de bu dönemde çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bun-
lar›n d›fl›nda da Türk medeniyetinin yadigarlar› olan farkl› dönemlere ve co¤rafya-
lara ait binlerce eser, bir ucundan çal›fl›lmaya ve yay›nlanmaya bafllanm›flt›r. 

YAZI DEVR‹M‹ 
‹nsanlar, medeniyetin kal›c› hale gelmesini yaz›ya borçludur. Yaz›n›n sembolü alfabe
o kadar önemli görülmüfltür ki zaman zaman dil ile kar›flt›r›lm›fl, insanlar›n zihninde
bazen, yaz› denildi¤inde dil anlafl›lm›flt›r. Bugün bile yer yer Arap alfabesi yerine
Arapça tabirinin kullan›ld›¤› duyulmaktad›r. Alfabe, kültür birikimi sa¤laman›n ve ge-
lecek kuflaklara aktarman›n en baflta
gelen arac› olmakla birlikte Türkler,
farkl› co¤rafyalarda çok farkl› alfabe-
ler kullanm›fllar, dolay›s›yla toplum ha-
yatlar›nda da kesintiler yaflam›fllard›r. 

Türklerin yaz› tarihinden yukar›-
da bahsedildi¤i için burada yaln›zca
1928’de yap›lan alfabe de¤iflikli¤in-
den söz edilecektir. Arap alfabesi
Türkçenin yaz›m›nda en genifl co¤-
rafyada ve en uzun süre kullan›lan
yaz› sistemi olmas›, hem de din ile
de iliflkilendirilmesi nedeniyle de¤ifl-
tirilmesi hiç de kolay olmam›flt›r. Üs-
telik Türkçeye uygun hâle getirilme-
si için birtak›m de¤ifliklikler yap›lma-
s› gere¤i bile uzun süre tart›fl›lm›flt›r. 

Daha öncede belirtildi¤i gibi Os-
manl› Devleti’nde Latin alfabesine
geçme düflüncesi ilk olarak 1868’de
dillendirilmifl, uzun süren tart›flmalar yaflanm›fl, bu de¤iflikli¤e taraftar ve karfl› olan
ayd›n ve siyasetçiler altm›fl y›la yak›n bir süre mücadele etmifllerdir. 1926’da yap›lan
Bakü Türkoloji Kongresi’nde bütün Türklerin Latin alfabesini kabul etmeleri yönün-
de tavsiye karar› al›nm›fl, ancak Türkiye’de tart›flmalar yine devam etmifltir. Hükümet
1927’de Latin harflerinin kabul edilmesi karar›n› alm›fl ve 10 Haziran 1928’de Dil En-
cümeni ad›yla bir komisyon kurulmufltur. Bu komisyon Latin yaz›s›na dayal› 20 fark-
l› alfabeyi inceleyerek flu esaslar› belirlemifltir:

1. Çift harfler bulunmayacak.
2. Millî bir Türk alfabesi olacak.
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Resim 3.4

Atatürk, yeni Türk
alfabesini
tan›t›rken



3. Seslerin uluslararas› de¤erleri de¤iflmeyecek.
4. ‹flaretli harflere mümkün oldu¤unca az yer verilecek (User, 2006: 371).
Komisyonun uzun süren çal›flmalar› sonucunda haz›rlanan Türk-Latin alfabesi

29 harfli olarak kabul edilir ve bu alfabenin tan›t›lmas› için ülkenin pek çok vila-
yetine geziler yap›l›r. Bu esnada da Dünya ilk defa elinde tebeflirle kara tahta ba-
fl›nda halka yeni harfleri tan›tan ve ö¤reten bir devlet baflkan› görür. 

Uzun süre devam eden reform tart›flmalar›ndan sonra, 1 Kas›m 1928 tarihinde
Latin harflerine dayanan Türk Alfabesi kabul edilir. Kanuna göre, 1929 y›l› bafl›n-
dan itibaren devlet ile yap›lacak bütün yaz›flmalar ve bas›lacak her türlü malzeme
Yeni Türk Alfabesi ile olacakt›r. Bütün yurtta Millet Mektepleri aç›l›r ve yeni alfa-
be herkese ö¤retilmeye çal›fl›l›r. Burada flu özellikle belirtilmelidir; harf de¤iflikli¤i
yap›l›rken Latin harfleri oldu¤u gibi al›nmam›fl, Türkçenin yap›s›na uygun olarak
yeni harfler de oluflturulmufl ve yaz›ya Türk kimli¤i kazand›r›lm›flt›r. Buna göre de
yukar›da anlat›lan 13 yaz› sistemi içerisinde Türkçenin ses sistemine en uygun al-
fabe, bugün Türkiye Türkçesinin yaz›ld›¤› alfabedir. 

ATATÜRK VE TÜRK D‹L‹
Büyük Alman filozofu Nietzsche dili flöyle anlat›r: “Dil atalardan bize kalan bir
miras, bir emanettir. Kuflaktan kufla¤a aktar›lan bu emanete karfl›, paha biçilmez,
kutsal ve dokunulmaz fleylere karfl› duyulan sayg› gösterilmelidir”. Bu söz, her di-
lin konuflucusu için bir k›lavuz olmal›d›r. Çünkü milletler geçmiflte ve bugün var
olup, gelecekte de yaflamaya devam edecekse ancak dilleriyle var olmufllar ve dil-
leriyle de yaflayacaklard›r. Her insan›n ve milletin millî varl›¤› ve kimli¤i, tarihte or-
taya koymufl oldu¤u medeniyetle oluflur ve bu medeniyet de dilinde yaflar, diliyle
de kuflaktan kufla¤a aktar›l›r.

Tarihte Türkçe ile ilgili ilk uyar› Bilge Ka¤an’dan gelmifltir. Bilge Ka¤an, karde-
fli Kül Tigin için dikilen yaz›t›n bir yerinde “Türk begler Türk at›n ›t›. Tabgaçg› beg-
ler Tabgaç at›n tutupan Tabgaç kaganka körmifl.” cümlelerini yazar. Bu cümleleri
Türkiye Türkçesine flöyle aktarabiliriz: “Türk beyleri (ayd›nlar›) Türkçe olan adla-
r›n› b›rakt›lar. Çin’e tutsak olan Türk beyleri Çince adlar alarak Çin ka¤an›na
hizmet ettiler.” Burada Bilge Ka¤an’›n, Türk ayd›nlar›n›n tarihte çok s›k yaflad›¤›
kendi kültürüne yabanc›laflma konusundaki uyar›s›n› görmekteyiz. Dili bir devlet
meselesi olarak görüp bu konuda çeflitli tedbirler alan ve düzenlemeler yap›p ku-
rumlar oluflturan ilk devlet adam› Atatürk olmufltur.

19. yüzy›l›n sonlar› ile 20. yüzy›l›n bafllar›nda Avrupa ve Rusya’daki Türklük bi-
limi çal›flmalar›, son dönem Osmanl› ayd›nlar›n› da etkilemifltir. Kutadgu Bilig’in
bulunmas›, Orhun Yaz›tlar›’n›n bulunup okunmas›, Divanü Lügati’t-Türk’ün bu-
lunmas› Türk ayd›nlar›nda bir heyecan ve güven duygusu oluflturmufltur. Necip
As›m’›n, fiemsettin Sami’nin, Ziya Gökalp ve arkadafllar›n›n çabalar›, Türk Derne¤i
ile Türk Oca¤›’n›n çal›flmalar›, Mehmet Emin Yurdakul’un sade Türkçe fliirleri, Sü-
leyman Nazif’in ateflli nesirleri dönemin gençlerinin ve Mustafa Kemal’in düflünce
dünyas›n›n oluflumunda çok etkili olmufltur.

20. yüzy›l›n bafllar›nda yaln›z Osmanl› co¤rafyas›nda de¤il, farkl› Türk ülkele-
rindeki ayd›nlar›n da dil ile ilgili çal›flmalar›, Osmanl› Türk ayd›nlar› üzerinde etki-
li olmufltur. Özellikle K›r›m’da Gasp›ral› ‹smail Bey’in “Dilde, fikirde, iflte birlik”
slogan›yla yay›nlad›¤› Tercüman Gazetesi, hemen bütün Türk ayd›nlar›n› etkile-
mifltir. Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluflundan sonra dil ve kültür konular›nda at-
t›¤› ad›mlar›n arkas›nda bu etkinliklerin oluflturdu¤u birikim vard›r.
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Atatürk’ün çok okuyan bir kifli oldu¤u bilinmektedir. Okudu¤u kitaplara bak›l-
d›¤›nda onun; varl›¤›, evreni, insan› tan›maya ve anlamaya çal›flt›¤›n›, insano¤lu-
nun köklerini merak etti¤ini ve bunun için de dil, tarih, antropoloji, mitoloji ve
kültür ile ilgili eserleri okumaya a¤›rl›k verdi¤i görülür.

Atatürk’ün okudu¤u kitaplar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek için http://ataturkleoku-
mak.istanbul.edu.tr adresini inceleyebilirsiniz.

Atatürk’ün bu birikimi Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra kurumlaflmaya dönüfl-
müfltür. Bilhassa son yüz y›l›n› savafllarla ve büyük s›k›nt›larla geçiren bir toplum-
da savafl sona erer ermez pek çok ihtiyaç oldu¤u halde kültürle ilgili kurumlar
oluflturulmas›, pek çok insan için anlafl›lmas› zor bir durumdur. Ancak Atatürk, ku-
rucu bir lider oldu¤u için toplumu millet yapan unsurlar›n geliflip kuvvetlenmesi
ile ilgili etkinliklere öncelik vermifltir.

Cumhuriyet’in ilan edilmesinin hemen ard›ndan 1924 y›l›nda Türkiyat Enstitü-
sü kurulmufltur. Atatürk, Enstitü’nün kurulmas›yla ilgili M. Fuat Köprülü’ye flu tali-
mat› verir: “Fuat Bey, cumhuriyeti kurduk. Art›k cumhuriyeti ve devletimizi ilmî te-
meller üzerinde yükseltmek zaman› gelmifltir. Lütfen ‹stanbul Darülfünun’un (‹s-
tanbul Üniversitesi) bünyesinde Türkiyat Enstitüsü’nü kurunuz.” Burada Ensti-
tü’nün kurulma gerekçesi olarak gösterilen “devleti ilmî temeller üzerine yükselt-
me” arzusu dikkat çekicidir. Çünkü Türkiyat Enstitüsü; Türk dili, tarihi ve kültürüy-
le ilgili bilimsel araflt›rmalar› yapacak ve bu araflt›rmalardan ç›kan sonuçlar devle-
tin temellerini oluflturacakt›r. 

1926 y›l›nda Azerbaycan’›n baflkenti Bakü’de toplanan Birinci Türkoloji Kongre-
si’ne Fuat Köprülü, Hüseyinzade Ali Bey ile o s›ralar Türkiye’de çal›flmakta olan Ma-
car bilgin Mesarofl Yula’y› Türkiye’yi temsil etmek üzere göndermifltir. Bu toplant›da
al›nan Latin as›ll› alfabe kabul edilmesi tavsiyesine uyulmufl ve 1 Kas›m 1928’de Tür-
kiye bu alfabeyi benimsemifltir.

Türkçe ile ilgili düflünce ve tavr›n› pek çok vesileyle ortaya koyan Atatürk, Sad-
ri Maksudi Arsal taraf›ndan haz›rlanan Türk Dili ‹çin adl› eserin bafl k›sm›na flu no-
tu yazar: “Millî his ile dil aras›ndaki ba¤ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin ol-
mas› millî hissin inkiflaf›nda bafll›ca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerin-
dendir; yeter ki bu dil fluurla ifllensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumas›n› bilen
Türk milleti, dilini de yabanc› diller boyunduru¤undan kurtarmal›d›r.” Ayr›ca
1931 y›l›nda Adana Tük Oca¤›’nda yapt›¤› bir konuflmas›nda konuyla ilgili düflün-
cesini bir kez daha flöyle aç›klar: “Milliyetin çok bariz vas›flar›ndan biri dildir.
Türk milletindenim diyen insan her fleyden önce ve behemahal Türkçe konuflmal›-
d›r. Türkçe konuflmayan bir insan, Türk toplumuna mensup oldu¤unu iddia eder-
se buna inanmak do¤ru olmaz.” 

1931 y›l›nda Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kurulmufl ve
1932 Temmuz’unda ilk tarih kongresi toplanm›flt›. Kongrenin son günü akflam›
Atatürk, yan›nda bulunanlara “Dil ifllerini düflünecek zaman da gelmifltir. Ne der-
siniz?” diye sormufl ve “Öyle ise, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardefl
bir dil cemiyeti kural›m. Ad› da Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun.” diyerek bu konu-
daki talimat›n› vermifl ve dille ilgili çal›flmalar yapmak üzere Ankara’da önemli bir
kurum oluflturulmufltur. 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kurulmufl ve çal›fl-
malara bafllam›flt›r. Bu kurumun ilk faaliyeti olarak 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe
Saray›’nda büyük bir dil kurultay› toplanm›fl ve dille ilgili politikalar bu kurultayda
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belirlenmifltir. Türk Dil Kurumu’nun 17 Ekim 1932’de yay›nlanan bildirisinde flu
konulara dikkat çekilmifltir:

1. Türk dilini millî kültürümüzün eksiksiz bir ifade arac› haline getirmek, Türk-
çeyi geliflmifl medeniyetin önümüze koydu¤u bütün ihtiyaçlar› karfl›layacak
bir mükemmeliyete erdirmek.

2. Bunun için bugün yaz› dilinde Türkçeye yabanc› kalm›fl ögeleri atmak, halk-
ç› bir idarenin istedi¤i flekilde halk ve ayd›nlar aras›nda birbirinden içerik
olarak ayr› iki dil varl›¤›n› ortadan kald›rmak, temel unsurlar› öztürkçe olan
bir dil meydana getirmek.

Böylece dilde özlefltirme hareketi bafllad› ve Türkçeye yabanc› kalm›fl unsurlar
yerine öztürkçe sözler koymak için derleme, tarama ve anket çal›flmalar› bafllat›ld›.

Derleme çal›flmalar›yla yaz› dilinde olmayan sözler derlenip bunlardan bir k›s-
m› yaz› diline kat›ld› ve ayn› fley tarama çal›flmalar›yla yazma eserlerde yap›ld›.
Derleme ve tarama sözlükleri haz›rland›.

1936 y›l›na kadar süren özlefltirme çal›flmalar›yla Türkçeye pek çok yeni kelime
kazand›r›ld›¤› gibi, teklif edilen pek çok kelime de dilde kendine yer bulamay›p
unutuldu. 1936’da özlefltirme çal›flmalar›n›n h›z› kesildi, ancak terimlerin Türk-
çelefltirilme çabalar› devam etti. Orta ö¤retimde kullan›lan geometri terimlerini biz-
zat Atatürk Türkçelefltirerek dilimize kazand›rd›. 1935 y›l›nda Günefl-Dil Kuram›
ortaya at›ld› ve art›k halk›n bildi¤i, manas›n› anlad›¤› kelimelerin yabanc› dilden
geliyor san›larak feda edilmesi zarureti bu kuramla ortadan kalkm›fl ve dil kendi
do¤al geliflme seyrine dönmüfl oldu.

‹STANBUL’UMUN D‹L‹

Annemin dili 

Babam›n dili 

‹stanbulumun dili 

‹stanbullumun dili 

‹stanbulumun efendisi 

Han›mefendisi 

Sokaklar›m›n bekçisi 

Yo¤urtçusu, bal›kç›s› 

Can dilimi konuflan›m 

Can›m benim 

Ninnilerimi bu dil söyledi 

Masallar›m› bu dil 

Bu dille duydum türkülerimi 

Bu dille okudum flairlerimi 

“Zalim beni söyletme derunumda neler var”.

ASAF HALET ÇELEB‹

Kaynak: Parlat›r, ‹. ve di¤. (2000). Güzel Yaz›lar fiiirler,
Ankara: TDK Yay.
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Günefl Dil Kuram›: En eski
dilin Türkçe oldu¤unu ve
baflka dillere kaynakl›k
etti¤ini ileri süren ve
bunlar›n dil bilimi
temellerine
dayand›r›labilece¤i
varsay›m›ndan do¤mufl olan
bir kuramd›r. Bu kurama
göre, insan d›flar›dan gelen
etkiler alt›ndad›r ve ilk
düflünme güneflle ilgilidir.
Bu nedenle dillerin do¤uflu
da günefle ba¤lanmal›d›r.
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Yaflayan diller aras›nda Türkçenin yerini ve ya-

fl›n› aç›klayabilmek

Türkçe, 1300 y›ldan daha fazla bir zamand›r yaz›
dili olarak kullan›lmaktad›r. Bu özelli¤iyle günü-
müzde konuflur say›s› ve yayg›nl›¤› ön s›ralarda
bulunan ‹ngilizce, Frans›zca, ‹talyanca, Almanca,
Japonca gibi dillerden daha erken dönemlere ait
belgeleri bulunan Türkçenin, yaz›yla takip edile-
meyen dönemleri de tahminen günümüzden 7-8
bin y›l geriye gitmektedir. Bu tahmin, flu anki bil-
gilerimize göre insanl›¤a yaz›y› arma¤an eden Sü-
merlerden kalan tabletlerde geçen ve Türkçe ile
ortak olan sözler esas al›narak yap›lmaktad›r. Sü-
merce ile Türkçede bulunan 168 ortak söz, ayn›
zamanda Türklerin MÖ 4000’li y›llarda Türkiye’nin
do¤usunda bulunduklar›n›n da bir kan›t›d›r.

Türkçenin tarihsel evrelerini s›ralayabilmek

Türkçenin özellikle yaz›yla izlenemeyen karanl›k
diyebilece¤imiz dönemlerinin adland›r›lmas›nda
bilim adamlar› aras›nda birtak›m farkl›l›klar gö-
rülmektedir. Ancak yaz›l› dönemlerin adland›r›l-
mas› hemen bütün bilim adamlar›nca benzer bi-
çimde ve benzer ölçütler dikkate al›narak yap›l-
m›flt›r. Yaz›yla izlenemeyen dönemlerin adland›-
r›lmas›nda Altay Ça¤›, En Eski Türkçe Ça¤›, ‹lk
Türkçe Ça¤› gibi terimler kullan›lm›flt›r. Yaz›yla
izlenebilen ilk dönem için Eski Türkçe terimi, ‹s-
lam dininin benimsenmesinden sonraki dönem
için Orta Türkçe; Eski O¤uz, K›pçak ve Ça¤atay
yaz› dillerini adland›rmak üzere de Yeni Türkçe,
günümüz Türk yaz› dilleri için ise Ça¤dafl Türkçe
terimleri kullan›lmaktad›r.
Bat› Türkçesinin ilk dönemine Eski O¤uz Türkçe-
si ya da Eski Anadolu Türkçesi denilmektedir. Bu
dönem 12. yüzy›l sonlar›nda bafllar ve 15. yüzy›l
sonlar›nda tamamlan›r. 16. yüzy›lda Bat› Türkçe-
sinin Osmanl› Türkçesi dönemi bafllar. Eski O¤uz
Türkçesi yaln›zca Anadolu’da de¤il, Azerbaycan,
Irak ve Suriye’de de kullan›lm›flt›r. Eski O¤uz
Türkçesinin siyasal s›n›rlar› ise Anadolu Selçuklu-
lar›, Beylikler, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Dev-
letleriyle Osmanl›’n›n ilk dönemidir.

Türkçenin yaz›m›nda kullan›lan alfabeleri tan›-

yabilmek

Belgelerle izlenebilen yaklafl›k 1350 y›ll›k süre
boyunca Türkçe, 13 de¤iflik alfabe ile yaz›lm›flt›r.
Tarihte Türkler kadar dillerini farkl› alfabelerle
yazm›fl baflka bir millet olmad›¤›n› söylemek
abart› olmasa gerek. Dünya dilleriyle k›yasland›-
¤›nda bu durum daha iyi anlafl›lacakt›r: Avrupa
dilleri bafllang›çtan bu yana Latin alfabesiyle, Slav
dilleri bafltan beri Slav (Kiril) alfabesiyle, Arapça
bafltan beri Arap alfabesiyle yaz›lmaktad›r. Türk-
çe ise en son latin alfabesini kullanana kadar;
de¤iflik dönem ve co¤rafyalarda Köktürk, So¤ut,
Uygur, Mani, Brahmi, Tibet, Süryani, Arap, Grek,
Ermeni, ‹brani, Latin ve Slav (Kiril) alfabeleriyle
yaz›lm›flt›r. Bunlardan So¤ut, Mani, Brahmi, Ti-
bet, Süryani, Grek, Ermeni ve ‹brani alfabeleri
k›sa tarihi dönemlerde ve oldukça s›n›rl› çevre-
lerde kullan›lm›flt›r. Geriye kalan Köktürk, Uy-
gur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri ise uzun süre-
lerle ve genifl co¤rafyalarda kullan›lm›flt›r.

Türkiye Türkçesi kavram›n› de¤erlendirebilmek

Türk lehçe ve yaz› dillerinin s›n›fland›r›lmas›nda
Türkiye Türkçesi, Güneybat› ya da Bat› Türkçesi
grubuna girer. Bu, yönleri esas alan bir s›n›flan-
d›rmad›r. Etnik s›n›fland›rmada ise Türkiye Türk-
çesi, O¤uz Türkçesinin bir koludur. 13. yüzy›l-
dan itibaren Anadolu’da O¤uz Türkçesi temeline
dayal› bir yaz› dili olufltu. Yaklafl›k 700 y›ld›r ke-
sintisiz devam eden ve e¤itim, bilim, edebiyat,
felsefe, din, askerlik gibi hemen hemen hayat›n
her alan›na ait binlerce eser yaz›lan bu dil, Tür-
kiye Türkçesi olarak adland›r›lan dilin tarihi kö-
küdür. O¤uz lehçesini esas alarak Anadolu’da
geliflen Türk yaz› dilini birtak›m tarihi dönemle-
re ay›rmak gerekmektedir. Bunlar; 15. yüzy›l son-
lar›na kadar Eski O¤uz Türkçesi, 20.yüzy›l baflla-
r›na kadar Osmanl› Türkçesi ve bu tarihten son-
ras› da Ça¤dafl Türkiye Türkçesi olarak adland›-
r›labilir. Eski O¤uz Türkçesinin ilk zamanlar›nda
yaz›lan eserlerin son derece yal›n bir dile sahip
olduklar›, yabanc› kelimelere çok ra¤bet edilme-
di¤i ayr›ca yabanc› dillerden pek çok eserin de
Türkçeye çevrildi¤i dikkat çeker. 16. yüzy›lda
Osmanl› Türkçesi olarak adland›r›lan dönem bafl-
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lar. Osmanl› Türkçesi döneminde yaz› dilinin ya-
l›nl›¤› büyük ölçüde kayboldu ve özellikle edebî
dilde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar art-
t›. 1911’de Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in bafllat-
t›¤› “Yeni Lisan” hareketi Osmanl› Türkçesinin
sonunu getirdi. Ömer Seyfettin, Genç Kalemler

dergisinde yazd›¤› yaz›larda ‹stanbul halk›n›n ko-
nuflma diline dayanan yal›n bir dil önerdi. ‹flte
bu yal›n Türkçeyle oluflturulan yaz› dili, Türkiye
Türkçesinin temelini oluflturur.

Atatürk’ün Türkçe ile ilgili kurdu¤u kurumlar›

ve Cumhuriyet döneminde konuyla ilgili yap›lan

çal›flmalar› aç›klayabilmek

Cumhuriyet’in ilan edilmesinin hemen ard›ndan
1924 y›l›nda Türkiyat Enstitüsünü kurduran Ata-
türk, 1926 y›l›nda Azerbaycan’›n baflkenti Ba-
kü’de toplanan Birinci Türkoloji Kongresi’ne ilgi-
siz kalmam›fl ve Fuat Köprülü, Hüseyinzade Ali
Bey ile o s›ralar Türkiye’de çal›flmakta olan Ma-
car bilgin Mesarofl Yula’y› Türkiye’yi temsil et-
mek üzere göndermifltir. Bu toplant›da al›nan La-
tin as›ll› alfabenin kabul edilmesi tavsiyesine
uyulmufl ve 1 Kas›m 1928’de Türkiye bu alfabe-
yi benimsemifltir. Yine Atatürk’ün talimat›yla 12
Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu (Türk Dili
Tetkik Cemiyeti) kurulmufl ve çal›flmalara baflla-
m›flt›r. Bu kurumun ilk faaliyeti olarak 26 Eylül
1932’de Dolmabahçe Saray›’nda büyük bir dil
kurultay› toplanm›fl ve dille ilgili politikalar bu
kurultayda belirlenmifltir. Türk Dil Kurumu 17
Ekim 1932’de yay›mlad›¤› bildiriyle “1. Türk dili-
ni millî kültürümüzün eksiksiz bir ifade vas›tas›
haline getirmek, Türkçeyi geliflmifl medeniyetin
önümüze koydu¤u bütün ihtiyaçlar› karfl›layacak
bir mükemmeliyete erdirmek; 2. Bunun için bu-
gün yaz› dilinde Türkçeye yabanc› kalm›fl unsur-
lar› atmak, halkç› bir idarenin istedi¤i flekilde
halk ve ayd›nlar aras›nda birbirinden içerik ola-
rak ayr› iki dil varl›¤›n› ortadan kald›rmak, temel
ögeleri öztürkçe olan bir dil meydana getirmek.”
amaçlar›n› ortaya koymufltur. 
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1. Bugünkü bilgilerimize göre Türkler taraf›ndan yaz›-
lan ilk Türkçe belge afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Kültigin yaz›t›
b. Bilge Kagan yaz›t›
c. Çoyr yaz›t›
d. Tonyukuk yaz›t›
e. fiine-us yaz›t›

2. Muhakemetü’l-Lügateyn’in yazar› afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Kaflgarl› Mahmut
b. Ali fiir Nevayi
c. Edip Ahmet Yükneki
d. Sekkaki
e. Lütfi

3. Yazm›fl oldu¤u hat›rat›yla (an›), Türk nesrinin önem-
li örneklerinden birini b›rakm›fl olan kifli kimdir?

a. Hüseyin Baykara
b. Ali fiir Nevayi
c. Sekkaki
d. Babür 
e. Lütfi

4. Kiril alfabesini kullanan ilk Türk soylu halk afla¤›da-
kilerden hangisidir?

a. Çuvafllar
b. Altaylar
c. fiorlar
d. Teleütler
e. Yakutlar

5. Latin alfabesine resmen geçifl tarihi afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. 01 Ekim 1927 
b. 01 Kas›m 1927
c. 01 Aral›k 1928
d. 01 Aral›k 1928 
e. 01 Kas›m 1928

6. Bat› Türkçesinin ilk dönemi afla¤›dakilerden hangi-
siyle adland›r›lm›flt›r?

a. Osmanl› Türkçesi
b. Eski O¤uz Türkçesi
c. Karahanl› Türkçesi
d. Harezm Türkçesi
e. K›pçak Türkçesi

7. Kamus-› Türkî’nin yazar› kimdir?
a. Ali fiir Nevayi
b. Hoca Mesut
c. Bergamal› Kadri
d. fiemsettin Sami
e. Devleto¤lu Yusuf

8. Afla¤›dakilerden hangisi Yeni Lisan Hareketinin te-
mel ilkelerinden de¤ildir?

a. Öteki Türk lehçelerinden kelime almak.
b. Yaz› dilini konuflma diline yaklaflt›rmak. 
c. Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallar›n›

kullanmamak.
d. Tamlamalar›, Türkçe kurallara göre yapmak.
e. Yabanc› kelimeleri Türkçedeki söylenifliyle yaz-

mak. 

9. Afla¤›dakilerden hangisi Dil Encümeni ad›ndaki ko-
misyonun 20 alfabeyi inceleyerek belirledi¤i esaslardan
de¤ildir?

a. Çift harfler bulunmayacak.
b. Millî bir Türk alfabesi olacak.
c. Her ünlü için ayr› harf belirlenecek.
d. Seslerin uluslararas› de¤erleri de¤iflmeyecek.
e. ‹flaretli harflere mümkün oldu¤unca az yer ve-

rilecek.

10. Birinci Türkoloji Kongresi nerede yap›lm›flt›r?
a. Selanik
b. ‹stanbul
c. Taflkent
d. Kazan
e. Bakü 
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Dilde De¤iflme

Andersen’in “Talihin Papuçlar›” masal›nda, eski ça¤lara
hayran biri, sahiplerinin her arzusunu yerine getirme
gücüne sahip ola¤anüstü papuçlar› giyer bilmeden.
Onun da s›k s›k ifade etti¤i, Orta Ça¤da yaflama arzusu
yerine gelir, fakat bu iste¤in gerçekleflmesi, son derece
ac› bir hayal k›r›kl›¤›na yol açar. Çünkü Orta Ça¤daki
Kopenhag’da yaflay›fl flartlar›n›n, 19. yüzy›l›n Kopen-
hag’›na göre oldukça basit ve rahats›zl›k verici oldu¤u
ortaya ç›km›flt›r. Fakat adam›n geçmifle yolculu¤unda
karfl›laflaca¤› en önemli güçlüklerden birini, flair Ander-
sen sadece ima etmekle yetinmifltir: Ne 19. yüzy›l›n Ko-
penhagl›s›, Orta Ça¤daki flehrinde kimseyi anlayabilir-
di, ne de kimse onu anlayabilirdi.
Bunu nas›l iddia edebiliyoruz? Bir kere geçmifl yüzy›l-

lardan yaz›l› belgelere sahibiz; mesela ‹ngilizce ve Al-
manca baz› belgeler bin y›ldan daha eski tarihlere ait.
Yunanca baz› belgeler ise üç bin yafl›nda. fiimdi Walt-
her von der Vongelweide’nin bir fliirini okumaya kal-
k›nca görüyoruz ki, yar›s›n› hiç anlamamaktay›z, öbür
yar›s›n› ise yanl›fl anl›yoruz. Hele Weiβenburglu Otfri-
ed’in “Evangelienharmonie”si gibi 9. yüzy›ldan kalma
metinler ise bugünkü Almanlar için yabanc› dilde bel-
geler gibidir. Bugünkü bir Yunanl› da, ayn› flekilde,
e¤er okulda ö¤renmediyse, Platon’un veya Homeros’un
dilinden hemen hiçbir fley anlamaz.
Ancak eski metinleri okurken, anlama zorluklar›n›n bir
k›sm›n›n, al›fl›k olmad›¤›m›z imladan kaynakland›¤›n›
hesaba katmal›y›z. Bu yüzden, mesela Luther’in ve ça¤-
dafllar›n›n eserlerinin orijinal bas›mlar› ilk bak›flta çok
yabanc› bir tesir b›rak›rlar, ancak bu durum, eserler
yüksek sesle okundu¤unda büyük ölçüde de¤iflir. Böy-
lece, de¤iflik yaz›l›fl, al›fl›k olunan seslenmeyi örtebilir.
Fakat tersine duruma daha s›k rastlan›r. Bilinen bir ya-
z›l›fl, bilinen bir seslenmeyi gösteriyordur, gerçekte ise
o yaz›l›fl›n arkas›nda bambaflka bir seslenme vard›r. Ni-
belungenlied’de Liebe (sevgi, aflk) kelimesi görülünce,
sanki bu güne kadar onda hiçbir fley de¤iflmemifl gibi
gelir insana. Gerçekte bu kelime o ça¤da ilk hecesinde
i-e fleklinde, yani bir diftongla (ikili ünlü ile) söyleni-
yordu (‹sviçrelilerin kendi a¤›zlar›nda hala yapt›klar› gi-
bi). Fakat bugün yaz›l›fl›ndan farkl› olarak uzun bir i ile
yani libe fleklinde söylenmektedir.
Böylece mutlu bir flekilde bir ön sorular çal›l›¤›na dal-
m›fl bulunuyoruz ve zaman içinde dillerin de¤iflmesi ile
ilgili saf gerçeklere yaklaflmadan önce, bu çal›l›k aras›n-
da gayret sarf edip kendimiz bir yol açmam›z gereki-

yor. Yaflad›¤›m›z ça¤lardan önceki insanlar›n nas›l ko-
nufltu¤unu, aç›kt›r ki sadece yaz›l› kay›tlardan ö¤rene-
biliriz, seslerin yank›s› bir daha gelmemecesine yok
olup gitmifltir. Bizden sonraki dil araflt›rmac›lar› nesille-
ri bu bak›mdan bizlerden daha flansl› olacaklard›r, çün-
kü art›k bütün kültür ülkelerinde, söz konusu bütün
dillerden ve a¤›zlardan metinler içeren büyük plak ar-
flivleri mevcuttur. Bu plaklar, kitaplardan, hatta parflö-
menden çok daha dayan›kl›d›r. Böylece ilerde, dillerin
20. yüzy›ldan sonraki geliflimi, bu yüzy›la kadarki geli-
fliminden çok daha iyi anlat›labilecektir. Fakat bugün
bizim için bütün geçmifl olan, 20. yüzy›ldan öncesinin,
yaz›l› kay›tlar›n›n incelenip yorumlanmas›yla yeniden
kazan›lmas› gerekmektedir.

Kaynak: Walter Porzig, Dil Denen Mucize II, Çev.

V. Ülkü, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, An-

kara 1986, s. 70-71.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Yafl›” konusunu

yeniden okuyunuz.
2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤u (Ça¤atay) Türkçesi”

konusunu yeniden okuyunuz.
3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Do¤u (Ça¤atay) Türkçesi”

konusunu yeniden okuyunuz.
4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kiril Alfabesi” konusunu

yeniden okuyunuz.
5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Latin Alfabesi” konusunu

yeniden okuyunuz.
6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bat› (Eski O¤uz) Türkçesi”

konusunu yeniden okuyunuz. 
7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Dili Çal›flmalar› ve Ya-

z› Devrimi” konusunu yeniden okuyunuz. 
8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Dili Çal›flmalar› ve Ya-

z› Devrimi” konusunu yeniden okuyunuz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yaz› Devrimi” konusunu

yeniden okuyunuz.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atatürk ve Türk Dili” konu-

sunu yeniden okuyunuz.

Okuma Parças›
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S›ra Sizde 1 

Sümerler flu anki bilgilerimize göre yaz›y› ilk kullanan
toplumdur. Do¤al olarak yaz›l› ilk metinler de onlardan
kalmad›r. Osman Nedim Tuna, Sümerlerden kalan me-
tinler üzerine yapt›¤› çal›flma sonucunda 168 sözün
Türkçe ile Sümerce aras›nda ortak oldu¤unu bilimsel
olarak göstermifltir. Sözlerin ortakl›¤› Türkçenin yafl›n›
belgelerle MÖ 4000’li y›llara götürmektedir.

S›ra Sizde 2

Ali fiir Nevayi taraf›ndan yaz›lan Muhakemetü’l-Lüga-

teyn’de Farsça ile Türkçe karfl›laflt›r›lm›fl, Türkçenin da-
ha üstün bir dil oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r.

S›ra Sizde 3

Köktürk yaz›s›n›n kökeni konusunda bugüne kadar pek
çok kuram ortaya at›lm›flt›r. Ancak bu kuramlar›n hiç
biri bugün için herkesçe kabul görecek bir durumda
de¤ildir. Konuyla ilgili uzmanlar taraf›ndan bu yaz›n›n
kökeniyle ilgili olarak flu görüfller ileri sürülmüfltür: “1.
‹skandinavyal›lar›n ve Germenlerin kulland›¤› Runik
yaz›dan do¤mufltur. 2. Grek yaz›s›yla iliflkilidir. 3. Kü-
çük Asya’daki Yunan yaz› sistemiyle iliflkisi vard›r. 4.
Sami yaz›s›n›n etkileri görülmektedir. 5. Arami ya da
onunla ayn› kaynaktan ç›km›fl olan Pehlevi veya So¤ut
alfabesine dayan›r. 6. ‹skandinav Run sistemiyle Arami
sisteminin kar›fl›m›d›r. 7. Arami yaz›s› ve Türk damgala-
r›n›n kar›fl›m›ndan ç›km›flt›r. 8. Türk damgalar›ndan ç›k-
m›flt›r. 9. So¤ut ve Pehlevi yaz›s› etkileriyle beraber Türk
damgalar›ndan kaynaklanm›flt›r.” 

S›ra Sizde 4

19. yüzy›ldan bafllayarak bu alfabenin Türkçenin yaz›-
m›nda yetersiz oldu¤u yaz›lmaya bafllanm›fl, özellikle
ünlüleri göstermekte kullan›lan harf ve iflaretlerin ek-
sikli¤i en çok elefltirilen yön olmufltur. 

S›ra Sizde 5 

Bugün Rusya Federasyonu içerisinde yaflayan bütün
Türk halklar›, Kazakistan ve K›rg›zistan Kiril alfabesini
kullanmaya devam etmektedir.

Arat, R: R. (1965). Eski Türk fiiiri, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yay›n›.

Ercilasun, A. B. (2011). Türk Dili Tarihi. Ankara: Ak-
ça¤ Yay›nlar›.

Ergin, M. (2002), Orhun Abideleri. ‹stanbul: Bo¤aziçi
Yay›nlar›.

Özkan, M. (1995). Türk Dilinin Geliflme Alanlar› ve

Eski Anadolu Türkçesi. ‹stanbul: Filiz Kitapevi.
Tuna, O. N. (1990). Sümer ve Türk Dillerinin Târihî

ilgisi ile Türk Dili’nin Yafl› Meselesi. Ankara: TDK
Yay›nlar›.

User, H. fi. (2006). Bafllang›c›ndan Günümüze Türk
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Alfabe, Türk alfabesi, yaz›m sistemi kavramlar›n› tan›mlayabilecek,
Ses bilgisi ile ilgili temel olgular› aç›klayabilecek,
Türkçenin ünlülerini ve ünsüzlerini s›n›fland›rabilecek,
Türkçenin hece yap›s›n› tan›yabilecek,
Al›nt› sözcükleri ay›rt edebilecek,
Ses olaylar›n› belirleyebilecek,
Parçalarüstü ses birimleri temel düzeyde de¤erlendirebilecek bilgi ve be-
ceriler kazanabileceksiniz.
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TÜRK ALFABES‹ VE YAZIM S‹STEM‹NE GENEL B‹R
BAKIfi
Bir dildeki ses ya da ses birimlerini gösteren harflerden oluflan dizgeye alfabe denir.
1928 y›l›nda Harf Devrimi ile kabul edilen ve 1929’da resmen uygulanmaya bafl-
layan yeni Türk alfabesinde, Latin alfabesinin temel harfleri al›nm›fl ayr›ca bu te-
mel harflerde baz› de¤ifliklikler gerçeklefltirilerek yeni harfler yap›lm›flt›r. Çok sa-
y›da farkl› harften oluflan karmafl›k bir alfabeye yol açmamak amac›yla dilin ses-
leri, temel Latin harflerinin üstüne, alt›na vd. konulan ay›r›c› iflaretlerle gösteril-
mifltir. Bu düzenlenmifl harfler: g’nin üstüne k›saltma (Breve) iflareti konulmas› (g
+ ˘ >) ¤, i harfinin üzerindeki noktan›n at›lmas› (i - ˙ >) ›; Bat› dillerinde i harfi-
nin büyük flekli olan I harfinin üstüne nokta konulmas›yla i harfinin büyük flekli
olarak belirlenmesi (I + ˙ >) ‹, noktas›z fleklin ise › harfinin büyük flekli yap›lmas›
(I); s harfinin alt›na çengel iflareti konularak fl harfinin karfl›lanmas› (s +¸ > fl) yol-
lar›yla oluflturulmufltur. Türk alfabesinde baflka alfabelerden al›nm›fl ç, ö, ü gibi
harfler de bulunmaktad›r. Sesçil, yani söyleyiflle yaz›l›fl›n mümkün oldu¤unca birbi-
rine yak›n olmas› ilkesini esas alan Türk alfabesi; 29 harf, iki ay›r›c› iflaretten oluflur.
Ba¤›ms›z olarak kullan›lan ay›r›c› iflaretler, halk aras›nda “flapka” olarak bilinen dü-
zeltme iflareti (^) ve kesme iflaretidir (’). Ünsüz harfler ön s›radan e ünlüsü ile /be/,
/ce/, /he/, /ke/ vb. fleklinde okunur. 29 harften yaln›zca yumuflak g (¤) harfi kelime
bafl›nda bulunmaz. 

Yukar›da da de¤inildi¤i gibi “yaz›ld›¤› gibi okunan” alfabelere sesçil alfabe, ya-
z›l›flla okunuflun birbirinden ço¤u zaman farkl› oldu¤u alfabelere ise geleneksel al-
fabe ad› verilir. Örne¤in Türk, Rus, ‹talyan alfabeleri sesçil; Frans›z, ‹ngiliz alfabe-
leri ise gelenekseldir. Türkçe, Latin tabanl› alfabenin kullan›ld›¤› diller aras›nda
söyleyifl ile yaz›m›n birbirine en yak›n oldu¤u dillerden biridir. Diller sürekli geli-
flen ve de¤iflen, alfabeler ise genellikle yasalarla belirlenen ve kolay kolay de¤iflti-
rilemeyen sistemlerdir. Sözcüklerin bir bölümünün söylenifli zaman içinde az ya da
çok de¤iflti¤i, yaz›m› ise sabit kald›¤› için yaz›m sisteminin yani imlan›n yüzy›llar
boyunca sesçil olarak kalabilmesi mümkün de¤ildir. 

Türk alfabesi, ses birim-yaz› birim karfl›l›kl›¤› ilkesini esas al›r. Ses birimler (=
ünlüler ve ünsüzler) k›saca, iki sözcü¤ü ay›rt eden en küçük birim; yaz› birim (=
harfler) ise yaz›m sistemindeki en küçük birimdir. Türk alfabesinde yer alan harf-
lerin her biri genel olarak tek ses de¤erini gösterir. Örne¤in c harfi; ‹ngiliz alfabe-
sinde /s/, /k/ seslerini ve h harfiyle birlikte oluflturdu¤u ch ikili harfi (‹ng. diag-

Ses Bilgisi

Ay›r›c› iflaret: Temel
harflerin üstüne, alt›na veya
yan›na konulan yard›mc›
iflaret ya da simge. Kesme
(’), düzeltme (ˆ), üstte çift
nokta (¨), uzatma (-),
genizsillik/tilde (˜), çengel
(¸) vd.



raph) /ç/ sesini karfl›larken bu harfin Türkçedeki tek karfl›l›¤› /c/ ünsüzüdür. Ses
birimlerin gösteriminde, ‹ngiliz ve Latin temelli yeni Özbek alfabesindeki ch=/ç/,
sh=/fl/ harflerinde oldu¤u gibi, tek sesi karfl›layan ikili harf ya da Almancadaki
sch= /fl/, Frans›zca eau= /o/ örneklerinde oldu¤u gibi tek ses için üçlü harf (‹ng.
trigraph) gösterimleri yoktur. 

Ses birim-yaz› birim karfl›l›kl›¤› ilkesine karfl›n Türk alfabesinde düzeltme (^) ve
kesme (’) iflaretlerinin birden fazla görevi vard›r. Düzeltme iflareti, âdet örne¤inde
oldu¤u gibi üzerine konuldu¤u ünlünün uzun okundu¤unu gösterir. Kâr örne¤in-
de ise üzerine konuldu¤u, ölçünlü söyleyiflte k›salan /a/ ünlüsünün uzun söylenme-
si gerekti¤ini de¤il, bir önceki ünsüzün ön damaks›l (ince, ön s›radan) söylenmesi
gerekti¤ini ifade eder. Kesme iflareti ise bir yandan özel adlara getirilen ekleri ay›r-
maya yarayan noktalama iflareti olarak yayg›n biçimde kullan›l›rken bir yandan da
cüz’i, Kur’an, k›t’a vb. örneklerde, kullan›m› zorunlu olmamakla birlikte, Osmanl›
alfabesindeki ay›n ve hemze harflerini karfl›lamaktad›r. Nadiren de olsa kar›n,
kar’›n, kar›’n vd. efl sesli kelimeleri birbirlerinden ay›rmak üzere de kullan›lmakta-
d›r. Son dönemlerde, söyleyiflte düflen ünsüzlerin yerine kesme iflaretinin kullan›ld›-
¤›n› görüyoruz: bir yerine bi’ vb. yaz›l›fllara da rastlanmaktad›r. Bu ay›r›c› iflaretlere
iki ayr› ifllevin yüklenmesi, genifl kitleler taraf›ndan içsellefltirilememekte üstelik
uzun y›llard›r zaman ve enerji kay›plar›na yol açan önemli sorunlar yaratmaktad›r.

Sizce bir dil, tam olarak, yaz›ld›¤› gibi okunabilir veya söylendi¤i gibi yaz›labilir mi? 

Çevriyaz› alfabesi: Dil ile ilgili bilimsel çal›flmalarda kullan›lmak üzere 1928’de
yasayla kabul edilen ölçünlü Türk alfabesinden ayr›, bu alfabedeki harflerin ay›r›-
c› iflaretlerle geniflletilmifl bir gayriresmî çevriyaz› alfabesi vard›r. Dil çal›flmalar›n-
da yayg›n kullan›m alan› bulunan Türk çevriyaz›s›n›n temel harfleri flu flekildedir:
a, b, c, ç, d, e, g, f, i, g, ¤, h, k, l, i, ›, j, o, k, l, m, n, ñ, o, ö, p, r, s, Š, R, fl, t, U, u,
ü, v, ð, y, z, ¡, z. , X. Bu alfabede yer alan ay›r›c› iflaretli harfler genellikle Osmanl›
alfabesindeki Arapça sesleri ve baz› yabanc› dillerden kopyalanan sözcüklerdeki
di¤er özel sesleri karfl›lamaktad›r. 

Bunlar›n d›fl›nda baflka gösterimler de vard›r. Örne¤in ă, 8, /a/ ve /e/ seslerinin k›-
sa; ã, õ, /a/ ve /o/ ünlülerinin genizsil; g, /e/ sesinin kapal›; ä, /e/ sesinin aç›k oldu-
¤unu gösterir. Özellikle Bat›l› araflt›rmac›lar Türkçe /c/, /ç/, /j/, /fl/ ünsüzlerini s›ras›y-
la j/ĵ, c, �, w harfleriyle, i/¤ seslerini γ, Yunanca küçük gama harfiyle, Bat› dillerinde
bulunmayan /›/ ünlüsünü ï, Į hatta y harfiyle gösterebilirler. Ayr›ca dil bilimciler için
IPA alfabesi ad› verilen uluslararas› çok ayr›nt›l› bir alfabe sistemi vard›r. 

IPA alfabesi hakk›nda daha genifl bilgi için turkoloji.cu.edu.tr adresinden “Uluslararas›
Fonetik Alfabe I” adl› çeviriyi okuyabilirsiniz.

SESLER VE KONUfiMA SESLER‹N‹N OLUfiUMU
Ses, do¤al bir varl›k veya do¤al olmayan bir varl›k taraf›ndan yani anatomik, meka-
nik vb. yollarla ortaya ç›kan fiziksel enerjinin havada oluflturdu¤u titreflimlerin kulak
kepçesi taraf›ndan toplanmas›, d›fl kulaktan iç kula¤a oradan karmafl›k süreçlerle bey-
ne iletilmesi ve beyinde yorumlanmas›yla ortaya ç›kar. Yani  ses dedi¤imizde; sesle-
rin üretimi, aktar›m›, alg›lanmas› ve de¤erlendirilmesinden oluflan üç aflamal› bir sü-
reçten söz edebiliriz.

Konuflmaya yarayan seslere konuflma sesleri ad›n› veriyoruz. Konuflma sesleri-
nin üretimini ve alg›lanmas›n› flu üç aflamada de¤erlendirebiliriz:
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IPA alfabesi: Bütün dillerde
ç›kar›lan sesleri yazabilmek
ve “bir ses bir sembol”
ilkesini gerçeklefltirebilmek
için gelifltirilmifl
Uluslararas› Ses bilgisi
alfabesi (IPA) denilen özel
bir alfabedir.
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Söyleyifl ses bilgisi: Konuflurlar
sesleri nas›l üretir?

Akustik ses bilgisi: Sesler havada
nas›l yol al›r?

‹flitsel ses bilgisi: Dinleyenler ses-
leri nas›l alg›lar?

Üretim, iletim, alg›lama ve de-
¤erlendirmeden ibaret üç ana afla-
mal› sürecin ürünü olmalar› nede-
niyle seslerin; söyleyifl ses bilgisi (ko-
nuflur), dinleyifl ses bilgisi (dinleyen)
ve akustik ses bilgisi (konuflur ve
dinleyici aras›ndaki süreç) bak›m›n-
dan ayr› ayr› ele al›nmas› gerekir. 

Konuflma sesleri, ses yolu ad› ve-
rilen akci¤erlerden bafllay›p burun-
da ve dudaklarda sona eren bir dü-
zenek taraf›ndan üretilir. Ses siste-
minin en önemli görevleri, konufl-
ma seslerinin oluflmas›n› sa¤lamak;
a¤lamak, gülmek, ç›¤l›k atmak gibi
sese dayal› etkinliklere imkân sa¤la-
makt›r. Ses yolunun bafllang›c›nda
akci¤erler vard›r. Akci¤erlerden diyafram›n ve gö¤üs kaslar›n›n itmesiyle pompa-
lanan hava, ses yolunda ilk durak olan ses tellerine gelir. Ses telleri hava ak›m›n›n
geçifline hava ak›m›n› titrefltirerek müdahale ederse üretilecek ses ünlü veya ötüm-
lü ünsüzdür. E¤er ses telleri hava ak›m›n›n geçifline müdahalede bulunmazsa yani
titreflmezse bu kez ötümsüz ünsüzlerin oluflumunun ilk aflamas› tamamlanm›fl olur.
Okul gramerlerinde ünsüzler için kullan›lan “sert” veya “yumuflak” s›fatlar› asl›nda
akci¤erden gelen hava ak›m›n›n fliddetinin ses tellerine çarpmadan korunmas› ya
da çarparak azalmas›n› ifade eder. Hava ak›m›n›n ses tellerine çarparak bo¤umlan-
mas› durumunda ötümlü (yumuflak ünsüzler) veya ses tellerinde herhangi bir en-
gelle karfl›laflmadan, yani enerjisini yitirmeden bo¤umlanmas› durumunda ötüm-
süz ünsüzler (sert ünsüzler) oluflacakt›r. Ses tellerinde ham ses hâline gelen hava
ak›m›n›n ikinci dura¤› g›rtlakt›r. G›rtla¤› geçen ham ses, küçük dil taraf›ndan a¤›z
bofllu¤una veya geniz bofllu¤una veya her ikisine birden gönderilir. 

‹nsan›n kafatas›nda iki büyük boflluk vard›r. Bu boflluktan üstte olan burun
bofllu¤u, altta olan a¤›z bofllu¤udur. Küçük dil, kavflakta araçlar› yönlendiren trafik
polisinin yapt›¤›na benzer flekilde, gelen ham sesleri ço¤unlukla a¤›z bofllu¤una,
daha az s›kl›kla ise burun bofllu¤una gönderir. A¤›z bofllu¤unda a¤›z sesleri, geniz
bofllu¤unda geniz sesleri oluflur. /m/ ve /n/ geniz sesleri, di¤er seslerin tamam›
a¤›z sesidir. Örne¤in dudak ünsüzleri /b/ sesi ile /m/ sesi aras›ndaki tek fark, bi-
rincinin a¤›z sesi, ikincinin geniz sesi olmas›d›r. 

G›rtlaktan a¤›z bofllu¤una gelen hava burada alt çene, üst çene, dil, difller, ön
damak (yumuflak damak), art damak (sert damak) ve dudaklar arac›l›¤›yla çeflitli
seslere dönüflür. Bu organlar›n tamam›n›n seslerin oluflumunda ç›kak (bo¤umlan-
ma yeri, mahreç) olarak görevleri vard›r. Ses yolunu oluflturan organlar görevleri-
ni yerine getirebilecek biçimde farkl› kas yap›lar›yla donat›lm›fllard›r. Tabii bütün
bu faaliyetlerin emir ve komuta merkezi beyindir. 
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Resim 4.1

Burun deli¤i

Üst dudak
Dil

Difller
A¤›z bofllu¤u

Alt çene
Soluk borusu

Akci¤er

Yemek  borusu

G›rtlak
G›rtlak bofllu¤u

Yumuflak damak

Sert damak

Burun/geniz bofllu¤u

Alt dudak

Ses Ayg›t›

Kaynak: (http://health.tau.ac.il)

Ötümlü sese örnek olarak
“z” sesi verilebilir.
Parma¤›n›z› g›rtla¤›n›z›n
üzerine koyup “z” sesini
ç›kar›rsan›z titreflimi
hissedersiniz.

Ötümsüz sese örnek olarak
“s” sesi verilebilir. Yine,
parma¤›n›z› g›rtla¤›n›z›n
üzerine koyup “s” sesini
ç›kartt›¤›n›zda hiç bir
titreflim hissetmeyeceksiniz.
Bu “s” sesinin ötümsüz
oldu¤unu gösterir.



Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dil bilim adl› kitap, dil uzmanlar›n›n yan› s›ra dil ol-
gusuyla yak›ndan ilgilenenlerin ihtiyaçlar›na, beklentilerine ve sorular›na cevap bulabile-
ce¤i bir yap›tt›r. (Aksan, D., Ankara: TDK Yay., 1998)

TÜRKÇE SES B‹LG‹S‹NE G‹R‹fi
Bir dilin en küçük yap› tafl› sestir. Her dilin kendine özgü bir ses dizimi vard›r. Ses
bilgisi; ses, ses birim, alt ses birim gibi sese ait temel kavramlar› aç›klay›p sesteki
de¤iflim ve geliflimlere aç›kl›k getirmeye çal›fl›r. Afla¤›da ses bilgisinin tan›m› ve ses
bilgisiyle ilgili temel kavramlar ele al›nm›flt›r.

Ses bilgisi, bir dilin seslerini oluflmalar›, bo¤umlanma özellikleri, kelimelerdeki
s›ralan›fllar›, yüklendikleri görevler ve u¤rad›klar› türlü de¤iflmeler aç›s›ndan ince-
leyen gramer dal›d›r (Korkmaz, 2007: 183). 

Do¤al dillerin ses sistemi, makinelerin henüz tam olarak alg›lay›p ay›rt edeme-
yece¤i kadar karmafl›kt›r. Seslerin nas›l olufltu¤u, nas›l bir araya geldi¤i, anlam›n
bu seslere nas›l kodland›¤› vb. pek çok konuya iliflkin henüz aç›k ve kesin bilgiye
sahip de¤iliz. Ancak çok genel biçimde ses sisteminin temel birimlerini ses, ses bi-
rim ve alt ses birim olmak üzere üç kategoriye ay›rabiliriz. Ses fiziksel bir olgu, iflit-
me organ›n›n alg›lad›¤› titreflimler olarak çok genel bir anlam tafl›r. Ses birim, söz-
cükleri oluflturan, anlam ay›rt edici konuflma sesidir. Ses birimler ünlü, ünsüz ve
ikiz ünlülerden oluflur. Ses birim, konuflurlar taraf›ndan ilk planda tek ses gibi al-
g›lanan, yaz›da genellikle tek bir harfle gösterilen; ama asl›nda birbirinden bazen
kulakla alg›lanamayacak kadar küçük farklarla ayr›lan, alt ses birim ad› verilen ya-
k›n seslerden oluflan ailedir. 

Bütün do¤al diller gibi Türkçe ses sisteminin de temeli ses birimler kümesidir.
Bu kümenin her bir üyesi, di¤er üyelerden ay›rt edici özelliklerle ayr›l›r. Bu özel-
likler ortak ya da yaln›zca belirli bir dile özgü olabilir. Örne¤in p sesinin soluklu
olup olmamas› Türkçe için önem tafl›mazken, bir baflka dilde soluklu p (ph) ile so-
luksuz p z›tlaflabilir, yani anlam fark› yaratabilir. 

Ses birimleri belirlemede kullan›lan ölçüt, sözcüklerin anlamca z›tlafl›p z›tlafl-
mad›¤›n›n belirlenmesidir. Karfl›t çiftler, ayn› diziliflteki seslerin oluflturdu¤u söz-
cüklerde aran›r. Örne¤in kabak / kaçak / kapak / kayak / kazak sözcüklerinde an-
lam de¤iflmesine yol açan b, ç, p, y, z sesleridir. Bu seslerin de¤ifltirilmesi anlam›
da de¤ifltirdi¤ine göre /b, ç, p, y, z/ seslerinin her biri ses birimdir. 

Gaz ve gez, kar ve kâr, bol ve rol sözcüklerinde ayn› harflerle gösterilen ünsüzleri ve ün-
lüleri söyleniflleri bak›m›ndan karfl›laflt›r›n›z.

Alt ses birim, ses birimin, birbirleri aras›nda anlam ay›rt edici özelli¤i olmayan,
ancak tamamlay›c› da¤›l›m ad› verilen belirli çevrelerde bulunabilen üyeleridir. 

Örne¤in, Türk alfabesinde tek bir R/r harfi bulunmas›na karfl›l›k söyleyiflte
Rize sözcü¤ündeki [r] ile bir sözcü¤ündeki [r«] ayn› de¤ildir. ‹lk sözcükteki [r]nin
çarpmal› bir ünsüz oldu¤u, ikinci [r«] ünsüzünün ise birinci kadar çarpmal› olma-
d›¤› dikkati çekiyor. Ayn› flekilde alfabede tek bir V/v harfi bulunmas›na karfl›-
l›k düz ünlüler aras›nda gelen, kavak sözcü¤ündeki [v] ile kavuk sözcü¤ündeki
[ð] bir ve ayn› de¤ildir. ‹lk sözcükteki [v] söylenirken üst difl alt duda¤a de¤mek-
te, ikinci sözcükteki [ð] söylenirken ise dudaklar birbirine de¤memektedir. 

Her dilin ses birimleri ve alt ses birimleri kendilerine özgü düzenlemelere ba¤-
l›d›r. 
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Ses birim, dilde anlam
ay›r›c› en küçük öge olarak
tan›mlanabilir. “Bal” ve
“sal” sözcüklerinde son iki
ses ayn› olmas›na karfl›l›k
ilk sesler “b” ve “s”
ünsüzleri anlam›
de¤ifltirdikleri için birer ses
birimdir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2

Alt ses birim:
Bir sesin farkl› söylenifl
biçimlerine denir. Örne¤in;
“el” ve “gel” sözcüklerindeki
[e] seslerinin söylenifli
farkl›d›r. Alt ses birimler
anlam fark› yaratmaz.



Ses birimsel fark›ndal›k, konuflma sesleri aras›ndaki farklar› alg›lamad›r.
Özellikle yabanc› dil ö¤reniminde dilimizde bulunmayan, yabanc› dillere ait kimi
sesleri fark etmede veya telaffuz etmekte güçlük çekeriz. Ayn› sorun Türkçe ö¤re-
nen bir yabanc› için de geçerlidir. Kula¤›n ve gözün, duyma ve görmenin yan› s›-
ra duymama ve görmeme “yetene¤i”nin de bulundu¤unu biliyoruz. ‹nsan kendisi
için gereksiz sesleri ve konuflmalar› duymayabilir. Konuflma ve dinlemede kula¤›-
m›z Türkçedeki sesleri duymaya programlanm›flt›r. ‹nsanlar kendi dillerinin ses bi-
rim dökümünde (bir dilde yer alan bütün konuflma sesleri) yer almayan sesleri ya
duymazlar ya da kendi dillerinin seslerine benzer biçimde alg›larlar. Örne¤in,
Türkçe ö¤renen bir ‹ngiliz ya da Boflnak kendi dillerinde /ü/ ve /›/ ses birimleri
bulunmad›¤›ndan muhtemelen Türkçe /üç/ sözcü¤ünü /uç/, /k›r/ sözcü¤ünü /kir/
gibi duyacak, bu iki ünlü aras›ndaki fark› alg›lamakta güçlük çekebileceklerdir.
Oysa Almancada /ü/ bir ses birim oldu¤undan bir Alman ayn› sorunu yaflamaya-
cakt›r. /›/ ünlüsü Rusçada da bulundu¤undan, Rus konuflurlar› da ‹ngiliz, Rus ve
Alman konuflurlar›n›n aksine /›/ sesini duyacaklard›r. Türkçe konuflurlar› da ‹ngi-
lizce ö¤renirken ‘bat›’ anlam›ndaki west ile ‘yelek’ anlam›ndaki vest sözcüklerini ya
da Boflnakçadaki birbirinden farkl› c ve ć seslerini ay›rt etmede zorlanacakt›r.
Türkçe konuflurlar› olarak bu seslerle ilgili ses birimsel fark›ndal›¤›m›z ya çok za-
y›ft›r ya da yoktur. fiekil 4.1’i yukar›daki bilgiler ›fl›¤›nda inceleyiniz.

Genel a¤da Orta Do¤u Teknik Üniversitesinin http://bebem.ii.metu.edu.tr adresinde yer
alan BeBeM’in (Biliflsel Bebek Araflt›rmalar› Merkezi) ‘Bebekler ana dilleri hakk›nda neler
biliyor? Bir dili anlamay› nas›l ö¤reniyorlar? Ana dillerini yabanc› bir dilden ne zaman
ay›rt edebiliyorlar? Ana dillerinin ses sistemi ve baflka bir dilin ses sistemi aras›ndaki
farklara duyarl›lar m›?’ konulu projesini inceleyiniz.

TÜRKÇEN‹N ÜNLÜLER‹ 
Konuflma seslerini çok genel olarak ünlüler, ünsüzler ve ikiz ünlüler olmak üzere
üçe ay›rabiliriz. Dünya dillerindeki toplam farkl› ünlü say›s› 200 civar›ndad›r (Lade-
foged: 2001: xix) . Ünlü ve ünsüz say›s› ile ilgili olarak çok say›da dilin ses birim dö-
kümü üzerine yap›lan bir çal›flmada ünlü say›lar›n›n dillere göre 3 ile 46 aras›nda de-
¤iflti¤i, yani 8,7’lik bir ortalaman›n bulundu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu durumda araflt›rmaya
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Ünlüler, bir dilde seslerin
ç›kar›lmas› s›ras›nda
solu¤un tam kapanma
türünden bir engele
u¤ramadan ses tellerinin
titreflmesi sonucu oluflan
seslerdir.



konu olan dillerin % 62,1’inin 5-9 aras›nda ünlüye sahip oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Türkçenin de bu da¤›l›mda ünlü say›s› bak›m›ndan normal s›n›rlar içinde bulundu-
¤u söylenebilir. Dünya dillerinin önemli bir bölümü /a, e, i, o, u/ ses birimlerinden
oluflan 5’li ünlü setine sahiptir (Aranoff ve Rees Miller, 2003: 183). Ancak, bu sesle-
rin niteliklerinin ve niceliklerinin bütün dillerde bire bir ayn› oldu¤u söylenemez.

Konuflma seslerinin iki ana türünden biri kabul edilen, tek bafllar›na ba¤›ms›z
sözlüksel ve anlamsal birim olabilen, hecenin çekirde¤ini teflkil eden ünlülerin
üretimleri esnas›nda ses yolunda ünsüzlerin aksine, herhangi bir engelle karfl›lafl-
mad›¤› MR‹ (Manyetik rezonans görüntüsü) foto¤raflar›nda aç›kça görülmektedir.
Ünlüler, ünsüzlerin aksine, bo¤umlanma biçimlerinden ve noktalar›ndan çok, di-
lin ve dudaklar›n pozisyonlar›na göre biçimlenir. Ünlülerin s›n›fland›r›lmas›nda
esas olan bo¤umlanmayla ilgili belli bafll› ölçütler flu flekildedir:

• Artl›k/önlük
• Darl›k/genifllik
• Düzlük/yuvarlakl›k
• Uzunluk/k›sal›k
Ünlü niteliklerini belirleyen üç önemli özellik yükseklik, arts›ll›k ve yuvarlak-

s›ll›kt›r. Bu ölçütlerden baflka daha özellikli vurgu, gerginlik/gevfleklik (kapal›-
l›k/aç›kl›k), a¤›zs›ll›k (a¤›zs›ll›k/genizsillik), ton gibi ikincil ölçütler de vard›r. Dil-
lerde genel olarak ön-art karfl›tl›¤›ndan çok, aç›k-kapal› karfl›tl›¤› yayg›nd›r. Uzun-
luk ise nitelik de¤il; süre, yani nicelik özelli¤idir.

Bu özelliklerin önem s›ras› dile ba¤l› olarak de¤iflir. Örne¤in, Türkçede ve ‹n-
gilizcede ton ikincil veya önemsiz bir özellikken, Çince gibi yal›nlayan dillerde bi-
rincil ve en önemli özelliktir. Benzer flekilde Arapça için k›sal›k veya uzunluk an-
lam fark› yaratan önemli bir nicelik iken Türkçe sözlerde uzunlu¤un ifllevi ikincil
ve s›n›rl›d›r. Benzer biçimde, artl›k-önlük karfl›tl›¤›, Türkçede sistemli ve birinci
dereceden bir özellik olmas›na karfl›n, baflka diller için ikincil ve s›n›rl› ba¤lamlar-
da karfl›lafl›lan bir özellik olabilir. 

Tarihî bak›mdan, Türkçenin ünlü dökümü ile ilgili Türkçe kökenli sözlerde si-
metrik 8 temel k›sa ünlü ses birimin varl›¤› kabul edilir. Türkçenin bak›fl›ml› (si-
metrik) ünlü yap›s›n› bozan kapal› g, Türk dil biliminin önemli sorunlar›ndan biri-
dir. Ölçünlü Türkçe ünlü ses birimlerin say›s› bak›m›ndan dünya dilleri aras›nda
orta s›ralarda yer al›r. 

Öte yandan Türkçenin ortografik olarak yani ölçünlü yaz›m sistemine göre 8
ünlü ses birime sahip oldu¤u kabul edilmekle birlikte, bu say›, ses bilimsel bak›m-
dan baflka dillerden kopyalanan uzun ünlüler ve yine kopya ön a ünlüsü ile bir-
likte en az 12’ye ç›kmaktad›r. 

Ünlüler olufltuklar› yere, dilin veya çenenin yüksekli¤ine, dudaklar›n durumu-
na göre biçimlenir. Ünlüler; akci¤erden gelen havan›n ses tellerinin titreflmesiyle
ilk özelliklerini kazand›ktan sonra herhangi bir engelle karfl›laflmadan a¤›z bofllu-
¤una gelir ve burada hiçbir nokta ile temas etmeden dilin, alt ve üst çenenin yük-
sekli¤ine; dudaklar›n düz ya da yuvarlakl›¤›na göre oluflur. 

En temel ünlü ses olarak /a/ kabul edilir. Türkçe için en zay›f ünlü ise /›/d›r. 
Dilin ön taraf›n›n tümsekleflmesiyle a¤z›n arka bölgesinde art ünlüler /a, ›, o,

u/, dilin arka taraf›n›n tümsekleflmesiyle a¤›z bofllu¤unun ön taraf›nda ön ünlüler
/e, i, ö, ü/ oluflur. Alt çene ve üst çenenin birbirinden uzaklaflmas›yla a¤›z bofllu-
¤u genifller, dolay›s›yla genifl ünlüler /a, e, o, ö/; alt çene ile üst çenenin birbirine
yaklaflmas›yla a¤›z bofllu¤u daral›r ve dar ünlüler /›, i, u, ü/ oluflur. Dudaklar›n yu-
varlaklaflmas› durumunda yuvarlak ünlüler /o, u, ö, ü/, düzleflmesi durumunda ise
düz ünlüler /a, e, ›, i/ oluflur. 
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Ünlülerin söylenifl sürelerinin normal ünlünün iki kat› olmas› durumunda uzun
ünlüler meydana gelir. Ünlülerin daha uzun söylenmesine ise uzatma denir. 

Ünlülerle ilgili yukar›da ifade edilenler Tablo 4.1’de flu flekilde gösterilebilir: 

›/n : art, düz, dar; k›sa, uzun
o/t : art, yuvarlak, genifl; k›sa,uzun
u/z : art, yuvarlak, dar; k›sa, uzun
e/d : ön, düz, genifl; k›sa, uzun
i/á : ön, düz, dar; k›sa,uzun
ö/u : ön, yuvarlak, genifl; k›sa,uzun
ü/{ : ön, yuvarlak, dar; k›sa,uzun
g/± : ön, düz, orta; k›sa,uzun

Tabloda sa¤a e¤ik çizginin sa¤›ndaki ünlüler ayn› özelliklerde, ancak süre ba-
k›m›ndan uzun olan ünlüleri göstermektedir.

Kopya ünlüler: Diller birbirlerinden sözcük kopyalad›klar› gibi, sözcüklerle birlik-
te bazen kendi özgün ses birim dökümlerinde bulunmayan sesleri de kopyalayabilir-
ler. Türkçedeki uzun ünlülü sözcükler baflta Arapça ve Farsça olmak üzere Frans›zca,
‹ngilizce vd. dillerden kopyalanm›flt›r. Bilimsel yaz›nda ön a olarak bilinen ünlü de
Arapça kökenli sözcüklerde yer al›r. Afla¤›da bu ünlülerle ilgili bilgi verilmektedir. 

Türkçe kökenli sözlerde birincil uzun ünlü yoktur. Arapça, Farsçada uzun olan,
ancak Türkçeye kopyalan›rken k›salan baz› uzun ünlüler (Ar. kayat >) hayat; an-
cak ha-ya-t›m vb. eklenmelerde, aç›k hece durumunda eski uzun flekillerine dö-
ner. Arapçadan kopyalanan baz› sözlerde ise (Ar. meǿmzr >) mdmur, (Ar. maǾlzm
>) malum vb. örneklerde oldu¤u gibi Türkçede bulunmayan hemze ve ay›n ün-
süzlerinin düflmesiyle oluflan ikincil uzunluklar vard›r.

Medrese ö¤retiminden aktar›lan ve bir Arabizm örne¤i olan ön a ünlüsü, daral-
m›fl ve öndamaks›llaflm›fl e’ye yak›n bir a’d›r. Saat sözcü¤ünde ilk hecedeki a, art
a; ikinci hecedeki a ise ön a’d›r. Arapça aod-i, bahs-e, kabr-i, oavs-in, vaot-e;
Farsça yâr-in vd. sözcüklerde eklerin ön ünlüsünden a’n›n, ön a ünlüsü oldu¤u-
nu anl›yoruz. 

Ünlülerin birbirine dönüflmesi: Türkçede ünlüler komfluluklar›ndaki ünlü ve
ünsüzlerin etkisi vb. nedenlerle art damaks›laflabilir (kal›nlaflabilir), ön damaks›la-
flabilir (incelebilir), daralabilir, düzleflebilir, yuvarlaklaflabilir, geniflleyebilir veya
k›salabilir, uzayabilir. Ancak bu süreçler normal koflullarda daima hep sistemli bi-
çimde gerçekleflir. Örne¤in düz, genifl, art a ünlüsü yuvarlaklafl›rsa o; daral›rsa ›;
ön damaks›lafl›rsa e olur. Bunlar›n d›fl›nda do¤rudan bir baflka ünlüye dönüflemez.
Konuyla ilgili bir örnek daha verelim: Yuvarlak, dar, ön ü ünlüsü düzleflirse i; ge-
nifllerse e; artdamaks›lafl›rsa u ünlüsüne geliflir. A¤›zlarda, yörelere göre de¤iflen
çok say›da ünlü vard›r.

Düz Yuvarlak

Genifl Dar Genifl Dar

Art a/a ›/n o/t u/z

Ön e/d i/á ö/u ü/{

g/±
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Ünlüler



TÜRKÇEN‹N ÜNSÜZLER‹
Dünya dilleri aras›ndaki ünsüz say›s›n›n 600’den fazla oldu¤u ortaya konmufltur.
Dünya dillerinin ünsüz dökümleri 6 ile 122 aras›nda de¤iflmektedir. Ortalama ün-
süz say›s› 22 ± 3’tür. Türkçe, ünsüz say›s› bak›m›ndan dünya ortalamas›nda yer
almaktad›r. 

Ölçünlü Türkçenin harf olarak gösterilen ünsüzlerinin say›s› 21’dir. Ancak öl-
çünlü konuflma dilindeki ünsüz seslerin say›s› daha fazlad›r: b, c, ç, d, f, i, g, ¤, h,
j, o, k, 0, l, m, n, ñ, p, r, s, fl, t, v, ð, y, z. Alfabede harf olarak yer alan j bir iki yan-
s›ma ve ödünçlemede, ñ ise kimi ünsüzlerin komflulu¤unda /n/nin bir alt ses biri-
mi olarak bulunur. Türkçenin ünsüzleri genel olarak dört ölçüte göre s›n›fland›r›l›r:

• Oluflum/bo¤umlanma yerlerine (ç›kaklar›na) göre 
• Ötümlü/ötümsüz (titreflimli/titreflimsiz) olmalar›na göre
• Sürekli/süreksiz olmalar›na göre
• A¤›z/geniz ünsüzü olmalar›na göre
Ünsüzler oluflumlar› esnas›nda bir engelle karfl›laflan sesler olmalar› bak›m›n-

dan yukar›daki s›n›fland›rma bir bak›ma engelin türünü göstermektedir. 
Oluflum/bo¤umlanma yerlerine göre (ç›kaklar›na göre) ünsüzler: Alt ve

üst dudaklar›n birbirine temas etti¤i noktada dudak ünsüzleri /b, p, m/, üst difller
ile alt duda¤›n birbirine temas etti¤i noktada ise difl-dudak ünsüzleri /f, v/ oluflur.
Difl ünsüzleri ad› verilen /d, n, s, t, z/ seslerinin oluflum noktas›, üst ön difllerin ar-
kas› /c, ç, j, fl/ ünsüzlerinin oluflum noktas› ise üst ön difllerin hemen üstünde difl
eti ile ön dama¤›n birleflti¤i yerdir. /g, k, 0, r/ ön damakta, /i, o, l, ¤/ ise art damak-
ta oluflur. Ölçünlü Türkçede g›rtlakta oluflan tek ünsüz /h/dir. 

Ötümlü/ötümsüz (titreflimli/titreflimsiz, tonlu/tonsuz) olmalar›na göre
ünsüzler: Ci¤erden gelen hava ak›m› ses tellerine çarpmas› durumunda, titreflerek
fliddetini k›smen yitirir. Bu durumdaki bütün ünlüler ve /b, c, d, i, g, ¤, j, 0, l, m,
n, ñ, r, v, y, z/ ünsüzleri ötümlü (titreflimli, tonlu) seslerdir. Ci¤erden gelen hava
ak›m›n›n ses tellerini titrefltirmemesi durumunda ötümsüz (titreflimsiz, tonsuz) ün-
süzler oluflur: /ç, f, h, o, k, p, s, fl, t/ ünsüzlerinin tamam› ötümsüzdür. 

Buna göre b-p, c-ç, d-t, i-o, g-k, j-fl, v-f, z-s ünsüzlerini birbirinden ay›ran özel-
lik, ilk ünsüzlerin ötümlü, ikincilerin ötümsüz olmas›d›r. 

Sürekli/süreksiz olmalar›na göre ünsüzler: Ünsüzler ç›kaklar›nda oluflur-
ken hava ak›m› kesintili biçimde veya s›zarak ç›kar. Örne¤in /t/ sesinin oluflumun-
da hava ak›m› kesintilidir, ancak küçük bir patlama iflitilir; /s/ sesi oluflurken ise
hava ak›m› kesintili de¤il, s›zma fleklinde süreklidir. Bu nedenle hava ak›m›n›n ke-
sintili oldu¤u ünsüzlere süreksiz ünsüzler, hava ak›m›n›n s›zd›¤› ünsüzlere ise sü-
rekli ünsüzler ad› verilir. 

Buna göre /b, c, ç, d, i, g, o, k, p, t/ ünsüzleri süreksiz; /f, ¤, h, j, 0, l, m, n, r,
s, fl, v, y, z/ ünsüzleri süreklidir. 

A¤›z/geniz ünsüzü olmalar›na göre ünsüzler: Akci¤erden pompalanan ve
ses yolunda ham ses hâline gelen hava ak›m› a¤›z bofllu¤una yönlendirilirse a¤›z
ünsüzleri, burun bofllu¤una yönlendirilirse geniz ünsüzleri oluflur. /m, n, ñ / ge-
niz ünsüzleri, di¤er bütün ünsüzler a¤›z ünsüzleridir. 

Geniz ünsüzlerinin yan›ndaki sesler benzeflmeyle genizsilleflebilir. Örne¤in,
Çankaya sözcü¤ündeki ilk ünlü a, yan›ndaki geniz ünsüzü /n/nin etkisiyle geniz-
silleflerek /Çãnkaya/ fleklinde söylenir. Ünsüzlerle ilgili yukar›da ifade edilenler
Tablo 4.2’de flu flekilde gösterilmifltir:
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Ünsüzler, akci¤erlerden
gelen hava ak›m›n›n çeflitli
engellerle karfl›laflmas›
sonucu oluflan seslerdir.



b : ötümlü, çift dudak, süreksiz (patlay›c›), a¤›z
c : ötümlü, difl eti-damak, süreksiz (patlay›c›), a¤›z
ç : ötümsüz, difl eti-damak, süreksiz (patlay›c›), a¤›z
d : ötümlü, difl, süreksiz (patlay›c›), a¤›z
f : ötümsüz, difl-dudak, sürekli (s›z›c›), a¤›z
i : ötümlü, art damak, süreksiz (patlay›c›), a¤›z (γ)
g : ötümlü, ön damak, süreksiz (patlay›c›), a¤›z
¤ : ötümlü, art damak, sürekli (s›z›c›), a¤›z, yar› ünlü
h : ötümsüz, g›rtlak, sürekli (s›z›c›), a¤›z, yar› ünlü
j : ötümlü, difl eti-damak, sürekli (s›z›c›), a¤›z
o : ötümsüz, art damak, süreksiz (patlay›c›), a¤›z (q)
k : ötümsüz, ön damak, süreksiz (patlay›c›), a¤›z
0 : ötümlü, art avurt, sürekli (ak›c›), a¤›z 
l : ötümlü, ön avurt, sürekli (ak›c›), a¤›z
m : ötümlü, çift dudak, sürekli (ak›c›), geniz
n : ötümlü, difl, sürekli (ak›c›), geniz
ñ : ötümlü, art /ön damak, sürekli (ak›c›), geniz
p : ötümsüz, çift dudak, süreksiz (patlay›c›), a¤›z
r : ötümlü, ön damak, sürekli (çarpmal›/titrek), a¤›z
s : ötümsüz, difl, sürekli (s›z›c›), a¤›z
fl : ötümsüz, difl eti-damak, sürekli (s›z›c›), a¤›z
t : ötümsüz, difl, süreksiz (patlay›c›), a¤›z
v : ötümlü, difl-dudak, sürekli (s›z›c›), a¤›z
ð : ötümlü, çift dudak, sürekli (s›z›c›), a¤›z, yar› ünlü (w)
y : ötümlü, ön damak, sürekli (ak›c›), a¤›z, yar› ünlü
z : ötümlü, difl, sürekli (s›z›c›), a¤›z 
l : ötümsüz, art damak, sürekli (s›z›c›), a¤›z, (ölçünlü dilde yoktur)

Bo¤umlanmalar› s›ras›nda di¤er ünsüzlerin aksine, herhangi bir engelle karfl›-
laflmayan ve herhangi bir noktada temas gerçekleflmeyen ¤, y, ð gibi ünsüzlere,
ünlülere yak›nl›¤› nedeniyle ünlümsü ad› verilir. 

“Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir.” (Atatürk, 1923) vecizesindeki ün-
lü ve ünsüzlerden birbirinden farkl› on adedinin özelliklerini söyleyiniz.

Ötümlü Ötümsüz

Sürekli Süreksiz Sürekli Süreksiz

Ak›c› S›z›c› Patlay›c› S›z›c› Patlay›c›

Çift-dudak m, (ð) - b - p

Difl-dudak - v - f -

Difl n z d s t

Difl-damak - j c fl ç

Ön damak l, r, y ¤2 g - k

Art damak 0 ¤1 i - o

G›rtlak h

Yar› ünlü y

Çarpmal› r
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Tablo 4.2
Ünsüzler

Art avurt l’si (0 ): Ortas›nda
çizgi bulunan l harfi, kal,
dal, bal örneklerindeki gibi
art avurt l’sini (kal›n l sesi)
gösterir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
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T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N
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TÜRKÇEN‹N HECE YAPISI
Sezgisel olarak kolayca tan›nabilen ses bilgisel bir birim olmas›na karfl›l›k hecenin
bütün görünümlerini karfl›layabilecek tek bir tan›m yoktur. Hece, fiziksel veya mo-
tor tan›ma göre ci¤erlerden gelen havan›n gö¤üs kaslar›n›n kas›lmas›yla bir sefer-
de ç›kard›¤› ses ya da seslerdir. Yap›sal veya ses bilgisel tan›ma göre ise bir veya
birden fazla ses birimin s›ralanmas›yla oluflan yap›d›r (Hartmann ve Stork 1972:
227). Korkmaz (2007: 115) heceyi “Bir nefes hamlesi içinde ç›kan, tek bir ses veya
ses grubundan oluflan, yaln›z bafl›na kelime olabilen veya kelime oluflumunda yer
alabilen ses birli¤i” olarak tan›mlar. 

Hece genellikle üç parçadan oluflur: Bafllang›ç, çekirdekten önceki ilk ses ve-
ya baz› diller için ilk sestir. Çekirdek, hecenin doru¤u, yani hecenin en yüksek
oranda duyuldu¤u bölümdür. Hecenin son parças› ise bitifltir. Her dilde ve her he-
cede bu üç parça bulunmayabilir, bulunmas› zorunlu parça, çekirdektir. Heceler
birbirlerinden hece s›n›r› ile ayr›l›r. Hece s›n›r› iki hecenin aras›ndad›r. Örne¤in
kufl/lar sözcü¤ünde ünlüler hece doru¤u; fl ve l aras›, hece s›n›r›d›r. 

Hecelerin yap›s› V (ünlü) ve C (ünsüz) iflaretleriyle gösterilir. Ünlü ile biten he-
celere aç›k hece, ünsüz ile veya uzun ünlü ile biten hecelere ise kapal› hece ad› ve-
rilir. Aç›k hece (.) iflareti ile, kapal› hece (-) iflareti ile gösterilir. CV, yani bir ünsüz
ile bir ünlüden oluflan aç›k hece dünya dilleri aras›nda en yayg›n hece türüdür. Her
dilde ses birimlerin hece içindeki s›ralan›fl›nda belirli s›n›rlamalar vard›r. Örne¤in
CC, CV, CVC, V heceleri her dilde yoktur. Baz› dillerde de heceler ünsüzle bitemez,
Arapçada oldu¤u gibi baz› dillerde hece yaln›zca ünsüzlerle bafllayabilir.

Heceler anlam tafl›makla yükümlü yap›lar de¤ildir. Örne¤in, kara ba¤›ms›z, söz-
lüksel bir birimdir, ancak kara sözcü¤ünü oluflturan ka ve ra hecelerinin anlam›
yoktur. Hece s›n›r›n›n sözcük ve ek s›n›r› ile örtüflmesi durumunda ise anlam kendi-
li¤inden ortaya ç›km›fl olur. Çekimli gelsin sözcü¤ü gel ve sin hecelerinden oluflur.
‹lk hece anlaml› bir sözcüktür, ikinci hecenin ba¤›ml› da olsa anlam ve ifllevi vard›r.
Türkçede alt› çeflit hece, bir hecede ise en çok dört ses birim vard›r. Türkçe kö-
kenli sözcüklerin tümü bu alt› hece türünden birine uyar.

Türkçede en çok görülen hece türleri CV ve CVC’dir (Demircan, 1979: 30). CV
ve CVC d›fl›ndaki hece türleri, hece yap›s›nda de¤iflme olmaks›z›n sözcük kökü ve
gövdesi içinde üst üste gelemez. Hece sonunda iki ünsüz bulunan, yani VCC ve
CVCC türündeki hecelerin oluflumu Türkçede hece ve söz sonunda bulunabilen
ünsüz çiftleriyle s›n›rl›d›r. Baflka dillerden kopyalanan (al›nt›) sözcükler bu hece
türlerine ait olabilirler. Türkçeye yabanc› dillerden kopyalanan ve Türkçenin hece
ve ses sistemine uymayan sözcüklerin bir bölümü ise yayg›n kullan›m alan› bula-
rak söyleyiflte ve yaz›mda sabr > sab›r veya yaln›zca söyleyiflte film > *filim örnek-
lerindeki gibi Türkçeleflmifltir. Bu tür sözcükler, Türkçede hece ve sözler -br ve -
lm ile bitemeyece¤i için ünlü türemesiyle hece yap›lar›n› de¤ifltirirler. Nitekim sabr
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Türkçedeki ünlü ve ünsüz
sözcüklerini ay›rt etmek için
‹ngilizce Vowel (ünlü) ve
Consonant (ünsüz)
sözcüklerinin bafl harfi
kullan›lm›flt›r.

V (ünlü) o, a 

CV (ünsüz + ünlü) bu; bu/nu, sa/r›

VC (ünlü + ünsüz) al, ol

CVC (ünsüz + ünlü + ünsüz) bil, bul; top/tan

VCC (ünlü + ünsüz + ünsüz) alt, üst 

CVCC (ünsüz + ünlü + ünsüz + ünsüz) kalk, Türk

Tablo 4.3
Türkçedeki Hece
Türleri



ve film sözcüklerinin ilk bak›flta CVCC türünde görünmesine karfl›n -br ve -lm’nin
Türkçe söz sonunda bulunabilecek ünsüz çiftleri aras›nda yer almad›¤› anlafl›l›r.

Diller, kendi ses sistemlerine ayk›r›, kaynak dildeki ses sistemlerine daha yak›n
sözcükler kopyalayabilirler. Özellikle kopyalar›n kayna¤›; bilim, sanat vb. alanlar-
da geliflmifl bir ülkenin veya kutsal kitab›n prestijli dili ise bu tür sözcükler adeta
dokunulmazl›k kazanarak hece yap›lar›yla kimi zaman özgün biçimlerine oldukça
yak›n biçimde, en az de¤ifliklikle kopyalanmaktad›r. Türkçe, Tablo 4.5’te de görül-
dü¤ü gibi yaz›mda ve söyleyiflte veya ço¤u zaman yaln›zca söyleyiflte sözcüklerle
birlikte bu türden birçok yeni hece türü kopyalam›flt›r.

Hecelerin s›ralan›fl›nda genel kural fludur: Sözcükte her ünlü, kendisinden ön-
ce gelen ünsüzü ve kendisinden sonra gelen tek veya düzenli iki ünsüzü; bu,
Türk, ge/lin, bü/yü/mek, te/ker/lek vb. örneklerdeki gibi kurdu¤u hecenin içine
al›r (Banguo¤lu, 2007: 52-57). Sözcükler birleflirken kapal› heceyle biten sözcü¤ün
sonundaki ünsüz, birleflti¤i sözcü¤ün ilk hecesindeki ünlüyle yeni bir hece kurar.
Örne¤in, aflevinden (afl + evinden) sözcü¤ü hecelenirken a/fle/vin/den olur. Ben-
zer flekilde Dün akflam üstü bakkaldan üç ekmek ald›m cümlesinde yer alan söz-
cükler yaz›da ayr› ayr› gösterilmesine karfl›n ulamalarla Dü/nak/fla/müs/tü
bak/kal/dan ü/çek/me/kal/d›m veya Dü/nak/fla/müs/tü bak/kal/da/nü/çek/me/
kal/d›m vb. flekillerde hecelenerek söylenebilir. 

TDK’nin www.tdk.gov.tr a¤ sayfas›ndaki Güncel Türkçe Sözlük’ten yabanc› dillerden kopya-
lanan (al›nt›) sözcüklerin bu dillerdeki yaz›l›fllar›n› ve Türkçe anlamlar›n› bulabilirsiniz.

TÜRKÇEN‹N SES ÖZELL‹KLER‹ VE YABANCI
SÖZCÜKLER‹N TANINMASI
Herhangi bir dilde, sözcükleri oluflturan ses birimlerin bir araya gelme koflullar›
afla¤› yukar› bellidir. Bu nedenle ses yöntemi (sözcüklerde seslerin s›ralan›fl›n› in-
celeme yöntemi) ad› verilen yöntemden haberi olmayan, yani seslerin bir araya
gelmeleriyle ilgili s›n›rlamalar› bilmeyen biri de önceden duymad›¤› bir sözcü¤ün,
köken bak›m›ndan ana diline ait olup olmad›¤›n› sezebilir. 

Türkçe ses bilgisinin temel ilkelerinden hareketle, afla¤›da s›ralanan ölçütler ve
özellikler çerçevesinde herhangi bir metinde yer alan sözcüklerin büyük bir bölümü-
nün köken aç›s›ndan Türkçe olup olmad›¤›n› kestirmek mümkündür. Afla¤›da s›ra-
lanan özellikler Türkiye Türkçesinin genellikle efl zamanl› ses düzenini yans›tmakla
birlikte kimi ses özellikleri, di¤er Türk yaz› dili ve lehçeleri için de geçerli olabilir.

Türkçenin ses özellikleri konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta fludur:
Rumcadan kopyalanan saka (kuflu), semer, temel; Farsçadan kopyalanan ser ‘bafl’, ten;
‹ngilizceden kopyalanan set, ten ‘10’ vb. pek çok sözcük, Türkçenin ses sistemine bütü-
nüyle uyarlanm›fl ya da rastlant›sal biçimde Türkçenin ses sistemine ayk›r› herhangi bir
özellik tafl›m›yor olabilir. 

CCV (ünsüz + ünsüz + ünlü): gri, pro/je

VCCC (ünlü + ünsüz + ünsüz+ ünsüz): enst/rü/man

CCVC (ünsüz + ünsüz + ünlü + ünsüz): flafl, fren, klan 

CCVCC (ünsüz + ünsüz + ünlü + ünsüz + ünsüz): trans, tröst 

CCCVC (ünsüz + ünsüz + ünsüz + ünlü + ünsüz): stres

CVCCC (ünsüz + ünlü + ünsüz + ünsüz + ünsüz): tekst, kontr 

CCVCCC (ünsüz + ünsüz + ünlü + ünsüz + ünsüz + ünsüz): sfenks
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Tablo 4.4
Türkçedeki Al›nt›
Hece Türleri
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Türkçe kökenli sözlerde istisnai birkaç sözcü¤ün d›fl›nda, artl›k-önlük
uyumu vard›r: Kök hecedeki ünlünün niteli¤i, sonraki hecelerdeki ünlünün art
ya da ön olmas›n› belirler. böl-ge-le-ri-miz-den, bafl-kan-la-r›-m›z-dan örnekle-
rinin ilkinde sözcük kökündeki ünlü ön (ö) oldu¤u için sonraki hecelerdeki ünlü-
lerin de tamam› öndür. ‹kinci örnekte ise sözcük kökünde art ünlü (a) bulundu¤u
için, köke gelen bütün eklerin ünlüleri de artt›r. 

Artl›k-önlük uyumuna girmeyen yabanc› kökenli sözcüklere gelen ekler ise,
sözcü¤ün son hecesindeki ünlünün veya bazen son sesteki ünsüzün özelli¤ine gö-
re art veya ön ünlülü olur: Yabanc› kökenli mikrofon-dan ve raportör-ler sözcük-
lerinin ilkinde son hecede art ünlü bulundu¤undan sözcü¤e gelen ek de art, ikin-
cisinde ise son hecedeki ünlü ön oldu¤undan sözcü¤e gelen ekin ünlüsü de ön s›-
radand›r. Dikkat-lice, saat-lerce vb. Arapça kökenli sözcüklerde ise son hecede ön
a (‘ince’ a) sesi bulundu¤undan bu sözcüklere ön ünlü bulunan ekler gelmekte-
dir. Alkol-den, rol-ün; emlak-çi, ifltirak-ler vb. yine Frans›zca, Arapça vb. diller-
den kopyalanan sözcüklerde yer alan /l/ ve /k/ ön damak ünsüzleri oldu¤undan,
bu sözcüklere gelen eklerin ünlüleri de ön s›radand›r. 

Türkçeye uzun zaman önce kopyalanan ve halk diline giren sözcüklerin bir
bölümü Türkçe artl›k-önlük uyumuna dâhil olarak Türkçe bir sözcük gibi görü-
nebilir: Far. dzrbîn > dürbün, Far. çeharyek > çeyrek; Ar. A–dem > adam, Ar. heva
> hava vd. 

Ölçünlü dilde anne, elma, dahi, hani, hangi, inan-, kardefl, fliflman vb. birkaç
sözcük ile -dafl (-tafl), -ken, -ki,-leyin, -(i)yor, -gil, -mt›rak ve -gen eklerinin çeflitli
tarihsel nedenlerle veya /ç, fl, y/ ünsüzleri komflulu¤unda ön damaks›llaflarak ün-
lü uyumlar›n›n d›fl›nda kald›¤› biliniyor. 

Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabanc› kökenli-
dir: Türkçe kökenli sözcüklerde flimdiki zaman ekinin ve birleflik sözcüklerin d›-
fl›nda ikinci veya daha sonraki hecelerde o/ö bulunan kolon, kontör, moloz, pan-
tolon, flantör vb. sözcükler yabanc› kökenlidir. 

Türkçe kökenli sözlerde istisnai birkaç sözcü¤ün d›fl›nda, dudak uyu-
mu vard›r: Ölçünlü Türkçede dudak uyumu veya düzlük-yuvarlakl›k uyumu
ad› verilen uyuma göre düz ünlülerden sonra ancak düz ünlüler, yuvarlak ünlü-
lerden sonra dar-yuvarlak veya düz-genifl ünlüler gelebilir. Buna göre bir hecede-
ki ünlüden sonra gelebilecek ünlüler flu flekildedir: a-a/› (yalan, sar›), e-e/i (de-
re-geri), ›-›/a (k›y›, ›rak), i-i/e (diri, bile); o-u/a (kovuk, bora), u-u/a (kuru, ku-
rak), ö-ü/e (bölüm, görev), ü-ü/e (ütü, üye).

Çamur, kabuk, kavun, kavur-, ya¤mur gibi birkaç sözcük dudak uyumuna
ayk›r›d›r. 

Bu tür sözcüklerde /b, m, v/ gibi yanlar›ndaki ünlüyü yuvarlaklaflt›r›c› etkisi bu-
lunan dudak ünsüzlerinin bulundu¤una dikkat edilmelidir. A¤›zlarda bu sözcükler
çam›r, ya¤m›r vb. düz ünlülerle söylenebilir. 

Türkçeye uzun zaman önce kopyalanan ve halk diline giren sözcüklerin bir bö-
lümü Türkçe dudak uyumuna dâhil olarak Türkçe bir sözcük gibi görünebilir: Far.
dzrbîn > dürbün, Ar. flaroî > flark›, Ar. Turkî > türkü vb. Son iki örnekte Arapça
özgün flekle yak›n olan flaroî ve Türkî sözcükleriyle, Türkçe ünlü uyumlar›na gi-
ren flark› ve türkü biçimlerinin Türkçede kullan›ld›¤›, Türkçenin ses sistemine
uyum sa¤layan son iki sözcü¤ün anlam›n›n da de¤iflti¤i dikkati çekiyor. 

Dudak uyumu d›fl›nda kalan mühim, rektör, sektör, ümit vd. sözcüklerin bir bö-
lümü ünlü uyumlar› arac›l›¤›yla Türkçenin ses sistemine k›smen uymufllard›r. 
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Türkçe kökenli sözlerde istisnai birkaç sözcü¤ün d›fl›nda birincil uzun
ünlü bulunmaz: Birincil uzun ünlü, ünlünün kendisinde en eski dönemlerden
beri var olan bir niceliktir. ‹kincil uzun ünlü ise k›sa ünlünün büzülme vb. çeflitli
ses olaylar›yla sonradan uzun ünlü hâline gelmesidir. Türkçe sözcüklerdeki ikincil
uzunluklar ünsüz düflmesi, ulama, tonlama, birleflme vb. ses olaylar› sonucunda
ortaya ç›kar: var + ol- > /varol-/, da¤ > /da/, ya¤ > /ya/. Bu tür ikincil uzunluklar yal-
n›zca söyleyifltedir. Ölçünlü Türkçede yad ‘yabanc›’, yar›n gibi bir iki sözcü¤ün d›-
fl›nda, birincil uzun ünlü bulunan sözcüklerin tamam› yabanc› kökenlidir. 

Yabanc› kökenli sözcüklerdeki birincil uzunluklar›n büyük bölümü cahil, ma-
vi, mukabele, tarih, vadi örneklerinde görüldü¤ü gibi yaz›da gösterilmez. Bu tür
sözcüklerdeki uzunluklar iflitsel olarak ö¤renilir. Uzun bir zaman önce Türkçeye
girmifl ve yayg›n kullan›m alan› bulmufl kimi yabanc› kökenli sözcüklerdeki uzun
ünlüler k›salabilir. Örne¤in Arapça tarîl sözcü¤ünde ilk hecedeki uzun a (a) koru-
nurken kapal› ikinci hecedeki uzun i (î) ünlüsü k›salm›flt›r.

Bu tür sözcüklerde kapal› hece, ünlü ile bafllayan bir ek alarak aç›k heceye dö-
nüfltü¤ü zaman sözcükteki k›salm›fl olan ünlü tekrar eski uzun flekline dönebilir.
Örne¤in, Arapça kuozo sözcü¤ü Türkçeye hukuk biçimiyle kopyalan›rken ikinci
hecedeki uzun ünlü k›salm›flt›r. Ancak sözcük ünlü ile bafllayan bir ek, örne¤in il-
gi durumu eki al›nca hukzkun (hu-kz-kun) biçiminde söylenir, yani ikinci hece-
deki ünlü Arapçadaki gibi eski uzun flekline döner. Tarih sözcü¤ünde ise kapal›
hecede k›salan uzun i ünlüsü (î), sözcük aç›k hece durumuna geldi¤i zaman da es-
ki flekline dönmez. 

Kullan›m s›kl›¤› ve yayg›nl›¤› sözcü¤ün Türkçeleflmesinde, Türkçe ses özellikleri-
ne uyum sa¤lamas›nda en önemli etkendir. Arapça murad sözcü¤ü Türkçede tür ad›
olarak murat, erkek ad› olarak Murat biçimine geliflmifltir. Tür ad› olan murat, ünlü
ile bafllayan ek ald›¤› zaman aç›k hece durumunda kalan /a/ tekrar murad›m (mu-ra-
d›m/ örne¤indeki gibi uzun ünlülü biçimine döner. Özel ad olan Murat ise kullan›m
s›kl›¤› fazla ve çok yayg›n bir ad oldu¤undan Murat’› /Murat›/ örne¤indeki gibi, son
hecedeki k›salan a ünlüsü, sözcük aç›k hece durumuna geldi¤inde dahi uzamaz, hat-
ta son sesteki ikinci ötümsüz ünsüz, ünlüler aras› durumda ötümlüleflmez.

Ayn› hecede ya da farkl› hecelerde iki ünlü yan yana gelemez: Türkçede
boflluk yoktur; yani Karaa¤aç gibi birleflik sözcüklerin d›fl›nda, iki ünlü yan yana
bulunamaz. Bu nedenle ünlü ile biten sözcüklere ünlü ile bafllayan bir ek geldi¤i
zaman, su-y-u, ara-y-a vb. örneklerdeki gibi arada boflluk doldurucu y ünsüzü tü-
rer. Yumuflak g’nin (¤) söyleyiflte erimesiyle ortaya ç›kan *deil (< de¤il) vb. ikincil
söyleyifllerin d›fl›nda, ölçünlü Türkçede iki ünlünün yan yana bulundu¤u duayen,
fuaye, koordinasyon, mozaik, reel, suare vb. sözcükler yabanc› kökenlidir. 

Arapçadan kopyalanan fiil, mesut, saat, fliir, flair vb. sözcüklerde iki ünlü ara-
s›nda yer alan ay›n ünsüzü Türkçe söyleyiflte düfltü¤ü için bu tür sözcüklerde iki
ünlü yan yana gelmifltir. Türkçeye uzun zaman önce kopyalanm›fl ve yayg›n kul-
lan›m alan› bulmufl fâ’ide, tâ’ife vb. Arapça kökenli sözcükler ise hemze ünsüzü-
nün düflmesi, ard›ndan boflluk doldurucu y ünsüzünün türemesiyle fayda, tayfa
biçimlerine geliflmifltir; ancak ayn› geliflim benzer özellikteki aile, ait, dair, daire,
sair vb. sözcüklerin yaz›m›nda görülmez. 

‹kiz ve üçüz ünlü yoktur: Yal›n ünlülerde (monoftong) yaln›zca bir oluflum du-
rumu, ikiz ünlülerde (diftong) iki, üçüz ünsüzlerde (triftong) ise üç oluflum durumu
vard›r. Yani ikiz ünlü, ayn› hecede bulunabilen iki ünlüdür. Ayn› hecede üç ünlü-
nün bulunmas›na ise üçüz ünlü ad› verilir. Saha (Yakut) Türkçesinde bies ‘befl’, uon
‘10’ gibi örneklerde ayn› hece içinde ikiz ünlü bulunabilirken Türkçe sözcüklerde bu
türden ikiz ve üçüz ünlüler yoktur. Türkçenin ünlüleri yal›n ünlülerdir.
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Ünlü-ünsüz uyumu vard›r: Türkçe kökenli sözcüklerde ön damak ünsüzleri
/g, k/ ve ön avurt ünsüzü /l/ art ünlülerle; art damak ve art avurt ünsüzleri /i, o,
0/ ön ünlülerle ayn› hece içinde veya yan yana bulunamaz. Ayla, yayla, soylu gibi
y ünsüzünün, kendisinden sonra gelen l ünsüzünü öndamaks›llaflt›rd›¤› örnekler
d›fl›nda, bu uyumun bulunmad›¤› sözcükler yabanc› kökenlidir. Örne¤in kriz, grev
kontrol, rol sözcüklerinin ilk ikisinde, art damak ünsüzleri o(r) ve i(r)den hemen
sonra ön ünlüler i ve e; üçüncü ve dördüncü sözcükte ise art o ünlüsünden sonra
ön avurt ł’si gelmektedir. 

Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir: Türkçede iki sessi-
zin (ünsüz) yan yana gelemeyece¤i kan›s› oldukça yayg›nd›r, oysa Türkçede iki
hatta üç ünsüz yan yana gelebilir. Türkçede iki ünsüzün veya üç ünsüzün yan ya-
na gelebilece¤i veya gelemeyece¤i özel durumlar flu flekildedir: Türkçe kökenli
sözcüklerde söz bafl›nda, bir iki tart›flmal› örnek göz önüne al›nmazsa, söyleyiflte
ve yaz›mda iki ünsüz yan yana bulunamaz. Ancak sözcük veya heceler Türk, alt,
ölç, üst vb. belirli ünsüz çiftleri ile sona erebilir. Alt›, ald›, eller, gitmifl vb. örnek-
lerdeki gibi farkl› hecelerde iki ünsüz yan yana bulunabilir. Türkçe, altta, ölçtü,
üstten örneklerinde oldu¤u gibi ikisi hecenin sonunda, üçüncüsü sonraki hecenin
bafl›nda olmak üzere üç ünsüz yan yana gelebilir. 

Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunmaz: Türk-
çe kökenli sözcüklerde söz bafl›nda, hece veya söz sonunda üç ünsüz yan yana ge-
lemez. Kontr, sfenks gibi say›s› çok az olan bu tür sözcükler yabanc› kökenlidir. 

Yaz›l›flta söz bafl›nda iki ünsüz bulunan sözcükler yabanc› kökenlidir:
Yabanc› kökenli sözcüklerde söz bafl›nda bulunan ünsüz çiftlerinin aras›nda kredi
/k›redi/, grup /gurup/, trafik /t›rafik/ vb. söyleyiflte dar ünlü türer. Ancak yaz›mda
kopyaland›klar› dilde yaz›l›fl›n etkisiyle söyleyiflteki dar ünlüler gösterilmez.

/y, fl, s, n/ kaynaflt›rma ‘harf’leri de¤ildir: Kimi okul dil bilgisi kitaplar›n-
da ‘kaynaflt›rma harfleri’ olarak nitelenen /y, fl, s, n/ ünsüzlerinden yaln›zca y ün-
süzü ara-y-a, su-y-u örneklerindeki gibi, iki ünlüyü birbirine ba¤lar. Di¤er sesle-
rin hiçbiri ses bilgisel ilkeler bak›m›ndan ‘kaynaflt›rma harfi’ olamaz. Biçim Bilgi-
si Ünitesi’nde belirtildi¤i gibi, /s, n/ ‹lk Türkçe hatta Ana Altayca dönemine de¤in
gidebilen eskicil (arkaik) ek kal›nt›lar›d›r. Hiçbir flekilde kaynaflt›rma veya ba¤la-
ma ifllevi bulunmayan fl ise ülefltirme s›fatlar›ndaki be-fler hecelemesinde ünlü ile
sona eren say› s›fatlar›na -flAr eki getirilmesiyle oluflmufl ‘yanl›fl’, ama dile mal ol-
mufl bir geliflmedir. Son olarak grafik simgeler olan harflerin kaynaflt›rma gibi bir
ifllevi bulunamaz.

Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir: Türkçede en
az 21 ünsüz vard›r. Bu durumda, Türkçe sözcük ya da hecelerin sonunda, potan-
siyel olarak 420 ünsüz çifti bulunabilir. Ancak ölçünlü Türkçede hece ya da söz-
cük sonunda yer alan ünsüz çifti 15’i geçmemektedir. Söz ya da hece sonunda bu-
lunan ünsüz çiftlerinin tamam›nda ilk ünsüz ak›c› /l, n, r/ ünsüzlerinden biri veya
/s/dir. Bu ünsüzlerin oluflumlar›nda, temas derecesi, kendilerinden sonraki ünsüz-
lerden daha azd›r.

-LÇ: ölç, -LK: ilk, -LP: alp, -LK: kalo, -LT: alt, -NÇ: korkunç, -NK: denk, -NT:
ant, -RÇ: sürç, -RK: Türk, -RK: saro, -RP: sarp, -RS: pars, -RT: sürt, -ST: üst.

Bu ünsüz çiftlerinden -NK, -NT, -RS ve -ST pek az Türkçe sözcükte görülür.
Denk ve pars örneklerinden ilki, Eski Türkçeye muhtemelen Çinceden kopyalanan
teñ sözcü¤ünden geliflmifltir. Pars hemen hemen bütün Türk dillerinde bars biçi-
miyle bulunmas›na karfl›n sözcü¤ün kökeni belirsizdir. Üst sözcü¤ü ise tek örnek-
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tir. Yabanc› dillerden kopyalanan sözcüklerle, söz sonunda bulunabilen ünsüz çift-
lerinin say›s› artm›flt›r: ebeve-yn, kapitali-zm, ka-sk, nüa-ns, se-mt, fle-vk vb. 

Söz bafl›nda /c, f, ¤, h, j, l, m, n, ñ, p, r, fl, v, z/ ünsüzleri bulunmaz: Türk-
çede istisnai birkaç sözcü¤ün d›fl›nda /c, f, ¤, h, j, l, m, n, ñ, p, r, fl, v, z/ ünsüzle-
ri söz bafl›nda bulunmaz. ‹stisnai örnekler ufl imdi biçiminden geliflen flimdi; ne so-
ru ilgecinden türeyen nere, neden, niçin vb. soru sözcükleri; l›k›r l›k›r, m›r›l m›r›l,
pat, fl›r›l fl›r›l, v›z, zang›r zang›r vb. yans›malard›r. Bu tür örneklerdeki ünsüzler
ikincildir. Var, var-, ver-, sözcüklerinde söz bafl›nda bulunan v- ünsüzü Eski Türk-
çe b-’den geliflmifltir. Vur- sözcü¤ündeki v- ise ikincildir; sözcük, Eski Türkçe ur-
eyleminin önünde v- türemesiyle bu flekli alm›flt›r. P›nar, pek, pusu sözcükleri Es-
ki Türkçe buñar, berk, busug; hangi, hani sözcükleri Eski Türkçe kan› ‘nerede?’,
Eski Anadolu Türkçesi kang›; flifl, flifl- sözcükleri ise Eski Türkçe s›fl, s›fl- biçimle-
rinden dönüflmüfltür. Yumuflak g (¤) ünsüzü Türkçeye özgü bir ses olmas›na kar-
fl›n asla söz bafl›nda bulunamaz. 

Yukar›da s›ralanan ünsüzlerle bafllayan sözcükler, belirtilen özel durumlar›n d›-
fl›nda yabanc› kökenlidir. Örne¤in cuma, fen, hesap, flükür, vali, ziyaret Arapça-
dan; can, jale, peri, renk, flah Farsçadan; halter, jandarma, marj, narkoz, plato,
raket, flövalye, vites Frans›zcadan; c›vata, ciro, filika, firma, lastik, pipo, rota, vazo
‹talyancadan; feribot, golf, hentbol, lider, miting, roket, flilt, vinç ‹ngilizceden; c›m-
b›z, fire, huni, lahana, marangoz, poyraz, roka, vatos, zargana, zoka Rumcadan
kopyalanm›flt›r. 

Sözcük sonunda /b, c, d, i, g/ ünsüzleri bulunmaz: Ad ‘isim’, od ‘atefl’; sac
‘plaka hâlinde metal’, yad ‘yabanc›’, yed- ‘yede¤inde götürmek’ vb. birkaç sözcük d›-
fl›nda söz sonunda bu ünsüzlerin bulundu¤u sözcükler yabanc› kökenlidir. Özellik-
le Arapça ve Farsçadan kopyalanan söz sonunda -b, -c, -d, -g bulunan sözcükler de
Türkçenin bu ses özelli¤ine uyarak âb, hac, had vb. kimi örnekler d›fl›nda -p, -ç, -t,
-k fleklinde ötümsüzleflir: Arapçadan kopyalanan tabip, ilaç, kas›t; Farsçadan kopya-
lanan bitap, ümit, renk vb. sözcüklerin sonundaki ünsüzler ikincildir. Ayn› geliflim,
Bat› dillerinden yap›lan kopyalarda metod/metot, etüd/etüt gibi yaz›mdaki karars›z-
l›klar ve kimi istisnalar d›fl›nda görülmez: tab (tuflu), lig, psikolog vb. 

Sözcük kökünde ikiz ünsüz/uzun ünsüz yoktur: ‹kiz ünsüz (‹ng. gemina-
te), sözcük kökünde ayn› ünsüzün yan yana bulunmas›d›r. Türkçede, vurgulama-
ya veya tarihsel seslik geliflimlere dayal› anne, elli vb. veya *eflflek, *yürrü gibi ko-
nuflma dilinde vurgulamaya yönelik ikincil örneklerin d›fl›nda sözcük kökünde ikiz
ünsüz bulunmaz. Eller, yollar vb. sözcüklerdeki l ünsüzleri farkl› hecelerdedir.

Yabanc› dillerden al›nan sözcüklerin bir bölümünde ikiz ünsüzler korunur:
cennet, millet, seyyar, pizza, tenezzül vb. Söz sonunda ikiz ünsüz bulunan yaban-
c› kökenli sözcüklerin bir bölümünde had(d), hak(k), his(s), red(d), zam(m) vb.
sözcük sonundaki ikiz ünsüzler tekleflir; ancak, bu sözcükler haddini, hakk›n, his-
setmek, reddetmek, zamm› vb. ünlü ile bafllayan bir ek ald›klar›nda ya da ünlü ile
bafllayan yard›mc› eylemle birleflik eylem oluflturduklar›nda eski flekillerine döne-
bilirler. Ayn› geliflim fen(n) sözcü¤ünde görülmez. 

Yabanc› kökenli sözcüklerdeki özgün ikiz ünsüzler Türkçede tekleflir ya da
baflkalaflabilir: Ar. edebiyyat > edebiyat, Ar. oavvaf > kavaf, Ar. kammal > hamal;
Ar. ǾaUUar > aktar vb. 

Ünsüz uyumu vard›r: Ötümsüz ünsüzlerle biten sözcüklere ötümlü ünsüzler-
le bafllayan ek geldi¤inde ekin ünsüzü, ötümsüz karfl›l›¤› varsa ötümsüzleflir: -pc-
> -pç- (tüp-cü > tüp-çü), -hd- > -ht- (sabah-dan > sabah-tan), -td- > -tt- (at-d› >
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at-t›), -flc- > -flç (hofl-ca > hofl-ça), -fld- > -flt- (bafl-dan > bafl-tan) vb. ötümlü-
lük/ötümsüzlük bak›m›ndan ünsüz benzeflmeleri ortaya ç›kar. Bu ses olay› Ar.
mechzl > meçhul, Ar. teRbît > tespit örne¤indeki gibi, yabanc› kökenli sözcükle-
rin kök ve gövdelerinde de görülebilir. 

Türkçe kökenli sözcüklerde bulunan /c, f, ¤, h, v/ ikincil ünsüzlerdir: Es-
ki Türkçe yaz›l› belgelerde c, f, ¤, h, v ünsüzleri bulunmaz. Bu ünsüzler esas ola-
rak ç, p, g, k, b ünsüzlerinin ET yupka > yufka, ET aç›k- > ac›k-, ET yag > ya¤, ET
tak› > dahi, ET eb > ev vb. örneklerde oldu¤u gibi ötümlüleflmifl veya s›z›c›laflm›fl
biçimleridir. Ölçünlü Türkçede bu tür istisnalar›n ve ofla-, horla-, cay›r cay›r, v›-
z›rda- vb. yans›malar›n d›fl›nda kalan cereyan, felek, co¤rafya, her, virüs vb. c, f, h,
v ünsüzlerinin yer ald›¤› sözcükler yabanc› kökenlidir. Yumuflak g (¤) sesi ikincil
olmas›na karfl›n Türkçeye özgü bir ünsüzdür.

Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz: Yans›malar d›fl›nda içinde j sesi bu-
lunan bütün sözcükler yabanc› kökenlidir. Divanü Lugâti’t-Türk’te, ‹rani dillerden
kopyalanan sözcüklerde görülen j sesi yüzy›llar boyunca Türkçenin ses sistemine
yabanc› kalm›flt›r. Bu ünsüz, Türkçede genellikle Jale, Jülide vb. Farsça veya jan-
darma, jet, jön, jurnal, jübile, kolej, viraj gibi Frans›zca sözcüklerde görülür. 

Ay›n (Ǿ) ve hemze (ǿ) iflareti bulunan sözcükler Türkçeye Arapçadan
kopyalanm›flt›r: Osmanl›ca döneminde sözcükler Arapçadaki biçimleriyle yaz›l›-
yordu. Arapçaya özgü ay›n ve hemze ünsüzlerine Latin tabanl› Türk alfabesinde
yer verilmemifltir. Ancak bu Osmanl›ca gelenek, özel durumlarda ay›n veya hem-
ze ünsüzlerinin kesme iflareti ile gösterilmesi fleklinde devam etmifltir. Bununla bir-
likte, son dönemlerde bu ünsüzlerin kesme iflareti ile metinlerde gösterildi¤ine ve-
ya söyleyiflte nefl’e, mes’ele gibi duraklama ile iflaret edildi¤ine nadiren rastlanmak-
tad›r. Bu sesler söyleyiflte büyük oranda iz b›rakarak Türkçeleflmifllerdir. 

Ay›n ve hemze hece sonunda düflerken söyleyiflte kendisinden sonraki ünlüyü
uzatabilir: meǿmur > mdmur, mîǾmar > mîmar, teǿmin > tdmin. Ay›n ve hemze
mesǿele > mesele, neflǿe > nefle, sanǾat > sanat, suǿal > sual vb. örneklerde oldu¤u
gibi hece bafl›nda düflebilir. Tek heceli sözcüklerde, fliǾr > fliir, fiǾl > fiil vb. gibi
ay›n ünsüzü düflerken ünlü ile ünsüz aras›nda, önceki ünlü türünden ünlü türete-
rek sözcü¤ü iki heceli duruma getirir.

Çok heceli sözcüklerin sonunda /p/ bulunmaz: Türkçe sözcüklerde -p yal-
n›zca tek heceli sözlerin sonunda veya al›p, gönderip, koflup vb. zarf-fiil ekinin so-
nunda bulunabilir.Bunun d›fl›nda iki veya daha çok heceli sözcüklerin sonunda -p
ünsüzü bulunamaz. 

Dolap, kal›p sözcükleri Arapçadan, antilop, stetoskop sözcükleri ise Frans›zca-
dan kopyalanm›flt›r. Ancak Arapça kökenli dolap, kal›p sözcüklerindeki -p ikincil-
dir, ötümlü -b’den geliflmifltir. 

Ses, ses birimler, ay›r›c› özellikler, ses de¤iflimleri gibi konularla ilgili ayr›nt›l› bilgi için
Türkçenin Sesdizimi adl› kitaptan yararlanabilirsiniz. (Demircan, Ö., ‹stanbul: Der Ya-
y›nlar›, 1996)

“Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir.” (Atatürk, 1923) vecizesindeki yaban-
c› kökenli sözcükleri bularak bu sözcükleri Türkçenin ses özelliklerine göre çözümleyiniz.

SES OLAYLARI
On dokuzuncu yüzy›l dil bilimcileri dilin canl› bir varl›k oldu¤unu, bu nedenle sü-
rekli de¤iflti¤ini, yeni yap›lar, yeni söyleyifller, ortaya ç›kt›¤›n›, kimi sözcüklerin, ya-
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p›lar›n, biçimlerin, söyleyifllerin de¤iflti¤ini veya kullan›mdan düfltü¤ünü bildirmifl-
lerdi. Dilin canl›l›k ilkesi gere¤ince biçimbirimlerde, yani sözcüklerde ve eklerde
meydana gelen ses de¤iflikliklerinin tümüne genel olarak ses olaylar› ad› verilebilir.

Sözcüklerin bir bölümü tarih içinde bazen k›smen, bazen tan›nmayacak dere-
cede de¤iflebilir; ancak yaz›l› kaynaklardan izlenebildi¤i kadar, en eski dönemler-
den itibaren hiç de¤iflmeden bugüne kadar gelen sözcükler de vard›r. Orhon Türk-
çesi dönemi ad› verilen 8. yüzy›la ait Orhon Yaz›tlar›’ndan al›nan bir cümleyi on
üç yüzy›l sonra, bugünkü Türkçe ile karfl›laflt›ral›m: ET Teñri1 teg2 Teñride3 bol-
m›fl4 Türük5 Bilge6 Kagan7 bu8 ödke9 olurtum10 “Tanr› gibi Tanr›’dan olmufl Türk
Bilge Ka¤an bu zamanda (tahta) oturdum.” cümlesindeki 1. ve 3. sözcüklerde
(Tanr›) ön ünlüler e-i art damaks›llaflarak a-› olmufl, ñ ünsüzü yerini n’ye b›rakm›fl-
t›r. 2. sözcük (teg) Türkiye Türkçesinde yaflamamaktad›r. 4. sözcükte (olmufl) söz
bafl›ndaki b- ünsüzü düflmüfl ve sözcü¤ün ünlüleri dudak uyumuna girmifltir. 6. ve
8. sözcükler (bilge, bu) herhangi bir ses de¤iflikli¤ine u¤ramadan ayn› yap› ve an-
lamla bugünkü Türkçeye aktar›lm›flt›r. 7. sözcük (ka¤an) benzer flekilde küçük bir
de¤ifliklikle bugün de kullan›lmaktad›r. 9. sözcü¤ün kökü ‘zaman’ anlam›ndaki öd,
unutulmufl, ancak ondan türeyen ödle sözcü¤ü ö¤le, ö¤ün flekilleriyle bugüne ulafl-
m›flt›r. Yaklaflma ve bulunma durumunu iflaretleyen -ka eki ise yerini yaklaflma du-
rumu eki -(y)A’ya b›rakm›flt›r. 10. sözcük ise bugün otur- biçimindedir. 

Al›nt› sözcüklerin Türkçenin ses sistemine uyarlanmas›: Konuyu Arapça-
dan kopyalanan taife ve tayfa (Gemide türlü ifllerde çal›flt›r›lan sefer iflçisi) sözcük-
leriyle ele alal›m. Asl›nda iki ayr› yap›da gördü¤ümüz taife ve tayfa ayn› sözcük-
lerdir. Taife, Arapça özgün Ua’ife flekline daha yak›nken, denizcilik terimi olarak
kullan›lan tayfa, ses olaylar› sonucunda Türkçenin ses sistemine büyük ölçüde
uyum sa¤lam›flt›r. Tayfa sözcü¤ünde Türkçenin temel ses sistemine uymayan tek
özellik, yaln›zca f sesidir. Türkçe Sözlük’te taife maddesinde tayfa maddesine gön-
derme yap›lmakla birlikte, iki sözcük anlamca farkl›laflm›flt›r. Osmanl›ca sözlükler-
de ilk hecesi uzun olan taife “1. Bölük, güruh, tak›m 2. Gemi iflçilerinin tamam›”
fleklinde aç›klanm›fl ve ikinci anlamdaki sözcü¤ün Arap harfleriyle Ua’ife de¤il, Uay-
fa fleklinde yaz›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir. 

Dil tarihinde ayn› sözcü¤ün iki farkl› seslik geliflmeyle anlam›n›n da de¤iflmesi-
ne iliflkin Ar. lalîfe > halife, kalfa; Far. pare > pare, para, Türkî > türkü, fiarkî >
flark› vb. örnekler vard›r. 

Ses Olaylar›na Yol Açan Etkenler
Ses olaylar›n›n oluflmas›nda seslerin belirli özellikleriyle di¤er sesleri etkilemesi, en
az çaba ilkesi, en çok çaba ilkesi, iliflkide bulunulan dillerin etkisi, yaz›m vb. pek çok
etken vard›r. Bu etkenleri genel olarak flöyle aç›klayabiliriz:

Seslerin özellikleri ve ifllevleri: Ünlülerin ve ünsüzlerin insanlardaki miza-
ca benzeyen belirli özellikleri vard›r. Hangi sesin hangi özellikleri tafl›d›¤›, hangi
sesin hangi ifllevlerinin bulundu¤u afla¤› yukar› bellidir. Örne¤in, ç›ka¤› (oluflum
yeri) çift-dudak olan ötümlü, sürekli geniz ünsüzü m, komflulu¤undaki ünlüyü
yuvarlaklaflt›rabilir; ancak do¤as› gere¤i asla düzlefltiremez. Yar› ünlü y, yan›nda-
ki art ünlüyü öndamaks›llaflt›r›r ama asla art damaks›llaflt›rmaz.

Tarihsel nedenler: ‹sim ve fiil çekiminde, eklenme sürecinde tarihî özellikler
ortaya ç›kabilir. Örne¤in git- ünlü ile bafllayan bir ek al›p t ünsüzü, iki ünlü aras›nda
kald›¤› zaman gi-d-er, gi-d-iyor, gi-d-ecek sözcüklerinde görüldü¤ü gibi ötümlülefle-
rek d ünsüzüne geliflir. Bu geliflmenin sebebi tarihseldir.

1034.  Ünite  -  Ses Bi lg is i



En az çaba yasas›: Dildeki de¤iflmelerin nedenlerinden biri, do¤adaki en az ça-
ba yasas›d›r (minimum enerji düzeyine düflme). ‹nsanlar sözcüklerin söylenifli esna-
s›nda mümkün oldu¤unca az enerji harcama e¤ilimindedir. Ötümsüz ünsüzlerin söy-
lenifli, ötümlü ünsüzlerden daha çok enerji gerektirir. Türkçenin ses sistemine ayk›-
r› yabanc› kökenli film, fikr, flükr, nötr vb. örneklerde enerjiden tasarruf için -lm, -tr,
-kr vb. ünsüz çiftleri, aralar›nda bir ünlü türetilerek Türkçe hece sistemine uygun *fi-
lim, fikir, flükür, *nötür vb. flekillerde telaffuz edilir. Ancak y›ld›z iflaretli sözcüklerde
oldu¤u gibi, bu söyleyifllerin önemli bir bölümü yaz›mda gösterilmez.

Nedensiz öndamaks›llaflmalar: Dil, elma, anne vb. kimi sözcükler bilinen
herhangi bir seslik neden bulunmamas›na karfl›n tarihsel geliflim süreci içinde ön-
damaks›llaflm›fllard›r. 

/c, ç, fl, y/ ünsüzlerinin öndamaks›llaflt›r›c› etkisi: Bu ünsüzler özellikle
kendilerinden sonra gelen ünlüleri öndamaks›llaflt›rabilirler. Örne¤in *yana yine,
tekrar sözcü¤ü tarihsel süreç içinde /y / ünsüzünün etkisiyle önce öndamaks›llafla-
rak *yene, ard›ndan ilk hecedeki e sesi yine y ünsüzünün etkisiyle daralarak yine
flekline geliflmifltir. Ölçünlü Türkçedeki flifl, flifl-, biç-, yeflil, yün, halk a¤›zlar›ndaki
cenderme vb. sözcüklerin ünlülerinin özgün flekilleri art ünlü iledir. 

/y/nin daralt›c› etkisi: /y/ ünsüzü, yan›ndaki ünlüleri nitelik bak›m›ndan de¤ifl-
tirme e¤ilimindedir. y sesi, -mA- ekini ünlüsünü daraltarak gelmeyor > gelmiyor, ol-
mayor > olmuyor örneklerinde oldu¤u gibi, -mI-/-mU- biçimine gelifltirmifltir. Yuka-
r›da iflaret edilen yine sözcü¤ünde de ayn› geliflme görülür.

/b, m, p, f, w, v/ ünsüzlerinin yuvarlaklaflt›r›c› etkisi: Dudak ünsüzleri
yanlar›ndaki ünlüleri yuvarlaklaflt›rabilir. Örne¤in, Arapçadan al›nt› hamur, Fars-
çadan al›nt› duvar sözcüklerindeki yuvarlak ünlüler ikincildir. Halk a¤›zlar›ndaki
buba, Azeri Türkçesindeki ov ‘av’ sözcüklerindeki yuvarlaklaflmalar›n sebebi du-
dak ünsüzleridir. 

Dar orta hece ünlüsünün düflmesi: Türkçede sözcük vurgusu genellikle
son hecededir. Orta hece ünlüsünün vurgusu zay›ft›r. Bu nedenle aç›k, orta hece-
de kalan dar ünlüler al›n > aln›, burun > burnu, kar›n > karn› vb. özellikle or-
gan adlar›nda ve bünyesinde türeme dar ünlü bulunan fikir > fikri, zikir > zikri,
flükür > flükrü vb. Arapça kökenli sözcüklerde düflme e¤ilimindedir.

Zay›f › ünlüsünün öndamaks›llaflmas›: Türkçede ünlüler içinde kaplad›¤›
süre, yani uzunluk ve vurgu bak›m›ndan en zay›f ünlü ›’d›r. Bu nedenle, ET b›t,
kan›, ›nan- sözcükleri bit, hani, inan- vb. örneklerdeki gibi öndamaks›llaflarak i
ünlüsüne geliflme veya orta hecede düflme e¤ilimindedir. 

Telafi uzunlu¤u: Sözcükteki seslerden birinin çeflitli nedenlerle düflmesi duru-
munda, sözcükteki bu kayb› telafi edecek bir geliflme olmas› beklenir. Ünsüzler dü-
flerken bu düflmeyi telafi etmek üzere kendilerinden önceki ünlünün süresini uzata-
bilir. Örne¤in var ol- birleflik eylemi söyleyiflte ulama ile /varol-/ biçiminde söyle-
nince ilk sözcükteki kapal› hecenin son ünsüzü r, kendisinden sonraki ünlü ile yeni
bir hece, -rol hecesini kurar. Son sesini yitiren ve aç›k hece durumunda kalan va- bi-
çimi, r’nin düflmesini telafi etmek üzere va biçimine geliflir, yani a ünlüsü uzar.

Seslerin birbirlerini etkilemesi: Sözcük ve eklerin birlefliminde yer alan ünlü-
ler ve ünsüzler birbirlerini nitelik ve nicelik bak›m›ndan etkilerler. Örne¤in, ünlüle-
rin sözcü¤ün hecelerindeki s›ralan›fl› artl›k-önlük uyumu, dudak uyumu gibi belirli
kurallara ba¤l›d›r. Her ünlü, istisnalar d›fl›nda, kendisinden sonra gelen ünlüyü be-
lirler. Ünsüzler de birbirlerini özellikle ötümsüzlük-ötümlülük bak›m›ndan etkiler.

Yaz›m›n etkisi: Türk yaz›m› (imla) esas olarak söyleyifle, yani söylendi¤i gibi
yaz›lma ilkesine dayanmakla birlikte, baz› durumlarda yaz›m k›lavuzu ve sözlük-
lerdeki biçim, söyleyifli etkilemektedir. Sözcükler bu kaynaklardaki yaz›l›fla uygun
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biçimde söylenmektedir. Örne¤in, da¤, ya¤ sözcükleri söyleyiflte son sesteki ¤ düfl-
mesiyle /da/, /ya/ biçimine geliflirken resmî ortamlardaki söyleyifllerde yaz›mdaki
/da¤/, /ya¤/ söylenifli esas al›n›r. Zonguldak’a vb. örneklerde de yaz›m›n etkisiyle
kimi zaman söz sonundaki /k/ ötümlülefltirilmeden söylenir.

Baflka dillerin etkisi: Do¤rudan ya da dolayl› olarak iliflkide bulunulan diller
birbirlerini az ya da çok bütün dil bilimsel düzeylerde etkileyebilirler. Örne¤in,
baflka dillerin ses sistemine özgü bir ses kopyalanabilir. c, f, h, j, v vd. seslerin
Türkçe ses birim dökümüne girmesinde Arapça ve Farsça sözcüklerin etkisinin bu-
lundu¤u yads›namaz. Tarihî dönemlerde Türkçe kökenli sözcükleri ses bak›m›n-
dan altuni, Bektafli, gümüfli vb. örneklerde Arapça ve Farsça sözcüklere benzetme
çabas› görülür. Durum günümüzde de farkl› de¤ildir. Bat› dilleri az da olsa Türk-
çeyi ses bilgisi bak›m›ndan etkilemektedir. Örne¤in, Türkçede vurgu esas olarak
son hecede bulunmas›na karfl›n, ilk hecesi vurgulu BOnus örne¤inde görüldü¤ü
gibi sözcükler baflka dillerden vurgusuyla birlikte kopyalanabilmektedir. 

Konuyla ilgili çal›flmalarda yap›lmas› gereken ilk ifl ses olay›n›n sözcü¤ün nere-
sinde meydana geldi¤idir, yani ses olay› söz bafl›, söz içi veya söz sonunda ortaya ç›-
kabilir. Söz içinde, ünsüzün ünlüler aras›nda olmas› vb. di¤er ikincil konumlar da
vard›r. Her üç durumun da sözcük üzerindeki etkileri farkl›d›r. Örne¤in son hecenin
vurgulu olmas›, orta hecenin vurgusunun zay›f olmas› birbirinden farkl› etkenlerdir.

Ünlülerle ‹lgili Ses Olaylar›
Ünlü düflmesi: Ünlü düflmesi, sözcü¤ü oluflturan ünlülerden birinin çeflitli seslik
nedenlerle kaybolmas›d›r. Bu ses olay›; ünlünün düfltü¤ü yere göre söz bafl›nda,
söz içinde ya da söz sonunda görülür:

Söz bafl›nda ünsüz düflmesi ›s›cak > s›cak, ›s›tma > s›tma vb. azd›r. Söz içinde
ünlü düflmesi devirim > devrim, kavuflak > kavflak, yal›n›z > yaln›z vb. genellikle or-
ta hecesi dar ünlü olan sözcüklere özgüdür; ancak de¤enek > de¤nek örne¤indeki gi-
bi az da olsa orta hecedeki genifl ünlüler de düflebilir.

Söz sonundaki ünlü düflmeleri güvey i > güvey vb. az say›da sözcü¤ün d›fl›nda
genellikle belirtisiz ad tamlamalar›nda en az çaba ilkesi sonucunda tamlanan eki-
nin düflmesiyle gerçekleflir. Erkek giyimi > erkek giyim, Kad›köyü > Kad›köy vb. 

Al›nt› sözcüklerde özellikle emir > emri, keflif > keflfi vb. örneklerdeki gibi türe-
me ünlüler, eklenmelerde düfler. Far. mumiya > TT mumya örne¤inde oldu¤u gi-
bi özgün dar ünlü de düflebilir.

Ünlü türemesi: Ünlü türemesi, sözcü¤ün özgün biçiminde bulunmayan bir
ünlünün sonradan çeflitli seslik nedenlerle ortaya ç›kmas›d›r. Ünlü türemesi azc›k
> az›c›k, dar > darac›k vb. genellikle söz içi durumda görülür. 

A¤›zlarda limon > ilimon, Rumeli > Urumeli örneklerindeki gibi /l/, /r/ ünsüz-
leri ile bafllayan yabanc› kökenli sözcüklerin bafl›nda ve özellikle Bat› dillerinden
kopyalanan sözcüklerde söz bafl›nda iki ünsüz bulunmas› durumunda, bu iki ün-
süz aras›nda dar ünlüler türeyebilir: ‹ng. steam > istim, Fr. station > istasyon vb. 

‹ki ünsüzle bafllayan yabanc› kökenli sözcüklerde yaz›mda gösterilmese de
söyleyiflte dar ünlü türer: Fransa > /F›ransa/, grev > /g›rev/ vb. Türkçenin ses sis-
temine ayk›r› iki ünsüz hece veya sözcük sonunda ise ayn› flekilde iki ünsüzü bir-
birinden ay›rmak üzere dar bir ünlü türeyebilir: Ar. cebr > cebir, Ar. resm > resim,
Ar. Šabr > sab›r. Ancak meflk, semt vb. sözcüklerdeki -flk, -mt ünsüz çiftleri Türk-
çenin ses sisteminde bulunmamas›na karfl›l›k, bu sözcüklerde ünlü türememifltir.
Ölçünlü dilde, Bat› dillerinden kopyalanan elektrik, film, nötr, titr vb. sözcüklerde
ünlü türemesi görülmez. 
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Özellikle ana dilin ses sistemine uymayan kopya sözcüklerde, iki ya da üç ün-
süz aras›nda k›sa bir ünlünün türemesi, hece yap›s›n›n basitleflmesini ve yerlilefl-
mesini sa¤lar.

Hece kaynaflmas› (Büzülme): Bu ses olay›nda önce ünsüz erir, daha sonra
yan yana bulunan iki ünlü kaynaflarak tek ünlü hâline gelir: hasta + hane > has-
tane, ne için > niçin, ne as›l > nas›l, ne ara > nere, posta + hane > postane vd. 

Daralma: Daralma; benzeflme, daralt›c› ünsüzlerin etkisi vb. seslik nedenlerle
genifl ünlülerin dar ünlü hâline gelmesidir. Türkçede büyük, d›fl, git-, güvercin, il,
u¤ra-, u¤ru ‘h›rs›z’, u¤ur, yukar› vb. sözcüklerin ilk ünlüleri tarihî dönemlerde ge-
nifl idi, a¤›zlarda böyük, get-, gövercin, el ‘halk’ vb. baz› sözcüklerin genifl ünlüle-
ri korunmaktad›r. Eklenme s›ras›nda da daralma görülebilir: bilmeyor > bilmiyor,
de-yor > diyor, ye-yor > yiyor vb. 

Kaynak dilde genifl ünlü ile bulunan yabanc› kökenli sözcükler Türkçede dar
ünlü ile görülebilir. Örne¤in, modern Farsçada söylenifli go l ve por olan sözcükler
Türkçede öndamaks›llaflarak ve daralarak gül ve pür flekillerine geliflmifltir. 

Geniflleme: Geniflleme; a¤›z bofllu¤unun durumuna göre dar ünlülerin genifl ün-
lü hâline gelmesidir. Bo¤a, boz-, (ar› vb.) sok-, yol- vb. sözcüklerin ünlüleri tarihî dö-
nemlerde dar u idi. A¤aç sözcü¤ü de ET ›gaç biçiminden geliflmifltir.

Geniflleme az görülen bir ses olay›d›r. Eski Anadolu Türkçesinde ›flk olarak gö-
rülen sözcük bugün aflkt›r.

Ön damaks›llaflma: Öndamaks›llaflma, sözcükteki art ünlülerin, benzeflme, /c,
ç, j, fl, y/ ünsüzlerinin etkisi vb. nedenlerle ön ünlülere dönüflmesidir. Türkçenin en
zay›f ünlüsü olan ›, i’ye geliflme e¤ilimindedir. Nitekim biç-, bit, dahi, hani, inan-,
it, sil-, flifl- sözcüklerinin ünlüleri tarihî dönemlerde › idi. yefler-, yine vb. sözcükler-
de tarihî dönemlerde art ünlü a bulunuyordu. 

Türkçe söz varl›¤›nda /ö, ü/ bulunan bütün Arapça, Farsça sözcüklerde önda-
maks›llaflma olmufltur. Örne¤in, Farsçadan kopyalanan dü ‘2’, gül, köhne sözcük-
leri, bu dilde s›ras›yla do, gol ve kohne biçimindedir. 

Art damaks›llaflma: Art damaks›llaflma, sözcükteki ön ünlünün benzeflme, uzun
ünlülerin k›salmas› vb. çeflitli seslik nedenlerle art ünlüye dönüflmesidir. Art damak-
s›llaflma, öndamaks›llaflmaya göre daha az görülen ses olay›d›r. Türkçedeki ›s›n-, ›s›,
›ss›z, Tanr› ve çekimli bana, sana sözcükleri, tarihî dönemlerde ön ünlülü idi.

Far. hefte > hafta, Far. lirmen > harman vb. yabanc› dillerden kopyalanan
sözcüklerin ünlüleri de art damaks›llaflabilir. 

Düzleflme: Düzleflme; sözcüklerdeki yuvarlak ünlülerin, düz ünlülere dönüfl-
mesidir. Tarihî dönemlerde yuvarlak ünlü ile görülen kimi sözcükler bugün düz-
leflmifltir: ET büt- > bit-, ET üçün > için, ET töpö > tepe, ET tüz- > diz- vb. 

Yabanc› kökenli kimi sözcüklerde f’den sonra gelen o ve u ünlüleri düzleflerek
›’ya geliflir: ‹t. fortuna > f›rt›na, Ar. furŠat > f›rsat, Yun. furun > f›r›n vb.

Yuvarlaklaflma: Yuvarlaklaflma, sözcüklerdeki düz ünlülerin genellikle, ET
bolm›fl > olmufl gibi ünlü benzeflmesi ya da Far. dîvar > duvar, Ar. lamîr > hamur
örneklerindeki gibi /b, f, p, v/ ünsüzlerinin yuvarlaklaflt›r›c› etkisi sonucu yuvarlak
ünlülere dönüflmesidir. 

K›salma: K›salma, sözcüklerdeki uzun ünlülerin k›sa ünlüye dönüflmesidir.
Türkçe kökenli sözcüklerde uzun ünlü yoktur. Bu nedenle, Türkçe, yabanc› kö-
kenli sözcüklerdeki uzun ünlüleri k›saltma e¤ilimindedir. 

Arapça ve Farsçadan kopyalanan sözcüklerdeki uzun ünlülerin bir bölümü k›-
salm›flt›r. Ar. kisab > hesap, Ar. kayat > hayat, Far. papzfl > pabuç, Far. tac > taç.
Bu sözcüklerin bir bölümü, ünlü ile bafllayan ek ald›klar›nda, k›salan ünlü, tekrar
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uzayarak birincil flekline dönüflür: hesap > hesab-›, hayat > hayat-›. Ayn› k›salma
Bat› kökenli sözcüklerde de görülebilir: ‹ng. meeting > miting, ‹ng. speaker > spi-
ker, ‹ng. hooligan > holigan vb. Eski dönemlerden bu yana kullan›lan ve kullan›m
s›kl›¤› yüksek olan sözcüklerde k›salma daha s›k görülür. 

Uzama ve uzatma: Türkçede al›nt› sözcüklerin d›fl›nda birincil uzun ünlü bu-
lunmad›¤›n› biliyoruz. Ancak çeflitli seslik nedenlerle ortaya ç›kan ve söyleyiflte var
olan ikincil uzunluklar ve yine farkl› nedenlerle Güzeel! gibi k›sa ünlülerin uzat›-
larak söylenmesiyle oluflan uzunluklar, daha do¤rusu uzatmalardan söz edilebilir. 

Ünlü birleflmesi: Ünlü birleflmesi; ünlüyle biten bir sözcü¤ün, ünlü ile baflla-
yan bir ek almas› ya da sözcük ile birleflmesi durumunda, ilk sözcü¤ün sonundaki
veya ikinci sözcü¤ün bafl›ndaki ünlülerden birinin düflmesidir: ne ara > nere, cu-
ma ertesi > cumartesi, kahve alt› > kahvalt›, ne as›l > nas›l vb.

Ünlü benzeflmeleri: Ünlülerde geniflleme, daralma, yuvarlaklaflma, düzleflme,
ön damaks›llaflma, art damaks›llaflma baz› durumlarda bir hecedeki ünlülerin di¤er
hece veya hecelerdeki ünlüleri kendisine benzetmesi yoluyla olur. Örne¤in o ve
bir sözcüklerinden oluflan öbürün birleflik sözcük hâline gelme sürecinde o ve i
ünlüleri birbirlerini etkilemifllerdir. Ön ünlü olan i, geriye do¤ru etkide bulunarak
art ünlü o’yu ö’ye (*öbir); yuvarlak bir ünlü olan ö ise düz ünlü i’yi yuvarlaklaflt›-
rarak dudak uyumu çerçevesinde ü’ye gelifltirmifl ve birleflik sözcük öbür biçimi
ortaya ç›km›flt›r. 

Baflka dillerden eski dönemlerde kopyalanan sözcükler e-u > e-i: Ar. zeytzn >
zeytin, u-e > u-a: Ar. Šzret > surat, u-î > ü-ü: Ar. mudîr > müdür vb. örneklerde
oldu¤u gibi ünlü benzeflmeleri yoluyla sözcükler artl›k-önlük ve dudak uyumlar›-
na girmifltir.

Ünsüzlerle ‹lgili Ses Olaylar› 
Türeme: Ünsüz türemesi, sözcü¤ün özgün biçiminde bulunmayan bir ünsüzün
sonradan çeflitli seslik nedenlerle ortaya ç›kmas›d›r. Bu ses olay›; ünsüzün türedi-
¤i yere göre söz bafl›nda, söz içinde ya da sonunda görülür: örküç > hörgüç, öyük
> höyük, ET ut- > yut-, ET ur- > vur; aslan > arslan, k›l›ç > k›l›nç, tüfek > tüfenk,
tuç > tunç. Örneklerden de anlafl›laca¤› gibi türemeler genellikle söz bafl›nda ve
söz içinde görülmektedir. Söz bafl›nda genellikle h ve y, söz içinde ise genellikle l,
n, r ünsüzleri türer. Eklenmelerde iki ünlünün yan yana gelmesi durumunda kara-
y-a, su-y-u vb. örneklerde oldu¤u gibi y türer. 

Yabanc› dillerden kopyalanan sözcükler Türkçenin ses sistemine uyarlan›rken
Ar. Ǿaybe > heybe, Far. aveng > hevenk, Far. kehruba > kehribar örneklerindeki gi-
bi ünsüzler türeyebilir. Ünsüz türemesinin di¤er bir nedeni de kopyalanan sözcük-
lerdeki bofllu¤u doldurmakt›r. Bu tür sözcüklerde boflluk doldurucu y ve birkaç
sözcükte v ünsüzü türer: Ar. ¡aǾîf > zay›f, Ar. má’î > mavi vb. 

Düflme: Ünsüz düflmesi, sözcü¤ü oluflturan ünsüzlerden birinin herhangi bir
seslik nedenle veya nedensiz olarak kaybolmas›d›r. Bu ses olay›; ünsüzün düfltü-
¤ü yere göre söz bafl›nda, söz içinde ya da söz sonunda görülebilir. Tarihî süreçte
ET bol sözcü¤ü, bafl›ndaki b- sesi düflerek ol- biçimine geliflmifltir. Eski Türkçe dö-
nemindeki hece ve ek bafl›ndaki -i-/-g- ünsüzlerinin bulga- > bula-, kalgan > ka-
lan, ölig > ölü, tar›glag > tarla örneklerinde oldu¤u gibi nedensiz olarak düflme-
si, O¤uz Türkçesinin en önemli ses özelliklerinden biridir. Yine tarihî süreçte kel-
tür- ve oltur- sözcüklerinin -l- düflmesi sonucunda getir- ve otur- biçimlerine ge-
liflti¤ini görüyoruz. *ufak-rak > ufarak, *ufakç›k > ufac›k, *yumuflak-ç›k > yumu-
flac›k vb. sözcüklerdeki ses uyumsuzlu¤una (kakofoni) yol açan ses tekrarlar› ün-
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süz düflmesinin di¤er bir nedenidir. En az çaba yasas› gere¤ince Türkçede söyle-
nifli en zor ünsüzler olan r ve h, yar› ünlü ¤ konuflma dilinde düflme e¤ilimindedir:
bi(r), da(h)a, ya(¤)mur vb. 

Baflka dillerden kopyalanan sözcüklerde de ünsüz düflmesi görülebilir: Ar. Ǿafv
> af, Ar. kammal > hamal, Ar. misk > mis, Ar. Turkiyye > Türkiye, Ar. z.ann > zan;
Fr. contact > kontakt > kontak vb. 

Göçüflme (Yer De¤ifltirme, metatez): Göçüflme, sözcük içindeki seslerin yer
de¤ifltirmesidir. Genellikle /l, p, r/ ünsüzlerinin ikisinin birlikte bulundu¤u sözcükler-
de görülür. Söz içinde birbirini izleyen sesler aras›ndaki yer de¤ifltirmeye yak›n yer
de¤ifltirme (ekfli > *eflki, yaln›z > *yanl›z, yanl›fl > *yaln›fl); birbirinden uzakta kalan
seslerin yer de¤ifltirmesine ise uzak yer de¤ifltirme (lanet > *nalet, bulgur > *burgul)
ad› verilir. Göçüflme, ölçünlü dilde çok seyrek rastlanan bir ses olay›d›r. Ancak sözlü
dilde ve özellikle Azericenin etki alan›na giren a¤›zlarda nispeten yayg›nd›r. 

Benzeflme (Asimilasyon): Ünsüz benzeflmesi, bir sözcükteki ünsüzlerin; olu-
flum noktas›, nitelik ve/veya nicelik bak›m›ndan birbirine benzemesidir. Ünsüzler-
deki ötümsüzleflme, ötümlüleflme, süreklileflme, süreksizleflme, genizsilleflme vb.
de¤iflmelerin en önemli nedeni ünsüzlerin birbirini etkilemesidir. Benzeflmeler
sözcük içinde geriye do¤ru, yani gerileyici ya da ileriye do¤ru, yani ilerleyici ola-
bilir. Penbe > pembe gerileyici benzeflme örne¤idir, örnek ayn› zamanda oluflum
noktas› bak›m›ndan benzeflmedir. Çift dudak ünsüzü b, kendisinden önceki n ün-
süzünün kendisi gibi çift dudak ünsüzü m’ye geliflmesini sa¤lam›flt›r. n ünsüzünün
bu de¤ifliminin nedeni, m ünsüzünün kendisi gibi geniz ünsüzü olmas›d›r. Yaz› di-
linde özellikle eklenme sürecinde ötümlü ünsüzlerin ötümsüz ünsüzlerin etkisiyle
ötümsüzleflmesi, yaz› dilinde gösterilmesi zorunlu bir kural oldu¤undan yayg›nd›r.
Örne¤in fld > flt: befl-de > beflte, yar›fl-da > yar›flta vb. örneklerdeki gibi son ses-
teki ötümsüz ünsüzler kendilerine eklenen ekin ünsüzünü kendileri gibi ötümsüz-
lefltirmektedirler. Sözlü dilde ve a¤›zlarda ünsüz benzeflmeleri yaz› dilinden daha
fazlad›r. Tesbit > tespit örne¤i ise ilerleyici benzeflme örne¤idir. Bu örnekte ilk he-
ce sonundaki ötümsüz s ünsüzü, hece bafl›ndaki ötümlü b ünsüzünü etkileyerek
kendisi gibi ötümsüz p ünsüzüne de¤ifltirmifltir. 

Ayk›r›laflma (Baflkalaflma, disimilasyon): Ayk›r›laflma, genel anlam›yla bir par-
çan›n, sistemli biçimde, ayn› özelli¤i tafl›yan komflu parçan›n özelli¤inden kaç›nmas›
sürecidir. Örne¤in, ayn› cins iki ünsüzden birinin, söyleyiflteki kakofoniyi ortadan kal-
d›rmak üzere, içeri-rek > *içerrek > içerlek, tepme > tekme; Ar. ǾaUU�r > aktar, Ar.
muflammaǾ > muflamba örneklerinde oldu¤u gibi, baflka bir sese dönüflmesidir.

Hece düflmesi (Haploloji): Hece düflmesi, sözcükte birbirinin ard›ndan yer
alan ve birbirine benzeyen veya birbiriyle özdefl olan hecelerden birinin ses ve he-
ce tekrarlar›n› önlemek, vurgusuzluk vb. nedenlerle düflmesidir: bafllayay›m >
*bafllay›m, dirilik > dirlik, ilerile- > ilerle-, oyuna- > oyna- vb. 

S›k kullan›lan ilgeç ve yüklemlefltiriciler, yukar›daki nedenlerle kimi parçalar›n›
yitirerek ekleflebilirler. Araç durumu eki -lA, bildirme eki -DIr, flimdiki zaman eki -
yor sözcüklerden geliflmifltir. Belirtisiz ad tamlamas›yla yap›lan kimi yer adlar›nda
iyelik eki -(s)I ’n›n düflmesi sonucu hece düflmesi meydana gelir: Hacet tepe-si > Ha-
cettepe, Tebriz kap›-s› > Tebrizkap›; bayan çorab› > bayan çorap vb. Ünlü düflmesi
ayn› zamanda hece düflmesi anlam›ndad›r.

‹kizleflme: ‹kizleflme, sözcük kökündeki herhangi bir sesin, çeflitli nedenlerle
yan yana iki kez yer almas›d›r. ‹kizleflme uzun ünlünün k›salmas›, vurgu gibi ses-
lik nedenlerle ortaya ç›kabilir: ana > anne, ET elig ‘50’ > elli. Günlük dilde anlam›
vurgulamak, güçlendirmek vb. amaçlarla afla¤› > aflfla(¤)a (yaz›da afla¤›ya) vb.
geçici ikizleflme örnekleri vard›r. 

108 Türk Di l i - I



Arapça kökenli zücaciye ve cüzam sözcüklerindeki uzun ünlüler k›sal›rken söy-
leyiflte cüzzam, züccaciye biçiminde kendilerinden önceki ünsüzleri ikizlefltirir.
Fen, had vb.Türkçede tekleflen Arapça kökenli sözcüklerdeki ikiz ünsüzler ise çe-
kimde eski biçimlerine döner: Ar. fenn > fen > fenn-in, Ar. kadd > had > hadd-i vb.

Tekleflme: Özgün söylenifllerinde veya yaz›l›fllar›nda ikiz ünsüz bulunan söz-
cüklerin söyleyiflte veya yaz›mda ünsüzlerden birinin düflmesidir: Ar. edebiyyat >
edebiyat, Fr. collektif > ko lektif vb. 

Ötümlüleflme: Ötümlüleflme, çeflitli seslik nedenlerle, sözcükteki ötümsüz ün-
süzlerin ötümlü ünsüzlere geliflmesidir. Bugün söz bafl›nda d-, g- bulunan dün, gün
vb. bütün sözcükler tarihî dönemlerde t- ve k- ünsüzlerinin ötümlüleflmifl biçimleridir.

ad, od, sac gibi tek heceli veya aç > ac›k- (ancak aç- > aç-›k), dip > dibi (ancak
sap > sap-›) gibi çekimli sözcüklerdeki ötümlüleflmelerin nedeni kök hece ünlüleri-
nin Ana Türkçe döneminde uzun olmas›d›r. Kimi sözcüklerde yine art zamanl› ne-
denlerle ikili flekiller vard›r: ak-›/a¤-›, süt-ü/süd-ü, yok-u/yo¤-u vb.

Çok heceli sözcüklerin sonundaki ötümsüz ünsüzler, eklenme durumunda, iki
ünlü aras›nda genellikle ötümlüleflir: kanat > kanad-› vb. -t eki ile yap›lm›fl yeni
kelimelerde ötümlüleflme görülmez: an›t-›, konut-u vb. Tek heceli çarp- > çarp-
›m, k›rk > k›rk-a vb. sözcüklerin aksine dört > dörd-üncü, kurt > kurd-u vb. söz-
cüklerdeki son ses iki ünlü aras›nda yine tarihî nedenlerle ötümlüleflir. 

Kullan›m s›kl›¤› yüksek olan kimi yabanc› kökenli sözcükler, ünlü ile bafllayan
ek almalar› durumunda, ses bilgisel bak›mdan Türkçe kurallara uyum sa¤lar, yani
sözcükte son ses olan ötümsüz ünsüz, ünlü ile bafllayan ek aras›nda kald›¤›nda
ötümlüleflebilir: Ar. zanbao > zambak > zamba¤-›, ‹ng. winch > vinç > vinc-e, Fr.
électrique > elektrik > elektri¤-e vb. 

Ötümsüzleflme: Çeflitli seslik nedenlerle sözcükteki ötümlü ünsüzlerin ötümsüz
ünsüzlere geliflmesidir. Türkçede ötümsüzleflme genellikle eklenmelerde son seste
ve ek bafl›nda yer alan git-di yerine git-ti, sabah-dan > yerine sabah-tan vb. örnek-
lerde oldu¤u gibi, ünsüzler aras›ndaki iliflkinin yol açt›¤› benzeflmelerle ortaya ç›kar. 

Yabanc› dillerden kopyalanan sözcüklerde son seste bulunan ötümlü b, c, d, g
ünsüzleri, ab ‘su’, hac, had gibi çok az say›da sözcü¤ün d›fl›nda, yerlerini p, ç, t, k
ünsüzlerine b›rak›r. Bu sözcükler ünlü ile bafllayan ek ald›klar›nda, ayn› flekilde es-
ki durumlar›na dönerler: Ar. Ǿilac > ilaç > ilac›; Far. reng > renk > rengi, Fr. aci-
de > asit > asidi, Fr. étude > etüt > etüdü vb. 

Ar. kabb > hap, ancak hap-›; Fr. tube > tüp, ancak tüp-ü gibi az say›daki söz-
cük bu kural›n d›fl›ndad›r.

Frans›zca ve ‹ngilizce kökenli sözcüklerin sonundaki g ünsüzü genellikle koru-
nur: Fr. démagogue > demagog, Fr. psychologue > psikolog, ‹ng. league > lig vb. 

Ötümsüz ünsüzle biten yabanc› kökenli sözcükler ünlü ile bafllayan bir ek al-
d›klar›nda, genel kural olarak, son sesteki ünsüz ötümlüleflmez: Ar. emlak > emlâk
> emlak-e, Ar. evrao > evrak > evrak-›, Fr. type > tip > tip-e, Fr. soupe > sup > sup-
un; ‹ng. cake > kek > kek-in, ‹ng. shoot > flut > flut-u vb.

Süreklileflme: Süreklileflme, süreksiz ünsüzlerin, ak›c› ya da s›z›c› sürekli ün-
süzlere dönüflmesidir: Eski Türkçe bar, bar-, ber- sözcüklerinin s›ras›yla var, var-,
ver- ; ab, eb sözcüklerinin av ve ev biçimlerine geliflmesi, yani b > v de¤iflimi birer
süreklileflme örne¤idir. Ayn› flekilde ET öpke > öfke, ET yag > ya¤-, ET beg- > be¤
> bey, ET teg- > de¤- vb. örneklerindeki i > ¤, g > ¤; ET tak› > dahi, daha örnek-
lerinde -o- > -h- geliflmeleri de süreklileflmedir. 

Süreksizleflme: Süreksizleflme sürekli ünsüzlerin süreksiz ünsüzlere dönüflme-
sidir. Süreksizleflme örnekleri s›n›rl›d›r. Örne¤in yabanc› kökenli sözcüklerdeki j
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sesinin söyleyiflte c’ye geliflmesi süreksizleflme örne¤idir. Benzer flekilde söyleyifl-
te benzeflmelerin yol açt›¤› az›c›k > acc›k vb. ölçünlü dil d›fl› z-c > c-c geliflmeleri
süreksizleflme örnekleridir. 

Eklenmelerdeki nöbetleflmeler: Sözcükler baflka sözcüklerle veya ekler söz-
cüklerle birleflirken veya yal›n durumdayken genellikle yaz›da gösterilmeyen kimi
benzeflmeler ortaya ç›kabilir: cd > jd: vicdan > /vijdan/, nb > mb: binbafl› > /bim-
bafl›/, nl > nn: onlar > /onnar/, zs > ss: tuzsuz > /tussuz/. Bir bölüm örnekte t’den
önceki ç ünsüzü, söyleyiflte fl’ye geliflir: çt > flt: geçti > /geflti/, uçtu> /ufltu/ (Korn-
filt, 1996: 510-511).

Sözcük kökündeki aç›k e, ünlü ile bafllayan ek ald›¤› yani aç›k hece durumuna
geldi¤i zaman kapal› e’ye (g) geliflir: ben, ancak bg-ni; sen, ancak sg-ni vb. Bu de-
¤iflmeler de yaz›da gösterilmez. 

“Ankara’ya, bakraç, bana, çevrim, dibe, gelmiyor, giden, his, istasyon, kontak, ufac›k,
cumartesi, sizinle, zambak” sözcüklerindeki ses olaylar›n› yukar›daki bilgiler ›fl›¤›nda
aç›klay›n›z.

PARÇALARÜSTÜ SES B‹R‹MLER
Dil, ses bak›m›ndan ünlüler, ünsüzler ve hecelerden yani parçalardan ve bu parça-
lara yüklenen bir tür müzik say›labilecek vurgu, durgu, durak, tonlama vb. parça-
larüstü ses birimi ad› verilen ögelerden oluflur. Bu ögeler, iletiflime farkl› katk›lar
sa¤lar. Bunu daha somut bir örnekle flöyle aç›klayabiliriz. Sözcüklerin baz› hecele-
rini, sözcük öbeklerinin baz› sözcüklerini daha bask›l›, vurgulu söyleriz. Vurgunun
yeri zaman zaman anlama göre de¤iflebilir. Ayn› flekilde cümleler veya sözcükler
aras›nda k›sa veya nispeten uzun süreli durgu ve duraklar yapar›z. Durgu ve durak-
lar›n yerinde yap›lmas› anlam› berraklaflt›r›r. Örne¤in tan›mad›¤›m›z, içeri¤inden
haberimizin bulunmad›¤› bir metni yüksek sesle okudu¤umuz zaman durgu ve du-
raklamalar› her zaman tam olarak yerinde yapamayaca¤›m›z için konuflmalar›m›z›
dinleyenler anlamakta güçlük çekeceklerdir. Cümlelerin anlam›na, içerdi¤i mesaja
uygun biçimde ses titreflimlerinin yükselip alçald›¤› tonlama ad› verilen parçalarüs-
tü ses birimden de söz edebiliriz. Ayn› cümleyi farkl› tonlarla birbirinden farkl› an-
lam ve ifllevlerde kullanabiliriz. Görüldü¤ü gibi bütün bu ögeler anlam ve iletiyi et-
kiler. Parçalarüstü ses birimlerdeki de¤ifliklikler sözcü¤ün, cümlenin anlam›n› veya
yine sözcü¤ün sözlük türünü de¤ifltirebilir.

Yap›lan araflt›rmalar; sözlü iletiflim arac›l›¤›yla muhatap hakk›nda edinilen izle-
nimde sesin tonu, sesin çekimi, konuflman›n h›z› vb. parçalarüstü ses birimlerin
pay›n›n yaklafl›k yüzde k›rk iken söylenenlerin pay›n›n yüzde ondan daha az ol-
du¤unu ortaya koymaktad›r. Afla¤›da genel hatlar›yla parçalarüstü ses birimi öge-
lerine de¤inilmifltir.

Vurgu: Herhangi bir sözcenin parças›n›n di¤er parçalara göre daha bask›l› ve
güçlü biçimde söylenmesidir. Böylelikle daha bask›l› söylenen parçaya önem veril-
mifl olur. Ses bilgisinde sözcük vurgusu ve cümle vurgusu olmak üzere iki ana vur-
gu türü vard›r. Ayr›ca öbek vurgusu, berkitme vurgusu ve ahenk vurgusundan da
söz edilebilir (Banguo¤lu, 2007: 114-123). Sözcük vurgusunda hecelerden biri,
cümle vurgusunda ise sözcüklerden biri vurguludur. Örne¤in, bölme sözcü¤ünde
vurgu ilk hecedeyken (BÖLme!) olumsuz emir, ikinci hecedeyken (bölME) matema-
tik terimi karfl›l›¤›ndad›r. BEN onu gördüm (Sen de¤il, ben gördüm) cümlesinde
vurgulanmak istenen sözcük, yani ben daha bask›l› söylenmifltir. Cümlede vurgu-
lanmak istenen sözcük yükleme yaklaflt›r›l›r: Onu BEN gördüm.

110 Türk Di l i - I

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



Macarca, Çekçe vb. kimi dillerde vurgunun yeri de¤iflmez, ‹ngilizce ve Rusça
vd. dillerde ise de¤iflkendir. 

Türkçe genel olarak vurgusu sonda bulunan bir dildir. Sözcüklere yap›m eki ek-
lendikçe vurgu sona kayar. Ancak yukar›daki bölme sözcü¤ünde oldu¤u gibi anla-
ma göre vurgunun yeri de¤iflebilir veya vurgunun yerinin de¤iflmesiyle AYd›n (kent
ad›), ayDIN (erkek ya da kad›n ad›) örneklerinde oldu¤u gibi anlam da de¤iflebilir.
Türkçede baz› yer adlar›nda vurgu ilk veya orta hecededir. Olumsuzluk -mA eki,
eflitlik eki -cA, araç durumu eki -lA vb. gibi bir dizi ek vurguyu üzerlerine almaz. 

Hece veya sözcüklerden birinin vurgulu olmas› di¤er hecelerde vurgu bulun-
mad›¤› anlam›na gelmez. Türkçede orta hece, genellikle vurgusu en zay›f olan he-
cedir. Bu nedenle orta hecelerdeki birincil veya türeme dar ünlüler düflme e¤ili-
mindedir. Özellikle organ adlar›ndaki dar ünlüler eklenmede, vurgusuzluktan dü-
fler. Vurgunun yanl›fl yerde yap›lmas› ses sistemi bak›m›ndan kabul edilemez.

Ölçünlü söyleyifl hakk›nda daha fazla bilgiye Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ü teme-
linde haz›rlanan Sesli Sözlük’e www.tdk.gov.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

Tonlama: Konuflma s›ras›nda sesin perdesinin de¤iflmesiyle oluflan melodik
modeldir. Bu melodik modeller, konuflurun sinirli, sakin, nazik, flafl›rma gibi o an
içinde bulundu¤u psikolojik durumu hakk›nda bize bilgi verir. Ton yükselebilir,
düflebilir, sabit kalabilir. Soru cümlelerinin, koflul cümlelerinin ve bildirim cümle-
lerinin tonlar› farkl›d›r. Tonlama bir cümlenin bildirim cümlesi mi, soru cümlesi mi
oldu¤unu da gösterebilir. Afla¤›daki örnekte sözcü¤ün/cümlenin alçalan tonda
söylenmesi ile yükselen tonda söylenmesi anlam› bütünüyle de¤ifltirmektedir. Söz-
cük, misafir karfl›lamak, davet etmek üzere alçalan tonda söylenirken, birinin biz-
den ne istedi¤ini ö¤renmek üzere yani cümleyi soru hâline getirirken yükselen
tonda kullan›l›r.

(1) Buyrun5 (Hofl geldiniz.)
(2) Buyrun3 (Ne istiyorsunuz?)
Kitleye hitaplarda tonun de¤iflmemesi konuflmay› s›k›c› hâle getirir, hatta ko-

nuflman›n anlafl›lmas›n› olumsuz yönde etkiler.
Durgu ve durak: Konuflma esnas›nda cümleler veya sözcükler aras›nda veri-

len k›sa aral›klard›r. Durgu k›sa, durak durgudan biraz daha uzun aral›kt›r. Dura-
¤›n as›l ifllevi konuflmada anlam›n ve uyumun daha aç›k hâle getirilmesi ve yük-
sek bilgi içeren içeri¤in veya düflük olas›l›¤›n ifade edilmesidir. Afla¤›daki cümle-
de durgunun yeflil sözcü¤ünden sonra yap›lmas› durumunda yeflil, cümlenin özne-
si olurken ikinci cümlede yeflil gözlere’den sonra yap›lmas› durumunda ise ibare,
dolayl› tümleç hâline gelmektedir. 

(1) Yeflil/ gözlere iyi gelir. 
(2) Yeflil gözlere/ iyi gelir.
“At ölür, meydan kal›r; yi¤it ölür, flan kal›r.” atasözünde iki durgu, bir durak

vard›r.

Parçalarüstü ögelerin yer verildi¤i Konuflma Dili ve Türkçenin Söyleyifl Sözlü¤ü adl›
eserde farkl› örnekler görebilirsiniz. (Ergenç, ‹., ‹stanbul: Multilingual, 2002)
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Alfabe, Türk alfabesi, yaz›m sistemi kavramlar›n›

tan›mlayabilmek

Alfabe, bir dildeki ses birimleri karfl›lamak üzere
harflerin belli bir s›raya konmufl ölçünlü biçimi-
dir. Yaz› ise sözün harfler arac›l›¤›yla kaydedil-
mesidir. Bir dilin genellikle yasalarla kabul edil-
mifl ölçünlü alfabesinden baflka, özellikle dil bi-
limcilerce, sözlük haz›rlanmas›, dil ö¤retimi vb.
amaçlarla o dilin ses sistemine özgü özel sesleri-
ni göstermek üzere çevriyaz› alfabesi ad› verilen
alfabeler de kullan›l›r. Bunlardan baflka, dil bi-
limcilerin kulland›¤› çok daha ayr›nt›l› uluslara-
ras› IPA alfabesinden de söz edilebilir. 

Ses bilgisi ile ilgili temel olgular› aç›klayabilmek

Konuflman›n temeli konuflma sesleridir. Konuflma
sesleri, yani ünlüler ve ünsüzler belirli dizilifllere
göre bir araya gelerek ekleri ve sözcükleri olufltu-
rur. Ses bilgisinin en küçük birimi, ses birim, Bat›
dillerindeki karfl›l›¤›yla fonemdir. Ses birimler her-
hangi bir dilde bir sözcü¤ü di¤erinden anlamca
ay›rt edebilen en küçük yap›sal birimdir. Konuyu
bir örnekle somutlaflt›ral›m: tas ve kas sözcükle-
rinde baflta bulunan t ve s ünsüzleri, anlam› de¤ifl-
tirdiklerine göre, bu ünsüzler ayr› ses birimlerdir.
Ayn› flekilde bal ve bel sözcüklerinde birinci ve
üçüncü sesler ayn› olmas›na karfl›l›k, aradaki a ve
e ünlüleri anlam› de¤ifltirdiklerine göre birer ses
birimdirler. Ses birimler sa¤a e¤ik iki çizgi // ara-
s›nda gösterilir. Asl›nda baz› ses birimler alt ses bi-

rim ad› verilen anlam› de¤ifltirmeyen ancak söyle-
niflleri belirsiz veya belirgin farkl› seslerden olu-
flur. Alt ses birimler ise köfleli ayraç içinde göste-
rilir. Örne¤in çeflmeden (çe1flme2de3n) sözcü¤ün-
de ilk bak›flta tek bir /e/ ünlüsünün bulundu¤u
san›l›r. Oysa sözcük dikkatle telaffuz edildi¤inde
üç ünlünün de birbirinden farkl› oldu¤u görülür.
Bu farkl› söyleyifller, yani alt ses birimler de [e1],
[e2], [e3] fleklinde gösterilir. Alt ses birimler bu fle-
kilde az ya da çok, farkl› söylenen ancak anlam
fark› yaratmayan seslerdir. 
Özellikle yabanc› dil ö¤reniminde karfl›laflt›¤›-
m›z bir sorun, dilimizde bulunmayan sesleri duy-
mamam›z veya telaffuz etmekte güçlük çekme-
mizdir. Ses birimsel fark›ndal›k, konuflurlar›n ve
dinleyicilerin ses birimler aras›ndaki fark› alg›la-
yabilmesidir.

Türkçenin ünlülerini ve ünsüzlerini s›n›flan-

d›rabilmek

Türkçede ünlüler ve ünsüzler dörder ölçüte göre
s›n›fland›r›labilir. Ünlülerin s›n›fland›r›lma ölçütle-
ri flu flekildedir: A¤›z bofllu¤unun arkas›nda veya
önünde bo¤umlanmalar›na göre art ve ön ünlü-

ler, dudaklar›n yuvarlaklaflmas› veya düzleflmesi-
ne ba¤l› olarak yuvarlak ve düz ünlüler, alt çene-
nin afla¤› ve yukar› hareketleri ile a¤›z bofllu¤u-
nun daralmas› ve genifllemesiyle dar ve genifl ün-

lüler oluflur. Bu üç ölçüt de fizyolojiktir. Dördün-
cü ölçüt ise ünlülerin söyleniflleri s›ras›nda kapla-
d›klar› süredir. Sürenin k›sa olmas› durumunda
k›sa ünlüler, k›sa ünlülerden daha çok süre kap-
layan ünlülere de uzun ünlüler ad› verilir.
Ünsüzler ise ses tellerinin titreflip titreflmemesine
göre ötümlü ünsüzler ve ötümsüz ünsüzler, ç›-
kaklar›na, yani bo¤umlanma yerlerine göre çift
dudak, difl-dudak, difl, difl-damak, ön damak,
art damak, ön avurt, art avurt, g›rtlak ünsüzleri
fleklinde s›n›fland›r›l›r. Ünsüzlerin s›n›fland›r›l-
mas›nda kullan›lan di¤er bir ölçüt ise hava ak›-
m›n›n kesintili veya sürekli olmas›d›r. Baz› ün-
süzlerde hava ak›m› konuflma organlar› taraf›n-
dan engellenir, bu durumda süreksiz ünsüzler,
hava ak›m›n›n s›zma veya akma fleklinde bir bofl-
luktan d›flar› ç›kabilmesi durumunda ise sürekli
ünsüzler oluflur. Ünsüzlerin s›n›fland›r›lmas›nda
kullan›lan son ölçüt ise a¤›z veya burun bofllu-
¤unun hangisinin daha etkin oldu¤udur. A¤›z
bofllu¤una gelen havan›n büyük bir bölümünün
burun bofllu¤una yönelmesi durumunda geniz
ünsüzleri, a¤›z bofllu¤una yönelmesi durumun-
da ise a¤›z ünsüzleri oluflur.

Türkçenin hece yap›s›n› tan›yabilmek
Heceler bir solukta söylenen ses veya ses öbekle-
ri olarak tan›mlanabilir. Ünlüler tek bafllar›na he-
ce kurabilirler, ünsüzlerin ise Türkçede böyle bir
yetene¤i yoktur. Sesler, ses dizimi ad› verilen di-
ziliflte yan yana gelirken bu dizimi etkileyen bir-
çok etken vard›r. Türkçe kökenli sözcüklerde he-
ce kuracak ünlüler ve ünsüzler ancak belirli ko-
flullarda bir araya gelebilir. Bu koflullar aras›nda
iki ünsüzün söz bafl›nda yan yana gelmemesi, he-
ce sonunda ancak belirli ünsüz çiftlerinin buluna-
bilmesi, söz ya da hece sonunda üç ünsüzün yer
alamamas› fleklinde s›ralanabilir. Bu ayk›r› du-
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rumlar d›flar›da b›rak›ld›¤›nda Türkçe sözcükler-
de V, CV, VC, CVC, VCC, CVCC olmak üzere alt›
çeflit hecenin bulundu¤u görülür. Ancak özellik-
le Bat› dillerinden kopyalanan sözcükler arac›l›-
¤›yla CCVCCC (ör. sfenks) fleklinde Türkçe hece
yap›s›na uymayan hece tiplerinin de kopyaland›-
¤›n› görüyoruz.

Al›nt› sözcükleri ay›rt edebilmek

Bir dilin söz varl›¤›nda, temel sözcükler de dâhil
olmak üzere tarih boyunca baflka dillerden kopya-
lanan ve kopyalanmakta olan binlerce sözcük bu-
lunabilir. Dil, bu ‘yabanc›’ sözcükleri, söz varl›¤›na
dâhil etme sürecinde, mümkün oldu¤unca kendi
ses sistemine uyarlamaya çal›fl›r. Bu uyarlama sü-
reci de birçok etkene ba¤l› olarak ço¤unlukla k›s-
men, daha az oranda bütünüyle yerlileflmeyle so-
nuçlanabilir. Rastlant›sal ‘tam benzerlik’ler ve ‘tam
uyarlanma’ örneklerinin d›fl›nda, dilin söz varl›¤›n-
da yer alan yabanc› kökenli sözcükler belirlenebi-
lir. Türkçe ünlü nicelikleri yani k›sal›k veya uzun-
luklar, ünlü ve ünsüz uyumlar›, belirli seslerin söz
bafl›nda, söz sonunda bulunamamas›, belirli sesle-
rin Türkçe ses birim dökümünde birincil olmama-
s›, yani j gibi sonradan Türkçeye girmesi vb. bir di-
zi kuraldan hareketle Türkçe kökenli olmayan söz-
cükleri bulmak mümkündür. 

Ses olaylar›n› belirleyebilmek

Dil do¤an›n bir parças› olarak sürekli de¤iflmek-
tedir. Geleneksel yaklafl›mda dilin canl›l›¤›n›n
en önemli göstergelerinden biri, ses olaylar›n›n
yol açt›¤› bu de¤iflimlerdir. Dilin temel anlaml›
birimi sözcükler veya biçim bilgisel yap› olan
ekler zaman içinde enerjiyi en az düzeyde kul-
lanma, yani en az çaba yasas› gibi etkenlere ba¤-
l› olarak de¤iflir, farkl›lafl›r. Bu de¤ifliklikler ün-
lülerde düflme, türeme, daralma, geniflleme, ön-
damaks›llaflma, art damaks›llaflma, ünlü birlefl-
mesi vb. biçimlerde, ünsüzlerde ise benzer fle-
kilde düflme, türeme, ötümlüleflme, ötümsüzlefl-
me, süreklileflme, süreksizleflme vb. flekillerde
gerçekleflir. Türkçenin ses özellikleri ve ses olay-
lar›n›n türleri hakk›nda bilgiyle, verilen bir me-
tindeki ses olaylar› gösterilebilir.

Parçalarüstü ses birimleri temel düzeyde de¤er-

lendirebilmek

Dil; ses, hece, ek, sözcük gibi parça ad› verilen
yap›lar temeline dayal›d›r. Bu yap›lar›n bir araya
gelmesiyle sözcükler, söz öbekleri, cümleler olu-
flur ve duygu ve düflünceler sözlü iletiler hâlinde
aktar›l›r. Ancak iletilerin verilmesi, konuflma es-
nas›nda hecelere, sözcüklere, sözcük öbeklerine
ve cümlelere yani parça birimlere; parçalarüstü
ses birimler ad› verilen vurgu, tonlama, durgu,
durak vb. özellikler de anlam ve duygu de¤eri
katabilir. Vurgunun yerinin de¤iflmesiyle sözcü-
¤ün anlam› bütünüyle de¤iflebilir. Sözcük öbek-
lerinde, cümle ögelerinde yanl›fl yerlerde durgu
veya durak yap›ld›¤›nda anlafl›lma güçleflebilir.
Dil bilgisel olarak olumlu bir cümle tonlamayla
olumsuz yap›labilir. Bir bildirim cümlesi benzer
flekilde tonlamayla soru cümlesi hâline getirilebi-
lir. Parçalarüstü ses birimleri do¤al yollar›n d›fl›n-
da ö¤renmek ve ö¤retmek mümkün de¤ildir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi ses tellerinin titreflimi
sonucu gerçekleflen bir durumdur?

a. Ham sesin ötümsüz hâle gelmesi
b. Ham sesin ötümlü hâle gelmesi
c. K›sa ünlülerin oluflmas›
d. Ünsüzlerin oluflmas›
e. Uzun ünlülerin oluflmas›

2. /i/ > yuvarlaklafl›r > art damaks›llafl›r > genifller >
tekrar düzleflirse hangi ünlüye dönüflür?

a. a
b. e
c. i
d. ›
e. u

3. Afla¤›daki seçeneklerin hangisinde yaln›zca düz ün-
lülerin bulundu¤u bir sözcük vard›r?

a. Mitoloji
b. Çipura
c. Kupa
d. Manto
e. Nihayet

4. Afla¤›dakilerden hangisi /z/ ve /s/ ses birimlerini
ay›ran etmenlerden biridir?

a. Oluflum yerleri
b. Geniz ya da a¤›z ünsüzü olmalar› 
c. Ses tellerinin titreflip titreflmemesi 
d. Sürenin uzun ya da k›sa olmas›
e. Hava ak›m›n›n süreklili¤i veya süreksizli¤i

5. Afla¤›daki ünsüzlerden hangisi ‘difl-dudak, sürekli-
s›z›c›, ötümlü, a¤›z’ özellikleri tafl›maktad›r?

a. e
b. v
c. f
d. m
e. g

6. Türkçenin ses özellikleri dikkate al›nd›¤›nda, afla¤›-
dakilerden hangisi yabanc› kökenli bir sözcüktür?

a. Meslek
b. Bugünkü
c. Yaprak
d. Çamurlu
e. Suna

7. Afla¤›daki sözcüklerin hangisi Türkçe kökenlidir?
a. fiiir 
b. ‹lim 
c. Kal›p 
d. Hamal 
e. Hani

8. Afla¤›daki sözcüklerden hangisinde ‘ünlü daralmas›’
vard›r?

a. Bilmiyor
b. Yapmad›
c. Gülecek
d. Sen misin?
e. Al›r

9. Afla¤›dakilerden hangisinde ‘kavuflak > kavflak’ ör-
ne¤indekine benzer bir ses olay› vard›r?

a. Urumeli
b. ‹stasyon
c. Grev
d. Yanl›fl
e. fiükür

10. Afla¤›daki seçeneklerin hangisinde vurgunun de¤ifl-
mesi sözcü¤ün anlam›n› da de¤ifltirir?

a. Tarak
b. Gömlek
c. Yapma
d. Bal›k
e. Çiçek

Kendimizi S›nayal›m



1154.  Ünite  -  Ses Bi lg is i

“Türklerin bin y›l önceki gelenekleri”

Türklerin bin y›l önce giyim kuflamlar›na özen göster-
di¤i, ütülü elbise, ipek mendil, eldiven ve havlu kullan-
d›¤› belirtildi.
“Bin Y›l Önce, Bin Y›l Sonra-Kaflgarl› Mahmud ve

Divanü Lugati't-Türk” isimli kitapta yer alan bilgilere
göre, Türkçede “ütü” olarak kullan›lan söz, Divanü Lu-
gati't-Türk'te “ütüg” olarak geçiyor. Bu alet, Kaflgarl›
Mahmud taraf›ndan, “mala biçiminde olan, ›s›t›ld›k-

tan sonra giysilerin k›r›fl›kl›klar›na bast›r›larak s›-

cakl›¤›n etkisiyle bu k›r›fl›kl›klar›n düzleflmesini

sa¤layan demir parças›” olarak tan›mlan›yor.
Günümüzün ütüsünün ateflte ›s›t›larak kullan›lan eski
biçimi olan “ütüg” için eserlerde, “ütidi” fiili de “ol to-

nug ütidi (o giysinin k›r›fl›kl›klar›n› ütüledi ve dü-

zeltti)” fleklinde kullan›l›yor.
Sözlük bölümünde yer alan “suvluk” sözünü Kaflgarl›
Mahmud “havlu”, “eliglik” sözünü ise “eldiven” ola-
rak tan›ml›yor. “Su” sözcü¤ünün bin y›l önceki biçimi
olan “suv” kelimesine getirilen yap›m ekiyle türetilen
“suvluk”un, el, yüz ve vücuttaki suyu kurutmak ama-
c›yla kullan›lan havlu oldu¤u anlafl›l›yor.
Bin y›l önce Türklerin giyim kuflam›nda mendili kullan-
d›¤› da eserde görülüyor. Erke¤in gerekti¤inde burnunu
silmek için cebinde tafl›d›¤› ipek mendil olan “ületü”,
Divanü Lugati't-Türk'te yer alan bir baflka giyim kuflam
aksesuar› olarak öne ç›k›yor. Bu veriler, Türklerin bin y›l
önce giyim ve temizliklerine dikkat etti¤ini, ütülenmifl
k›yafet ve ipek mendillerle dolaflt›¤›n› gösteriyor.
Eserde, giyim kuflam ile ilgili bir baflka ayr›nt› da “bo-

dud›” sözüyle gözler önüne seriliyor. Eski Türkçedeki
“bodud›” sözü, “boyad›” anlam›nda kullan›l›rken, Kafl-
garl› Mahmud'un bu söz için getirdi¤i örnek, “ol tonug

bodud› (o giysisini boyad›)” fleklinde görülüyor.
Kaflgarl› Mahmud, giysi boyanabilece¤i gibi baflka fley-
lerin de boyanabilece¤ini ve bu fiilin onlar için de kul-
lan›labilece¤ini belirtirken, giysinin nas›l boyand›¤› ko-
nusunda bilgi verilmese de bu örnek, Türklerin bin y›l
önce k›yafetlerini boyad›¤›n› gösteren bir kan›t olarak
ortaya ç›k›yor.

Kaynak: www.cumhuriyet.com adresinden k›salt›larak
al›nm›flt›r. (2 Eylül 2009)

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sesler ve Konuflma Seslerinin
Oluflumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Ünlüleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Ünlüleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Ünsüzleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Ünsüzleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Ses Özellikleri
ve Yabanc› Sözcüklerin Tan›nmas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Ses Özellikleri
ve Yabanc› Sözcüklerin Tan›nmas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ses Olaylar›” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ses Olaylar›” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Parçalarüstü Ses Birimler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Diller tam olarak konufluldu¤u gibi yaz›lamaz çünkü
alfabenin harfleri dildeki bütün sesleri, vurgu, tonlama
vb. parçalarüstü ses birimleri gösteremez, sözcükler ve
cümledeki anlam de¤erini veremez. Dil sürekli de¤iflti-
¤i ve geliflti¤i, alfabe ve yaz›m sistemi ise sabit, de¤ifl-
mez oldu¤u için bir süre sonra konuflma ile yaz› aras›n-
da farklar oluflur. Uzun erimde ise alfabede ve yaz›m
sisteminde de¤ifliklik yap›lmad›¤› takdirde ‹ngiliz ve
Frans›z alfabelerinde oldu¤u gibi, sesçil alfabeler gele-
neksel alfabeye dönüflmeye bafllar. Bununla birlikte her
harfin bir konuflma sesini veya ses birimi temsil etti¤i
Türk yaz›m sistemi bugün, dünyada konuflman›n yaz›-
ya en yak›n oldu¤u alfabe sistemlerinden biri olarak
kabul edilir.

S›ra Sizde 2

Gaz ve gez- sözcüklerinin ilkinde, söz bafl›nda bulunan
g, Türk çevriyaz› alfabesinde i fleklinde, üstünde nok-
ta ile gösterilen, ses bilgisinde art damak g’s› olarak ni-

Yaflam›n ‹çinden Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”

“
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telenen ünsüzdür. Gez- sözcü¤ündeki g- ise çevriyaz›-
da noktas›z gösterilir. Bu g ünsüzü ses bilgisinde ön da-
mak g’si olarak nitelenir. Kar ve kâr sözcüklerindeki o-
ve k- ünsüzleri için de benzer fleyler söylenebilir, bu
ünsüzler i ve g’nin ötümsüz biçimleridir. 
Kâr örne¤inde a ünlüsünün üzerine konulan ‘flapka’ ifla-
reti Arapça kökenli bu sözcükte a’n›n uzun, kendisinden
önceki k’nin ise ön damak ünsüzü oldu¤una iflaret eder.
Bol ve rol sözcüklerindeki l harfi iki ayr› l sesini temsil
eder. ‹lk örnekteki l, ses bilgisinde art avurt ünsüzü ola-
rak nitelenir. ‹kinci örnekteki l ise ön avurt ünsüzüdür. 
Rol’de art o ünlüsünün yan›nda ön avurt l’si bulundu¤un-
dan bu sözcük Türkçenin ünlü-ünsüz uyumuna ayk›r›d›r. 

S›ra Sizde 3

/m/ : çift dudak, ötümlü, sürekli, geniz ünsüzü
/i/ : ön, düz, dar ünlü
/l/ : ön avurt, ötümlü, sürekli, a¤›z ünsüzü
/e/ : ön, düz, genifl ünlü
/t/ : difl, ötümsüz, süreksiz, a¤›z ünsüzü
/z/ : difl, ötümlü, sürekli, a¤›z ünsüzü
/d/ : difl, ötümlü, süreksiz, a¤›z ünsüzü
/n/ : difl, ötümlü, sürekli, geniz ünsüzü
/v/ : difl dudak, ötümlü, sürekli, a¤›z ünsüzü 
/g/ : ön damak, ötümlü, süreksiz, a¤›z ünsüzü

S›ra Sizde 4

Vecizede yer alan Türkçe kökenli sözcükler dil, gibi,
iki; yabanc› kökenli sözcükler ise millet, din, kuvvet,
fazilet, malik’tir. 
Millet: Arapça kökenlidir. Söz bafl›nda m- ünsüzü, söz
içinde -ll- ikiz ünsüz bulunmaktad›r. 
Din: Arapça kökenlidir. Sözcü¤ün ünlüsü kaynak dilde
uzundur, Türkçeye kopyalan›rken kapal› hece duru-
munda k›salm›flt›r. 
Kuvvet: Arapça kökenlidir. Sözcük artl›k-önlük uyumu-
na ayk›r›d›r. Söz içinde -vv- ikiz ünsüzü bulunmaktad›r. 
Fazilet: Arapça kökenlidir. Artl›k-önlük uyumuna ayk›-
r› olan sözcükte f ünsüzü ve uzun ünlü bulunmaktad›r.
Arapçaya özgü d. sesi ise yerini Türkçedeki z ünsüzüne
b›rakm›flt›r. 
Malik: Arapça kökenlidir. Söz bafl›nda m-, ilk hecede
uzun ünlü (a) bulunmaktad›r. Sözcük artl›k-önlük uyu-
muna da ayk›r›d›r. 

S›ra Sizde 5

Ankara’ya: Ankara sözcü¤üne eklenecek olan yaklafl-
ma durumu eki -a, Türkçe kökenli sözcüklerde, iki ün-
lünün birleflik sözcükler d›fl›nda yan yana gelemeyece-
¤inden a ünlüleri aras›nda y ünsüzü türemifltir. 

Bakraç: bak›r sözcü¤üne -aç ekinin eklenmesiyle olu-
flan *bak›raç biçiminde; ortada kalan dar, zay›f ve vur-
gusuz › ünlüsü düflmüfltür. 
Bana: Birinci kifli zamiri ben, yaklaflma durumu eki -e,
eklenme sürecinde yerini a ünlüsüne b›rakm›flt›r. Bu
ses olay›na okul gramerlerinde kal›nlaflma, yani art da-
maks›llaflma ad› verilir.
Çevrim: Bu sözcük çevir- eylemi ile eylemlerden ad
yapan -(i)m ekinden türemifl ve bafllang›çtaki çevirim
biçimi bakraç örne¤inde oldu¤u gibi orta hecedeki düz,
dar ve vurgusuz i ünlüsünün düflmesiyle çevrim biçimi-
ne geliflmifltir. 
Dibe: Tek heceli dip ad›na yaklaflma durumu eki -e ek-
lendi¤inde, son ses olan -p, iki ünlü (i ve e) aras›nda
kald›¤›ndan ötümlüleflerek -b- ünsüzüne geliflmifltir.
Tek heceli kimi sözcüklerdeki bu ses olay›n›n, yani ek-
lenme s›ras›ndaki ötümlüleflmenin nedeni Ana Türkçe
dönemindeki uzun ünlülerin etkisidir. 
Gelmiyor: Türkçede olumsuzluk eki -mA’d›r, yani ekin
ünlüsü düz ve genifltir. fiimdiki zaman eki -(i)yor’un gel-
me- taban›na eklenmesiyle gelmeyor biçimi ortaya ç›-
kar. Nitekim eski metinlerde bu tür yaz›l›fllar› görebiliriz.
Biz bu ünitede y ünsüzünün yan›ndaki art ve/veya ge-
nifl ünlüleri öndamaks›llaflt›r›c› (inceltici) ve daralt›c› et-
kisinin bulundu¤unu ö¤rendik. Bu durumda y ünsüzü-
nün geriye do¤ru etkisiyle e sesi daralarak i olur ve söz-
cük de yaz›da ve konuflmada gelmiyor biçimine geliflir.
Giden: Sözcük, git- eylemi ile bu eyleme eklenen s›fat-
fiil eki -en’den oluflmaktad›r. Normal koflullarda sözcü-
¤ün *giten fleklinde çekimlenmesi beklenirdi. Ancak
tek heceli git- yukar›daki ‘dibe’ örne¤inde oldu¤u gibi,
kök hecedeki i ünlüsünün tarihî bak›mdan uzun olma-
s› nedeniyle iki ünlü aras›nda ötümlüleflmektedir. 
His: Arapça kökenli bu sözcük, kaynak dilde kiss flek-
linde iki ünsüzledir. Türkçeye kopyalan›rken kapal›, ya-
ni ünsüzle biten hecelerde ret, zan vb. örneklerde oldu-
¤u gibi tekleflir. Ancak sözcü¤ün his + -i gibi ünlü ile
bafllayan ek almas› durumunda aç›k hecede kalan s ün-
süzü *(hi-si) eski ikiz ünsüzlü hiss-i biçimine dönüflür.
‹stasyon: Türkçede söyleyiflte söz bafl›nda iki ünsüz bu-
lunmaz. Bu nedenle Frans›zca station sözcü¤ü Türkçeye
kopyalan›rken Türkçe ses sistemine ayk›r› bu durumu te-
lafi etmek üzere söz bafl›nda düz, dar i ünlüsü türemifltir.
Kontak: Türkçe kökenli sözcüklerde hece ve söz so-
nunda ancak belirli ünsüz çiftleri bulunabilir. Frans›zca
contact /kontakt/ sözcü¤ü Türkçeye kopyalan›rken söz
sonunda, -kt ünsüz çifti Türkçenin ses ve hece yap›s›na
ayk›r› oldu¤undan son ses -t düflmüfl ve sözcük kontak
biçimine geliflmifltir.
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Yararlan›lan Kaynaklar
Ufac›k: Sözcük ufak ile -c›k ögelerinden oluflmakta-
d›r. ‹lk biçim olan *ufakç›k’ta birbirine yak›n ak ve ›k
heceleri ‘kakofoni’ yaratt›¤›ndan k ünsüzlerinden biri
düflmüfltür.
Cumartesi: Sözcük, cuma ve ertesi ögelerinden oluflan
bir belirtisiz ad tamlamas›d›r. ‹lk biçim *cumaertesi.
Türkçede birleflik sözcükler d›fl›nda, iki ünlü yan yana
gelemeyece¤inden ünlü birleflmesi ad› verilen ses olay›
ile ikinci sözcü¤ün bafl›ndaki e düflmüfltür. Cumartesi,

kullan›m s›kl›¤› yüksek bir sözcük oldu¤undan, birleflik
sözcük ifllemi görmemifltir. 
Sizinle: Sözcük siz ad›, ilgi durumu eki -in ve -le ekin-
den ibarettir. Asl›nda bu biçim, adlara ilgi durumu eki
ile ba¤lanan son çekim edat›yla oluflturulur. Sizin ile

öbe¤indeki ile edat›, düz dar i ünlüsünün düflmesiyle
bu niteli¤ini yitirerek ekleflmifltir. Sizle, sizinle söyleyifl-
lerinden hangisinin tercih edilmesi gerekti¤i ile ilgili te-
reddüdün nedeni budur. 
Zambak: Arapça zanbak sözcü¤ü Türkçeye kopyala-
n›rken ikinci hecenin bafl›ndaki çift dudak ünsüzü b, ilk
hecenin sonunda yer alan, kendisinden hemen önceki
difl ve geniz ünsüzü n ünsüzünün, yerini çift dudak ve
geniz ünsüzü m’ye b›rakmas›n› veya m’ye geliflmesini
sa¤lam›flt›r. Bu bir benzeflme örne¤idir. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta m’nin geniz ünsüzü olmas› ne-
deniyle n ünsüzüyle, çift dudak ünsüzü olmas› nede-
niyle de b ile ba¤lant›l› olmas›d›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Biçim bilgisini ve biçim bilgisi ile ilgili temel kavramlar› tan›mlayabilecek,
Biçim bilgisinin temeli olan sözcükleri ve ekleri yap›, görev ve tür bak›m›n-
dan ay›rt edebilecek,
Ad ve eylemlerin çekime girme süreçlerini aç›klayabilecek,
Cümle ve cümleyi oluflturan ögeleri, ögeleri oluflturan sözcük öbeklerini
tan›mlayabilecek,
Cümleleri s›n›fland›rabilecek ve dil bilgisel olarak çözümleyebilecek bilgi
ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Biçim bilgisi 
• Ba¤›ms›z biçimbirim (sözcük)
• Ba¤›ml› biçimbirim (ek)
• Kök 
• Gövde
• Taban
• Yap›m eki

• Çekim eki
• Eklenme
• ‹ç de¤iflim
• Ad çekimi
• Eylem çekimi
• Söz dizimi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

N
N

N

Türk Dili-I Yap› Bilgisi: Biçim
Bilgisi ve Söz Dizimi

• B‹Ç‹M B‹LG‹S‹
• SÖZCÜK YAPIMI
• SÖZCÜKLER‹N SINIFLANDIRILMASI
• TÜRKÇEN‹N EKLER‹
• SÖZ D‹Z‹M‹ (CÜMLE B‹LG‹S‹)
• CÜMLE TÜRLER‹
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B‹Ç‹M B‹LG‹S‹
Morfoloji, yani biçim bilgisi, Türkçe karfl›l›¤›ndan da anlafl›laca¤› gibi biçimlerin
bilgisidir. ‹lk kez 19. yüzy›lda botanik terimi olarak kullan›lan morfoloji; biyoloji,
dil bilim, jeoloji gibi farkl› bilim dallar›n›n alt dallar›ndan biridir. Dil bilimde ve dil
bilgisinde ise biçim bilgisi; çekimli biçimlerin, sözcük türlerinin ve sözcük üretimi-
nin çal›flmas›d›r. ‹nsanlar›n dile yönelik ilgileri genellikle sözcük düzeyinde yo¤un-
lafl›r. Sözcüklerin anlam›, kökeni, yaz›m› zaman zaman dil uzman› olmayan konu-
flurlar›n da tart›flmalar›na konu olur. Bu tart›flmalar›n bir bölümü bilimsel bilgiye
dayanmad›¤›ndan do¤ru sonuçlara ulaflmaz.

Seslerin ve/veya biçimlerin dizimiyle anlaml› birlikler yani sözcükler oluflur;
sözcükler eklenmeyle çekimlenir ve bu süreçleri bütünleyen anlaml› öbekler ve
cümleler yoluyla, ard›fl›k ve çizgisel görünen bir s›ralanmayla dilin en temel bile-
fleni hâline gelir. Oysa durum gerek do¤ada gerekse do¤an›n bir parças› olan dil-
de tam anlam›yla çizgisel de¤ildir. Stabler’in (2007: 43) ifade etti¤i gibi, fiziksel ve
biyolojik bir varl›k olarak insan hücrelerden, hücreler ise moleküllerden oluflur.
Ancak her üç biyolojik düzey birbirinden farkl›d›r. Bu durum, insan diliyle de ses,
biçim, söz dizimi vb. farkl› düzeylerde organizasyonlardan oluflmas›yla benzerlik
gösterir.

Biçim Bilgisiyle ‹lgili Temel Kavramlar

Biçimbirim
Biçim bilgisinde temel birim, biçimbirimdir. Biçimbirim, daha küçük birimlere ay-
r›lamayan, ses ve yap› yönünden anlaml› en küçük ögelerdir. Sözcüklerin iç yap›-
s›n›n kendilerine eflit ya da kendilerinden daha küçük biçimbirim ad› verilen üni-
telerden olufltu¤unu biliyoruz. Biçimbirim terimi, geleneksel dil bilgisindeki söz-
cük ve ek kavramlar›n› birlikte ifade etmektedir, yani biçimbirim ‘sözcük’ ya da ‘ek’
olabilir. Örne¤in, evlilikten sözcü¤ü dört biçimbirimden: ev, -li, -lik, -ten; ald›k söz-
cü¤ü üç biçimbirimden: al-, -d›-, -k’den oluflur. Ses, biçim ve söz dizimi boyutlar›
ve ifllevleri bulunan, ad ve eylemlerin türetim ve çekiminde ayr› ayr› ele al›nan bi-
çimbirimler, anlat›mdaki söze dönüflmüfl, ba¤›ml› veya ba¤›ms›z en küçük anlam-
l› birimin tafl›y›c›lar›d›r. Di¤er bir deyiflle, biçimbirimler ifllevi bulunan en küçük
yap›sal birimlerdir. 

Yap› Bilgisi: Biçim Bilgisi ve
Söz Dizimi 



Biçimbirimler sözcük diziminde s›ralan›rken yap›m ekinin çekim ekinden önce
gelmek zorunda olmas›; eklenmede biçimbirimlerin ses özelliklerine tâbi olmas›
gibi s›n›rlamalar vard›r. Örne¤in, ö¤retimde sözcü¤ünde önce yap›m eki -(i)m, ar-
d›ndan çekim eki -de gelir. -(i)m eki hece ve ses yap›s› bak›m›ndan ö¤ret- taban›-
na, ayn› flekilde -de eki de ö¤retim taban›na tâbidir. 

Biçimbirim ve Dil Bilgisel ‹fllev
Yukar›da sözü edilen dil bilgisel ifllev kavram›, biçimbirimin bir anlam›n›n olmas›
veya herhangi bir dil bilimsel yap›y› iflaretlemesidir. Örne¤in gel- sözcü¤ünün te-
mel anlam› “bir yere ulaflmak, varmak”t›r. Sözcü¤ün geldi çekimli biçiminde ise -
di biçimbirimi görülen geçmifl zaman› iflaretlemektedir. Benzer biçimde, ev sözcü-
¤ü “konut, hane” anlam›ndad›r. Bu durumda ev bir biçimbirimdir. Evde sözcü¤ün-
de ise -de, eylemin bildirdi¤i olufl ve k›l›fl›n yerini vb. yani bulunma durumunu ifla-
retledi¤i için yine biçimbirimdir. BölME (matematik terimi), BÖLme (olumsuz emir)
örneklerinde vurgunun de¤iflmesi anlam› de¤ifltirdi¤ine göre vurgunun da dil bil-
gisel ifllevi vard›r. Ana dilinin konuflurlar› sözcükleri oluflturan biçimbirimleri ve bi-
çimbirimler aras›ndaki farklar› sezebilirler. Örne¤in dil uzman› olmayan ana dili
konuflurlar› evli, tozlu; ateflkes, çekyat; koflar, yürür sözcüklerini biçimbirimlerin ifl-
levleri bak›m›ndan ay›rt edebilirler. 

Biçimbirimlerin Yap›s›
Biçimbirimler, hecelerle kar›flt›r›lmamal›d›r. Hece bölünmesi ile biçimbirimler ara-
s›nda ancak rastlant›ya dayal› benzerlik bulunabilir. Hece say›s› ile biçimbirim sa-
y›s› aras›nda do¤rudan bir iliflki yoktur. Kimi zaman bir biçimbirim birkaç hece-
den; kimi zaman da bir hece en az iki biçimbirimden oluflabilir. Örne¤in 3 heceli
kelebek, 1 biçimbirimdir. 1 heceli kon- sözcü¤ünde ise 2 biçimbirim vard›r. Afla¤›-
da konuklar sözcü¤ünde, heceler ve biçimbirimler gösterilmifltir:

↑ Sözlüksel gösterim : konuk-lar (1 sözcük ve 1 ekten olufluyor)
↑ Biçimbirimlerin gösterimi : ko-n-(u)-k-lar (4 biçimbirimden olufluyor)
↑ Hecelerin gösterimi : ko-nuk-lar (3 heceden olufluyor)
↑ Seslerin gösterimi : k-o-n-u-k-l-a-r (8 ses birimden olufluyor) 

De¤iflken Biçim
Tek bir dil bilgisel ifllevi temsil eden biçimbirimler, çekim ve eklenme s›ras›nda ay-
n› ifllevi temsil etmek üzere farkl› biçimlerde gerçekleflebilirler. Bu biçimlere de-
¤iflken biçim ad› verilir. Baflka bir tan›mla de¤iflken biçim, bir biçimbirimin ses
uyumlar›na ba¤l› olarak ald›¤› biçimdir. Bu farkl› biçimlerde gerçekleflmenin kural-
lar› formüle edilebilir. Örne¤in Türkçede -lar ve -ler (= -lAr) biçimlerinin iki de¤ifl-
ken biçimi vard›r. Çokluk, e¤er sözcü¤ün son hecesinde ön bir ünlü veya son ses-
te kimi ön damak ünsüzleri varsa -ler de¤iflken biçimi, di¤er durumlarda -lar de-
¤iflken biçimi taraf›ndan iflaretlenir. 

Görülen geçmifl zaman ekinin 8 de¤iflken biçimi (-d›/-di, -du/-dü; -t›/-ti, -tu/-tü
= -DI,-DU) vard›r. Ünlü uyumlar›na girmeyen flimdiki zaman› iflaretleyen -yor, ad-
dan ad yapan -(›)mt›rak vb. biçimbirimlerin ise de¤iflken biçimi yoktur. De¤iflken
biçimlerden her birine biçimlik (morf) ad› verilir. 
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De¤iflken biçim: Ses
uyumlar›na ba¤l› de¤iflen
biçimbirimdir. Çokluk eki 
-ler, -lar gibi.



Biçimbirimlerin S›n›fland›r›lmas›
Biçimbirimler tek bafllar›na kullan›l›p kullan›lamamalar› bak›m›ndan ba¤›ms›z bi-
çimbirimler (sözlüksel) ve ba¤›ml› biçimbirimler (görevsel) olmak üzere ikiye
ayr›l›r. Ba¤›ms›z biçimbirimler, tek bafllar›na kullan›labilir, herhangi bir söz dizim-
sel yap›da baflka bir biçimbirime ba¤l› de¤ildir. Ba¤›ml› biçimbirimler baflka bir bi-
çimbirime ba¤lanmak zorunda olan, tek bafllar›na kullan›lamayan biçimbirimlerdir.
Ba¤›ml› biçimbirimlerin yeni sözcükler üretmek ve sözcükleri çekimli hâle getir-
mek fleklinde özetlenebilecek iki temel görevi vard›r.

Bu s›n›fland›rmay› ‘K›zlar eve gitti.’ ve ‘Yar›n gel!’ örnek cümleleri çerçevesin-
de ele alal›m:

Ba¤›ms›z biçimbirimler/Sözcükler Ba¤›ml› biçimbirimler/Ekler
k›z -lar
ev -e
git- -ti
yar›n -
gel -

Ba¤›ml› biçimbirimlerin görev ve ifllevlerini yerine getirebilmeleri için ba¤›ms›z
biçimbirimlere ihtiyac› varken, ba¤›ms›z biçimbirimlerin ba¤›ml› biçimbirimlere ih-
tiyac› ise mutlak de¤ildir. Örne¤in ‘K›zlar eve gitti.’ cümlesinde k›z, ev ve git ba-
¤›ms›z biçimbirimler; -ler, -e, -ti ba¤›ml› biçimbirimlerdir. Bu cümle ba¤›ms›z bi-
çimbirimlerle kurulamaz; ancak iki ba¤›ms›z biçimbirimden oluflan ‘Yar›n gel!’
cümlesinin ba¤›ml› biçimbirime ihtiyac› yoktur. 

Ba¤›ml› biçimbirimlerin bir bölümü art zamanl› olarak sözcük kökenlidir. Ad
ya da eylem soylu çekim eki alan kimi sözcükler özellikle kullan›m s›kl›¤› nede-
niyle süreç içinde ekleflebilir. Örne¤in -lA ba¤›ml› biçimbirimi, ile ba¤›ms›z biçim-
biriminden geliflmifltir.

Dil olgusu üzerine ayr›nt›l› bilgi edinmek için Ça¤dafl Türk Dili adl› kitab› inceleyebilir-
siniz. (Eker, S., Ankara: Grafiker Yay›nlar›, 2011)

Fosil Biçimbirimler ve Fosilleflme
Tarihî dönemlerdeki kimi biçimbirimlerin dil bilgisel ifllevlerini yitirerek bugüne
ulaflmas›na fosilleflme, bu tür biçimbirimlere fosil biçimbirim ad› verilir. 

Okul gramerlerinde ‘kaynaflt›rma harfleri’ olarak nitelenen n, s, fl, y seslerinden
yaln›zca y seslik ifllev bak›mdan ünlüler aras›ndaki bofllu¤u dolduran kaynaflt›rma
ünsüzü ifllevindedir. Zamir n’si olarak nitelenen {-n-} ve ünlü ile biten adlara gelen
üçüncü çokluk kifli iyelik eki -sI’n›n birlefliminde yer alan {-s-} bugün ba¤›ms›z an-
lam› veya ifllevi kalmam›fl, tarihî dönemlerin kal›nt›s› bir tür fosilleflmifl biçimbirim-
lerdir. Fosilleflmeler genellikle eklenmelerde, yani sözcüklerin ek almalar› s›ras›n-
da ortaya ç›kar. Örne¤in flah›s zamiri o’nun, yaklaflma hâli eki -a almas› durumun-
da iki ünlünün aras›na boflluk doldurucu y’nin gelmesiyle *o-y-a fleklinde çekim-
lenmesi gerekirdi, ancak üçüncü teklik kifli zamiri ona, ondan, onca vb. çekimle-
nirken {-n-}’nin bir fosil ek olarak ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz. 

Anlamlar›n› veya ifllevlerini yitirmesine ra¤men baz› sözcüklerde veya çer çöp,
soy sop, yorgun arg›n vb. sözcük öbeklerinde korunan biçimbirimler de ayn› flekil-
de fosil biçimbirimlerdir. Soy sop, çer çöp ikilemelerindeki sop, çer kelimelerinde
oldu¤u gibi ikilemeler, deyimler gibi söz öbeklerinde korunan ancak bugün anla-
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Biçimbirimler ikiye ayr›l›r:
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biçimbirimler, eklerdir.



m› unutulmufl kelimeler fosil sözcüklerdir. Odun, belen ‘da¤l›k, sarp yer’, tozan ‘1.
ince toz tanesi. 2. tozu çok olan yer’ vb. sözcüklerdeki -(A)n (<ET -(A)ñ da bugün
yeni sözcük yapmayan fosil eklerdendir. 

Kök
Kökler, kendilerinden daha küçük anlaml› parçalara ayr›lamayan, sözlüksel anlam
tafl›yan ve bir sözcük türüne ait olan biçimbirimlerdir. Bir sözcük en az bir kök bi-
çimbirimden oluflur, bu tür sözcüklere basit sözcük veya basit gövde ad› verilir. Ör-
ne¤in ak (s›fat), git- (eylem), gel- (eylem), el (ad), kelebek (ad), kol (ad), kulak (ad),
toprak (ad) sözcükleri biçim bilgisel bak›mdan bölünemez; ancak anlam tafl›mayan
ke-le-bek gibi hecelere veya k-e-l-e-b-e-k gibi seslere bölünebilir. Unutmamam›z ge-
reken nokta, bugün kök gibi görünen birçok sözcü¤ün asl›nda tarihî dönemlerde
en az iki ba¤›ms›z biçimbirimden oluflabilece¤idir. Örne¤in biz, siz, gece, ö¤le, ö¤ün
ve Ses Bilgisi Ünitesi’nde gördü¤ünüz gibi a¤aç, art zamanl› bak›mdan türemifl söz-
cüklerdir. Bu tür çözümlemeler, sözcüklerin kökenleriyle ilgili çal›flmalar, ancak dil
uzmanlar› taraf›ndan yap›lmal› veya bu konularda dil uzmanlar›na dan›fl›lmal›d›r. 

Gövde
Gövdeler, biri ba¤›ms›z biçimbirim olmak üzere, en az iki biçimbirimden oluflan
yani bir veya daha fazla ek alan kök biçimbirimlerdir. Örne¤in geçit, gelinlik, ge-
lifltiril- sözcükleri geç-(i)-t, gel-(i)-n-lik, gel-(i)fl-tir-(i)l- biçimbirimlerinden olu-
flan gövdelerdir. Biçimbirim niteli¤i bulunmayan yard›mc› sesler parantez içinde
gösterilmifltir. 

Taban
Tabanlar, eklerin yani ba¤›ml› biçimbirimlerin eklendi¤i yal›n sözcüklerdir. Taban-
lar kök veya türemifl sözcük olabilir. Afla¤›daki örnekte göz, gözlük sözcü¤ünün;
gözlük, gözlükçü sözcü¤ünün; gözlükçü ise gözlükçülük sözcü¤ünün taban›d›r.

gözlükçülük
gözlükçü 
gözlük 
göz 

Ek
Ekler, herhangi bir sözcük türüne dâhil olmayan, yani eylem, ad (isim), s›fat, zarf
vb. sözcük türlerinden birine girmeyen ba¤›ml› biçimbirimlerdir. Ekler;

• Biçim bak›m›ndan ön ekler, iç ekler, son ekler olmak üzere üçe; 
• ‹fllev bak›m›ndan yap›m/üretim ekleri ve çekim ekleri olmak üzere ikiye

ayr›l›r.

Eklemeli bir dil olan Türkçede yeni sözcükler yapan veya sözcükleri çekimli hâle getiren
son ekler vard›r, ancak son eklerin say›s› onlarla ifade edilebilecek derecede çok ve ifllek-
tir. Bükünlü bir dil olan ‹ngilizcede ise her üç ek türü de vard›r. Ancak içekler son derece
az, son ekler Türkçeye göre daha s›n›rl›d›r. ‹ngilizce, özellikle Yunancadan çok say›da ön
ek kopyalam›flt›r. Türkçe, Frans›zca form sözcü¤ünden ön eklerle ve son eklerle türeyen
reform, deform, deforme, deformasyon örne¤inde oldu¤u gibi Bat› dillerinden çok say›-
da ön ek ve son ek alm›flt›r. Buna Türkçede ön ek gibi kullan›lan Arapça kökenli ma-aile,
Farsça kökenli bi-taraf, na-dide vb. ön çekim edatlar›n› da dâhil edebiliriz.
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Burada anlam ve ifllevlerine göre yap›m (üretim) ekleri ve çekim eklerine k›sa-
ca de¤inilecektir.

Yap›m ekleri: Yap›m/üretim ekleri yeni sözcükler yapma görevi bulunan ek-
lerdir. Yeni sözcükler yap›l›rken sözcük türü de¤iflebilir. Örne¤in oyun ad›ndan
eylem yapan -a- biçimbirimi ile üretilen yeni sözcük (oyna-) art›k bir eylemdir. Ay-
n› flekilde aç- eyleminden -(›)k biçimbirimi ile üretilen yeni sözcük aç›k bir add›r.
Son olarak -n biçimbirimi gündüz, güz, k›fl vb. adlara gelerek zaman belirteci ya-
par. Yap›m ekleri dil bilgisel bilgi ve sözlüksel bilgi tafl›rlar. Yukar›daki örnekleri
dil bilgisel bilgi ve sözlüksel bilgi bak›m›ndan flöyle bir çizelge ile gösterebiliriz:

Ekleri yeni sözcükler türetebilme yetene¤i bak›m›ndan türetim yapabilen ekler
ve türetim yapamayan ekler olarak ikiye ay›rabiliriz. Türetim yapabilen ekler s›k-
l›klar› az da olsa yeni sözcükler yapabilen eklerdir. Türetim yapamayan ekler ise
donmufl, fosilleflmifl anlam› ve/veya dil bilgisel ifllevi bulunmayan eklerdir. Ço¤un-
lukla tek bir birleflimde yer al›r ve a¤›zlarda, eskimifl veya yanl›fl çözümlenmifl ör-
neklerde görülür. Örne¤in Türkçe altm›fl ve yetmifl sözcüklerindeki -mIfl yeni türe-
tim yapamaz, yani baflka sözcüklerde kullan›lamaz. Odun sözcü¤ünün od ‘atefl’
ba¤›ms›z biçimbiriminden türedi¤ini seziyoruz, ancak sondaki n ba¤›ml› biçimbi-
rimini tan›m›yoruz. Benzer biçimde eldiven, karanl›k, gündüz sözcüklerinde de
bu türden ekler bulunmaktad›r. Eldiven, karanl›k, gündüz sözcüklerinde el, kara,
gün bileflenlerinin bulundu¤unu görüyoruz, ancak -diven (< Far.) ve -düz ekleri
ile karanl›k örne¤indeki n ögesini tan›mlayam›yoruz. Bu ba¤›ml› biçimbirimler
adeta fosilleflmifl durumdad›r. Üretim yapmayan biçimbirimler ancak art zamanl›
olarak araflt›r›labilir. 

Çekim ekleri: Dil bilgisel bilgi tafl›yan biçimbirimler olan çekim ekleri, söz-
lüksel biçimbirimlerde ad durumlar›n›, baz› dillerde cinsiyet; eylemlerde çat›, kip,
görünüfl, kifli, vb. dil bilgisel ifllevleri iflaretler. Örne¤in “Ders-ler1-i-m2-i3 tamam-
la-d›4-m5’” cümlesinde derslerimi ad›nda (1) no’lu ek ço¤ulu, (2) no’lu ek iyeli¤i,
(3) no’lu ek yükleme durumunu; tamamlad›m yükleminde ise (4) no’lu ek görü-
len geçmifl zaman›, (5) no’lu ek, birinci kifliyi ifade eder. 

Türkçenin yap›m ve çekim ekleriyle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi edinmek için Türk Dil Bilgi-
si adl› kitaptan yararlanabilirsiniz. (Ergin, M., ‹stanbul: Bayrak Yay., 2004)

Eklenme
Sözcü¤ün yap›m eki veya çekim eki almas›d›r. Türkçe yaln›zca sondan eklemeli
bir dil oldu¤undan eklenme, Türkçede son eklenme fleklinde gerçekleflir. Ancak
baflka dillerde ön eklenme ve iç eklenme vard›r. Örne¤in dilimize Bat› dillerinden
kopyalanm›fl olan anormal, deflarj ; Do¤u dillerinden kopyalanm›fl olan namüsa-
it, bitaraf sözcüklerinde ön eklenme vard›r.
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oyna -a- addan eylem eylem, hareket

aç›k -(I)k eylemden ad durum

k›fl›n -(I)n addan belirteç zaman ad›

Tablo 5.1
Örnek Yap›m
Eklerinin Dil Bilgisel
ve Sözlüksel Bilgi
Bak›m›ndan
Görünümleri

Çekim ekleri, ilgili türden
her sözcü¤e gelebilir; ancak
yap›m ekleri her sözcü¤e
eklenemez.



‹ç De¤iflim
Türkçede çekimler eklenmelerle yap›lmaktad›r. Ama ‹ngilizce gibi çekimli (büküm-
lü) kimi dillerde eklenmenin d›fl›nda iç de¤iflim ad› verilen bir çekim biçimi vard›r.

‹ç de¤iflim, herhangi bir sözcükte ek olmayan bir parçan›n sözcükteki baflka bir
parçan›n yerini alarak sözcü¤ün anlam›n› de¤ifltirmesi veya çokluk, zaman vb. bil-
dirmesi gibi dil bilgisel bir ifllev iflaretlemesidir. Örne¤in foot ‘ayak’ sözcü¤ünde
oo’un yerine ee’nin eklenmesiyle sözcük çokluk anlam› kazan›r, to sing ‘flark› söy-
lemek’ eyleminde i yerine a ve u seslerinin gelmesiyle geçmifl zaman biçimleri
olan sang ve sung oluflur. Türkçede ben, sen ve o zamirlerinin yaklaflma durumu
eki almas› durumunda bana, sana, ona biçimlerini almas› biçimsel olarak iç de¤i-
flime benzemektedir. 

Enklitik
Türkçede henüz karfl›l›¤› üretilmeyen enklitik terimi, söz dizimsel olarak ba¤›ms›z
bir sözcük gibi ifllevi bulunan, ancak ses bilgisel olarak bir ek gibi görünen söz-
cüklerdir. Örne¤in Türkçe ‘soru eki’ ad› verilmesine karfl›n ba¤›ms›z bir sözcük gi-
bi ayr› yaz›lan mI tipik bir enklitiktir. mI’n›n ünlüsü kendisinden önceki sözcü¤ün
son ünlüsüne göre art veya ön, düz veya yuvarlak olur. dA edat› da enklitiktir. dA
edat›n›n s›k s›k pek de yerine pekte fleklinde yaz›lmas› ciddi bir yaz›m yanl›fl› olma-
s›na karfl›n, oldukça yayg›nd›r. Bunun nedeni, edat›n hem ünsüzünün hem de ün-
lüsünün kendisinden önceki sözcü¤ün ünlüsüne ve son ünsüzüne tâbi olmas›d›r,
yani ses bilgisel ba¤›ml›l›¤›d›r. 

SÖZCÜK YAPIMI
Sürekli bir geliflme içindeki diller çeflitli yollardan yararlanarak yeni türevler, yeni
sözcükler yarat›rlar. Eklemeli bir dil olan Türkçenin söz varl›¤› önemli ölçüde tü-
retme ve birlefltirme yoluyla yap›lan sözcüklerden oluflur. Ancak, özellikle Bat› dil-
lerinin etkisiyle, di¤er yollarla da sözcükler yap›lmaktad›r. Türkçe di¤er dillerde ol-
du¤u gibi, sonsuz say›da sözcük üretme yetisine sahiptir. Dil, bir yandan üretici-
lik, öte yandan yarat›c›l›k niteliklerine sahip bir sistemdir. Ancak, her fleye karfl›n
sözcük üretimini s›n›rlayan dilin iç sistemine ait etkenler de vard›r. 

Bütün dillerde söz varl›¤›n› gelifltirme, yeni türevler yaratmada kimi yaln›zca
birkaç sözcü¤ün oluflmas›nda kullan›lan, kimi yüzlerce yeni sözcük oluflturan bir-
tak›m yöntemler vard›r. Bu yöntemlerin bir bölümü, özellikle türetme, birlefltirme
ve kal›plaflma d›fl›ndakilerin ço¤u yukar›da belirtildi¤i gibi Bat› dillerinden dilimi-
ze aktar›lm›flt›r. Sözcük yap›m› ile ilgili bafll›ca yollar flu flekilde s›ralanabilir:

• Birlefltirme
• Türetme
• Kal›plaflma
• Örnekseme
• K›rpma
• Karma
• K›saltma
• Kas›tl› yaratma
• Derleme
• Tarama
• Genelleflme
• Kopyalama
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Birlefltirme
‹ki veya daha fazla sözcü¤ün bir araya gelerek ad veya eylem türünde sözcük
oluflturmas›d›r. Birleflik sözcükte anlam› ve sözcük türünü belirleyen ögeye as›l
öge ad› verilir. Birlefltirmelerin ço¤unda as›l öge, sondaki veya sa¤daki sözcüktür.
Birleflen ögeler aras›nda yaln›zca yap› bak›m›ndan de¤il vurgu, süre vb. bak›mlar-
dan da iliflkiler vard›r. Örne¤in, karatavuk ‘tüyleri kara, meyve ve böceklerle bes-
lenen ötücü kufl’ ile kara tavuk ‘kara tüylü tavuk’ örneklerinden ilkinde, bileflen-
ler aras›nda boflluk ve süre yoktur, öbe¤in vurgusu ikinci sözcü¤ün üzerindedir.
‹kinci örnekte ise bileflenler aras›nda boflluk ve süre vard›r, öbek vurgusu ilk söz-
cü¤ün üzerindedir. ‘Çok’ zarf›, karatavuk birleflik sözcü¤ünün s›fat›n› niteleyemez
ancak, geçici bir s›fat tamlamas› olan kara tavuk’un s›fat›n› çok kara tavuk fleklin-
de niteleyebilir. 

Birlefltirmelerde anlam, bileflenlere özellikle as›l ögeye ba¤l›d›r, yani iç merkez-
lidir. Sar›k›z sözcü¤ü, halk a¤z›nda ‘inek’, argoda ‘esrar’ anlam›ndad›r. Sar› bir s›-
fat, birlefltirmenin as›l ögesi ve sözcük türünü belirleyen k›z ise add›r. Yani sar›k›z
s›fat tamlamas› de¤il, add›r. Birleflmenin anlam› ‘sar› (saçl›) k›z’ de¤il, ‘inek’ ya da
‘esrar’d›r. Bu durumda birlefltirmenin dil bilgisel as›l ögesi sözcük içinde, ancak an-
lamsal as›l öge sözcük d›fl›ndad›r. Bu tür birleflmelere de d›fl merkezli birleflme ad›
verilir. 

Birlefltirmeler yaz›da aç›k ö¤retim, arz etmek vb. ayr›; güneybat›, flükretmek vb.
bitiflik ya da isim-fiil, s›fat-fiil, Fen-Edebiyat Fakültesi, Osmanl›ca metinlerde gül-
rz, bed-lika vb. k›sa çizgiyle gösterilir. Son dönemlerde Bat› dillerinden özellikle
‹ngilizceden aynen kopyalanan by-pass, check-in sözcüklerindeki k›sa çizgi Türk-
çe yaz›ma da girmifltir. Birlefltirmelerin ayr› ya da bitiflik yaz›lmas›, Türk yaz›m›n›n
1928’den, Harf Devrimi’nden bu yana çözemedi¤i önemli bir sorundur. Sözcü¤ün
bitiflik mi ayr› m› yaz›laca¤› sorusunun aç›k, kesin bir cevab› olmad›¤› gibi farkl›
dönemlerde yay›mlanan k›lavuzlarda kökten de¤ifliklikler yap›lmas›, ancak yap›lan
de¤iflikliklerin bütüncül olarak uygulamaya konulamamas› Türk yaz›m›n›n istikra-
r›n› engellemifltir. 

Türetme
Türetme, herhangi bir tabana eklenen yap›m (türetme, türetim) ekleri arac›l›¤›yla
anlam ve/veya tür bak›m›ndan farkl› yeni sözcüklerin yap›m›d›r. Örne¤in birikim
sözcü¤ünün kökü bir ‘1’ ismidir. Bu kökten -(i)k- ekiyle birik- eylemi türemifl, ar-
d›ndan birik- taban›na gelen -(i)m ekiyle eylem yeni anlamda bir ada dönüflmüfl-
tür. Kuflkusuz ekler sözcüklere gelifligüzel eklenemez. Eklenmeyle ilgili olarak et-
tirgenlik çat›s› -Ir-’›n tek heceli eylemlere gelebilmesi gibi ses bilgisel ve biçim bil-
gisel; evli ‘evlenmifl olan’ sözcü¤ünün karfl›t anlam›n›n bekâr sözcü¤ü taraf›ndan
bloke edilmesi gibi sözlüksel kimi s›n›rlamalar vard›r. ‘Evi olan’ anlam›ndaki evli
sözcü¤ünün karfl›t anlaml›s› evsiz’dir. 

Sözcükler yap›l›rken zaman zaman sözcük yap›m› ile ilgili ilkelerin, kurallar›n
d›fl›na ç›k›ld›¤› da bir gerçektir. Özellikle Türk Dil Devrimi ile bafllayan süreçte üre-
tilen çok say›da sözcük aras›nda, say›s› s›n›rl› da olsa, ses bak›m›ndan hatal› ata-,
budun, te¤et, tinsel, yöntem; biçim bilgisel bak›mdan hatal› sapta-, uygar; anlam
bak›m›ndan hatal› bay, bayan, olas›; söz dizimi ve anlam bak›m›ndan hatal› özgür
gibi yanl›fl türetilen ancak, Türkçenin söz varl›¤›na giren sözcükler vard›r.
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Kal›plaflma
Çekim ekleri hatta cümleler kimi zaman kendi ifllevlerinin ve görevlerinin d›fl›nda,
yeni anlamlar kazanabilir; buna kal›plaflma ad› verilir: birden (< bir-den), ç›kt› (<
ç›k-t›), gecekondu (< gece kondu), imambay›ld› (< imam + bay›ld›), tan›d›k (< ta-
n›-d›k), toptan (< top-tan), Türkçe (< Türk-çe), uydu (< uy-du), yakacak (< yak-
acak), yazar (< yaz-ar), yüzde (< yüz-de). Bu örneklerde ad ve eylem çekim ekle-
ri, sözcük gruplar› hatta cümleler kal›plaflarak yeni sözcükler oluflturmufllard›r. 

Örnekseme
Örnekseme, özellikle ses ve biçim bak›m›ndan yabanc› sözcükleri model alarak
yerli biçimbirimlerle sözcük üretilmesidir. Burada kaynak dildeki sözcüklere ben-
zetmek esas oldu¤undan sözcük yap›m ilkeleri zaman zaman ihmal edilir: belleten
(krfl. Fr. bulletin), genel (krfl. Fr. général), imge (krfl. Fr. image), okul (krfl. Fr. éco-
le), ordonat (krfl. Fr. ordonance); boyut (krfl. Osm. bu’ud); erat (krfl. Osm. efrat);
tümce (krfl. Osm. cümle) vb. 

K›rpma
Kimi zaman, bir sözcü¤ün ilk hecesi ya da bir bölümü ile anlam kayb› olmadan ay-
n› kavram ifade edilebilir. K›rpma, çok heceli bir sözcü¤ün bir veya daha fazla he-
cesini kald›rarak yeni sözcük oluflturma yoludur: kilo (< kilogram), motel (< motor
otel), pop (< popüler), santim (< santimetre) vb. 

‹smi niteleyen s›fat›n, bir süre sonra ad›n kullan›mdan düflmesiyle ad›n anlam›-
n› da üstlenmesi sonucunda meydana gelen tükenmez (kalem) vb. örnekler de bir
tür k›rpma say›labilir. 

Karma
Karma, iki sözcü¤ün hecelerini ya da parçalar›n›, genellikle ilk bileflenin birinci,
ikinci bileflenin ikinci parças›n› bir araya getirerek yeni sözcük oluflturma yoludur.
arge (< araflt›rma + gelifltirme), ordonat (< ordu + donat›m), eltel (< el + telefonu)
vb. Karmada bileflenler biçim bilgisel ögeler de¤ildir.

K›saltma (Akronim)
K›saltma, sözcüklerin ilk harflerinin tamam›n›n veya bir bölümünün bir araya ge-
tirilmesi ile oluflturulur: TED (< Türk E¤itim Derne¤i) vb. Bazen de, kesin bir ku-
rala ba¤l› olmaks›z›n sözcüklerin ilk heceleri ya da ilk sesleriyle de karmaya ben-
zer flekilde sözcükler oluflturulur: ASELSAN (< Askerî Elektronik Sanayii), BA⁄-
KUR (< Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu), ODTÜ (< Orta Do¤u Tek-
nik Üniversitesi), SEKA (< Selüloz ve Kâ¤›t Sanayii Kurumu), TAR‹fi (< Tar›m Sat›fl
Kooperatifleri Birli¤i) vb.

Sözcüklerin bafl harflerinin bir araya getirilmesiyle oluflan k›saltmalar›n bir bö-
lümü, bir süre sonra dilin söz varl›¤›na sözcük olarak kat›labilir. ‹ngilizceden Türk-
çeye kopyalanan lazer sözcü¤ü de ‹ngilizce LASER (< ‹ng. Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation) k›saltmas›ndan adlaflm›flt›r. 

Kas›tl› Yaratma (Uydurma)
Birlefltirme, türetme vb. herhangi bir biçim bilgisel ögeden ve/veya kuraldan ya-
rarlanmaks›z›n yeni bir sözcü¤ün oluflturulmas›d›r. Bat› dillerinde Asus, gaz, Goog-
le, Kodak, robot gibi marka ve tür adlar› dâhil, bu tür sözcükler vard›r. Türkçede
özellikle 1930’lu y›llardan itibaren üretilen ve Türkçeye mal olmufl bayan, koflul,
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uygar vb. sözcükleri s›ralayabiliriz. Koflul, özgür, uygar sözcüklerinin türetiliflini,
bay, bayan sözcüklerinin bugünkü kullan›mlar›n› aç›klayabilecek herhangi bir bi-
limsel bilgi yoktur. 

Derleme
Derleme, yaz› dilinde unutuldu¤u için kullan›lmayan ve a¤›zlar›n söz varl›¤›nda
bulunan sözcüklerin yaz› diline kazand›r›lmas›d›r. Türk Dil Devrimi ile halk a¤›z-
lar›ndan yap›lan derlemelerde TDK taraf›ndan yaz› diline alan, araç, asalak, de-
netlemek, deprenmek, doruk, güleç, güney, onarmak, ödül, umars›z, ürün, yozlafl-
mak gibi pek çok sözcük kazand›r›lm›flt›r.

Tarama
Tarama, yaz› dilinde unutuldu¤u için kullan›lmayan veya genellikle yerlerini yaban-
c› kökenli sözcüklerin ald›¤› tarihsel kaynaklardaki sözcüklerin tekrar yaz› diline
kazand›r›lmas›d›r. TDK taraf›ndan Türk Dil Devrimi ile yaz› diline kazand›r›lan ki-
mi sözcükler flu flekildedir: aklamak, ar›tmak, ayr›ks›, baflkan, görkem, köken, nes-
ne, nitelik, nicelik, sonuç, tan›k, tart›flmak, tümen, yarg›, yasa, yöre vb.

Genelleflme
Bafllang›çta kifli ad›, marka ad› vb. özel ad olan sözcükler genelleflerek belirli bir
türün genel ad› hâline gelebilir. Türkçede jilet (t›rafl b›ça¤› yap›mc›s› ‹ngiliz Gilet-
te’in ad›ndan), neskafe (tescilli Nescafe ürün ad›ndan) sanaya¤› (marka ad›ndan),
selpak (marka ad›ndan), vimlemek (marka ad›ndan) gibi özel adlar bu yolla dilin
söz varl›¤›na girmifl, ancak bu tür sözcüklerin bir bölümüne Türkçe Sözlük’te çe-
flitli nedenlerle yer verilmemifltir. 

Kopyalama (Ödünçleme, Al›nt›)
Yukar›daki yollar›n d›fl›nda, dilin söz varl›¤›n› gelifltirmenin bir baflka yolu da kop-
yalamad›r. ‹lgili bölümde de genifl olarak belirtildi¤i gibi, bütün diller flu ya da bu
ölçüde baflka dillerden kopyalama yapm›fllard›r. Kopyalaman›n yönü; zaman, dilin
arac› oldu¤u kültür ve uygarl›¤›n siyasî, askerî, ekonomik vb. durumuna göre de-
¤iflebilmektedir. Kopyalamalar kaynak dilden ya do¤rudan ya da arac› diller arac›-
l›¤›yla yap›lmaktad›r. Örne¤in ahtapot, körfez, demet Rumcadan; futbol, egzoz,
damper ‹ngilizceden; derya, arzu, müjgân Farsçadan; makosen, domates, patates
Amerikan yerlilerinin dillerinden dolayl› olarak ödünçlenmifltir. 

Bir dünya dili olan ‹ngilizce yüzy›llar boyunca Frans›zca ve dolayl› olarak La-
tincenin etkisinde kalmas›na, pek çok dilden on binlerce sözcük almas›na karfl›n,
bugün Frans›zca da dâhil olmak üzere, bütün dünyaya sözcük ‘ihraç’ etmekte; kar-
ma diller yaratmaktad›r. ‘Amerikanizm’, Türkçe dâhil hemen hemen bütün dünya
dillerini derinden etkilemektedir.

SÖZCÜKLER‹N SINIFLANDIRILMASI
Bilimsel çal›flmalar›n temeli s›n›fland›rmad›r. Sözcüklerin s›n›fland›r›lmas› da bir
bak›ma dil çal›flmalar›n›n temelidir. Ancak henüz sözcük kavram›n›n eksiksiz bir
tan›m›n› yapabilmifl de¤iliz. Yaz› esas al›nd›¤›nda, sözcü¤ü harflerin s›ralanmas›y-
la oluflan ve ayr› yaz›lan birim fleklinde tan›mlamak tek bafl›na bilimsel bir tan›m
niteli¤i tafl›m›yor; çünkü ses bilgisel, biçim bilgisel ve sözlüksel düzeylerde bir ya-
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p› oldu¤una göre, sözcü¤ün bu düzeylerde de tan›mlanmas› gerekiyor. Sözcü¤ü
biçimbirim ile sözcük öbe¤i aras›nda bir birim olarak da de¤erlendirebiliriz. Dil
bilimciler sözcü¤ü, k›saca ‘en küçük serbest biçim’ sözleriyle de tan›mlar. Bu ta-
n›m, sözcü¤ün tek bafl›na cümle kurabilen ve en az bir ba¤›ms›z biçimbirimden
oluflan bir birim oldu¤unu ifade ediyor. Ancak özel durumlarda bu tan›m dahi ye-
terli olmayabilir. 

Sözcüklerin s›n›fland›r›lmas› Eski Hint ve Eski Yunan dönemlerinden bu yana
düflünürlerin, bilim insanlar›n›n u¤rafl alanlar›ndan biri olmufltur. Eflatun sözcükle-
ri onoma ve rema, yani ad ve eylem olmak üzere ikiye ay›rm›flt›. Bugün kulland›-
¤›m›z görevsel sözcük s›n›fland›rma sistemi MÖ 2. ve 1. yüzy›llarda yaflayan Yu-
nanl› D. Thrax’›n Dil Bilgisi Sanat› adl› çal›flmas›na dayal›d›r. Thrax bu çal›flmada
sözcükleri ad, zamir, eylem, zarf, ba¤laç vb. sekize ay›rm›flt›. Bu s›n›fland›rma La-
tinceye, oradan Bat› dillerine, Bat› dillerinden J. Deny’nin yazd›¤› dil bilgisi ile 20.
yüzy›l›n bafl›nda Türkçenin gramerine aktar›lm›flt›r. 

Türkler ‹slamiyet’ten sonra Türkçe sözcükleri Arap dil bilgisi okulunun s›n›flan-
d›rma sistemine uyarlam›fllard›r. Bükümlü bir Sami dili olan Arapçan›n biçim bilgi-
si ile Türkçenin biçim bilgisi temelde farkl›d›r, dolay›s›yla bu s›n›fland›rman›n Türk
dil bilgisine katk›s› olmam›flt›r. 

Sözcükleri; yap›, anlam, tür ve görev gibi ölçütlere göre farkl› biçimlerde s›n›f-
land›rabiliriz. Yap› bak›m›ndan s›n›fland›rma için Sözcük Yap›m› bafll›kl› bölümü
inceleyebilirsiniz. Di¤er s›n›fland›rma biçimleri afla¤›da ele al›nm›flt›r.

Anlam Bak›m›ndan Sözcüklerin S›n›fland›r›lmas›
Sözcüklerin anlam bak›m›ndan s›n›fland›r›lmas› biçim bilgisel veya yap›sal bir s›-
n›fland›rma olmamakla birlikte burada k›saca ele al›nacakt›r. Bu s›n›fland›rma türü
de di¤er s›n›fland›rmalarda oldu¤u gibi oldukça karmafl›kt›r, çünkü “Her sözcü¤ün
kullan›ld›¤› ba¤lam kadar anlam› vard›r.” Sözcükler söz dizimine girdi¤i zaman
sözlükteki anlamlar›ndan az çok farkl›, kendi aralar›ndaki yap›sal iliflkiye uygun
anlamlar kazan›rlar. En genifl hacimli sözlükler bile bir dildeki sözcüklerin anlam›-
n› bütünüyle yans›tamaz. 

Temel anlam: Bir sözcü¤ün bafllang›çta yans›tt›¤›, ilk ve as›l kavrama temel
anlam ad› verilir. Örne¤in, göz görmeye yarayan organ›n ad›d›r. 

Yan anlam (ikincil anlam): Sözcü¤ün, temel anlamla iliflkili edindi¤i bir bafl-
ka anlam, yans›tt›¤› yeni bir kavramd›r. Göz sözcü¤ünün masan›n gözü örne¤in-
de oldu¤u gibi çekmece anlam›nda kullan›lmas› bir yan anlam örne¤idir. 

Mecaz anlam: Mecazlar (metafor), bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek an-
lam›ndan baflka anlamda, baflka bir sözcü¤ün yerine kullan›lan sözlerdir. Mecaz-
larda sözcük, sözlük anlam›n›n tamamen d›fl›nda ancak onunla ilintilidir. Kalbim
k›r›ld› cümlesinde k›r›lmak mecazi anlamda kullan›lm›flt›r.

Terimler: Çeflitli bilim, sanat ve meslek alanlar›nda kullan›lan özel anlaml› söz-
cüklerdir. Yaz› dilinin kimi sözcükleri bilim, sanat, spor vb. alanlarda özel anlam-
lar kazan›r ve terim olarak kullan›l›r (krfl. jargon).

Argo: Toplum içinde bir kesimin ya da belli gruplar›n farkl› bir biçimde anlafl-
may› sa¤lamak için oluflturduklar› özel bir dildir. Argo her ülkede ve her dilde gö-
rülen bir alt dildir.
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Aktarma: Sözcü¤ün dile getirdi¤i kavramla, bir baflka kavram aras›nda ço¤u kez
benzetme yoluyla bir iliflki kurarak sözcü¤ün anlam›n› o kavrama aktarma olay›d›r.
Kremlin sözcü¤ünün Rusya Federasyonu yönetiminin yerine kullan›lmas› gibi.

Çok anlaml›: Ayn› sözcü¤ün birbiriyle ilgili, örne¤in aç›k sözcü¤ünün aç›k ka-
p›, aç›k kadro, aç›k deniz vb. farkl› kavramlar› ifade etmesidir.

Efl ve yak›n anlaml›: Kara ve siyah, b›k- ve usan-, gönder- ve yolla- gibi
farkl› sözcüklerin ayn› kavram› ya da eylemi yans›tmas›d›r. Efl anlaml›l›kta sözcük-
ler anlamca birbirine yak›n olmas›na karfl›n, dilde salt efl anlaml›l›k söz konusu
olamaz.

Efl anlaml› sözcükler, aralar›nda anlamca ilgi ve ba¤›nt› bulunmayan kara ‘renk
ad›’, kara ‘toprak’ gibi efl sesli sözcüklerle kar›flt›r›lmamal›d›r. 

Karfl›t anlaml›: ‹yi x kötü, gece x gündüz gibi anlam bak›m›ndan birbirine kar-
fl›t sözcüklerdir. Karfl›t anlaml› sözcükler gece ve gündüz gibi birbirlerini tamamla-
y›c› olabilir.

Ça¤r›flt›rma anlam›: Herhangi bir sözcü¤ün akla getirdi¤i di¤er bir anlam ve-
ya sözcüktür. Örne¤in, führer sözcü¤ünün Hitler ’i ça¤r›flt›rmas› gibi.

Yerlilefltirme (halk etimolojisi): Halk›n, anlam›n› bilmedi¤i ya da unuttu¤u
bir sözcü¤ü ses ve anlam bak›m›ndan kendi dilinin sözcüklerinden birine benzet-
mesidir. Çorum sözcü¤ünün, ço¤u Rum’dan, ‹stanbul’ un ‹slam ve bol sözcüklerin-
den geldi¤i aç›klamas› birer yerlilefltirme etimolojisi örne¤idir. 

Tür ve Görev Bak›m›ndan Sözcüklerin S›n›fland›r›lmas›
Türkçede sözcükler geleneksel olarak ad, s›fat, zarf, zamir, edat, ba¤laç, ünlem
ve eylem olmak üzere sekiz türde toplanmaktad›r. Arap dilcili¤inin dolayl› etkisiy-
le sözcükleri adlar, eylemler ve edatlar fleklinde üçe ay›ran görüfller de mevcuttur.
Adlar, s›fatlar, zamirler, zarflar ve ünlemler ad soylu sözcüklerdir, ad çekim ek-
leri alabilirler. Kimi araflt›rmac›lar son çekim edatlar›n›, ba¤laçlar› ve ünlemleri
edat bafll›¤› alt›nda toplamaktad›r; ancak ünlemlerin ad çekim alabilmeleri bak›-
m›ndan adlarla da ilgisi vard›r. 

‹simlerin, eylemlerin ve zamirlerin d›fl›ndaki sözcük türlerinin s›n›fland›r›lmas›
Türk dil bilgisinin önemli sorunlar›ndan biridir. Bunda eklenme yoluyla çekimle-
nen Türk dilinde, deyim yerindeyse yükün önemli ölçüde çekim ekleri taraf›ndan
tafl›nmas›, sözcüklerin gerçek ifllevlerini ancak söz diziminde kazanmalar› bir et-
ken olabilir. 

Sözcük türleri hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için Türkçenin Grameri adl› kitaptan
yararlanabilirsiniz. (Banguo¤lu, T., Ankara: TDK, 2007)

Sözcük türleri içinde edatlar›n anlams›z, görevli ve ifllevli sözcükler oldu¤u yar-
g›s› tam olarak gerçe¤i yans›tmaz. Nitekim Türkçe Sözlük’te gibi edat›na yer veril-
mifl ve bu edat›n dört farkl› anlam›n›n bulundu¤u örnekleriyle gösterilmifltir. An-
cak edatlar›n anlamlar› tek bafllar›na de¤il, oluflturduklar› öbeklerde ortaya ç›kar.
Türkçenin baflka dillerden zamirler d›fl›nda bütün sözcük türlerinden kopya yapt›-
¤›n› görüyoruz. Ancak üçüncü flah›s zamirlerinin kökeni karmafl›kt›r. Afla¤›da söz-
cük türleri genel olarak ele al›nmaktad›r.

Sözcük türleriyle ilgili ayr›nt›l› tart›flmalar için Dil Bilgisinin Temel Kavramlar›, Türkçe
Üzerine Tart›flmalar adl› kitaptan yararlanabilirsiniz. (Uzun, N. E., ‹stanbul: TDAD, 2004)
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Adlar: Türkçede, adlarda Arapça, Frans›zca, ‹ngilizce vb. pek çok dilin aksine
dil bilgisel erillik, diflillik özelli¤i yoktur. Ancak Arapçadan müdir-müdire, Frans›z-
cadan flantöz-flantör gibi erillik-diflillik ayr›m› bulunan sözcükler kopyalanm›flt›r.

Türkçe adlar ço¤ul yap›l›rken tamlanan ad ço¤ul eki almaz. Beflevler, K›rk Ha-
ramiler, Yedi Cüceler, Yedi Uyurlar vb. yer adlar›, efsaneler, masallar gibi istisna-
lar vard›r. Arapçadan ve Farsçadan baz› çokluk gösteren sözcükler ve ekler de
kopyalanm›flt›r. Örne¤in Arapça kökenli eflya, evlat, talebe, ulema gibi Türkçede
tekil olarak kullan›lan, ancak asl›nda ço¤ul olan sözcükler ile ebeveyn, tarafeyn gi-
bi ikilik bildiren ve yine Arapça Türkiyat, hayvanat gibi -ât çokluk eki bulunan
sözcükler dilimize girmifltir. 

S›fatlar: Adlar› çeflitli yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Dolay›-
s›yla s›fatlar› büyük, s›cak, tatl›, yeflil vb. varl›k ve kavramlar›n niteliklerini göste-
ren niteleme s›fatlar› ve varl›k ve kavramlar› iflaret (bu, flu, o), say› (bir, birinci, bi-
rer, beflte bir vb.), soru (kaç, kaç›nc›, kaçar vb.), belirsizlik (birkaç, bütün, hiçbir
vb.) bak›m›ndan niteleyen belirtme s›fatlar› olmak üzere ikiye ay›rabiliriz. 

Türkçede ad ve s›fat aras›nda kesin bir ayr›m yoktur. S›fatlar herhangi bir söz-
cü¤ü nitelemedikleri zaman ad durum eklerini alabilirler, yani ad olurlar. Birçok
dilin aksine Türkçede s›fatlar›n evli, sayg›l›; bilgisiz örneklerindeki -lI ve -sIz ekle-
ri vb. yap›lar›n d›fl›nda özel biçimleri yoktur. Bu yap›lar da ad gibi kullan›labilir.
Ancak Arapçadan kopyalanan nispet î’si bulunan dinî, millî, resmî vb. s›fatlar ile
Bat› dillerinden kopyalanan analitik, demokratik, septik ; kültürel vb. s›fatlar ad gi-
bi kullan›lmaz. 

S›fatlarda karfl›laflt›rma güzelce < güzel < daha güzel < en güzel örneklerinde
görüldü¤ü gibi daha ve en zarflar›yla yap›l›r. S›fatlar›n bir alt derecesi ise eflitlik
durumu eki -CA ile yap›l›r. Arapçadan ‘daha iyi’ karfl›l›¤›nda ehven, ‘daha gerekli’
karfl›l›¤›nda elzem vb. karfl›laflt›rma ifade eden kopyalar da vard›r.

Zarflar: Zarflar; eylemlerin, s›fatlar›n ya da baflka zarflar›n önüne gelerek on-
lar› yer, zaman, durum, ölçü ve soru bak›m›ndan niteleyen, aç›klayan sözcükler-
dir. Zarflar, ad soyundan gelen genel anlaml› sözcüklerin anlamlar›n› daralt›r, s›-
n›rlar; zarflar yüklemle do¤rudan iliflkilidir. 

Zarflar zaman (dün, bugün, flimdi), yer ve yön (ileri, geri, içeri, d›flar›, yak›n,
uzak), niteleme ve tarz/durum (iyi, kötü, böyle, flöyle, ak›ll›ca), azl›k-çokluk/ölçü
(en, daha, pek, çok), soru (acaba, niçin) bak›mlar›ndan s›n›fland›r›l›r. Kal›plaflm›fl,
yap›m eki niteli¤i kazanm›fl özel durumlar d›fl›nda, zarflar›n ad çekim ekleri alma-
d›¤› görülüyor.

S›fatlarla zarflar›n fark›n› aç›klay›n›z.

Zamirler: Zamirler, geleneksel dil bilgisinde bir ad›n veya ad öbe¤inin yerini
tutabilen ad soylu sözcüklerdir. Örne¤in, “Son s›n›f ö¤rencileri diplomalar›n› al-
mak üzere biz ö¤retim üyelerini bekliyorlard›.” cümlesinde ‘son s›n›f ö¤rencileri’
öbe¤i yerine onlar, ‘biz ö¤retim üyelerini’ yerine bizi zamirleri kullan›labilir. Ait-
lik eki -ki bulunan seninki vb. yap›lar da cümlede zamir ifllevi kazanabilir. 

Zamirler; flah›s zamirleri (ben, sen, o vd.), iflaret zamirleri (bu, flu, o; bunlar,
flunlar, onlar), belirsizlik zamirleri (baz›s›, birço¤u, birkaç›, di¤eri, herkes, öbürü
vb.), soru zamirleri (kim, ne, hangi, kaç›, kaç›n›z vb.) olmak üzere dörde ayr›l›r. 

fiah›s zamirlerinde ikinci çokluk flah›s zamiri siz ve sizler, nezaket ifadesi ola-
rak ikinci tekil flah›s, birinci ço¤ul flah›s zamiri biz ise alçak gönüllülü¤ü ifade et-
mek üzere birinci tekil flah›s zamiri yerine kullan›labilir.
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S›fatlar: Ad› nitelemedi¤i
durumlarda ad olurlar.

Zarf: Baz› kaynaklarda
belirteç terimi de kullan›l›r.
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Zamirler dillerin en eski sözcüklerindendir. Dolay›s›yla çekimlenmede kimi
eskicil özellikler gösterebilirler. Örne¤in ben, sen, o zamirleri yaklaflma durumu
eki ald›klar›nda bana, sana, ona biçimlerine geliflmektedir. Türkçede üçüncü ki-
fli zamiri asl›nda iflaret s›fat›d›r. Üçüncü kifli zamiri Türk dil biliminin karmafl›k
konular›ndand›r. 

Türkçede zamirler ‹ngilizce gibi (I ‘ben’, ancak me ‘beni’; we ‘biz’, ancak us ‘bi-
zi’) kimi dillerin aksine cümlede nesne olmalar› durumunda yerlerini farkl› sözcük-
lere b›rakmaz (ben-beni, biz-bizi). 

Türkçede yüklemin ifade etti¤i iflin yükleme döndü¤ünü gösteren ve bu yolla
özneyi vurgulayan dönüfllülük zamiri kendi, kendim, kendin, kendi/kendisi vb.
iyelik ekleriyle çekimlenir. 

Edatlar: Kendilerinden önceki ad soylu sözcüklere yal›n (baflka, gibi, içre, ile,
üzere), yaklaflma (do¤ru, göre, kadar, iliflkin, karfl›, ra¤men), uzaklaflma (baflka,
beri, bu yana, dolay›, itibaren, önce, sonra), ilgi (gibi, için, ile, kadar) vb. ad du-
rum ekleriyle ba¤lanarak cümle ögesi olabilen veya di¤er sözcük ve sözcük öbek-
leriyle iliflki kuran, anlamdan çok görev yönü a¤›rl›kta olan çekimsiz sözcüklerdir:
kum gibi, cihan içre; akflama do¤ru, konuya iliflkin; senin gibi, onun kadar;
dünden itibaren, sabahtan beri vb. 

Boyunca; esnas›nda, hakk›nda, sayesinde, u¤runda, zarf›nda; yerine; bak›-
m›ndan, taraf›ndan, yüzünden vb. adlara yal›n veya ilgi durumu eki ile ba¤la-
nan ikincil son çekim edatlar› bulunmaktad›r. Eklemeli dillerde ön son çekim
edat› bulunmaz.

Ba¤laçlar: Ba¤laçlar sözcükleri veya cümle ögelerini birbirine ba¤layan çekim-
siz sözcüklerdir. Ba¤laçlar s›ralama (ve, ile), denklefltirme (veya, veyahut, yahut),
karfl›laflt›rma (dA... dA, hem... hem, ya... ya) ifade edebilir. Cümle bafl› ba¤laçlar›
(ancak, fakat, hatta, lakin, yaln›z vd.) aralar›nda bulundu¤u cümleleri birbirine
ba¤lar. Sona gelen ba¤laçlar da (bile, da, dahi, ise, ya) ayn› flekilde sözcükleri, söz-
cük öbeklerini ve cümleleri birbirine ba¤lar. Ba¤laçlar, edatlar gibi anlamdan çok,
görev ve ifllev sözcükleridir. 

Ünlemler: Di¤er sözcük ya da sözcük öbekleriyle do¤rudan söz dizimsel ilifl-
kisi bulunmayan ve çekime girmeyen ‘afl›r› ve ani’ duygu (ah, vah), seslenme (bre,
hey, yahu), sorma (hani, niçin), gösterme (iflte), cevap (evet, hay›r, yok) vb. ifade
eden veya do¤a seslerini taklit eden (çat, f›s, pat) sözcüklerdir.

‘Allah!, O¤lum!’ örneklerindeki gibi di¤er sözcük türleri de ünlem olarak kulla-
n›labilir. Ünlemlerin bir bölümünün adlara yak›n oldu¤unu, çekim ve yap›m eki
alabildiklerini biliyoruz. 

Eylemler: Eylemleri k›saca cümlede yüklem görevinde bulunabilen sözcükler
olarak tan›mlayabiliriz. Geleneksel tan›m›yla eylemler yapma, olma vb. bildiren
sözcüklerdir. Daha ayr›nt›l› bir tan›mla, eylemler cümle içinde say›, görünüm, kifli,
kip, çat› kavramlar›n› tafl›yabilen sözcüklerdir. Adlar› yüklemlefltiren ekler de asl›n-
da art zamanl› olarak eylemdir.

Eylemler nesne al›p almamalar›na göre geçiflli ve geçiflsiz olarak ikiye ayr›l›r.
Nesne alanlara geçiflli eylem, almayanlara geçiflsiz eylem ad› verilir. (ev/evi) bul-,
(su/suyu) iç- eylemleri geçiflli, gül, uyu- eylemleri ise “ne/neyi, kim/kimi, nere/ne-
reyi” sorular›na cevap veremeyen, yani nesne alamayan geçiflsiz eylemlerdir. 

Asl›nda geçiflsiz olan kofl-, yüz- vb. kimi eylemler Yüz metreyi on befl saniyede
kofltu, Elli metreyi yirmi saniyede yüzdü vb. örneklerde oldu¤u gibi spor termino-
lojisinde geçiflli olarak da kullan›labilmektedir. 
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Zamirler, baflka dillerden
Türkçeye kopyas› olmayan
tek sözcük türüdür.

Edatlar, tek bafllar›na
cümlede öge olamazlar,
çekim eki almazlar.

Eylemler, mutlaka çekim eki
al›rlar; sadece emir kipinin
II. teklik kiflisinde çekim eki
almazlar.



TÜRKÇEN‹N EKLER‹
Sözcükleri çok genel olarak adlar ve eylemler, ekleri de yap›m (türetim) ve çe-
kim ekleri olarak s›n›fland›rd›¤›m›zda eklemeli bir dil olan Türkçenin yap› ve ifl-
leyifl sistemini ana çizgileri ile de¤erlendirmeye bafllayabiliriz.

Ad ve eylem yap›m ekleri oyun ad›ndan oyna-, bil- eyleminden bilgi örne¤in-
deki gibi, sözcüklerden yeni anlamda ayn› ve farkl› türde yeni sözcükler oluflturan
eklerdir.

Ad ve eylem çekim ekleri ise, yeni kelimeler yapmayan, ancak çekime girebi-
len sözcüklerin sonuna gelerek dil bilgisel ifllevi belirleyen eklerdir. Örne¤in an-
ne-ler-i-miz-e sözcü¤ünde anne taban›na gelen ekler s›ras›yla ad çekim eklerinden
çokluk, iyelik ve yaklaflma hâli ekleridir (Eker, 2011).

http://www.dnathan.com/language/turkish/tsd adresindeki ‘The Turkish Suffix Dictionary’
adl› web sitesinde Türkiye Türkçesinin bütün ekleri; formülleri, ifllevleri ve örnekleriyle
‹ngilizce olarak verilmifltir.

Yap›m Ekleri
Sözcü¤ün anlam›n› ve biçimini de¤ifltiren eklerdir. Afla¤›da, Türkiye Türkçesinin
yap›m ekleri listelenmifltir. Yeni sözcüklerin yap›m›nda çok kullan›lan veya çok sa-
y›da sözcükte bulunan eklere ifllek ekler denir. Ekin ifllekli¤i sözcük türetiminde,
s›k kullan›lmas›yla iliflkilidir. Eklerin bir bölümü çok az say›da sözcükte bulunur.
Yaln›z bir sözcükte bulunan eklere tek örnek ad› verilir. Örne¤in -mAk (gelmek,
koflmak vb.) bütün eylemlere gelebilir, ancak katmer ‘bir fleyi oluflturan katlardan
her biri’ sözcü¤ünde yer alan -mer eki, ölçünlü dilde baflka bir sözcükte görülmez.
Sözcüklerin bir bölümü Dil Devrimi’nden sonra türetilmifltir. Eklemeli bir dil olma-
s› nedeniyle sözcük türetmeye çok uygun olan Türkçede yer alan yap›m ekleri flu
flekildedir:

Addan Ad Yapma Ekleri
Addan ad yapma ekleri ad kök ya da gövdelerinden, köken anlam›yla ba¤lant›l›
yeni ad gövdeleri yapan eklerdir.

-A: beze (fliflkinlik), ça¤a, gece, göze, tüze; ilke (?), komuta. -aç:
k›raç, topaç, bakraç; -Ak: baflak, yanak, solak, benek. -Al1: güzel.
-Al2: genel, özel, tümel, ulusal, yerel. -AlAk: kozalak, topalak. -Am:
gizem, görkem, önem. -An1: eren, k›zan, o¤lan, köken. -An2: belen,
tozan. -ArI: d›flar›, içeri. -ar›k: pusar›k. -Afl: adafl, günefl (?). -(fl)Ar:
üçer, befler. -At: baflat, gölet, özet. -Ay: düzey, güney, kolay, yüzey;
-Az: ayaz, genez. -CA: karaca, akçe, Türkçe. -cA¤Iz: çocukca¤›z,
k›zca¤›z. -cAk: büyücek, yavrucak. -cel: güncel, öncel. -CI: evci,
savc›, gözcü, avc›. -CIk: dipçik, k›lç›k, ufac›k. -CIl: insanc›l, evcil,
otçul. -cIlAyIn: bencileyin, sencileyin. -ç: anaç, ataç, ortaç bk. -Aç.
-çA: ilçe, tarihçe (< Far. -çe). -çak: kolçak, ayakçak. -çek: gökçek.
-ç›n: bal›kç›n, ayakç›n. -DA: elde, sözde, gözde. -dak: b›ng›ldak,
k›k›rdak. -DAm: erdem, gündem, yordam, yöntem. -DAn: toptan,
neden, içten. -DAfl: yoldafl, evdefl. -DIrIk: boyunduruk, e¤indirik.
-diven: eldiven (< Far.). -düz: gündüz. -enek: gözenek. -GA: baflka,
belge, imge, özge. -GAn: baflkan, yedigen, yelken. -GI: gözgü, iyi

(<< ET edgü). -gIl: Ahmetgil, annemgil. -gIn: elgin. -k: balak, kabuk, topuk. -kek:
erkek (?). -ki: akflamki, yar›nki. -(I)l: ard›l, ço¤ul, gizil, k›z›l, kumul, tekil, yeflil. -lA:
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Yap›m ekleri ile çekim ekleri
ço¤u durumda belirgin bir
biçimde birbirinden ayr›l›r.
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Listelerde eklerin hemen alt sa¤

taraf›ndaki ‘1, 2’ rakamlar› efl

sesli, ancak köken ve ifllev bak›-

m›ndan ayr› ekleri ifade etmek-

tedir. Ses bilgisi ünitesinde be-

lirtti¤imiz gibi A harfi /a, e/, I

harfi /›, i/, U harfi ise /u, ü/ ün-

lülerini; C harfi /c, ç/, D harfi /d,

t/ ünsüzlerini gösterir.

Pratik amaçlarla I harfi dört dar

ünlü için de kullan›lm›flt›r. ‘?’ so-

ru iflareti ise örne¤in kuflkulu ol-

du¤unu ifade eder.



k›flla, tuzla, yayla. -lAk: difllek, ödlek, k›fllak, sulak. -lan: aslan, kaplan, s›rtlan, y›lan
(?). -lAyIn: akflamleyin, sabahleyin. -lI: evli, atl›. -lI...-lI: geceli gündüzlü, irili ufakl›.
-lIk: batakl›k, tafll›k, tuzluk. -m: begüm, betim, birim, han›m, yüküm(lü). -mAç: dil-
maç. -mAn: akman, dikmen, egemen, gökmen, kocaman, Türkmen. -mer: katmer.
-m›k: ac›m›k, karam›k. -msAr: iyimser, karamsar. -msI: sar›ms›, mavimsi. -mtIl: sa-
r›mt›l, ac›mt›l, gö¤ümtül. -mt›rak: sar›mt›rak, mavimt›rak. -n1: yaz›n, ilkin, k›fl›n; üs-
tün, ye¤in, zorun(lu), -n2: odun. -ncI: birinci, ikinci, alt›nc›. -rA: taflra, üzre, içre,
sonra. -rAk: küçürek, ufarak. -sAk: susak, tümsek, ›raksak. -sAl: kutsal, bölgesel,
kumsal. -sI: bulutsu, çocuksu. -sIk: yüksük. -sIl: vars›l, yoksul. -sun: yoksun. -sIz:
tats›z, tuzsuz, yolsuz. -fl: Alifl, mavifl, minnofl. -fl›n: akfl›n, karafl›n, sar›fl›n. -(I)t: belit,
eflit, karfl›t, yafl›t. -tay: Dan›fltay, kurultay, Say›fltay. -tI: c›z›rt›, çat›rt›, gürültü. -z: be-
niz, *biz, *siz, ikiz, üçüz vb.

Addan Eylem Yapma Ekleri
Addan eylem yapma ekleri ad tabanlar›ndan köken anlam›yla ba¤lant›l› yeni ey-
lem gövdeleri yapan eklerdir.

-A1-: kana-, oyna-, türe-. -A2-: beze-, bofla-. -Al-: azal-, bun-al-, ço¤al-, düzel-.
-An-: gücen-, utan-. -Ar-1: kar(a)-ar-, k›z-ar-, mor-ar-. -Ar-2: baflar-, ever-, onar-,
suvar-. -Afl-: gürefl-, yanafl-. -DA1-: aldat-, iste- (< izde-). -DA2-: çat›rda-, par›lda-,
fl›r›lda-. -I-: a¤r›- (< a¤›r-›-), tafl›-, sak›n-. -›-: sak-›-(n)- (< ET sak + › + n-), tafl› (< ET
tafl-›-). -k-: ac›k-, birik-, gecik-, gözük-. -kIr-: f›flk›r-, h›çk›r-, püskür-. -l-: incel-, k›-
sal-, küçül-, sivril-. -lA(n)-: anla-, avlan-, evlen-, gizle-, yolla-. -msA-: az›msa-, kü-
çümse-. -r-: belir-, delir-. -rgA-: esirge-, yad›rga-. -sA-: bo¤asa- (a¤›z), önemse-, su-
sa-. -sIn-: gereksin-, yüksün-.

Eylemden Ad Yapma Ekleri
Eylemden ad yapma ekleri, eylem kök ya da gövdelerinden, köken anlam›yla
ba¤lant›l› yeni ad gövdeleri yapan eklerdir. Bu eklerden bir bölümü çok yayg›n bi-
çimde tüm eylem köklerine gelebilirken, yayvan ve kaypak örneklerinde oldu¤u
gibi, bir bölümü de yaln›zca bir ya da birkaç sözcükte görülür.

-(A)nAk: de¤(e)nek, görenek, olanak. -(A)v: görev, ifllev, ödev, s›nav. -(A)y:
dikey, düfley, olay, deney. -AcAk: gelecek, giyecek, yakacak. -AcAn: evecen, se-
vecen. -Aç: büyüteç, sarkaç. -AGAn: dura¤an, gezegen, ola¤an. -AGI: kafla¤›, ya-
pa¤›. -Ak: binek, dönek, sapak, uçak. -AlAk: asalak, çökelek, yatalak. -AlgA: bi-
telge, çizelge, konalga. -Am: dönem, kuram, tutam. -AmAç: dönemeç, tutamaç.
-AmAk: basamak, tutamak. -AmIk: bozam›k. -An: bakan, düzen, kapan. -Ar/-r:
gider, gelir, yazar. -ArI: göçeri, uçar›. -AsI: giysi (< giyesi), olas›, veresi(ye). -bAç:
dolambaç, saklambaç. -CA: dinlence, düflünce, e¤lence. -cAk: erincek (hlk.), sal›n-
cak. -ceme: sürünceme. -daç: andaç. -DI: ç›kt›, girdi, piflti, uydu. -d›ç: and›ç. -DIk:
bildik, tan›d›k. -d›rak: kayd›rak. -ebe: göçebe. -GA: bilge, bölge, süpürge. -GAç:
k›skaç, süzgeç, yüzgeç. -GAn: çekingen, kaygan. -GI: bilgi, olgu, sevgi. -GIç: dal-
g›ç, bilgiç. -GIn: bilgin, etkin, vurgun. -güt: örgüt. -I: ayr›, do¤u, sanc›, yaz›. -IcI:
al›c›, verici, yan›c›. -Ifl: bak›fl, geçifl, uçufl. -k: aç›k, delik, dilek. -m: bilim, bölüm,
kurum. -mA: bölme, inme, kuflatma. -mAcA: bulmaca, gülmece. -mAç: demeç,
y›rtmaç. -mAk: çakmak, ilmek, yemek. -mAn: azman, e¤itmen, ö¤retmen. -mAz:
*aymaz, tükenmez, yaramaz. -mIk: ilmik, k›ym›k, kusmuk. -mUr: kömür, ya¤mur.
-mIfl: dolmufl, Durmufl, ermifl. -n: ak›n, ekin, y›¤›n. -nç: bilinç, direnç, sevinç. -ntI:
ç›k›nt›, döküntü, saplant›. -pak: kaypak. -sAl: görsel, iflitsel, uysal. -sI: sinsi, tütsü.
-fl: ba¤dafl, tan›fl, oynafl. -t: an›t, geçit, tafl›t, umut. -van: yayvan.
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Yukar›da s›ralanan sözcüklerden anlamlar›n› bilmediklerinizi ö¤renmek için Türk Dil Ku-
rumunun (TDK) genel a¤da http://www.tdk.gov.tr adresindeki Güncel Türkçe Sözlük’ten
veya ayn› kurum taraf›ndan yay›mlanan Türkçe Sözlük’ten yararlanabilirsiniz.

Eylemden Eylem Yapma Ekleri (Eylemlerde Çat›)
Çat› eklerini, k›saca eylemden eylem yapan ekler, yani eylem tabanlar›na gelerek
yeni eylemler yapan özel söz dizimsel ifllevleri bulunan yap›lar olarak tan›mlaya-
biliriz. 

Çat› ekleri cümle içinde yüklemin özne veya nesne ile iliflkisini belirler. Çat›la-
r› çok genel olarak bir cümlede yüklemin gösterdi¤i eylemin özne taraf›ndan ya-
p›ld›¤›n› gösteren etken çat› ve cümlenin dil bilgisel (sözde) öznesinin yüklemin
bildirdi¤i eylemden etkilendi¤ini veya eylemin hedefi oldu¤unu gösteren edilgen
çat› olarak ikiye ay›rabiliriz. Duvarlar› boyad› etken çat›, Duvarlar boyand› cüm-
lesi ise edilgen çat› örnekleridir. Dönüfllü, edilgen, ifltefl, ettirgen çat›lar vb. daha
ayr›nt›l› bir s›n›fland›rma da yapabiliriz. Dönüfllü, edilgen, ifltefl çat›lar özneye, et-
tirgen çat›lar ise nesneye yöneliktir. Örne¤in Y›kand›m, Görüfltük cümlelerinde ey-
leme konu olan kifliler, bizzat öznelerdir. Y›katt›m cümlesinde ise eylemin gerçek-
leflti¤i özne de¤il, nesnedir. Eylem tabanlar›nda kaymalar, as›l ifllevin yitimi gibi ifl-
lev ve anlam de¤iflmeleri olabilir. 

Dönüfllü çat›: Y›kand›m, Küreklere as›ld›k örneklerindeki gibi, yüklemin bildir-
di¤i eylemin özneye döndü¤ünü, eylemin özne taraf›ndan kendi kendine yap›ld›¤›-
n› gösteren çat›d›r. Dönüfllü çat› ekleri - n- ve -l-’dir. Asl›nda ifltefllik eki -fl- al›fl-, ge-
lifl-, kalk›fl- vb. örneklerdeki gibi, ifllev de¤iflimiyle dönüfllü çat› olarak kullan›labilir.

Edilgen çat›: Ünlülerle veya -l- ünsüzü ile biten eylemlerde edilgen çat›lar -n-
eki ile kurulur, boya- > boyan-, bil- > bilin- vb. Geçiflsiz eylemlerden ayn› eklerle
yap›lan ve öznesi bulunmayan çat›lara Korkmaz (2007: 155) meçhul çat› ad›n›
vermektedir.

‹fltefl çat›: ‹fltefl çat›, görüfl-, tokalafl- örneklerindeki gibi eylemin iki veya daha
fazla öznesinin bulundu¤una, eylemin karfl›l›kl› veya birlikte yap›ld›¤›na iflaret
eder. -(I)fl gösteriminden de anlafl›laca¤› gibi ünlü ile biten eylem tabanlar›na -fl-,
ünsüzle biten eylem tabanlar›na ise -Ifl- eklenir. ‹fltefl çat›lar da ifllevlerini korur, yi-
tirebilir veya hem koruyup hem yitirerek iki farkl› anlamda sözcük oluflturabilir.
Örne¤in birbirinin elinden tutmak karfl›l›¤›ndaki tutufl- eyleminde ifltefllik ifllevi
aç›kt›r; ancak ateflin alev almas› anlam›nda tutufl- eyleminde ifltefllik, birliktelik ifl-
levi çok zay›flam›fl, gelifl- eyleminde ise kaybolmufltur. 

Ettirgen çat›: Eylemdeki anlat›m›n özne taraf›ndan baflka bir kifli ya da nesne-
ye aktar›ld›¤›n› gösteren ve geçiflsiz eylemleri geçiflli hâle getiren - Ar, -(I)r, -DIr,
-t, -zIr- (< -z- + -r-) eklerinin kurdu¤u çat›d›r. ‹ki ettirgen çat› üst üste gelerek çift
geçiflli eylemler kurabilir. Daha fazla say›da ettirgenlik eki de üst üste gelebilir. 

Di¤er çat›lar: Yukar›dakilerden baflka daha az say›da eyleme gelen veya baz›
eylemlerde donmufl olarak kalan kuvvetlendirme çat›lar› ile s›kl›k çat›lar›ndan da
söz edebiliriz. t›k- > t›ka-, kaz- > kaz›-, bur- > burk-, ko- > koy- eylemlerindeki -a-,
-›-, -k-, -y- ekleri eylemlerin anlam›n› daha belirgin, daha güçlü hâle getiren kuvvet-
lendirme çat›lar›d›r. 

- AlA-: ov- > ovala-, silk- > silkele-; -IfltIr-: serp- > serpifltir-, ovufltur-; -klA-, sür-
> sürükle-, say- > say›kla- vb. ekler ise eylemin ard› ard›na yap›ld›¤›n› gösteren s›k-
l›k çat›lar›d›r.
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“Dilin millî ve zengin olmas›, millî hissin geliflmesinde bafll›ca amildir. Ülkesini, yüksek
istiklalini korumas›n› bilen Türk milleti, dilini de yabanc› diller boyunduru¤undan kurtar-
mal›d›r.” (Atatürk 1930). Bu vecizede yer alan ad ve eylemleri yap› ve çekim bak›m›ndan
çözümleyiniz.

Çekim Ekleri (Ad ve Eylem Çekimi)
Türkçe eklemeli dil oldu¤undan ad ve eylemlerin çekimi, ekler arac›l›¤›yla gerçek-
lefltirilir. Çekim ekleri eklendikleri adlar›n ve eylemlerin sözcük türünü de¤ifltirme-
den sözcükler aras›nda yap› ve anlam iliflkileri kurar.

Çekim ekleri, eylem ya da ad soylu sözcüklere gelerek ba¤l› olduklar› sözcük
öbeklerine göre, sözcükler aras›nda durum, iyelik, çokluk, kip, zaman, kifli, say›
vb. geçici iliflkiler kuran, görevsel ba¤›ml› biçimbirimlerdir. Çekim ekleri, eklen-
dikleri sözcüklere herhangi bir yeni anlam katmaz, yaln›zca onlara iflleklik kazan-
d›r›r. Ancak seyrek de olsa, s›fat-fiiller gibi bir ekin yap›m veya çekim olup olma-
d›¤› konusunda karar vermek güç olabilir. 

Çekim ekleri kendi aralar›nda ad çekim ekleri ve eylem çekim ekleri olmak üze-
re ikiye ayr›l›r.

Ad Çekim Ekleri
Ad ya da ad soylu sözcüklere ad çekim eklerinin, yani durum, iyelik, ço¤ul, soru
ve aitlik eklerinin eklenmesine ad çekimi ad› verilir. Örne¤in ev sözcü¤ü söz dizi-
minde ev-e (durum eki), ev-im (iyelik eki), ev-ler (ço¤ul eki), ev mi?, ev-deki (aitlik
eki) farkl› ekler alarak çekime girer. Ad çekim ekleri flunlard›r:

Durum (hâl) ekleri: Durum ekleri, cümle içindeki adlar› di¤er sözcüklere de-
¤iflik anlam iliflkileri çerçevesinde ba¤layan biçimbirimlerdir. Durum ekleri iki ad›
birbirine ba¤layan ilgi durumu d›fl›nda, genellikle adlarla cümlenin as›l ögesi olan
yüklem aras›nda iliflki kurar. Türkçede yal›n, yükleme, ilgi, yaklaflma, bulunma ve
uzaklaflma olmak üzere alt› temel durum ekinin bulundu¤u kabul edilir. Bunlar›n
d›fl›nda farkl› kaynaklarda -CA ile yap›lan eflitlik, -lA ve -(X)n ile yap›lan araç du-
rumlar› da durum eki olarak kabul edilmektedir (Banguo¤lu, 2007: 326-331). Du-
rum ekleri ile ilgili baflka bir sorun da terimlerdeki farkl›l›klard›r. Örne¤in Latince
kökenli ablatif terimi için ç›kma, ayr›lma, uzaklaflma vb. karfl›l›klar bulunmakta-
d›r. Durum ekleri 3. kifli iyelik eklerinden sonra kullan›ld›klar›nda araya ses bilgi-
si aç›s›ndan ifllevsiz, zamir n’si diye bilinen bir ses girer. Ev-i-n-e, ev-i-n-de örne-
¤inde oldu¤u gibi.

Türkçenin ad durum ekleri Tablo 5.2’de görüldü¤ü gibidir.
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Türkçede, bir sözcükte iki
durum eki ayn› anda
bulunmaz. Çokluk ve iyelik
eklerinden sonra gelir.
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2

Ad durum eki ‹fllevi Örnek

-Ø yal›n durum (nominatif) ev

-A yaklaflma durumu (datif) ev -e

-DA bulunma durumu (lokatif) ev -de

-DAn uzaklaflma (ayr›lma, ç›kma durumu), (ablatif) ev -den

-In, -nIn ilgi durumu (genitif) ev -in

-I, -U yükleme/belirtme/nesne durumu (akuzatif) ev -i

-CA eflitlik durumu (ekvatif) ev -ce

-lA araç durumu (vas›ta, enstrümantal) ev -le

Tablo 5.2
Ad Durum Ekleri



Türkçede s›kl›kla kullan›lan bu durum eklerinin yan› s›ra yap›m eki niteli¤i ka-
zanm›fl -rA (içre, taflra vb.) gibi tarihî durum ekleri bulunmaktad›r. 

‹yelik ekleri: ‹yelik ekleri, ad›n belirtti¤i nesne ya da kavram›n, alt› kifliden
(ben, sen, o; biz, siz, onlar) birine ait oldu¤unu gösterir. ‹yelik eki alm›fl sözcük-
ler, isim tamlamalar›nda tamlanan ögeyi olufltururlar. ‹yelik ekleri çokluk  eklerin-
den sonra, durum eklerinden önce gelir.

Ço¤ul (çokluk) eki (-lAr): Ço¤ul ekleri, say›ca bir’den fazla varl›¤›, kavram›
ifade eden eklerdir. Türkçede say›labilir adlar/say›lamayan adlar ayr›m› yoktur; so-
yut, somut bütün adlar ço¤ul eki alabilir. Ço¤ul ekleri kimi zaman ço¤ul ifllevinden
uzaklaflarak aile (Osmanl›lar), abartma (dünyalar kadar), zaman (geceleri) vb.
farkl› anlamlar› da gösterebilir. Say› s›fatlar› ile kurulan tamlamalarda nitelenen öge
çokluk eki almaz. Çokluk eki, di¤er ad çekim eklerinden önce gelir. Ancak day›m-
lar, ablamlar gibi topluluk ifade eden örnekler kural d›fl›d›r.

Soru eki (mI, mU): Soru eki eklendi¤i ada veya ad cümlesine genellikle soru
anlam› katan, yaz›mda ayr› gösterilen, söyleyiflte ise ünlü uyumuna giren sözcük
ile ek aras›nda bir dil bilgisel biçim, bilimsel terminolojideki karfl›l›¤›yla enklitiktir.
Soru eki (mI, mU) kifli ekleriyle çekime girer: Ankaral› m›s›n›z? Okulda de¤il mi-
yiz? vb. Bir cümlede birden fazla ögeye soru eki getirilemez.

Soru eki, soru ifllevinin d›fl›nda tekrarlanan sözcüklerle birlikte anlam› güçlendirmek
üzere de kullan›l›r. Ayr›ca cümleye söyleyifl biçimine ve tonlamaya göre flaflma, inkar,
onaylanma iste¤i, rica gibi anlamlar da katar.

Aitlik eki (-ki): Aitlik eki adlardan zamir ve s›fat türünde adlar yapan, ‘ba¤l›-
l›k, içinde bulunma, aitlik’ anlamlar› tafl›yan bir ektir. -ki aitlik eki sözcüklere yal›n
(akflamki, yar›nki), bulunma (evdeki, yoldaki) ya da ilgi (seninki, bizimki) durum-
lar›ndan biriyle eklenir. Aitlik eki ad çekim ekleri alabilir. Bat› Türkoloji yaz›n›nda
zamir ifllevinde bulunabilen veya kar›fl›k ek olarak nitelenen -ki bugünkü gibi bir
iki sözcü¤ün d›fl›nda ünlü ve ünsüz uyumlar›na girmez. 

Ek Eylemler: Ek eylemler, ad soylu sözcüklerin yüklem olarak kullan›lmas›n›,
eylem cümlelerinde ise birleflik çekimleri sa¤layan eklerdir. Ad soylu sözcüklerin
eylem olarak çekiminde birinci ve ikinci kiflilerde i-, üçüncü kiflinin çekiminde ise
-DIr (bildirme eki, koflaç, kopula) ek eylemi kullan›l›r. Ek eylemin olumsuz biçimi
de¤il ile yap›l›r. Eylemlerin çekimi flu flekildedir:

Genifl/flimdiki zaman: Ö¤renci-y-im, ö¤renci-sin, ö¤renci-dir; ö¤renci-y-iz, ö¤-
renci-siniz, ö¤renci(-dirler) 
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‹yelik eki Kifli Örnek

-(I)m birinci tekil kifli kalem-i-m, para-m

-(I)n ikinci tekil kifli kalem-i-n, para -n

-(s)I üçüncü tekil kifli kalem-i, para-s›

-(I)mIz birinci ço¤ul kifli kalem-i-miz, para -m›z

-(I)nIz ikinci ço¤ul kifli kalem-i-niz, para -n›z

-lAr-I üçüncü ço¤ul kifli kalem-leri, para -lar›

Tablo 5.3
‹yelik Ekleri

Ço¤ul eki, sayg› ve nezaket
için tekil kiflilere ya da
eylemlere de getirilebilir.
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Ek eylemler, sözcüklere
ekleflerek bitifltiklerinde
vurgu kendinden önceki
hecede kal›r.



Görülen/duyulan geçmifl zaman/flart: Ek eylemin geçmifl zaman ve flart kiple-
ri i- eylemi ile çekimlenir. Afla¤›daki örnekler yaln›zca birinci ço¤ul kifli ile veril-
mifltir: Ö¤renci i-dik (ö¤renciydik), ö¤renci i-mifl-i-z (ö¤renciymifliz), ö¤renci-y-se-
k (ö¤renciysek). Ö¤renci imifl isek (ö¤renciymiflsek) vb. birleflik çekimlere de dik-
kat ediniz. Örneklerden de anlafl›laca¤› gibi ek eylem, ses olaylar› yoluyla eklefl-
me e¤ilimindedir. Ek eylemin di¤er bir özelli¤i de -ken ile birleflerek i-ken veya
dar ünlünün düflmesi sonucunda -ken biçimiyle her türlü ad veya adlaflm›fl anlat›-
m› evdeyken, yafll›yken vb. örneklerdeki gibi zarf-fiil hâline getirmesidir. 

• ‘Kalem k›r›ld›’, ‘Bugün gelecek’, ‘Gazete ald›m’ örneklerinde yal›n durumda bulunan
sözcüklerin ifllevlerini araflt›r›n›z.

• ‘Güzel mi güzel’, ‘Ankaral› m›?’, ‘Sen de mi Brutus!’ vb. ifadelerindeki soru ekinin ifllev-
lerini araflt›r›n›z.

• ‘Damdaki Kemanc›’, ‘Seninki geliyor’ ifadelerindeki aitlik ekinin ifllevlerini araflt›r›n›z.
• ‘imek (i-)’ eyleminin belirli geçmifl zaman flart çekimini bir örnekle gösteriniz. 

Eylem Çekim Ekleri
Eylem çekimi, cümle ve cümlenin yüklemini oluflturmak üzere zaman, kifli vb. çe-
kim eklerini almalar›d›r. Türkçede eylem, cümlede temel olarak zaman ile birleflik
zaman, görünüfl, çat› ve kip kategorilerine göre çekime girer. Eylem çekim ekleri
soru eki d›fl›nda, ad çekim eklerinden tamamen farkl›d›r.

Eylemde zaman, cümle içinde yüklemin bildirdi¤i eylemin ilgili oldu¤u zaman
kesitidir. Kip, eylemlerin zaman, kifli ve anlam özelliklerine göre eklerle biçimle-
nen dil bilgisi kategorisidir. Türkçede kipler esas olarak ikiye ayr›l›r: haber (bildir-
me) kipleri ve tasarlama (istek) kipleri. Haber kipleri genifl zaman, flimdiki za-
man, (belirli) görülen geçmifl zaman, (belirsiz) duyulan geçmifl zaman ve gelecek
zaman; tasarlama kipleri dilek/flart, istek, gereklilik ve emir kiplerinden oluflur.
Tarz ise zamanda hareket noktas›n› konuflan›n, konufltu¤u andan bir baflka zama-
na aktarmas›yla ortaya ç›kar.

Birleflik zaman, yükleme eklenen i- eyleminin geçmifl zamanlarda ve flart kipin-
de çekimlenmesiyle oluflur. Türkçede dört birleflik zaman vard›r: bildirme, öykü
(hikâye), söylenti (rivayet), koflul (flart). Örne¤in gelmifltik (< gel-mifl i-di-k), alacak-
t›k (< al-acak i-di-k) cümlelerinde gel- ve al- eylemleri zaman (-mifl ve -ecek), tarz
(-ti < -idi) ve kifli eklerini (-k ve -k) alarak çekime girmifltir. 

Türkçede yükleme gelen eklerdeki genel s›ralama flu flekildedir: eylem kök ve-
ya gövdesi + kip eki + tarz eki + kifli eki. Örne¤in çal›flmal›ym›fl›m yükleminde ça-
l›fl- eylem gövdesi, -mal› kip eki, -m›fl tarz eki, -(›)m ise kifli ekidir. 

Bir eylem ek almadan da çekime girebilir. Ölçünlü Türkçede eylemlerin yal›n
biçimleri ek almadan ikinci tekil kifli emir kipini iflaretler. Çekimli eylemler, zaman
ve kifli ögelerini tafl›d›klar›ndan dolay› tek bafl›na cümle oluflturabilirler. Tümleçler
de yüklemin bildirdi¤i eylemi nesne, yer, belirli bir zaman, ortam vb. çeflitli iliflki-
ler bak›m›ndan tamamlar, tümler.

Kifli ekleri: Kifli ekleri, yüklemin belirtti¤i iflle do¤rudan ba¤lant›l› olan kifliyi
gösterir. Kifli ekleri zaman ve kip eklerinden sonra gelir. Kendilerinden sonra an-
cak soru ekini alabilirler. Türkçede Tablo 5.4’te görülen dört tip kifli eki vard›r. 
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Eylemsiler (Fiilimsiler/Çekimsiz Eylemler)
Geleneksel bir terim olarak söz ya da cümle içinde eylemleri adlaflt›rd›klar›ndan
dolay› ad, ad› niteledikleri için s›fat, iki cümleyi ba¤lad›¤› için ba¤laç ifllevinde bu-
lunabilen ve yan cümle kurabilen sözcük ya da sözcük öbeklerine eylemsi ad› ve-
rilir. Korkmaz, ‘çekimsiz fiil’ ad›n› verdi¤i eylemleri “Fiil kök ve gövdelerinden be-
lirli eklerle türetilen; ancak, flah›s ekleri alarak çekime girmedi¤i için yarg› bildir-
meyen bitmemifl fiil” olarak tan›mlar (2007: 59). Eylemsiler; eylemleri geçici s›fat,
zarf veya ad yapan; hem ad/zarf hem de eylem özellikleri tafl›yan, zarf-fiiller hariç,
yap›m ya da çekim eki ifllevlerinde kullan›labilen sözcüklerdir.

Türkçede anlam ve görevlerine göre, zarf-fiiller (ulaçlar), s›fat-fiiller (ortaçlar)
ve isim-fiil (fiil ismi, mastar) olmak üzere üç çeflit eylemsi vard›r. Eylemsiler Türk-
çe anlat›m›n temelini teflkil eden çok önemli ögelerdir. 

S›fat-Fiiller (Ortaç, Partisip, S›fat-Eylem)
S›fat-fiiller, eylemlerden geçici s›fat yapmak üzere türetilen ve genellikle kifliye
ba¤l› olmaks›z›n çekimlenen eylemsilerdir. S›fat-fiiller, eylem ve s›fatlar›n özellik-
lerini birlikte gösterir. 

Zaman kavram›n›n ön planda oldu¤u s›fat-fiiller, geçmifl, genifl ve gelecek za-
man s›fat-fiilleri olmak üzere üç kategoride de¤erlendirilebilir. 

Türkiye Türkçesinin belli bafll› s›fat-fiil ekleri Tablo 5.5’te görülmektedir.
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K‹fi‹ EKLER‹ 1. Tip 2. Tip

Tekil

-(I)m

-sIn

(-DIr)

-(I)m

-(I)n

-Ø

Ço¤ul

-(I)z

-sInIz

-(DIr)lAr

-(I)k

-(I)nIz

-lAr

EKLEND‹⁄‹ K‹PLER

fiimdiki zaman, genifl zaman, 

gelecek zaman, belirsiz geçmifl

zaman

Belirli geçmifl zaman, flart kipi

K‹fi‹ EKLER‹ 3. Tip 4. Tip

Tekil

-(y)Im

-sIn

-Ø

-Ø 

-Ø 

-sIn

Ço¤ul

-lIm

-sInIz

-lAr

-Ø 

-(›)n, (I)nIz

-sInlAr

EKLEND‹⁄‹ K‹PLER ‹stek kipi Emir kipi

Tablo 5.4
Kifli Ekleri



Kimi tarihsel s›fat-fiil ekleri özelliklerini kaybederek; kal›plaflm›fl biçimleriyle,
-AsI; ver-esi(ye), ol-as›, gör-esi (gelmek) vb. birkaç sözcükte ve kahrol-as›, y›k›l-as›
gibi ilenmelerde kalm›flt›r. Olas› sözcü¤ü ise -AsI ile yap›lm›fl yeni bir sözcüktür.

Zarf-Fiiller (Ba¤-Eylem, Ulaç)
Zarf-fiiller eylemlerden geçici olarak türetilen zarf ifllevindeki sözcüklerdir. Zarf-fi-
iller zarf ve eylem özelliklerini birlikte gösterebilir. Zarf-fiillerin di¤er bir görevi de
as›l eylem ile yard›mc› eylemi birlefltirerek birleflik eylem yapmalar›d›r. Türkiye
Türkçesinin belli bafll› zarf-fiil ekleri ve ifllevleri Tablo 5.6’da gösterilmifltir. 

S›fat-fiiller kal›plaflarak ad yapabilirken, hatta tükenmez (kalem) örne¤indeki gibi, nite-
ledikleri ad›n yerine geçebilirken, zarf-fiillerin böyle bir özelli¤i yoktur.

‹sim-Fiiller (Mastarlar)
Mastarlar, eylemlerin herhangi bir zamana, say›ya ya da kifliye ba¤l› olmayan ve söz-
lüklerde maddebafl› olarak yer alan biçimleridir. Bütün eylemlere gelebilen mastar-
lar eylem de¤il, add›r. ‹sim-fiiller -mA (bilme, görme, y›kama), -mAk (bilmek, gör-
mek, y›kamak), -Ifl (bilifl, görüfl, y›kay›fl) ekleriyle yap›l›r.
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‹fllevi Zarf-fiil Örnek

Tarz ve ba¤ anlam› tafl›yanlar

-A...-A 

-AcAk + iyelik eki + -A 

-ArAk 

-I 

-mAksIzIn

-mAktAnsA

-Ip 

sora sora, gide gide

Bofl duraca¤›ma (çal›flay›m)

koflarak, bilerek

soruver (< sor-u + ver)

çal›flmaks›z›n

ölmektense

al›p, koflup

Zaman anlam› tafl›yanlar

-DIk + iyelik eki+dA 

-(i)ken 

-AlI 

-IncA 

-DI + kifli eki + -AlI 

-DI mI 

-DIkçA 

-mAdAn 

-(A)r/-mAz

geldi¤imde, öldü¤ünde, 

koflarken (< koflar i-ken)

alal›, gideli

sevince, görünce

gittin gideli

konufltu mu (konuflur)

sevdikçe, yaflad›kça

bilmeden, görmeden

(kufllar) öter ötmez

‹fllevi S›fat-fiil Eki Örnek

Geçmifl zaman anlam›
tafl›yanlar

-DIk

-mIfl

Tan›d›k (adam)

Bilmifl (çocuk)

Genifl zaman anlam› 
tafl›yanlar

-An

-mAz

-r, -Ar

a¤layan (nar), gülen (ayva)

tükenmez (kalem)

oynar (bafll›k), bakar (kör)

Gelecek zaman anlam› 
tafl›yanlar -AcAk akacak (kan), yakacak (odun)

Tablo 5.5
S›fat-fiiller

Tablo 5.6
Zarf-fiiller
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Eylemden eylem yapan, olumsuzluk çat›s› vurgusuz -mA- ile geçici eylem ad› yapan mas-
tar eki -mA’y› ve kal›plaflarak kal›c› adlar yapan bölme, dolma örneklerindeki vurgulu
-mA ekini birbiriyle kar›flt›rmamak gerekiyor. -mAk mastar eki ile mastar ekinin kal›p-
laflmas›yla çakmak, yemek örneklerindeki gibi ad yap›m eki ifllevi kazanan -mAk ekini
de birbiriyle kar›flt›rmamal›y›z. -mA eki, -mAk ekinin sonundaki -k ünsüzünün düflme-
siyle oluflmam›flt›r. -mA ve -mAk, farkl› eklerdir. -mAk isim-fiil eki, ilgi, iyelik ve çokluk
eki almaz.

Afla¤›daki gösterimi inceleyerek sözcü¤ün kökünden itibaren her bir tabana gelen ekin gö-
rev ve ifllevini, eklerin dizilifl özelliklerini tart›fl›n›z.

Bat›l›laflt›ramad›klar›m›zdan m›s›n›z?
Bat›l›laflt›ramad›klar›m›zdan m›?
Bat›l›laflt›ramad›klar›m›zdan
Bat›l›laflt›ramad›klar›m›z
Bat›l›laflt›ramad›klar
Bat›l›laflt›ramad›k
Bat›l›laflt›rama-
Bat›l›laflt›ra-
Bat›l›laflt›r-
Bat›l›lafl-
Bat›l›la-
Bat›l›
Bat›
Bat-

SÖZ D‹Z‹M‹ (CÜMLE B‹LG‹S‹)
Söz dizimi veya Bat› dillerinden kopyalanan karfl›l›¤›yla sentaks, k›saca, cümle
içinde yer alan sözcüklerin ve sözcük öbeklerinin düzenlenmesiyle ilgili esaslar›,
cümle türlerini ele alan dil bilgisi dal›d›r. Söz dizimi yerine cümle bilgisi/tümce
bilgisi terimleri de kullan›lmaktad›r. Asl›nda söz diziminin temeli olan cümleyi de
henüz kesin olarak tan›mlayam›yoruz. Geleneksel dil bilgisinde cümlenin, “en az
bir yüklemden oluflan ‘tam düflünce’ veya biraz daha ayr›nt›l› olarak “Herhangi bir
düflünceyi, duyguyu, oluflu, k›l›fl› bir yarg›yla ortaya koyan ve en az bir yüklem-
den oluflan sözcük ya da sözcük öbe¤i” gibi tan›mlanmas› da her zaman yeterli
olamamaktad›r. Örne¤in bu tan›ma göre ‹ç! bir cümle iken sabahleyin yata¤›n-
dan erkenden kalkan ö¤renci elini yüzünü y›kad›ktan sonra kahvalt› için masa-
n›n bafl›na otururken ifadesi, tart›flmal› bir kavram olsa da, kimi araflt›rmac›larca
yarg› içermedi¤i sav›yla tam bir cümle olarak kabul edilmemektedir. Benzer flekil-
de Geliyor musun? bir soru cümlesi olmas›na karfl›n sorunun cevab› cümle de¤e-
rindeki sözcük evet veya hay›r da bu tan›ma dâhil de¤ildir, halbuki bu kesik (ek-
siltimli) ifadelerin yarg› bildirmeden yüklem hatta cümle ifllevinde bulunabildik-
lerini görüyoruz. 

Cümlenin yap›s›, sözlerin dizilifliyle ilgili kurallar henüz bütünüyle ortaya konu-
lamam›flt›r. Çünkü, cümleyi oluflturan sözcükler aras›ndaki iliflkiler örgüsü son de-
rece kar›fl›kt›r. 
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Sözcük Öbekleri
Sözcük öbekleri, cümle içinde birden fazla sözcük ve/veya ekten olufltu¤u hâlde
tek bir sözcük gibi ifllem gören, herhangi bir kesin yarg› bildirmeyen yap›lard›r.
Cümleleri oluflturan yüklem, özne, nesne ve tümleçler tek bir sözcükten oluflabi-
lir, hatta cümlede yüklemden baflka bir öge bulunmayabilir. Cümle ögelerinin da-
ha ayr›nt›l› biçimde ifade edilebilmesi için ço¤u zaman tan›mlayan, betimleyen ila-
ve sözcüklere ve/veya sözcük öbekleri denilen belirli yap›lardaki sözcük dizileri-
ne ihtiyaç vard›r. Örne¤in Öldü1 > [Yafll› adam] öldü2 > [Manisa’n›n Gördes ilçe-
sinde] [yafll› adam] öldü3 > [Manisa’n›n Gördes ilçesinde] [karbonmonoksit gaz›n-
dan zehirlenen yafll› adam] öldü4 cümlelerinde yüklem, özne ve yüklemin olufl
koflullar›yla ilgili en az bilgimizin bulundu¤u cümle, (1) no’lu cümledir. En ayr›n-
t›l› bilgi ise (4) no’lu cümlede verilmektedir. Sözcük say›s› artt›kça (yafll› adam,
Gördes ilçesi, Manisa’n›n Gördes ilçesi, karbonmonoksit, karbonmonoksit gaz›,
karbonmonoksit gaz›ndan zehirlenen, karbonmonoksit gaz›ndan zehirlenen yafl-
l› adam) anlam daha da belirginleflmektedir. Sözcük öbekleri ve bu öbeklere ek-
lenen her yeni sözcük anlat›m›n s›n›rlar›n› daha geniflletmekte, ‘sözce’de anlat›lan-
larla ilgili daha ayr›nt›l› bilgi vermektedir. 

Dilde yer alan sözcük öbe¤i türlerinin say›s› s›n›rl›d›r. Türkçede en bilinen
sözcük öbekleri ad ve s›fat tamlamalar›d›r. Afla¤›da Türkçenin belli bafll› sözcük
öbekleri, örnekleriyle gösterilmifltir. Cümleleri ayr›nt›l› biçimde çözümleyebilmek
için öncelikle cümle içindeki sözcük öbekleri bulunmal› ve öbeklerin birbirleriyle
iliflkileri incelenmelidir. Afla¤›da Türkçe cümle kuruluflunda yer alan sözcük öbek-
leri yap›s› ve örnekleriyle birlikte gösterilmifltir. 
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Sözcük öbe¤i, cümlede belli
bir düzen ve kural içinde
arka arkaya gelebilir. Temel
kural, yard›mc› ögelerin
temel ögelerden önce
gelmesidir.

Sözcük öbe¤i Yap›s› Örnek

Belirtili ad tamlamas› ad-(n)In + ad-(s)I söz-ün k›sa-s›

Belirtisiz ad tamlamas› ad + ad-(s)I ç›k›fl kap›-s›

Eksiz ad tamlamas› ad + ad gümüfl yüzük

S›fat tamlamalar› s›fat + ad aç›k ö¤retim

Aitlik öbe¤i ad +ki; ad + -DA/nIn+ki yar›nki, evdeki, benimki

Tekrar öbe¤i sözcük + sözcük
sözcük + m + sözcük
ad + durum eki + ad + 
durum eki
ad + iyelik eki + ad + iyelik
eki + n + durum eki

a¤›r a¤›r, iyi kötü
az maz, defter mefter
günden güne

günü gününe

Unvan öbe¤i kifli ad› + unvan/akrabal›k ad› Mustafa Kemal Pafla, 
Fahriye Abla, Ali Çavufl

Birleflik sözcük Aralar›na ek girmeyecek 
kadar kal›plaflan 
sözcüklerden oluflur

ateflkes, binbafl›, 
Gaziantep, orduevi

Say› öbe¤i büyük say› + küçük say› on befl (10 + 5), otuz 
dokuz (30 + 9), yüz 
yirmi üç (120 + 3)



Kuflkusuz Türkçenin bütün sözcük öbekleri bunlardan ibaret de¤ildir. Ayr›nt›l›
bir çal›flmayla baflka sözcük öbekleri de belirlenebilir.

Türkçedeki sözcük öbekleriyle ilgili ayr›nt›l› bilgilere Türkçede Söz Dizimi adl› kitaptan
da ulaflabilirsiniz. (Karahan, L. Ankara: Akça¤ Yay›nlar›, 2011)

Türkçedeki sözcük öbeklerinin s›n›fland›r›lmas› üzerine daha ayr›nt›l› bilgi için
www.turkishstudies.net/makaleler adresindeki Türkiye Türkçesinde Öbekler adl›
araflt›rmadan da yararlanabilirsiniz. (Gökday›, H., 2010, 5, 3)
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Eylem öbe¤i yard›mc› öge +eylem + -mAk,
-mA, -Ifl

seni uzaktan + sevmek,
dünyadan elini ete¤ini +
çekme, 
deniz üstünde + uçufl

Birleflik eylem öbe¤i (1) ad + yard›mc› eylem
(2) eylem + zarf-fiil + yard.
eylem

teflekkür etmek, son bulmak
yazadur-, yazabil-, yaz›ver-

Ünlem öbe¤i ünlem + ad ögesi Ey + Türk gençli¤i
sevgili + gençler

Ba¤lama öbe¤i öge + ba¤laç + öge Ferhat ile fiirin

K
›s

al
tm

a 
öb

ek
le

ri

‹lgi öbe¤i Ad + tamlayan eki (ilgi eki) 
+ ad

sizin k›z, bizim o¤lan

Belirtme öbe¤i 1. öge + yükleme d.e. + 2. öge her fleyi (borçlu)
kitab› (ithaf)

Dayanma öbe¤i 1. öge + iyelik eki + 2. öge baht› kara, eli çabuk, gözü
aç›k, ucu sivri

Yaklaflma öbe¤i 1. öge+ yaklaflma d.e. + 2. öge cana yak›n, derde deva, 
dile kolay

Bulunma öbe¤i 1. öge + bulunma d.e. 
+ 2. öge

çantada keklik, solda s›f›r,
yükte hafif

Uzaklaflma öbe¤i 1. öge + uzaklaflma d.e. 
+ 2. öge

gözden ›rak, önden çekiflli

Edat öbe¤i Ad + durum eki (-A, -DAn,
-nIn) + son çekim edat›

kum gibi, aflk ile, vatan için
sana dair, sonsuza kadar
senden baflka,
bundan sonra, senin ile,
onun için, senin kadar

S›fat-fiil öbe¤i yard›mc› öge + s›fat-fiil eki 
+ (nitelenen sözcük/sözcük
öbe¤i)

Bu flafaklarda + yüzen 
(al sancak) 
Yurdumun üstünde + 
tüten (en son ocak)

Zarf-fiil öbe¤i yard›mc› öge + eylem + 
zarf-fiil eki (nitelenen eylem)

Bu konudan + söz 
aç›ld›¤›nda 
(duygulan›r)
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Cümlenin Ögeleri
Yeryüzündeki bütün dillerde cümlenin temel ögeleri yüklem ile öznedir. Türkçe-
de cümle için eylem, kifli, kip vb. yap›sal ve anlamsal birimleri tafl›yabilen yükle-
min bulunmas› yeterlidir. Özne yüklemin belirtti¤i eylemi yerine getirirken di¤er
ögeler cümlenin iletisini yer, zaman, koflul, olufl biçimi vb. farkl› aç›lardan bütün-
leme, aç›klama görevindedir. 

Cümleyi her zaman özne öbe¤i ve yüklem öbe¤i olmak üzere ikiye ay›rabiliriz.
Özne öbe¤inde yaln›zca özne yer alabilir. Yüklem öbe¤inde ise öncelikle eylem,
kip eki, kifli eklerinden oluflan eylem kümesi bulunur. Belirtili ve belirtisiz nesne-
ler ve tümleçler de yüklem öbe¤indeki di¤er ögelerdir. Afla¤›da cümleyi oluflturan
parçalara de¤inilmifltir.

Yüklem
Yüklemi geleneksel ve yal›n biçimde, cümlede özne alabilen öge olarak tan›mlaya-
biliriz. “Canl›lar ölümlüdür.” cümlesinde ölümlüdür yüklemdir. Eylemler belirli ek-
leri alarak eylem kümesi hâline gelirken, durum ad soylu sözcüklerde farkl› de¤il-
dir. Ad çekimi bölümünde gördü¤ümüz gibi çekim eki veya daha teknik bir deyim-
le yüklemlefltirici ad› verilen ek eylemler, t›pk› bir adla bir yard›mc› eylemden olu-
flan birleflik eylem gibi ad öbeklerini cümlelefltirir. Örne¤in güzel ad›n›, -im, -sin, -
dir yüklemlefltiricileri ile Güzelim, Güzelsin, Güzeldir cümleleri hâline getirebiliriz.
Cümle, en az bir yüklemden oluflur.

Bir söz dizisinde ne kadar yüklem varsa o kadar cümle var demektir. Bir metindeki cümle
say›s› (ad ya da eylem), o metindeki yüklem say›s› kadard›r.

Özne
Özne, bir cümlede yüklemin belirtti¤i eylemi yapan› veya yine yüklemin belirtti¤i
oluflu gösteren ad, ad öbe¤i veya zamirdir. Özne özel durumlar›n d›fl›nda bütün
dillerde cümle bafl›nda yer al›r ve biçim bilgisel bak›mdan yal›nd›r.

Özne ile yüklem aras›nda dillere göre de¤iflen uyumlar vard›r. Örne¤in Arapça-
da cinsiyet uyumu vard›r, özne diflil veya erilse yüklem de ona göre biçimlenir.
Türkçede ise özne ile yüklem aras›nda nicelik yani say› bak›m›ndan, çat› ve kifli
bak›m›ndan uygunluk beklenir. 

Türkçe dünya dilleri aras›nda özne düflürebilen dillerdendir. Yani öznenin kul-
lan›m›, mutlak de¤ildir; buna karfl›l›k normal koflullarda ‹ngilizcede özne düflürü-
lemez. Türkçede öznenin gerçek özne, sözde özne, gramerce özne, mant›kça özne
vb. türleri vard›r. Örne¤in edilgen cümlelerde sözde özne bulunur. Sular geldi
cümlesinde, sular gerçek özne iken, Sular kesildi cümlesinde sözde öznedir. 

Nesne
Nesne bir cümlede yüklemin iflaret etti¤i geçiflli eylemden do¤rudan etkilenen ad,
ad öbe¤i veya zamirden oluflabilen yal›n veya yükleme durumu (bazen yaklaflma
durumu) eki alan cümle ögesidir. Ben seni seviyorum cümlesinde, yükleme duru-
mu eki alm›fl olan seni cümlenin belirtili (belirli) nesnesidir. Sigara içiyor cümle-
sindeki sigara ise yükleme (belirtme) durumu eki almad›¤›ndan belirtisiz (belirsiz)
nesnedir. Bilindi¤i gibi belirtililik, belirtisizlik ayr›m›nda temel nokta daha önce-
den bildi¤imiz, tan›d›¤›m›z bir nesnenin, kavram›n belirtili; daha önce görmedi¤i-
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miz, belli olmayan herhangi bir nesnenin, kavram›n ise belirtisiz olmas›d›r. Örne-
¤in “Kitab› ver” cümlesinde biz hangi kitab› verece¤imizi biliyoruz, bu daha önce-
den bildi¤imiz bir kitapt›r. Kitap ver cümlesinde ise hangi kitab›n oldu¤u önemli
de¤ildir, görevimiz yaln›zca bir kitap vermekten ibarettir. Özel adlar ile tekil ve ço-
¤ul 1. ve 2. kifli zamirleri zaten belirli olduklar›ndan belirtisiz nesne olarak kullan›-
lamazlar. Ad cümleleri normal koflullarda nitelik, durum ve olufl bildirdiklerinden
nesne almazlar (Banguo¤lu, 2007: 527). 

Yaz› dilinde ve a¤›zlarda -(y)A ile yükleme durumu eki -(y)I aras›nda bir kar›fl-
ma veya nöbetleflme vard›r. Tarihî dönemlerdeki sözü(g) baflla-, at›(g) bin- örnek-
lerinde nesne alan geçiflli baflla- ve bin- eylemleri bugün yaz› dilinde söz-e baflla-,
ata bin- gibi yaklaflma durumu eki istemektedir. Benzer biçimde, özellikle Ege
a¤›zlar›nda ‘datif (yaklaflma eki -e) - akuzatif (yükleme eki -i) kar›flmas›’ olarak bi-
linen, Beni (bana) bir çay yap örne¤inde görüldü¤ü gibi, yükleme ve yaklaflma du-
rumlar›n›n birbirlerinin yerine kullan›lmas›na s›kça rastlan›r. Asl›nda bu kar›flma ya
da nöbetleflme baflka dillerde de vard›r.

Türkçede nesnelerin yaln›zca yal›n veya yükleme durumu ile iflaretlenmedi-
¤ine iliflkin görüfller vard›r. Kimi araflt›rmac›lar nesneleri tümleçler içinde de¤er-
lendirmektedirler. 

Özne ile nesne aras›nda etkileyen etkilenen iliflkisi vard›r, öznesiz nesne olmaz.

Tümleçler
Tümleçler, geleneksel tan›m›yla, bir söz dizimsel yap›da bulunan yüklemi; yal›n,
yaklaflma, bulunma, uzaklaflma veya araç durumu alarak ya da edat öbekleri, zarf-
fiil öbekleriyle anlam bak›m›ndan yer, zaman, neden, sonuç, oluflma veya yapma
koflulu vb. bak›mlardan bütünleyen, tamamlayan ikincil cümle ögeleridir. Türkçe-
de -A, -DA, -DAn ekleri eklendikleri sözcükleri cümlede dolayl› tümleç (bazen yer
tamlay›c›s›) yapabilir. Dün seni yolda görmüfller cümlesinde yer bildiren yolda,
cümlenin dolayl› tümlecidir; ancak bu eklerin her sözcük ya da sözcük öbe¤ini do-
layl› tümleç yapmad›¤›na iliflkin görüfller vard›r. Cümle veya yard›mc› cümle için-
de zarflar veya zarf-fiilleriyle yap›lan zarf tümleçleri ve edat öbekleriyle yap›lan
edat tümleçleri de belirtilmelidir. Bu arada edat öbeklerini cümle içinde tümleç
olarak kabul etmeyen görüfller de bulunmaktad›r. 

Banguo¤lu (2007: 529-530) cümlede yüklemin gerçekleflmesiyle ilgili kiflileri ve
‘fley’leri gösteren adlara ve zamirlere isimleme, yüklemin içinde geçti¤i durum ve
koflullar› belirten zarflara ve zarf niteli¤indeki öbeklere tümleç yerine, zarflama
ad› vermektedir. 

Cümle Ögelerinin S›ras›
Türkçe söz dizimi bak›m›ndan ÖNY (Özne-Nesne/Tümleç-Yüklem) dilidir. Cüm-
lenin en önemli ögesi, olmazsa olmaz› yüklem, özel durumlar›n d›fl›nda, en son-
dad›r. Dolay›s›yla özne ve nesne yüklemden önce gelir. Türkçede, niteleyen-nite-
lenen iliflkisinde ‹ngilizce, Farsça gibi dillerin aksine niteleyen önce, nitelenen son-
ra gelir. S›fatlar önüne geldikleri adlar›, zarflar önüne geldikleri eylemleri veya s›-
fatlar› niteler. Belirtili nesne, belirtisiz nesne aras›nda da bir öncelik s›ras› vard›r.
Belirtisiz nesne yükleme belirtili nesneden daha yak›nd›r. Türk yaz› dilinde cümle
ögelerinin tipik s›ralan›fl› flu flekildedir:
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(1) Özne 
(2) Zaman ifadesi
(3) Mekân ifadesi
(4) Belirtili nesne
(5) Belirtisiz nesne
(6) Yüklem

Bu s›ralamay› bir örnekle somutlaflt›ral›m: (1) Biz (2) geçen hafta (3) toplant›-
da (4) onu (5) baflkan (6) seçtik. 

Türkçede gerek ÖNY s›ras› gerekse cümle ögelerinin s›ras›, ‹ngilizcenin aksine,
mutlak de¤ildir. Türkçede cümle ögelerinin yerinin de¤iflmesi anlam› bütünüyle
de¤ifltirmez. Yükleme yaklaflan ögelerin vurgulanmas› gibi anlamda esas› de¤ifltir-
meyen de¤ifliklikler olur. Söz diziminin kat› oldu¤u ‹ngilizcede Lion killed hunter
‘Aslan avc›y› öldürdü.’ cümlesinde özne ve tümlecin yerlerinin de¤iflmesi, Hunter
killed lion ‘Avc› aslan› öldürdü.’ örne¤inde oldu¤u gibi anlam› tam tersi yönde de-
¤ifltirir. Türkçede Aslan adam› öldürdü, Adam› aslan öldürdü, Öldürdü aslan
adam›, Öldürdü adam› aslan cümleleri aras›nda anlamca büyük bir fark yoktur.
Bu esnekli¤i, az da olsa, tamlamalar gibi söz öbeklerinde de görüyoruz. Ögelerin
diziliflindeki esneklik yaln›zca Türkçeye özgü de¤ildir. Örne¤in Hint-Avrupa dili
olan tarihî Latince ve modern Farsçada da söz dizimi esnektir. 

Türkçede söz dizimine ve cümlenin ögelerine iliflkin daha genifl bilgi için Türkiye Türkçesi
Söz Dizimi adl› kitaptan yararlanabilirsiniz. (Özkan, M. ve Sevinçli, V. ‹stanbul: Akademik
Kitaplar, 2009)

CÜMLE TÜRLER‹
Özellikle yap› bak›m›ndan cümlelerin s›n›fland›r›lmas› Türkçe dil bilgisinin en kar-
mafl›k konular›ndan biridir. Yerli ve yabanc› Türkçe dil bilgisi yazarlar›n›n farkl›
yaklafl›mlar› ve s›n›fland›rmalar› vard›r. Örne¤in, Banguo¤lu (2007) yap›, anlam,
dizilifl vb. ölçütler kullanarak Türkçe cümleleri 65 ana ve alt dala ay›r›rken Ergin’in
(1993) s›n›fland›rmas› yal›nd›r. Ergin’in, yarg› bulunmad›¤› sav›yla eylemsilerin yer
ald›¤› cümleleri basit cümle olarak kabul etmesi, birleflik cümle türleri olarak Türk-
çe flart cümlesi ile Farsçadan kopyalanan ki’li cümleleri s›ralamas› s›n›fland›rmada
kolayl›k sa¤lamaktad›r. Bunlardan baflka ve ayr›nt›l› birçok s›n›fland›rma vard›r.

Bu ünitede Türkçe cümlelerin küçük de¤iflikliklerle az çok gelenekselleflen
s›n›fland›rmas›na yer verilmifl ve buna göre afla¤›daki dört cümle türü k›saca
aç›klanm›flt›r.

• Yap›s›na göre (basit cümle, birleflik cümle, s›ral› ve ba¤l› cümle)
• Yüklemin türüne göre (eylem cümlesi, ad cümlesi)
• Yüklemin/ögelerin yerine göre (kurall› cümle, devrik cümle, kesik cümle)
• Cümlenin anlam›na göre (olumlu cümle, olumsuz cümle; soru cümlesi, emir

cümlesi, ünlem cümlesi, dilek cümlesi). 

Yap›s›na Göre Cümleler
Türkçe cümleler yap› bak›m›ndan genellikle basit ve birleflik olmak üzere ikiye ay-
r›l›r. Basit cümleler bir temel cümleden, birleflik cümleler ise en az bir temel cüm-
le ile bir veya daha fazla ba¤l› cümleden oluflur.
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Basit Cümleler
Basit cümleler, son derece tart›flmal› bir kavram olmakla birlikte, yan cümlesi bu-
lunmayan temel cümlelerdir.

Birleflik Cümleler
Birleflik cümlenin belirlenmesi, tan›mlanmas› Türkçe söz diziminin en temel so-
runsal›d›r. Aralar›nda anlamca bir ilgi bulunan, ba¤laçlarla birbirine ba¤lanm›fl
cümleler birleflik cümle olarak kabul edilebilir. Oysa sorun, Türkçeye özgü yap›lar
olan eylemsilerin oluflturdu¤u öbeklerin yer ald›¤› cümlelerin hangi tür cümle sa-
y›laca¤›na odaklanmaktad›r. Kimi dil bilimcilerin s›fat-fiil ve zarf-fiillerle yap›lan
öbekleri yard›mc› cümle ve birlefliminde bu öbeklerin yer ald›¤› cümleleri birleflik
cümle olarak kabul ettiklerini görüyoruz. 

[Ah›r›n avlusunda oynarken]1 [afla¤›da gümüfl sö¤ütler alt›nda görünmeyen]2 dere-

nin hüzünlü fl›r›lt›s›n› iflitirdik

Yukar›da köfleli parantez içinde gösterilen iki ayr› öbek ba¤l›/yan cümleler,
parantez d›fl›nda kalan cümle ise as›l cümledir. 

Muharrem Ergin’in temsil etti¤i geleneksel yaklafl›mda, Türkçede iki tür birleflik
cümle vard›r. Bunlar Türkçe kökenli olan flart ekiyle yap›lan birleflik cümle ile
Farsçadan kopyalanan ki’li birleflik cümledir. Örne¤in [Bir millet sanattan ve sanat-
kârdan mahrumsa],YAN CÜMLE tam bir hayata malik olamaz.TEMEL CÜMLE cümlesi
Türkçe; DuydumTEMEL CÜMLE ki [unutmuflsun gözlerimin rengini]YAN CÜMLE cümle-
si ise Farsçadan kopyalanan birleflik cümleye örnektir. Bu cümle Türkçe gelenek-
sel dizilifle çevrildi¤inde Gözlerimin rengini unuttu¤unu duydum fleklinde birle-
flik cümlenin yan cümlesi, temel cümlenin nesnesi hâline gelmifltir. 

S›ral› Cümle ve Ba¤l› Cümle
Yap›ca ve/veya anlamca birbirine ba¤l›; ancak yaln›z kullan›ld›klar›nda kendi için-
de anlam bütünlü¤ü bulunan cümlelerden oluflan birleflik cümle türüdür. Ögele-
rinden en az biri veya yüklemlere gelen ekleri ortak olan s›ral› cümlelere ba¤›ml›
s›ral› cümle ad› verilir. Örne¤in, Seni sever, sayar›m ba¤l› cümlelerinde nesne ve
yüklemlerde kifli ekleri ortakt›r. ‘At ölür, meydan kal›r; yi¤it ölür, flan kal›r’ örne-
¤indeki gramerce ba¤›ms›z dört cümle birbirlerine anlam bak›m›ndan s›k› s›k›ya
ba¤l›d›r. Bu flekilde aralar›nda yaln›zca anlam ilgisi bulunan s›ral› cümlelere ise ba-
¤›ms›z s›ral› cümle denir. Asl›nda ba¤l› ve s›ral› cümleler aras›nda kesin bir ayr›m
yoktur. Ba¤lama edatlar›yla (ba¤laç) birbirine ba¤lanm›fl ve aralar›nda anlamca ilifl-
ki bulunan s›ral› cümlelere ba¤l› cümle ad› da verilir.

Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Türk dil bilgisi gelene¤inde cümleler yüklemin türüne göre ad cümleleri ve eylem
cümleleri olmak üzere ikiye ayr›l›r. Baz› bilim insanlar›na göre pratik bir de¤eri bu-
lunmayan bu ayr›m Osmanl› döneminden mirast›r. Arapça için çok önemli olan bu
ayr›m Lewis’in ifadesiyle yo¤un Osmanl›ca gelene¤inde yetiflen ö¤retmenler arac›-
l›¤›yla modern Türkçeye aktar›lm›flt›r. Bu yoruma, ad cümlelerinin birleflik eylem-
lerde oldu¤u gibi yard›mc› eylemlerle çekimlenirken, yard›mc› eylemlerin eklefl-
mesi neden olmufltur. Tarihsel bak›mdan ‘olma, olufl’ bildiren ad cümleleri eylem
cümlelerinden geliflmifltir. 
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Yan cümle: As›l cümlenin
belirtti¤i yarg›y› bir flarta,
bir dile¤e ya da nedene
ba¤layan cümledir.

As›l cümle: Birleflik yap›l› bir
cümlede as›l yarg›n›n yer
ald›¤› cümledir.



Ad Cümleleri
Gerçekte ad ve eylem cümleleri ayn› modele göre kurulur. Özne baflta, yüklem
sondad›r; yüklemler, benzer biçimde, kifli eklerini al›rlar. ‹sim cümleleri olarak ad-
land›rd›¤›m›z cümleler, gerçekte, tarihsel bak›mdan ad + yard›mc› eylem (ET er-,
ET tur-) yap›s›nda bir tür eylem cümleleridir, yani, günümüzde i- ve -DIr biçimle-
rine geliflmifl yüklemlefltiriciler ET er- ve ET tur- eylemlerinin genifl zaman eki alan
olan er-ür ve tur-ur biçimlerinin kal›nt›lar›d›r. Ad cümleleri yapan yüklemlefltiri-
ciler, ek olmalar›na karfl›n, yüklem olabilme yeteneklerini bu tarihsel özellikten
al›r. 

Basit cümleler; yüklemi çekimli eylem olan eylem cümlesiyle yüklemi çekimli
bir ad olan ad cümlelerinden oluflur. Basit ad cümlelerinde özne, zarf, tümleç ve
yüklem bulunabilir.

Ad cümlelerinde ek eylem kullan›lmasa da cümlenin anlam›nda kendini hissettirir. Ali çok
baflar›l›(d›r) cümlesinde oldu¤u gibi.

“Var” ve “yok” sözcükleri ad olarak kullan›ld›klar›nda ad cümleleri olur.

Eylem Cümleleri
Eylem cümleleri Ye!, Geliniz, Gidiyorlar vb. yüklemi çekimli bir eylem olan cüm-
lelerdir. Eylem cümlelerinde yüklem basit, türemifl ya da bileflik yap›l› bir eylem
olabilir.

Yüklemin Yerine Göre Cümleler

Kurall› (Düz) Cümle
Dilde kurals›z olarak nitelenebilecek bir özellik yoktur, kurals›zl›k nitelemesi ta-
n›mlayamad›¤›m›z, aç›klayamad›¤›m›z dil sorunlar› için buldu¤umuz bir tür ‘kolay’
çözümdür. Burada ‘kurall›’ nitelemesiyle kastedilen Türkçedeki yard›mc› öge - as›l
öge s›ralamas›na uygun olmak üzere yüklemin geleneksel biçimde sonda bulun-
du¤u cümle türüdür. Buna göre, ister ad cümlesi ister eylem cümlesi olsun Türk-
çe söz diziminde esas olan, yard›mc› ögeden as›l ögeye do¤ru dizilifltir.

Devrik Cümle
Türkçe gibi eklemeli dillerde cümledeki ögelerin yerlerinin de¤ifltirilmesi anlafl›l-
may› ortadan kald›rmaz, gerek ad cümlelerinde gerekse eylem cümlelerinde öge-
lerin s›ras› esnektir. Devrik cümlelerin ortama, amaca göre düz cümleden ayr›lma-
s› do¤ald›r. Tarihî Latincede de cümle ögelerinin yeri mutlak de¤ildir. Lewis’in ver-
di¤i Romal›lar, barbarlar› yendiler cümlesi, Latince Romani Barbaros superave-
runt cümlesi ile ögelerin s›ralan›fl› bak›m›ndan ayn›d›r. Ancak bu geleneksel s›ra-
n›n de¤ifltirilmesi, her iki dilde de anlamda önemli bir kayba yol açmaz. Bu cüm-
lelerin ‹ngilizce karfl›l›¤› The Romans defeated the barbarians cümlesinde ögeler
ise asla yer de¤ifltiremez (1967: 241). 

Devrik cümleler atasözlerinde, slogan ifadelerde, fliirde ve konuflma dilinde s›kça kul-
lan›l›r.
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Ad cümleleri, yüklemi ek
eylem ile çekimlenmifl cümle
türüdür.
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Kesik Cümle
Kesik cümle, genellikle yüklem de dâhil olmak üzere, herhangi bir ögesi bulun-
mayan, söylenmek istenenin, dinleyenin anlay›fl›na b›rak›ld›¤› cümle türüdür.

• Uygun ad›m, marfl!
• Arfl ileri arfl yi¤itler, vatan imdad›na!
• Dikkat! (Dikkat ediniz, yerine)
• Bir yarar› yok ama... (bir kez daha deneyelim)
• Çi¤ yemedim ki... (karn›m a¤r›s›n)

Anlam›na Göre Cümleler
Anlamlar›na göre cümleler, olumlu cümle, olumsuz cümle; soru cümlesi, emir
cümlesi, ünlem cümlesi, dilek cümlesi fleklinde s›n›fland›r›labilir. Cümlelerde an-
lamca kabul edilebilirlik ve gramerce kabul edilebilirlik fleklinde iki olgudan söz
etmek gerekiyor. Kufllar, otomobil kullan›yor cümlesi, gramer bak›m›ndan do¤ru-
dur, kabul edilebilir; ancak fliir gibi özel kullan›mlar›n d›fl›nda, anlamca kabul edi-
lemez. Anlam özelliklerine göre cümleleri flu flekilde aç›klayabiliriz:

Olumlu ve Olumsuz Cümle
Yüklemin bildirdi¤i yarg›ya göre, olumlu ve olumsuz cümleleri yap› ve anlam ba-
k›m›ndan iki boyutta ele alabiliriz. Bir cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuz
olabilir veya biçimce olumsuz bir cümle anlamca olumlu olabilir. Seni ne kadar
sevdi¤imi bilemezsin cümlesinde olumsuz çekimli yüklem bulunmas›na karfl›n,
cümle anlamca olumludur. Hatta biçimce ve anlamca olumlu bir cümle vurgu, ton-
lama, hatta durgu ve durak gibi parçalarüstü ses birimleri arac›l›¤›yla olumsuz du-
ruma getirilebilir. Örne¤in yukar›daki Seni ne kadar sevdi¤imi bilemezsin cümlesi-
nin f›s›lt›l› bir tonla söylenmesi durumunda gerçek anlamda olumsuz bir cümle or-
taya ç›kar. 

Eylem cümlelerinde olumsuzluk genellikle, yükleme “-mA-” olumsuzluk eki getirilerek ad
cümlelerinde ise olumsuzluk sözleriyle yap›l›r. Ancak “ne...ne” olumsuzluk ba¤lac›yla
ba¤lanan cümleler, biçim bak›m›ndan olumlu görünse de anlamca olumsuzdur.

Soru Cümlesi
Soru sözcükleri, soru eki, tonlama vb. yollarla oluflturulan ve herhangi bir cevap
beklenen cümle türüdür. Ancak biçimce soru cümlesi gibi görülen her cümle soru
cümlesi de¤ildir veya biçimce soru cümlesi olmayan bir cümle tonlama vb. yollar-
la soru cümlesi hâline getirilebilir. Bu tür cümleleri belirlemenin yolu, sorunun ce-
vap isteyip istemedi¤idir. 

Emir Cümlesi
Emir cümlesi, yap›lmas› istenen ya da istenmeyen eylemleri ifade eden ve genel-
likle yüklemi emir kipiyle oluflturulan cümle türüdür. Emir biçimindeki cümleler
emir, komut, dilek, tavsiye, ö¤üt, güven hatta yalvarma ifade edebilir. Gramer ola-
rak emir cümlesi görünümündeki herhangi bir cümle, anlam bak›m›ndan emir ni-
teli¤i tafl›mayabilir. Kimi zaman da gramerce emir cümlesi olmayan cümle emir ni-
teli¤i tafl›yabilir.
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Ünlem Cümlesi
Ünlemle yap›lan veya ünlem ifade eden cümledir. Ünlem cümlelerinde mutlaka bir
düflüncenin anlat›lmas› gerekmez. Ünlem cümlelerinde as›l olan sevinç, mutluluk,
ac›, özlem, öfke, coflku, heyecan vb. duygular›n dile getirilmesidir. Ne efsunkâr
imiflsin ah, ey didar-› hürriyet! (Ne büyülüymüflsün ah ey özgürlü¤ün yüzü!)

Afla¤›daki cümlelerin basit ve ayr›nt›l› çözümlemesini yap›n›z.

‘Ah›r›n avlusunda oynarken afla¤›da, gümüfl sö¤ütler alt›nda görünmeyen derenin hüzünlü
fl›r›lt›s›n› iflitirdik. Evimiz, iç çitin büyük kestane a¤açlar› arkas›nda kaybolmufl gibiydi.’
(Kafla¤›, Ömer Seyfettin) 
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EV‹N HÂLLER‹

Evin yal›n hâli 

‹ster cüce, ister dev 

Camlar›nda perde yok 

Bombofl, ev.

Evin -i hâli, sabah, 

Geciktiniz haydi! 

Uykular›n tatland›¤› sularda 

B›racaks›n›z evi. 

Evin -e hâli, gün boyu, 

Ha gayret emektar deve! 

S›rt›n›zda y›llar›n yorgunlu¤u 

Akflam erkenden eve. 

Evin -de hâli, saadet, 

Is›nmak ocaktaki alevde 

Sönmüfl y›ld›zlara karfl› 

Ifl›klar varsa evde. 

Evin -den hâli, uzaks›n›z, 

Hattâ içinde yaflarken 

Aflklar›n, ölümlerin omzunda 

Ayr›lmak varken evden.
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Biçim bilgisini ve biçim bilgisi ile ilgili temel kav-

ramlar› tan›mlayabilmek

Biçim bilgisi, sözcüklerin ve eklerin yap›lar›n› ve
bu yap›lar›n çözümlenmesini, eklerin çekim sü-
reçlerini ele alan dil bilgisi ve dil bilim çal›flmas›-
d›r. Biçim bilgisinin temel kavramlar›ndan biri
biçimbirimdir. Biçimbirim, geleneksel dil bilgi-
sindeki sözcük ve ek kavramlar›n› içerir. Görev
ve ifllevini bir baflka biçimbirime ba¤l› olmaks›-
z›n yapabilenlere ba¤›ms›z biçimbirim, görev ve
ifllevlerini ancak bir baflka biçimbirime eklendik-
leri zaman yerine getirebilenlere de ba¤›ml› bi-

çimbirim ad› verilir. Örne¤in aç›k ö¤retim tamla-
mas›nda aç-, aç›k, ö¤ret-, ö¤retim ba¤›ms›z bi-
çimbirimlerdir; ancak -(I)k, -(i)m tek bafllar›na
kullan›lamad›klar›ndan ba¤›ml› biçimbirimlerdir.
Ba¤›ml› biçimbirimler herhangi bir sözcü¤e ekle-
nirken eklendikleri sözcüklerin ses özelliklerine
göre farkl› biçimlerde gerçekleflebilirler. Örne-
¤in, meslek yapan -CI, -CU ünlüyle ve ötümlü
ünsüzle biten sözcüklere -cI, -cU ile, di¤er du-
rumlarda - çI, -çU fleklinde eklenir. -CI, -CU ba-
¤›ml› biçimbirimlerin ünlüleriyse, eklendikleri
ba¤›ms›z biçimbirimlerin son hecesindeki ünlü-
ye göre biçimlenir. Son hecedeki ünlü esas ol-
mak üzere eklenme artl›k-önlük ve düzlük-yu-
varlakl›k uyumuyla -ç›/-çi, -çu/-çü fleklinde ger-
çekleflir. Bu biçimlerin her birine de¤iflken biçim

ad› verilir. Türkçede bir ba¤›ml› biçimbirimin en
çok sekiz de¤iflken biçimi olabilir. Kimi biçimbi-
rimler çok eski dönemlerden bugüne ulaflm›fl ve
genellikle yaln›zca bir veya birkaç sözcükte bu-
lunuyor veya iyelik ekleri ile ad durum ekleri
aras›nda türeyen zamir n’si ad› verilen öge gibi
çekimlenme s›ras›nda ortaya ç›k›yor olabilir. Bu
tür biçimbirimlere fosil biçimbirim ad› verilir.
Bunlardan baflka kök, gövde ve taban kavramla-
r›na da k›saca de¤inelim. Kök, kendisinden daha
küçük anlaml› parçaya bölünemeyen, gövde ye-
ni sözcük türetmeye yarayan ek alm›fl yap›, ta-

ban ise eklerin üzerine eklendikleri yap›lard›r.
Örne¤in ok sözcü¤ü kök, okçu sözcü¤ü ise göv-
dedir. Ok ayn› zamanda okçunun taban›d›r.

Biçim bilgisinin temeli olan sözcükleri ve ekleri

yap›, görev ve tür bak›m›ndan ay›rt edebilmek

Sözcükler geleneksel dil bilgisinde yap› bak›m›n-
dan türemifl ve birleflik sözcükler olmak üzere iki
ana kategoriye ayr›l›r; ancak bunlar›n d›fl›nda
özellikle Bat› dillerinden yap›lan kopyalar arac›l›-
¤›yla k›rpma, k›saltma, karma vb. birçok sözcük
üretme yoluyla da yeni sözcükler yap›lmaktad›r. 
Türkçede sözcükler baflka dillerdeki s›n›fland›r-
malara benzer flekilde çok genel olarak ad soylu

sözcükler, eylemler ve edatlar olmak üzere üçe
ayr›lmaktad›r. Bu geleneksel s›n›fland›rmaya gö-
re ad soylu sözcüklerin içinde adlar, s›fatlar,

zarflar ve zamirler; edatlar›n içindeyse ünlem-

ler, ba¤laçlar ve son çekim edatlar› yer almakta-
d›r. Ancak bu s›n›fland›rman›n da ünlemlerin ad
soylu sözcüklere yak›nl›¤› gibi eksiklikleri ve tu-
tars›zl›klar› vard›r. Türkçede sözcüklerin türleri
söz dizimindeki ifllevlerine ve görevlerine ba¤l›-
d›r. Güzel sözcü¤ü, Güzeli severim cümlesinde
ad, güzel çocuk tamlamas›nda s›fat, Güzel ko-

nufluyor cümlesinde zarf, Güzel! ifadesinde ise
ünlem olarak kullan›lm›flt›r. 
Türkçede edatlar, ba¤laçlar, ünlemler donmufl
sözcüklerdir, bu sözcükler ancak özel durumlar-
da ek alabilirler. S›fatlar, zarflar da çekime elve-
riflli de¤ildir. Zamirler de çekime pek girmez. Bu
durumda, Türkçenin ekleri ad ve eylem kök ve
gövdelerine eklenerek ya yeni sözcükler yapar
ya da sözcüklerin birbirleriyle ve yüklemle iliflki-
sini sa¤larlar. Bu durumda yap›m ve çekim ekle-
rinden söz edebiliriz. 
Yap›m ekleri ad ve eylem yaparlar. Adlar yine
adlardan ya da eylemlerden, eylemler de ayn›
flekilde adlardan ya da yine eylemlerden eylem
yaparlar. Adlara gelen çekim eklerine ad çekim

ekleri; eylemlere gelen çekim eklerine ise eylem

çekim ekleri ad› verilir. 
Ad çekim ekleri; iyelik, ad durum ekleri, ço¤ul
eki, aitlik eki, soru eki ve ek eylemlerdir. 
Eylemlere gelen çekim ekleri ise haber ve tasar-
lama kipleri, eylemsiler (fiilimsi) yani s›fat-fiiller
ve zarf-fiiller, isim-fiiller (mastar), kifli (flah›s)
ekidir. 
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Ad ve eylemlerin çekime girme süreçlerini aç›kla-

yabilmek

Adlar yukar›da s›ralanan ekler arac›l›¤›yla söz di-
zimine dâhil olur. Ad çekiminde, ad köklerine
öncelikle çokluk eki, ard›ndan iyelik eki, iyelik
ekinin ard›ndan ilgi eki gelebilir. Soru eki ise en
sonda yer al›r. Belirlenen s›ralamay› Paralar›m›-

z›n m›? ifadesinde görebilirsiniz. Çekim eklerin-
den sonra yap›m eki gelemez. Ancak gündelik

ve ondal›k sözcüklerinde bulunma durumu eki -
da’dan sonra yap›m eki -l›k ’›n geldi¤i görülüyor.
Bu özel nedeni olan bir istisnad›r. 
Eylemler de çekime eylem çekim ekleriyle girer.
Eylem tabanlar›na öncelikle kip ekleri, ard›ndan
birleflik çekimlerde, i- (imek) eyleminin belirli
geçmifl zaman, belirsiz geçmifl zaman ve flart çe-
kimlerinin ekleflmesiyle oluflan birleflik zaman

ekleri gelir. Kifli eklerinin yeri, eylem çekiminin
sonudur. Soru ekinin yeri, eylem çekiminde bi-
raz karmafl›kt›r. Belirli geçmifl zamanda Gittim

mi? örne¤inde oldu¤u gibi en sonda, belirsiz geç-
mifl zamanda Gitmifl miyim? örne¤inde oldu¤u
gibi zaman ekinden sonra, ancak kifli ekinden
öncedir. 

Cümle ve cümleyi oluflturan ögeleri, ögeleri olufl-

turan sözcük öbeklerini tan›mlayabilmek

Dil bilgisel düzeylerin en üst aflamas› söz dizimi,
çok karmafl›k iliflkilerle bir araya gelen sözcükler
ve/veya sözcük öbeklerinin oluflturdu¤u cümle
ögelerine ve bu ögelerin bir araya gelmesiyle bi-
çimlenen cümle temelinde ele al›n›r. 
Anlat›m›n temeli, yarg›y› tafl›yan cümledir. Ancak
flu ana de¤in cümlenin tam bir tan›m› yap›lama-
m›flt›r. ‘Tam bir düflüncenin ifadesi’ veya en az
bir yüklemden oluflan yap› gibi tan›mlar veya
cümlenin varl›¤› için asgari flart bir çekimli eylem
veya ek eylemden oluflan yüklemdir gibi aç›kla-
malar da Eve gidecek misin? sorusuna verilebile-
cek Evet! veya Hay›r! cevaplar›n›n cümle say›l›p
say›lamayaca¤›, cümle de¤erinde olup olmad›¤›
vb. sorular›n›n ortak kabul gören cevab› bulun-
mad›¤›ndan sorun tam olarak çözülememektedir. 
Cümle belirli dizilifllerdeki ögelerden oluflur.
Türkçe özne tümleç/nesne ve yüklem fleklinde
dizilen; özne düflürebilen ve yaln›zca yüklemle
kurulabilen söz dizimsel özelliklere sahiptir. Öz-
ne, (nesne), tümleç ve yüklem Ben yar›n seni

otomobilimle memleketime götürece¤im cümle-

sinde oldu¤u gibi, çekimli tek sözcüklerden olu-
flabilir. Ancak duygu ve düflüncelerin cümlede
tam olarak aktar›labilmesi için ayr›nt›lar› ortaya
koyan baflka sözcüklere ihtiyaç vard›r. Örne¤in
yukar›daki cümlede yer alan memleketime do-
layl› tümlecini veya yer tamlay›c›s›n› uzun za-

mand›r gitme, görme f›rsat› bulamad›¤›m, Do¤u

Karadeniz’in en güzel kentlerinden biri olan

memleketime örne¤inde oldu¤u gibi çok daha
ayr›nt›l› biçimde sözcük öbekleriyle betimleyebi-
liriz. Türkçedeki tamlamalar, edat gruplar›, s›fat-
fiiller, zarf-fiiller vb. sözcük öbekleri belirli say›-
dad›r; ancak hâlâ keflfedilmeyi bekleyen sözcük
öbekleri bulunabilir. 

Cümleleri s›n›fland›rabilmek ve dil bilgisel olarak

çözümleyebilmek

Türkçede cümlelerin s›n›fland›r›lmas› söz dizi-
minin en karmafl›k konular›ndan biridir. Kimi
s›n›fland›rmalar, pratik kullanma imkân› sa¤la-
yamayacak derecede ayr›nt›l› ve karmafl›k, kimi
s›n›fland›rmalar da tüm cümleleri içine alama-
yacak derece basit olmaktad›r. Bununla birlikte
geleneksel olarak Türkçe cümleleri yap›lar›na
göre basit cümle, birleflik cümle, s›ral› cümle,

ba¤l› cümle; yüklemin türüne göre ad cümlesi,

eylem cümlesi; yüklemin yerine göre kurall›

(düz) cümle, devrik cümle, kesik cümle; anla-
m›na göreyse olumlu cümle, olumsuz cümle,

soru cümlesi, emir cümlesi, ünlem cümlesi

olarak s›n›fland›rabiliriz.

3
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1. Arapça kökenli ‘kâtip, mektup, kitap’ sözcükleri ay-
n› kökten vezin ad› verilen çeflitli kal›plarla (ktb=yaz-
mak) türemifltir. Bu tür bir türetim, biçim bilgisinde han-
gi terimle ifade edilebilir?

a. Sondan eklenme 
b. Birlefltirme 
c. ‹ç de¤iflim 
d. ‹ç eklenme 
e. Kesme

2. “Çözebilece¤inden” ifadesi hangi seçenekte tam ve
do¤ru olarak çözümlenmifltir?

a. Çöze-bil-ece-¤i-n-den
b. Çöz-e-bil-ece¤-i-n-den 
c. Çöz-ebil-ece¤-i-n-den
d. Çöz-e-bil-ece¤-in-den 
e. Çöz-e-bi-l-ece¤-in-den

3. “Ben bu iflin böyle sonuçlanaca¤›n› dünden tahmin
etmifltim.” cümlesindeki alt› çizili sözcüklerin türlerinin
do¤ru s›raland›¤› seçene¤i iflaretleyiniz. 

a. Zamir, s›fat, ad, zarf, zarf, ad, ad
b. Ad, ad, ad, zarf, ad, ad, yüklem
c. Ad, zamir, s›fat, ad, zarf, ad, eylem
d. Zamir, s›fat, ad, zarf, zarf, ad, eylem 
e. Ad, zamir, s›fat, ad, edat, ad, eylem

4. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi kas›tl› yaratma yo-
luyla yap›lm›fl bir sözcüktür?

a. Uygar 
b. Uçak
c. Biliflim
d. Bilgisayar
e. Yaz›l›m

5. “Bu geçmifl ça¤› yaflarken hep o günlerin havas›n›
düflündüm.” cümlesinde kaç adet belirtme (yükleme)
durumu eki vard›r?

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3
e. 4 

6. Afla¤›dakilerden hangisi türemifl bir kelimedir?
a. K›l›k
b. Kelebek
c. Yem
d. Yürek
e. B›y›k

7. “Yaflas›n!” cümlesiyle ilgili olarak afla¤›dakilerden
hangisi söylenemez?

a. Sadece yüklemden oluflur. 
b. Yüklem ad kökünden türemifltir. 
c. Addan eylem yapma eki vard›r. 
d. 3. tekil kifli emir eki vard›r. 
e. Yüklem geçiflli bir fiildir.

8. “ba¤r› yan›k” ifadesi hangi sözcük öbe¤idir?
a. Belirtme grubu
b. Dayanma öbe¤i 
c. Ad tamlamas› 
d. S›fat tamlamas›
e. Belirtisiz ad tamlamas›

9. “Bin y›ldan uzun bir gecenin bestesidir bu.” dizesin-
de yüklem hangisidir?

a. Bestesidir bu 
b. Uzun bir gecenin bestesidir 
c. Bin y›ldan uzun bir gece 
d. Bin y›ldan uzun bir gecenin bestesidir 
e. Bu

10. “Seni uzaktan sevmek aflklar›n en güzelidir.” dize-
sinde özne ve yüklem, s›ras›yla, hangi sözcük öbekle-
ridir?

a. Eylem grubu-belirtili ad tamlamas›
b. S›fat tamlamas›-s›fat tamlamas›
c. Zarf-fiil öbe¤i-ad tamlamas›
d. S›fat-fiil öbe¤i-ad tamlamas›
e. S›fat tamlamas›-ad tamlamas›

Kendimizi S›nayal›m
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Dil Bir Dünyad›r 

Dille dünyalar kurulur. Edebiyat dedi¤imiz fley de bu-
dur asl›nda: Dil ile yeni, bilinmedik bir dünya kurmak.
Dil yaln›zca edebiyat için de¤ildir, hayat›n her alan›nda
ona gereksiniriz. Evde, iflte, okulda, insanlar aras›ndaki
iletiflimin temel gerecidir dil. Derdini anlatabilmek, kar-
fl›ndakini anlayabilmek dille olanakl›d›r.
…… Diller uluslar›n onurudur. Büyük uluslar en çok
dillerinin zenginli¤iyle övünürler. O dille yarat›lm›fl ya-
p›tlarla gururlan›rlar. Yunanistan’›n dünya üzerindeki
sayg›nl›¤›n›n temelinde yeryüzünün ilk büyük yap›tlar›-
n›n bu dille verilmifl olmas› yatar.
Dil dura¤an, donuk bir yap› de¤il. Hayat›n ve dünyan›n
de¤iflimleri dilleri de etkiliyor. Kimi diller yeni kavram-
larla, deyifllerle, geliflip zenginleflirken, yeni gereksi-
nimleri karfl›layamayanlar baflka dillerin sözcükleriyle
bo¤uluyor, yoksullafl›yorlar.
……. Dil, sürekli büyüyen canl› bir varl›k gibi emek, ifl-
lenmek, geliflmek istiyor. “Türkçe a¤z›mda annemin

sütüdür” diyen Yahya Kemal’den yüz y›l sonra fliir di-
linin daha gerilere sürüklenmesini anlayabilmek çok
güç. Bu noktada da dil bilimcilere, yazarlara büyük gö-
rev düflüyor. ….... “Sözcüklerin içinde kufllar vard›r

öter” der Sabahattin Kudret Aksal. Dilin bu zengin
ezgilerini duyabilmek için bir yol nitelikli edebiyat ürün-
leriyse, bir baflkas› da (bu) nitelikli kitaplar›n k›lavuzlu-
¤unda yol almakt›r.

Turgay Fiflekçi
(K›salt›lm›flt›r)

Kaynak: www.cumhuriyet.com.tr (18 May›s 2011)

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biçim Bilgisi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Ekleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sözcüklerin S›n›fland›r›l-
mas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biçim Bilgisi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkçenin Ekleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sözcük Yap›m›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise  “Söz Dizimi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Söz Dizimi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Söz Dizimi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Söz Dizimi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

Yaflam›n ‹çinden

“

”

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

S›fatlar, adlar› çeflitli yönlerden niteleyen ve belirten
sözcüklerken; zarflar eylemleri, s›fatlar› ya da baflka
zarflar› niteleyen ve belirten sözcüklerdir.

S›ra Sizde 2

‘Dilin millî ve zengin olmas›, millî hissin geliflmesinde
bafll›ca amildir. Ülkesini, yüksek istiklalini korumas›n› bi-
len Türk milleti, dilini de yabanc› diller boyunduru¤un-
dan kurtarmal›d›r.’ (Atatürk). Bu vecizede yer alan ad ve
eylemleri yap› ve çekim bak›m›ndan çözümleyelim.

dilin 

dil: ad kökü
-in: ilgi durumu eki

olmas›

ol-: eylem kökü
-ma: eylemden ad yapma eki
-s›: 3. tekil kifli iyelik eki

hissin

his(s): ad kökü
-in: ilgi durumu eki
geliflmesinde

gel-: eylem kökü
-(i)fl-: eylemden eylem yapma eki
-me: eylemden ad yapma eki
-si: 3. tekil kifli iyelik eki
-n-: zamir n’si
-de: bulunma durumu eki

bafll›ca

bafl: ad kökü
-l›: addan ad yapma eki
-ca: eflitlik durumu eki

amildir

amil: ad
-dir: bildirme eki

ülkesini

ülke: ad kökü
-si: 3. tekil kifli iyelik eki
-n-: zamir n’si
-i: belirtme/yükleme 
durumu eki

yüksek

*yükse- (krfl. yüksel-): eylem kökü
-k: eylemden ad yapma eki

istiklalini

istiklal: ad kökü
-i: 3. tekil kifli iyelik eki
-n-: zamir n’si
-i: belirtme/yükleme durumu eki

korumas›n›

koru-: eylem kökü
-ma-: eylemden ad yapma eki
s›: 3. tekil kifli iyelik eki
-n-: zamir n’si
-i: belirtme/yükleme durumu eki

bilen

bil-: eylem kökü
-en: s›fat-fiil eki

milleti

millet: ad kökü
-i: 3. tekil kifli iyelik eki

dilini

dil: ad kökü
-i: 3. tekil kifli iyelik eki
-n-: zamir n’si
-i: belirtme/yükleme durumu eki

yabanc›

yaban: ad kökü
-c›: addan ad yapma eki

dillerin

dil: ad kökü
-ler: ço¤ul eki
-in: ilgi durumu eki

boyunduru¤undan

boyun: ad kökü
-duruk: addan ad yapma eki
-u: 3. tekil kifli iyelik eki
-n-: zamir n’si
-dan: uzaklaflma durumu eki

kurtarmal›d›r

kurtar-: eylem kökü
-mal›: gereklilik kipi
-d›r: bildirme eki

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

Kalem k›r›ld›, tipik bir edilgen cümle örne¤idir. Burada
yal›n durumda yer alan özne, k›r›lma ifllemine maruz
kalan nesne durumunda olmas›na karfl›n sözde özne
olarak adland›r›lmaktad›r. Ancak k›r›lma eylemine yol
açan›n kalem olmad›¤›n›, kalemin, yüklemde yer alan
eyleme maruz kald›¤›n› biliyoruz.
Bugün gelecek cümlesinde anlamca belirsizlik bulun-
du¤undan ad kökenli bugün sözcü¤ünün yüklemi nite-
lemesi durumunda zarf görevinde bulundu¤unu görü-
yoruz. Bugün sözcü¤ünün, anlam biraz zorlanarak da
olsa, özne görevinde bulunmas› durumunda sözcük tü-
rü ad olacakt›r.
Gazete ald›m cümlesinde yüklem ald›m sözcü¤üdür.
Kifli ekinden öznenin ben oldu¤unu anl›yoruz. Yüklem
kümesindeki, yani eylem, kip eki, kifli eki vd. eklerin
bulundu¤u kümedeki eylem geçifllidir. Yüklemin eyle-
mi geçiflli oldu¤una göre ne, kim, nere veya neyi, kimi,

nereyi sorular›ndan birinin cevab›n› ister. Gazete yal›n
durumda bulundu¤undan yükleme sorulan ne sorusu-
nun cevab›d›r. Ne sorusu da belirtisiz nesneye iflaret
eder.
Eklerin anlam ve ifllevlerinde kayma, s›k görülen bir dil
özelli¤idir. Baflka bir deyiflle çok bilinen, kullan›m s›k-
l›¤› yüksek eklerin daha az kullan›lan hatta as›l ifllevin-
de oldukça farkl› baflka ifllevleri de bulunabilir. ‹lk cüm-
lede yer alan mi soru sormamakta, aksine bilinen bir
özelli¤i güçlendirici bir yap› ifllevinde kullan›lmaktad›r.
Yinelenen güzel s›fatlar›n› birlefltiren mi burada art›k
soru eki de¤ildir. 
‹kinci cümlenin sonunda yer alan mi ise soru iflleviyle
kullan›ma tipik bir örnektir. 
Son cümle anlam bak›m›ndan Roma imparatoru Se-
zar’›n kendisine suikast yapanlar›n aras›nda evlatl›¤›
Brutus’u da görünce dile getirdi¤i ileri sürülen bu söz-
de mi’nin soru sormaktan çok derin bir flafl›rma duygu-
sunu dile getirdi¤i anlafl›l›yor. Ek, dizim bak›m›ndan da
soruya muhatap olan kifliyi temsil eden cümle ögesine
yöneliyor.
‹lk örnek bir s›fat tamlamas›d›r. Dam ad›na, bulunma
eki ile eklenen -ki, s›fat yapmakta ve bu s›fat da ke-

manc› ad›n› nitelemektedir. ‹kinci örnekte ise -ki, bu
kez kendisinden önceki ad ögesine ilgi durumu ekiy-
le eklenmekte, ancak bu kez ad› niteleyecek bir s›fat
de¤il, cümlede özne görevinde bulunan bir zamir
oluflturmaktad›r.
Son sorunun yan›t› “güzeldiyse” örne¤iyle verilebilir.

S›ra Sizde 4

Bat›l›laflt›ramad›klar›m›zdan m›s›n›z?
bat-: eylem kökü
-›: eylemden ad yapma eki
-l›: addan ad (s›fat) yapma eki
-la-: addan eylem yapma eki
-fl-: eylemden eylem yapan ifltefllik eki. Ancak bu söz-
cükte ifltefllik ifllevini yitirmifltir.
-t›r-: eylemden eylem yapan ettirgenlik eki
-ama-: olumsuz yeterlik eki
-d›k: s›fat-fiil eki
-lar-: çokluk eki
-(›)m›z: 1. ço¤ul kifli iyelik eki
-dan: uzaklaflma durumu eki
m›: soru ‘eki’
-s›n›z: ikinci ço¤ul kifli eki.

S›ra Sizde 5

Cümlelerden ilki bir eylem cümlesi, ikincisi ise ad
cümlesidir.

1. Cümlenin çözümü

Ah›r›n avlusunda oynarkenZARF TÜMLEC‹ afla¤›da, gümüfl

sö¤ütler alt›nda görünmeyen derenin hüzünlü fl›r›lt›s›-

n›BEL‹RT‹L‹ NESNE iflitirdik.YÜKLEM

Bu cümle, yap›s›na göre basit, yüklemine göre eylem,
yüklemin ve ögelerin yerine göre kurall›, anlam›na gö-
re olumlu bir cümledir. Cümle, gizli özne (biz), zarf

tümleci ve belirtili nesne ile yüklem ögelerinden olufl-
maktad›r. Zarf tümleci ve belirtili nesnede iç içe sözcük
öbekleri yer almaktad›r. Önce zarf tümlecini çözelim:
Öbekte zarf-fiil eki alm›fl bir eylem, öbe¤in yüklemi du-
rumundad›r. Ah›r›n avlusunda ise öbe¤in (cümlecik)
dolayl› tümlecidir (yer tamlay›c›s›). -da ekini ve zamir
n’sini ç›kard›¤›m›z zaman kalan ah›r›n avlusu belirtili
ad tamlamas›d›r. Ah›r, tamlayan, -›n tamlayan, yani ilgi
durumu eki; avlu, tamlanan, -s› tamlanan, yani üçüncü
tekil kifli iyelik ekidir. Söylediklerimizi basit bir ak›fl ile
tekrarlayal›m:

Zarf tümlecinin çözümü

‘Ah›r›n avlusundaDT oynarkenY < Ah›r›n avlusunda oy-
nar i-ken’ 

oynarken (< oynar i-ken) yan cümle 
ah›r›n avlusu: belirtili ad tamlamas›
ah›r: tamlayan
-›n: tamlayan eki (ilgi durumu eki)
avlu: tamlanan
-su: tamlanan eki (üçüncü tekil kifli iyelik eki)
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Belirtili nesnenin çözümü

afla¤›da, gümüfl sö¤ütler alt›nda görünmeyen derenin

hüzünlü fl›r›lt›s›n›

fiimdi cümlenin belirtili nesnesinde yer alan sözcük
öbeklerini belirleyelim. Öncelikle yukar›daki gibi zamir
n’sini ve yükleme durumu eki - ›’y› ç›kartal›m:

afla¤›da, gümüfl sö¤ütler alt›nda görünmeyen derenin

hüzünlü fl›r›lt›s›: belirtili ad tamlamas›

Bu öbe¤in sonunda tamlanan eki -s› (3. tekil kifli iyelik
eki) bulundu¤una göre bir tamlamadan söz edebiliriz.
Tamlaman›n tamlayan› ilgi durumu ekinin bulundu¤u
öbek, tamlanan ise bundan sonraki öbek olacakt›r.

afla¤›da, gümüfl sö¤ütler alt›nda görünmeyen derenin:

tamlayan

Tamlaman›n tamlayan ekinin öbekten ç›kar›lmas› duru-
munda s›fat tamlamas› bulundu¤u görülmektedir. 

hüzünlü fl›r›lt›s›: tamlanan

Tamlanan bir s›fat tamlamas›d›r.

hüzünlüs›fat fl›r›lt›ad

fiimdi yukar›da asl›nda bir s›fat tamlamas› olan tamlaya-
n› çözümlemeye devam edelim:

afla¤›da, gümüfl sö¤ütler alt›nda görünmeyentamlayan/s›-

fat dere tamlanan/ad: s›fat tamlamas›

S›fat tamlamas›n›n s›fat›, bir s›fat-fiil grubudur. Demek
ki burada bir yard›mc› cümleden veya cümlecikten söz
edebiliriz. Yard›mc› cümlenin bir yüklemi ve iki dolay-
l› tümleci bulunmaktad›r.

afla¤›da,1.dolayl› tümleç gümüfl sö¤ütler alt›nda2.dolayl› tüm-

leç görünmeyenyan cümle: s›fat-fiil öbe¤i

Yukar›daki cümlecikte ikinci dolayl› tümlecin de bir
sözcük öbe¤i oldu¤unu görüyoruz. Bu öbekteki -da ve
zamir n’si ç›kar›ld›¤›ndan geride kalan bir belirtisiz ad
tamlamas›d›r.

gümüfl sö¤ütlertamlayan alt›tamlanan: belirtisiz ad tamla-
mas›

Belirtisiz ad tamlamas›n›n tamlayan›n›n da bir s›fat tam-
lamas› oldu¤u görülüyor.

gümüfls›fat sö¤ütlerad: s›fat tamlamas›

2. Cümlenin çözümü

‘EvimizÖZNE iç çitin büyük kestane a¤açlar› arkas›nda

kaybolmufl gibiydi.YÜKLEM

Bu ad cümlesi özne ile yüklemden oluflmaktad›r. Özne
asl›nda (bizim) evimiz fleklinde bir belirtili ad tamlama-
s›n›n (iyelik öbe¤i) tamlayan› düflmüfl biçimidir. Yük-
lem, ad öbe¤ine gelen yüklemlefltirici diyebilece¤imiz
Türk dil bilgisi yaz›n›nda ek eylem olarak nitelenen i-

eyleminin belirli geçmifl zaman›n›n, yani idi’nin eklefl-
mifl biçimidir. Orta hecede kalan i- vurgusuzluktan düfl-
müfltür; d›fl görünüflte belirli geçmifl zaman eki gibi ’nin
üstüne gelmifl gibi görünmektedir (-ydi). 

Yüklemin çözümü:

-(i)ydi: yüklemlefltirici (ek eylemin belirli geçmifl zama-
n› 3. tekil kifli)

iç çitin büyük kestane a¤açlar› arkas›nda kaybolmuflYar-

d›mc› öge gibiSon çekim edat›: edat öbe¤i

Edat öbe¤i bir son çekim edat› ile ona ba¤l› ad ögesin-
den oluflmaktad›r. Edat, ad ögesine yal›n durumda ba¤-
lanm›flt›r. Ad ögesinin ise belirsiz geçmifl zaman de¤il,
bir s›fat-fiil olmas› gerekiyor çünkü gibi edat› yaln›zca
adlarla birleflebilir. S›fat-fiilin bulunmas› durumunda bir
yan cümleden veya cümlecikten söz edebiliriz.

iç çitin büyük kestane a¤açlar›n›n arkas›ndaDolayl› Tüm-

leç kaybolmuflYan cümle: s›fat-fiil öbe¤i 

Dolayl› tümleç yapan bulunma ekini ve zamir n’sini
kald›rd›¤›m›z zaman geride kalan öbek, ad tamlama-
s›d›r. 

iç çitin büyük kestane a¤açlar›n›n arkas›: belirtili ad tam-

lamas›
Yukar›daki belirtili ad tamlamas›n›n tamlayan› tekrar
bir belirtili ad tamlamas›d›r.

iç çitin büyük kestane a¤açlar›: belirtili ad tamlamas›

Belirtili ad tamlamas›n›n tamlayan› ve tamlanan› s›fat
tamlamas›d›r. 

içs›fat çitad: s›fat tamlamas›

büyüks›fat kestane a¤açlar›ad: s›fat tamlamas›

S›fat tamlamas›n›n tamlanan› ise belirtisiz ad tamlama-
s›d›r.

kestanead a¤açlar›ad: belirtisiz ad tamlamas›

Böylelikle iki cümleyi önce basit biçimde ögelerine ay›r-
d›k, ard›ndan ögeleri oluflturan sözcük öbeklerini tek
sözcük kalana de¤in çözümledik.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Söz varl›¤›n›n ne oldu¤unu ve nas›l olufltu¤unu saptayabilecek,
Söz varl›¤›n› oluflturan ögeleri aç›klayabilecek,
Türkçenin söz varl›¤›n›n yerini ve önemini de¤erlendirebilecek bilgi ve be-
ceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Söz varl›¤›
• Anlat›m gücü
• Kal›plaflmalar
• Deyim

• Atasözü
• ‹kileme
• Argo
• ‹liflki Sözleri

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N

Türk Dili-I Türkçenin Söz Varl›¤›
• G‹R‹fi
• TÜRKÇEN‹N ANLATIM GÜCÜ
• TÜRKÇEN‹N TÜRETME GÜCÜ
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G‹R‹fi
Türkçe, geçmifli bilinmeyen zamanlara uzanan, tarihin pek çok eski dili ve medeni-
yetiyle iliflkide bulunmufl, pek çok eski medeniyet dilinden sözcükler alm›fl ve on-
lara sözcükler vermifl, çok erken devirlerde dallan›p budaklanarak lehçelere ayr›l-
m›fl, farkl› co¤rafyalarda çeflitli medeniyetler üretmifl, günümüzde ise genifl bir co¤-
rafyada yaflayan iki yüz milyonun üzerindeki insan›n ana dilidir. Bu kadar de¤iflik
özelliklere sahip olan bir dilin söz varl›¤›, do¤al olarak bir çeflitlilik gösterecektir.
Bütün tarihini ve varl›¤›n› belirli ve s›n›rl› bir co¤rafyada yaflayan bir dil ile Türkçe
gibi “k›rk kap›ya k›rk de¤nek vurarak” yaflam›fl bir dilin söz varl›¤›n›n çok çeflitlilik
göstermesi ve farkl› olmas› gayet anlafl›labilir ve olmas› gereken bir durumdur.

Türkçenin ya da herhangi bir dilin söz varl›¤› denildi¤inde, yaln›zca o dilin söz-
lü¤ünde yer alan sözcükler de¤il; deyimler, atasözleri, kal›p sözler, ikilemeler, te-
rimler, argo, iliflki sözleri gibi çeflitli anlat›m kal›plar› akla gelir. 

Bir dilin söz varl›¤›n›n incelenmesi, o dili konuflan insanlar›n tarihî maceras›n›
ve hangi milletlerle ne tür iliflkilerde bulundu¤unu ortaya koyaca¤› gibi, milletin
kültür ve düflünce dünyas› ile kavramlar dünyas›n› da gözler önüne serer ki dilci-
likte buna “dil içi dünya görüflü” denir. 

Bu ünitede bütün olarak Türkçenin de¤il, Türkiye Türkçesinin anlat›m yetene-
¤i ve söz varl›¤›, yani “dil içi dünya görüflü” üzerinde durulacakt›r. 

Söz varl›¤› yerine, söz da¤arc›¤›, sözcük da¤arc›¤›, kelime da¤arc›¤›, kelime hazinesi, ke-
lime kadrosu, kelime serveti gibi terimler de kullan›lmaktad›r.

TÜRKÇEN‹N ANLATIM GÜCÜ 
Bir dilin zenginli¤i ne sözcük say›s›n›n çoklu¤uyla, ne o dili konuflan insan say›s›-
n›n fazlal›¤›yla, ne de dilin konufluldu¤u co¤rafyan›n geniflli¤iyle ilgilidir. Dillerin
zenginli¤inin baflta gelen ölçüsü çeflitli duygu, düflünce ve kavramlar› anlatabilme
gücüdür. Duygu, düflünce ve kavramlar› dile getirebilmek için sözcük say›s›n›n
çok olmas› önemli olmakla birlikte, bundan daha önemlisi dilin sözcük türetme ve
soyutlama gücüdür. Dilin kurallar›na ve yap›s›na uygun sözcük türetmek ve so-
yutlamalar yapmak insanlar›n dil bilinciyle ilgilidir. E¤itimini yabanc› bir dille yap-
m›fl, ana dilini ancak günlük hayatta ve aile içi iletiflimde kullanan kiflilerde ana di-
li bilinci yeterince oluflamayaca¤› için bu kiflilerin türetme ve soyutlamalar› ço¤un-
lukla dilin kurallar›na uygun olmaz. Fakat hiçbir e¤itim almam›fl ve yabanc› bir di-

Türkçenin Söz Varl›¤›

Kavram: Bir nesnenin veya
düflüncenin zihindeki soyut
ve genel tasar›m›.

Soyutlama: Bir nesnenin
özelliklerinden veya
özellikleri aras›ndaki
iliflkilerden herhangi birini
tek bafl›na ele alan zihinsel
ifllem, gerçeklikte ayr›lamaz
olan› düflüncede ay›rma.
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lin bozucu etkisinden uzak kalm›fl, yaln›zca ana diliyle hayat›n› geçiren bir kiflinin
türetme ve soyutlamalar› ana dilinin kurallar›na genellikle uygun olur. Çünkü in-
san ile ana dili iliflkisi, henüz do¤madan bafllar ve insan›n hem zihin yap›s› hem de
ses organlar› ana dilinin mant›¤›na ve ses sistemine göre oluflur. Ana dilinin olufl-
turdu¤u bu zihin sistemi, kiflinin gördü¤ü e¤itime ba¤l› olarak geliflir ya da körelir.

Ana dilinden baflka bir dili ö¤renme durumuyla karfl›laflan bir kiflinin beyni ön-
celeri direnç gösterir; ancak zaman geçtikçe durumu kabullenir. Bu direnmenin
nedeni de yine ana dilinin insan mant›¤›n› kendi yap›s›na göre kurgulam›fl olma-
s›d›r. Baflka dillerin y›k›c› etkilerinden uzak kalan insanlar›n zihnindeki bu kurgu
geliflerek devam eder. Çünkü insan yaflad›kça deneyimi artar ve bu da dil beceri-
lerine yans›r. Bir insan›n ana dilinin tüm imkânlar›n›n fark›nda olmas› ve onlar›
kullanmas›, hem o dilin içine do¤mas›yla hem de bütün e¤itimini o dille yapma-
s›yla çok yak›ndan ilgilidir.

Dil, insan deneyim ve birikimlerini kuflaktan kufla¤a aktararak insan›n, tarihî
olan bir varl›k haline gelmesini; ayr›ca plan ve programlar yap›p onlar› gelece¤e
aktarmas›yla da gelece¤i kurgulayan bir varl›k olmas›n› sa¤lar. Bu yüzden insanlar
ve toplumlar dilleriyle ve dillerinin içinde yaflarlar.

Birey için de toplum için de son derece önemli ve vazgeçilmez olan millî dil,
gerek kendi iç yap›s›ndaki geliflmelerle, gerekse d›flar›dan gelen etkilerle zaman
içerisinde anlat›m incelikleri kazan›r. Bu incelikler, insanlar›n hem karfl›l›kl› konufl-
malar›nda hem de yaz›lar›nda kullan›l›r ve bu da dile do¤al durumundan daha et-
kili bir anlat›m imkân› sa¤lar. Dilin, imkânlar›n› ve inceliklerini yetkin bir biçimde
kullan›p duygu ve düflüncelerini insanlar› etkileyebilecek bir üslupta aktarabilen
kifliler, o dilin sanatç›s› olurlar. Yani bir fliir, hikâye, roman vb. dile ve yazmaya da-
yal› sanat ürünlerinin iyi ve ak›c› olmas› büyük ölçüde yazar›n dili kullan›m›yla il-
gilidir. Dil kullan›m›, cümlelerin düzgün kurulmas› ya da noktalama iflaretlerinin
yerli yerinde kullan›lmas› demek de¤ildir. Dilin güzel kullan›m›; anlam incelikleri-
ne dikkat edilerek duygu ve düflüncelerin etkili bir biçimde ve dil kurallar›na uy-
gun olarak ifade edilmesidir. 

Sözcük, ilk ortaya ç›kt›¤›nda somut bir durum ya da kavram› karfl›layan tek an-
lama sahiptir. Zaman ilerledikçe sözcüklerde anlam genifllemeleri olur. Anlam ge-
nifllemesiyle ortaya ç›kan bu farkl› anlamlar, bugünkü sözlüklerde maddeler halin-
de s›ralan›r. Bir sözcü¤ün çok anlaml› olmas›, o sözcü¤ün kullan›lma s›kl›¤›yla
do¤rudan ilgilidir. Bu anlam farkl›l›klar›n› bilerek dili kullanmak da o dille sanat
eseri ortaya koyman›n basamaklar›ndan biridir.

Dil kullan›m›n›n dikkat edilmesi gereken bir di¤er boyutu da mecazl› anlat›m-
lard›r. Bir dilin söz varl›¤›n›n çeflitlenmesinde ve anlat›m gücünün artmas›ndaki en
baflta gelen unsur o dilin mecaz dünyas›d›r. Mecaz dünyas›n›n zenginli¤i, yetenek-
li sanatç›lar›n dili gelifltirmesiyle ilgili oldu¤u gibi bu zenginlik, sanatç›lar›n kendi-
lerini daha iyi ifade etmelerinin de esas›n› oluflturur. Yani burada karfl›l›kl› birbiri-
ni besleme söz konusudur.

Bir dilin anlatma gücünü oluflturan temel özelliklerinden biri de o dilin deyim
zenginli¤idir. Dillerin bir normal sözlükleri, bir de deyim sözlükleri olur. Çünkü
deyimler, bir dilin kullan›m›nda en az sözcükler kadar de¤erli ve gerekli yap›lar-
d›r. Dilin deyim varl›¤›ndan yeterince yararlanamayan bir sanatç›, kendi zaman›n›
afl›p gelecek kuflaklara kalacak eser b›rakamaz. Türkçenin son derece zengin bir
deyim dünyas› vard›r. Yüzy›llar›n birikimiyle oluflan bu kal›plaflm›fl sözler, Türk di-
linin etkili anlat›m›n›n temel unsurlar›ndan biridir.
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Mecaz: Bir kelimeyi veya
kavram› kabul edilenin
d›fl›nda baflka anlamlara
gelecek biçimde kullanma,
metafor.



‹nsan çok de¤iflik duygular üretebilen ve bu duygular› yans›t›p karfl›s›ndakini
de etkilemek isteyen bir varl›kt›r. ‹nsan›n duygular›n› aktarmas›n›n çeflitli yollar› ol-
sa da en temel yol, dil kullan›m›d›r. ‹nsan duygular›n› aktar›rken bir robot ya da
makineden ayr›lmakta, duygular›n› diline yans›tmaktad›r. Bu durum ise sözlükte
s›ralanan sözcüklere yeni anlam ve ifllevler yüklemeyi gerektirmektedir. 

Yukar›da belirtilenlerin d›fl›nda Türkçenin anlat›m gücüyle do¤rudan ilgili bir-
tak›m unsurlar vard›r. Bunlar afla¤›da ayr›nt›l› olarak anlat›lmaktad›r.

Türkçenin anlat›m gücünü art›ran ögeler nelerdir?

Deyimler
Deyimler anlat›ma aç›kl›k kazand›ran ve renk katan söz varl›¤› ögeleridir. Her di-
lin söz varl›¤›nda deyimler vard›r. Kimi deyimler belirli dillere özgü olsa da bunla-
r›n benzerleri baflka dillerde de görülebilir. Deyim kavram›n› karfl›lamak üzere Os-
manl› Türkçesinde darb›mesel, tabir, ›st›lah, temsil vb. terimler kullan›lm›fl; ancak
darb›mesel zamanla yaln›z atasözü kavram› için kullan›l›r olmufltur. Cumhuriyet
döneminde ise tabir ile deyim sözcükleri kullan›lm›fl, zaman geçtikçe deyim söz-
cü¤ü yerleflmifl ve bu kavram için tek sözcük durumuna gelmifltir.

Adland›r›lmas›ndaki çeflitlilik gibi, deyim tan›m›nda da çeflitlilik söz konusudur.
Konuyla ilgili çal›flma yapanlar›n aç›klamalar›ndan yola ç›karak deyim flöyle tan›m-
lanabilir: ‹ki veya daha fazla sözcükten oluflan, anlat›m gücünü art›rmak için az
çok mant›k d›fl›na kayan, gerçek anlam›ndan uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sa-
hip, baz› sözcükleri de¤iflmeyip baz›lar› de¤iflebilen, toplum taraf›ndan ortaklafla
benimsenen kal›plaflm›fl söz gruplar›d›r. Deyimler, anlam ö¤esi olarak incelendi-
¤inde, içerisindeki sözcükler ayr› ayr› de¤il, hepsi bir bütün olarak de¤erlendiril-
melidir. Bu yönüyle deyimler, t›pk› sözcükler gibi bir dilin sözlü¤ünün içerisinde
madde bafl› olarak yer almal›d›r. Yani bir baflka anlat›mla deyimler, sözcükler gibi,
sözlük maddesi olan anlam birimleridir.

Deyim ve Atasözü Aras›ndaki Fark
Deyimler ve atasözleri zaman zaman birbirine kar›flt›r›lmaktad›r. Bu iki kal›plaflm›fl
yap› aras›nda biçime ve anlama ba¤l› birtak›m farklar vard›r. Bunlar› flu flekilde s›-
ralayabiliriz:

1. Deyimler yarg› bildirmezler. Bir durumu, olay› ya da varl›¤› betimlemek,
aç›klamak, ifade etmek amac›yla etkili anlat›m›ndan yararlan›lan kal›plafl-
m›fl söz gruplar›d›r. Atasözü ise bir gözlem ve tecrübenin sonucunda orta-
ya ç›km›fl ve zamanla herkesçe benimsenmifl bir yarg›y› dile getirir. Baz›
deyimlerde yarg› bulunsa da genelde deyimler yarg›s›z ifadelerdir. K›saca
deyimler daha çok benzetme, k›yaslama yoluyla bir durumu aç›klamak;
atasözleri ise bir durum veya olay› tecrübeye dayal› bir yarg›ya ba¤lamak
amac›yla kullan›l›r.

2. Atasözleri de deyimler gibi kal›plaflm›fl ifadelerdir. Ancak kal›plaflman›n bi-
çiminde baz› farkl›l›klar vard›r. Atasözlerindeki kal›plaflma deyimlere göre
daha s›k›d›r. Deyimlerde yer alan kelimeler baflta, ortada ve sonda birtak›m
de¤ifliklikler gösterebilir.

3. Deyimler amaç bak›m›ndan da atasözlerinden farkl›d›r. Deyimlerin amac› bir
durumu ya da kavram› özel bir kal›p içinde çekici ve etkili bir anlat›mla belirt-
mek iken; atasözleri ö¤üt verme, yol gösterme ya da tecrübe aktarma amac› gü-
derler. Bu yönüyle baz› kal›p sözler her iki grupta da yer alabilir (Sinan, 2001:22).
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Deyimler ve Birleflik Sözcükler
Deyimlerle birleflik sözcükler yap› bak›m›ndan birbirine benzedikleri için zaman
zaman kar›flt›r›labilmektedir. Bu kar›flma daha çok iki sözcükten oluflan deyimler-
le birleflik sözcüklerde olmaktad›r. Deyimler ve birleflik sözcükler biçim özellikle-
ri bak›m›ndan farkl›d›r. Deyimi oluflturan iki sözcük kesinlikle bitiflik yaz›lmaz-
ken, birleflik kelimelerin bir k›sm› bitiflik yaz›l›r. Birleflik kelimeyi oluflturan iki ke-
lime aras›na baflka hiçbir ek ya da sözcük giremezken deyimde girebilir. Deyim-
leri oluflturan ikinci sözcük normal bir fiil olarak çekimlenir: Göz koydu, göz koy-
mufl, göz koyar vb. “Göz mü koyuyor?” kullan›m›nda da deyimin iki sözcü¤ü ara-
s›na soru edat› getirilmifltir. Birleflik sözcükte bu mümkün olmaz. Birleflik kelime-
yi oluflturan iki sözcük de de¤ifltirilemezken, deyimi oluflturan sözcüklerden biri
zaman zaman de¤ifltirilebilir. Anlam bak›m›ndan da bu iki yap› birbirinden farkl›-
d›r. Deyimler derin anlama sahip yap›lar iken, birleflik sözcüklerin böyle bir özel-
li¤i yoktur.

Deyimlerin Kayna¤›
Bir söz kal›b›, ilk olarak herhangi bir dil unsuru gibi, herhangi bir sebeple, herhan-
gi bir kifli taraf›ndan rastgele bir ifade olarak kullan›l›r. Dinleyenler taraf›ndan o
andaki duygu ortam›nda be¤enilen bu söz kal›b›, belki baz› de¤iflmelere de u¤ra-
yarak de¤iflik ortamlarda, de¤iflik kiflilerce, benzer sebeplerle tekrar edilir ve za-
man içerisinde ses ve anlam yönleriyle kal›plafl›p donuklaflarak insanlar›n dilinde
yayg›nlafl›r. Yaz› diline yans›yan deyimlerin yayg›nlaflma ve yaflama flans› hem da-
ha yüksektir hem de bu deyimler yaz› dilinin tutuculu¤u nispetinde daha s›k bir
kal›plaflmaya u¤rar. Yaz› diline yans›yamayan, konuflma dilinde kalan deyimler ise
hem daha k›sa ömürlü, hem de daha de¤iflken olur. Deyimlerin çok büyük bir k›s-
m› dilin konuflurlar›n›n ürünüdür. Çok az› ise baflka dillerden çeviri yoluyla olufl-
turulur.

Deyimlerin kaynaklar› aç›klan›rken s›k s›k toplumun farkl› kesimlerine ait be-
lirsiz tiplere gönderme yap›ld›¤› görülür. Bu tipler genellikle; adam›n biri, a¤a,
bakkal, bey, cad›, ç›rak, delikanl›, dervifl, dilenci, h›rs›z, kad›, köylü, memur, mol-
la, oduncu, padiflah, papaz, flehzade, fleyh, tüccar, usta vb.dir (Sinan, 2001: 37).

Deyimlerin ortaya ç›k›fl öykülerini ö¤renmek isterseniz ‹ki Dirhem Bir Çekirdek adl›
kitaptan yararlanabilirsiniz. (Pala, ‹., ‹stanbul: LM Kitaplar›, 2003)

Türkiye Türkçesinin Deyim Varl›¤›ndan Örnekler
Deyimler, kavramlarla iliflkilendirilerek s›n›fland›r›ld›¤›nda toplum için hangi kav-
ram›n daha meflgul edici oldu¤u da anlafl›lmaktad›r. Örne¤in bir sözlük “acele”
kavram›yla ilgili olarak flu deyimleri s›ralam›flt›r: Eli çabuk tutmak, bir ç›rp›da yap-
mak, s›ca¤› s›ca¤›na, bugünden tezi yok, aceleye gelmek, aya¤› üzengide, tez el-
den, atefl almaya gelmek, yel yeperek yelken kürek, mürekkebi kurumamak, aya-
¤›n›n tozu ile, yang›ndan mal kaç›r›r gibi, aya¤›n› çabuk tutmak, dün bir bugün iki,
bafl› bacadan aflmad› ya, iki aya¤›n› bir pabuca sokmak, gaza basmak, içi tez, dar
yürekli. Bir kavramla ilgili olarak bu kadar deyim türetilmifl olmas›, bizi bu kavra-
m›n insanlar›n zihnini fazlaca meflgul etti¤i sonucuna ulaflt›r›r.

‹çerisinde organ adlar› olan deyimlerden baz›lar›: 
Difl göstermek, dizlerini dövmek, dizlerinin ba¤› çözülmek, gözü yollarda kal-

mak, gözünü alamamak, gözlerini kan bürümek, gözlerini oymak, gözü ba¤l›, gö-
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zü fal tafl› gibi aç›lmak, gözüne uyku girmemek, gözüne yand›¤›m›n, gözünü ka-
pamak, gözüyle görmek, difline güvenmek, difline mang›r de¤mek, diflini dökmek,
diflini s›kmak, diflini sökmek vb.

‹çerisinde ak›l kelimesi geçen baz› deyimler: 
Akl› bafl›nda, akl› ermek, akl›selim sahibi, ak›l almak, ak›l vermek, akl›n› almak,

ak›l hocal›¤› yapmak, akl›n› kullanmak, ak›l d›fl›, akl› bafl›na gelmek, akl›n› bafl›na
almak, akl›n› bafl›na devflirmek, ak›l kumkumas›, ak›l kutusu, ak›l küpü, akl› evvel,
akl› bafl›ndan bir kar›fl yukar›da olmak, akl› k›t, akl›n› peynir ekmekle yemek vb.

Yukar›da deyimlerin hikâyeleri olabilece¤i ve bunlar›n bir k›sm›n›n da çeflitli
çal›flmalara konu oldu¤u yaz›lm›flt›. Prof. Dr. ‹skender Pala’n›n ‹ki Dirhem Bir Çe-
kirdek adl› eseri bu tür bir çal›flmad›r ve bu çal›flmada çam devirmek deyiminin hi-
kâyesi flöyle anlat›l›r:

Çam devirmek ile pot k›rmak hemen hemen ayn› anlama gelecek iki deyimimizdir.

Kafl yaparken göz ç›karmak da bunlara yak›n bir anlamdad›r.

fiimdi ‹stanbul’un merkezî yerleri say›lan pek çok mekânda eskiden eflraf ve kibar ta-

k›m›n›n sayfiye köflkleri bulunur, her köflk birkaç dönümlük arazi içerisinde ba¤lar,

bahçeleriyle tan›n›rm›fl. Zariflerden birinin, Erenköy taraflar›nda böyle genifl bir

köflkü varm›fl. Bahçesinde her çeflit a¤aç yan›nda özellikle çam fidanlar›yla dikkat

çeker ve parmakla gösterilirmifl. Köflk sahibi bahçenin bir köflesine ilave bina yapt›r-

maya karar verince gereken keresteyi sonbaharda tomruk hâlinde getirip duvar dibi-

ne istifletmifl. O vakitlerin binalar› ahflaptan yap›l›r ve çam, gürgen, mefle, ceviz vs.

a¤ac›n hemen her çeflidi kullan›l›rm›fl.

Sayfiye mevsimi bitince köflk halk› Beyaz›t’taki konaklar›na tafl›nm›fllar. Efendi, gi-

derken köflkü bekleyecek ufla¤a flöyle tenbihte bulunmufl:

-Önümüzdeki mevsim hizmetçiler için buraya bir ilâve bina yapaca¤›z. Biz yokken

bir h›zarc› bulup bahçedeki a¤açlar›n aras›ndaki çamlar› biçtir, tahta ve kalas ya-

parak sundurman›n alt›na istifle.

fiaf uflak denileni yapmakta gecikmemifl. Ne var ki istiflenmifl çam tomruklar›n› biç-

tirece¤ine, bahçenin güzellik sembolü çam a¤açlar›n› kestirmifl. ‹ri çamlar di¤er

a¤açlar›n üzerine devrilirken de h›zarc›ya, “Bizim efendinin cimrili¤i tuttu. Bu

çamlar› tahta edince yaz›n gölgeyi nerde bulacak?!” diye dert yanarm›fl.

Haberi efendiye yetifltirenler,

-Uflak çamlar› deviriyor, bahçe elden gidiyor, demifller.

Bizim “çam devirmek” deyimi de buradan dilimize yadigâr kalm›flt›r (Pala, 2003: 61).

Özet olarak deyimle ilgili flunlar› söyleyebiliriz: Deyim, gerçek anlam›ndan az
çok farkl› bir anlam tafl›yan, en az iki kelimeden kurulmufl, çekici ve etkileyici bir
anlat›ma sahip kal›plaflm›fl söz olarak tan›mlanabilir. Bunlar›n her dilin anlat›m ye-
tene¤inde önemli yerleri vard›r. Deyimlerin dildeki önemi o kadar büyüktür ki di-
li bilmek, deyimleri bilmekle mümkündür diyebiliriz. Deyimler bazen manzum
özellik gösterir ve kafiyeli yap›lard›r. Çok tutulan, eskimemifl deyimler daha çok
bünyesinde bir ölçü ve ahenk bulunan ve ince zeka ürünü nükteye dayanan de-
yimlerdir. Deyimlerin oluflmas›nda söz sanatlar›n›n da önemli pay› vard›r. Deyim-
ler anonim ürünlerdir, bafllang›çta tek insan›n zekas›n›n ürünü olmakla birlikte, ya-
y›l›p meflhur olarak toplumun ortak mal› durumuna yükselmifllerdir.

Türkçedeki deyimler ve atasözleri için Atasözleri ve Deyimler Sözlü¤ü: I-II adl› esere
bakabilirsiniz. (Aksoy, Ö.A., Ankara: ‹nk›lâp Kitabevi, 1988)
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Deyimler, Türkçenin hemen bütün tarihî metinlerinde s›kl›kla kullan›lm›flt›r.
Baz› deyimlerin oluflmalar›, f›kralarla ilgilidir. Zaman zaman atasözleriyle kar›flabi-
len deyimler her ne kadar kal›p yap›lar olsa da baz›lar›nda birtak›m kelimelerin ya-
k›n anlaml› kelimelerle yer de¤ifltirmeleri mümkündür. Türkçedeki deyimlerin bü-
yük bir k›sm› mastarla biter.

Sürekli bir de¤iflim içerisinde olan dil, do¤al olarak toplum hayat›n›n ihtiyaçlar›-
na göre yeni deyimler üretmeye devam eder. Türkçedeki bir k›s›m deyimler de yine
toplumun ihtiyaçlar›yla ilgili olmak üzere zamanla yerlerini yenilerine b›rakm›fllard›r.

Deyimlerin özellikleri nelerdir?

Atasözleri
Dillerin söz varl›¤›n›n önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olan atasözleri, toplumla-
r›n hayat›n ak›fl› içerisinde oluflan bilge yönlerini, kazand›klar› deneyimleri, dün-
yaya bak›fllar›n›, anlat›m yeteneklerini yans›tan ve çok uzun süre düflünce dünya-
s›nda yaflamaya devam edebilen bir tür kal›plaflm›fl sözlerdir. Uzun zaman hiç de-
¤iflmeden yaflayan atasözleri oldu¤u gibi, zamana ve co¤rafyaya göre de¤iflebilen,
bazen de bütünüyle unutulanlar olabilmektedir.

Atasözlerinin ilk olarak nerede, ne zaman ve hangi ulusta olufltu¤u bilinme-
mekte; ancak yeryüzünde yaflayan bütün uluslar›n atasözü tan›m›na uyacak özlü
sözlerinin varl›¤› bilinmektedir. ‹nsanl›¤›n ilk yaz›l› metinlerinden itibaren karfl›la-
fl›lan atasözlerine farkl› uluslar; kanatl› söz, nasihat, cevherli söz, ibret verici söz,
alt›n söz, dilin gülzar›, halk mektebi, halk hikmeti, ruhun doktoru, akl›n gözü gibi
anlamlara gelen adlar vermifllerdir. Atasözü kavram›n›n Türk dünyas›nda da atalar
sözü, eskiler sözü, makal, nak›l gibi çeflitli adlar› vard›r (Çobano¤lu, 2004: 3).

Uzun süreli bir gözlem ve deneyimin ürünü olan atasözleri; bir olay› aç›klama-
ya, bir duruma aç›kl›k getirmeye ve bir olaydan ders ç›kar›lmas›n› sa¤lamaya yö-
nelik, yarg› bildiren, kal›plaflm›fl dil birlikleridir.

Bu tan›mdan anlafl›laca¤› üzere, bir atasözünün oluflup yayg›nlaflmas› için ge-
rekli olan koflullar› flöyle aç›klayabiliriz: Öncelikle olaylardan ders ç›karmay› bece-
rebilen bir kiflinin etraf›nda olup bitenleri iyi gözlemlemesi, durumu k›sa, keskin,
insanlar›n zihninde yer edebilecek bir üslupla dile getirmesi ve bunun insanlar ta-
raf›ndan be¤enilmesi gerekir. Atasözüne konu oluflturacak olay›n, toplumun genifl
kesimlerini ilgilendirecek bir niteli¤e sahip olmas› gerekir ki insanlar, durumu
özetleyen söze sahip ç›k›p onu sonraki kuflaklara aktarma gere¤i duysunlar. Ata-
sözlerinin ders verici olma nitelikleri en temel özellikleridir ve yine insan ihtiyac›y-
la ilgilidir. Atasözlerinin kesin bir yarg› bildirmeleri gerekir ki bu yönleriyle deyim-
lerden kesin olarak ayr›l›rlar. Bu yap›lar›n baflka bir özelli¤i ise deyimler gibi ka-
l›plaflm›fl olmalar›d›r. Atasözünde bir kelime ç›kart›l›r ya da atasözünün dizilifl s›ra-
s› de¤ifltirilirse etkili anlat›m›n ço¤unlukla ortadan kalkt›¤› ve atasözünün s›radan
bir söz haline geldi¤i görülür.

Atasözlerinin bir baflka özelli¤i de sürekli tekrarlanmalar›d›r. Uygun durumda
hemen akla gelip tekrarlanmalar› bu sözlerin yaflama alanlar›n› geniflletti¤i gibi, ya-
flama sürelerini de uzat›r.

Hemen hemen tamam› tek cümleden oluflan atasözleri genellikle iki k›s›mdan
oluflur ve ikinci k›s›m birinci k›s›mda ifade edilen fikri ve anlam› kuvvetlendirir.
Pek çok atasözünün yap›s›na dikkat edildi¤inde genellikle ortadan ikiye bölünmüfl
bir cümleyle karfl›lafl›l›r. fiu atasözleri bu durumu gösterir niteliktedir: “A¤›rl›k alt›n
kale, hafiflik bafla bela”, “Sabreden dervifl, murad›na ermifl”, “Aç ne yemez, tok ne
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demez”, “Eken bilmez, biçen bilir”, “Ne do¤rarsan afl›na, o ç›kar kafl›¤›na”, “Bakar-
san ba¤, bakmazsan da¤ olur”, “Ecel geldi cihana, bafl a¤r›s› bahane”... Buraya al›-
nan atasözlerinin iki k›s›mdan olufltu¤u ve bu iki k›sm›n da birbiriyle kafiyeli oldu-
¤u görülmektedir (Çobano¤lu, 2004: 10). Bu sözlerin ak›lda kalmas›n›n önemli ne-
denlerinden biri de naz›m özelli¤i gösteren ve kula¤a hofl gelen ahenkli yap›lar›-
d›r. Atasözleri, toplumun yaz›l› olmayan kurallar›n›n iflletilmesinde s›k baflvurulan
dil unsurlar› olmalar›n›n yan›nda kiflilerin ahlak e¤itimlerine katk›da bulunan bir
ders arac› olarak da kullan›l›r. Ayr›ca hitabet sanat›nda konuflmay› daha etkileyici
duruma getirmek için de bu büyüleyici sözlere s›k s›k baflvurulur.

Atasözlerinin Konular›
Atasözleri bir ulusun düflünce ve duygu dünyas›nda yer alan de¤erleri ve bu de-
¤erlerin yo¤urarak oluflturdu¤u kiflili¤ini, geleneksel dünya görüflünü içinde bar›n-
d›r›rlar. Bu sözler, toplum hayat›n› yans›tman›n yan›nda hayat›n bütün yönlerini
çözümler ve olaylar›n olufl sebeplerine de¤inir. Türk atasözlerinde hayata dair en-
gin bir bilgeli¤in anlat›m› olan gerçekler ve ö¤ütler dile getirilmektedir.

Türk atasözlerinde ifllenen konulardan baz›lar› flöyle örneklendirilebilir:
Yi¤itlik : “At ölür meydan kal›r, yi¤it ölür flan kal›r.”
Mertlik : “Aman diyene k›l›ç kalkmaz.”
A¤›rbafll›l›k : “A¤›rl›k alt›n kale, hafiflik bafla bela.”
Sab›r : “Sab›rla koruk helva olur, dut yapra¤› atlas.”
Konukseverlik : “Gelmek misafirin, gitmek ev sahibinin elinde.”
Aile : “Yuvay› difli kufl yapar.”
Anne : “A¤larsa anam a¤lar, kalan› yalan a¤lar.”
Baba : “Baban varken dost tan›, at›n varken yol tan›.”
Evlat : “Bir baba dokuz evlad› besler, dokuz evlat bir babay› besleyemez.”
Çocuk : “Çocu¤un yedi¤i helal, giydi¤i haram.”
Gelin : “Gelin çiçek, her dedi¤i gerçek; kaynana y›lan, her dedi¤i yalan.”
Kaynana : “Kaynana pamuk ipli¤i olup raftan düflse gelinin bafl›n› yarar.”
Kardefl : “Kardeflin büyü¤ü baba, küçü¤ü evlat yerine geçer.”
Akrabal›k : “H›s›m akraba ile ye iç, al›flverifl etme.”
Bu s›ralananlar gibi komfluluk, dostluk, görgü kurallar›, sa¤l›k, ölüm, ekonomik

konular, tar›m ve hayvanc›l›k, do¤a, evren, iklim gibi hayat›n her alan›na ait özgün
atasözü örneklerini dilimizde görmek mümkündür (Çobano¤lu 2004: 30).

Atasözlerinin konulara göre s›n›fland›r›lmas›n› görmek için S›n›fland›r›lm›fl Atasözleri
Sözlü¤ü’nden yararlanabilirsiniz. (Yurtbafl›, M., ‹stanbul: Excellence Publishing, 2012)

Atasözlerinin Dil ve Üslup Özellikleri
Sözlü kültür ortamlar›n›n ürünü olarak ortaya ç›kan atasözleri, yo¤un bir deneyimi
ve gerçekleri somutlaflt›rarak hat›rda tutmak ve aktarmak ifllevine sahiptir. Bu yüz-
den atasözlerinde k›sal›k, düflünceyi en az sözcük ile ve keskin bir anlat›mla dile
getirmek belirgin bir kurald›r. Atasözlerinde gereksiz görülecek bir sözcü¤e rastlan-
maz. Az sözcükle çok fley anlatma, atasözlerinin en belirgin yap› ve anlam özelli¤i-
dir. Bu özellikten dolay› atasözleri genellikle bir ya da iki cümledir.

Atasözleri a¤›zdan a¤za aktar›lmaktan dolay› kal›plafl›r ve hiçbir sözcü¤ü de¤ifl-
tirilemez ve at›lamaz duruma gelir. Efl anlaml›s› dahi olsa atasözünün bir kelimesi
de¤iflti¤inde üslubunun de¤iflti¤i ve etkisinin azald›¤› görülür: “Piflirdi¤i afl olayd›,
bafl›m› yaran tafl olayd›” atasözünde afl sözcü¤ü efl anlaml›s› olan yemek ile de¤ifl-
tirilirse sözün büyüsü kaybolacakt›r.
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Atasözlerinde de deyimlerde oldu¤u gibi hece, ses ve sözcük tekrarlar›ndan, fliir ögelerin-
den yararlan›larak etkili bir üslup oluflturulmaktad›r.

Atasözlerinin genel özellikleri nelerdir?

‹kilemeler
‹kileme, anlat›m gücünü art›rmak, anlam› pekifltirmek, kavram› zenginlefltirmek
amac›yla ayn› sözcü¤ün tekrar edilmesi veya anlamlar› birbirine yak›n veya karfl›t
olan ya da sesleri birbirini and›ran iki sözcü¤ün yan yana kullan›lmas›d›r (Hatibo¤-
lu, 1981: 9). Türkçenin bir zenginli¤i olan ikilemeler, Türk düflüncesindeki anlam
ve kavram inceliklerini ortaya koymak üzere türlü flekillerde birbiriyle ilgili söz-
cüklerin yan yana getirilmesi ve bu yan yana getirilen sözcüklerde yeni bir anlat›m
inceli¤i sergilenmesiyle oluflturulur.

‹kileme, asl›nda anlam› etkili k›lmak amac›yla oluflturulan psikolojiyle ilgili ve
dilin müzik yönüne katk› sa¤layan bir yap›d›r.

Atasözleri ve deyimlerin içlerinde yer alan ikilemeler, bu dil varl›klar›n›n bel-
leklere kolay yerleflmelerini ve ezberlenmelerini sa¤lar. Deyimlerimizin büyük bir
ço¤unlu¤unda ikilemelere rastlan›r ki bu durum, deyimlerin uzun anlat›mlardan
daha etkili olmalar›n› sa¤lar. ‹kilemelerde ses güzelli¤i ve yinelemekten do¤an an-
lam gücü birlikte kullan›larak amaçlanan etkili anlat›m sa¤lanm›fl olur.

‹kilemeler, dil çal›flmalar›nda kapsaml› olarak ele al›nan, tek sözcük gibi anlam ifade ede-
cek biçimde kullan›lan dil birliklerindendir. Alanda farkl› terimlerle an›l›rlar. Tekrar,
ba¤lam öbe¤i, ikilemeli ad, yinelemeli ad, ikiz kelime, kelime koflmas› gibi.

Türk dilinin en eski yaz›l› kaynaklar›ndan beri ikilemelere önemli ölçüde yer
verilmifltir. Anlat›mda ikilemelere baflvuran farkl› Türk boylar› taraf›ndan da önem-
li bir anlat›m özelli¤i olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Türk diliyle ilgili ilk Türk sözlü¤ü olan Dîvanü Lügâti’t-Türk’te yer alan ikilemeler ve
türleriyle ilgili bilgi edinmek için www.turkiyat.selcuk.edu.tr pdfdergi/s28/aktan
adresinden Bilal Aktan’›n araflt›rmas›n› inceleyebilirsiniz.

‹kilemelerin Genel Özellikleri
‹kileme içerisinde yer alan sözcüklerin en dikkat çekici özellikleri ses benzerlikle-
rinden kaynaklanan ses uygunlu¤u ve güzelli¤idir. 

‹kilemelerdeki ses benzerli¤ini ön sesteki ve son sesteki benzemeler olarak de-
¤erlendirebiliriz. Çünkü ikilemeyi oluflturan sözcüklerin ço¤unda, ön seste veya
son seste ses benzerlikleri vard›r (Hatibo¤lu, 1981: 13). Yani ikilemeler kullan›l›r-
ken bir çeflit uyakl› yap›lar ortaya ç›kar›lm›flt›r. Anlat›m› güçlendirmek üzere ikile-
me oluflturulurken ya ayn› sesi veren ayn› sözcük tekrarlan›r ya da sesleri birbirini
and›ran sözcükler yan yana kullan›l›r. 

‹kilemeyi oluflturan sözcüklerin bafl›ndaki ünsüzlerin benzeflmesi ile ön seste
benzerlik sa¤lanm›fl olur: Cümbür cemaat, çul çaput, çerden çöpten, çekip çevir-
mek, bet beniz, çoluk çocuk, döl döfl, dü¤ün dernek, k›fl k›yamet, kol kanat, kör
kütük, sa¤ salim, soy sop, kul kurban, yar›m yamalak, yalan yanl›fl, yamru yumru,
zar zor, saçma sapan, toz toprak vb.
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Bazen de ses benzerli¤ine ba¤l› ritim son seste oluflturulur: K›r›k dökük, y›rt›k
p›rt›k, ecifl bücüfl, az buz, tuz buz, süklüm püklüm, selam kelam, hafl›r neflir, he-
sap kitap, yaza boza, giyim kuflam, dirlik düzenlik, halim selim, akça pakça vb.

‹kilemelerdeki sözcüklerde ünlüler de bir sistem içerisinde kullan›l›r. Özellikle
yans›malarda birinci sözcü¤ün ilk hecesinde “a” sesi varsa, ikinci sözcü¤ün ilk he-
cesinde “u” ünlüsü yer al›r: Çarp›k çurpuk, tak tuk, çat çut, cart curt, tak›r tukur,
gac›r gucur, flap›r flupur, allak bullak... 

‹kilemeler, uzun süre yan yana kullan›larak kal›plaflm›fl sözlerdir. Bu kal›plafl-
ma dolay›s›yla, ikilemelerde kullan›lan sözlerin yerleri de¤ifltirildi¤inde as›l yap›n›n
verdi¤i anlam inceli¤ini veremezler. Ayr›ca ikileme içerisindeki sözcüklerin bir k›s-
m› tek bafl›na kullan›lacak bir anlam yüküne de sahip de¤ildir. ‹kilemeyi kuran
sözcükler aras›nda, bunlar›n birlikte kullan›lmas›n› gerektiren bir ilgi vard›r ve dil
konuflurlar› bu ilginin fark›ndad›rlar.

‹kilemelerde az heceli sözcük genellikle önce, çok heceli ise sonra gelir: Çul
çaput, don gömlek, kör topal, kul köle vb.

‹ki kelimeden oluflan ikilemelerin en önemli özellikleri ses benzerliklerinin olmas›d›r.

Sözcük Yap›s› Bak›m›ndan ‹kileme Türleri 
Türkçede anlam inceli¤i sa¤lamak, kavram› pekifltirmek için hemen hemen her
tür sözcükten ikileme kurulabilir. ‹kilemede yer alan sözcüklerin ikisi de Türkçe,
biri Türkçe biri al›nt›, ya da her ikisi de al›nt› olabilir. Türkçe sözcüklerden yap›-
lan ikilemelerin ço¤u yans›malardan kurulur: fiak›r flak›r, fl›k›r fl›k›r, tak tak vb.
Türkçe sözcüklerle yap›lan ikilemelerden bir k›sm› ise halen kullan›lmakta olan
bir sözcükle eski devirlerde kullan›lm›fl olan bir sözcü¤ün yan yana gelmesiyle
kurulmufltur. E¤ri bü¤rü, yorgun arg›n, yar›m yamalak, soy sop vb. Güçlü kuvvet-
li, k›l›k k›yafet gibi baz› ikilemelerin ise ilk sözcü¤ü Türkçe ikinci sözcükleri al›n-
t›d›r. Rica minnet, hâl hat›r, ayan beyan, ecir sab›r, haraç mezat ikilemelerinde ise
her iki sözcük de al›nt›d›r.

Üç befl, sekiz on gibi say›larla; güzeller güzeli, yi¤itler yi¤idi, arslanlar arslan›
gibi tamlamalarla da ikilemeler kurulmaktad›r. “m” sesi kullan›larak da çok fazla
ikileme kurulur: Az maz, flaka maka, yol mol, kitap mitap, defter mefter vb. 

Sözcük Türü Bak›m›ndan ‹kileme
Türkçede bütün sözcük türlerinden ikileme yapmak mümkündür. Özel adlardan
kurulan ikileme say›s› fazla de¤ildir: Çinden Maçine, Hanyay› Konyay› gibi birkaç
örne¤i görülür.

Cins adlar›ndan pek çok ikileme kurulmaktad›r: öbek öbek, s›ra s›ra, dizi dizi,
da¤ tafl, yol yolak vb. Zamirler de ikileme kuruluflunda yer al›r: O bu, bu flu, sen
ben vb. Ünlemlerden de ikilemeler kurulur: Hay hay, hele hele vb. Fiiller de de¤i-
flik çekimli biçimleriyle ikilemeler içerisinde yer al›r: Olur olmaz, oldu olacak, düfl-
tü düfleli, geldi geleli vb.

Yap› ve Kurulufl Bak›m›ndan ‹kilemeler
‹kilemeleri, isimlerden ve fiillerden olmak üzere yap› yönüyle ikiye ay›rabiliriz. 

‹sim yap›l› ikilemeler de kendi içerisinde s›n›fland›r›labilir: 
Yans›ma kaynakl› olanlar: F›r›l f›r›l (dönmek), fokur fokur (kaynamak), har›l

har›l (çal›flmak) vb.
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Eksiz olanlar: Top top kumafl, deste deste para, çuval çuval un... 
Çeflitli ekler alarak kurulanlar: Bafl bafla, üst üste, sa¤a sola, oradan buradan

(konuflmak), dilden dile (dolaflmak), dereden tepeden (konuflmak), tepeden t›r-
na¤a (donatmak), için için (yanmak), pisi pisine (ölmek), a¤z› dili (kurumak), us-
lu uslu (oturmak), güçlü kuvvetli (adam), günlük günefllik (yer), ars›z ars›z (gül-
mek) gibi.

Fiil kök ve gövdelerinden de birtak›m eklerle ya da yal›n olarak ikilemeler kul-
lan›lmaktad›r: Sal›na sal›na (yürümek), dönüp dönüp (bakmak), sere serpe (uzan-
mak), yat›p kalk›p (dua etmek), bilmifl bilmifl (konuflmak), koflan koflana, gelir gel-
mez, bitmez tükenmez, yalvarmak yakarmak vb.

Anlam Bak›m›ndan ‹kilemeler
Hiçbir dilin kök sözcükleri; insan›n insanla ve do¤ayla iliflkilerindeki olgu ve du-
rumlar› tek bafl›na karfl›lamak için yeterli olmaz. Çünkü bu iliflkiler sonsuz say› ve
biçimde olabilir. ‹nsan beyni bu duruma dil içerisinde baflka bir çare bulmak du-
rumunda kalm›fl ve kendine göre dilin olanaklar›n› gelifltirme yoluna gitmifltir. Bu
gelifltirmenin ürünlerinden biri de ikilemelerdir. ‹kilemeler as›l olarak anlamla ilgi-
li durumlard›r. Dilin bütününün son amac› anlamd›r. ‹kileme gibi birtak›m söz ka-
l›plar›, anlam› daha etkili k›lmak ve söylenen sözün kabul edilirlik derecesini yük-
seltmek amac›yla oluflturulur. Dilin en edebî biçiminin kullan›ld›¤› fliir dilinde iki-
lemelerin daha çok yer almas›, onlar›n anlam› pekifltirici, güçlendirici ve anlat›m›
kolaylaflt›r›c› ifllevleri dolay›s›ylad›r. 

‹kilemelerin genel özellikleri nelerdir?

Al›nt› Sözler
Dillerin söz varl›klar›n›n hiç az›msanmayacak bir bölümünü al›nt›, yani baflka bir
dilden gelen sözcükler oluflturur. 

Diller zaman içerisinde baflka dillerle çeflitli biçimlerde iliflkiye girer ve bu ilifl-
kiler sonucunda birbirlerinden sözcükler al›rlar. Bugün yeryüzünde yaln›zca ken-
di sözlerine dayanan hiçbir kültür ve medeniyet dili yoktur. Her dil, az ya da çok
farkl› dillerden etkilenmifl, onlardan bir k›s›m sözcükleri kendi söz varl›¤›na kat-
m›flt›r. Diller aras›ndaki sözcük al›flveriflinin gereklilikten, özentiden ya da moda-
dan kaynaklanan çeflitli nedenleri olabilir. 

Bilindi¤i üzere insanl›k tarihinde zaman zaman güçlü devletler ortaya ç›km›fl ve
pek çok milleti bir devlet çat›s› alt›nda toplam›flt›r. Böyle devletlerde genellikle yö-
netici kitlenin dili; devletin s›n›rlar› içerisinde bulunan halklar›n dillerini etkilemifl
ve o dillere pek çok sözcük vermifl, bazen bununla da yetinmemifl, o dili bütünüy-
le kendi içerisinde eritti¤i olmufltur. Büyük devletler bir biçimde da¤›l›p devletin
s›n›rlar› içerisinde yaflayan halklar ba¤›ms›z olduklar›nda kendi dillerini yaz› dili
durumuna getirmifller, ancak önceden kalan pek çok sözcü¤ü de uzun süre kul-
lanm›fllard›r. 

Dil etkilefliminin baflta gelen önemli nedenlerinden biri de dindir. Dinin kutsal
metinlerinin dili, o dine inanan di¤er halklar›n dillerini etkilemifltir. Bu durumu
hem Bat› dünyas›nda yani Hristiyanl›k co¤rafyas›nda hem de Do¤u yani ‹slam co¤-
rafyas›nda oldukça etkili bir biçimde görmek mümkündür. Bütün Hristiyan ülke-
lerde çok uzun bir süre kilise dili ya da ibadet dili olarak Latince kullan›lm›fl ve bu
durum, dinin gere¤i olarak düflünülmüfltür. ‹slam dünyas›nda da Arapçan›n benzer
bir etkisi olmufltur. 
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Bilimsel ve teknolojik geliflmeler de diller aras›ndaki al›flverifllerde etkili olan
bir di¤er etmendir. Bilim çal›flmalar›n›n sonucunda ortaya ç›kan teknolojik gelifl-
meleri sa¤layan halk, hangi dili konufluyorsa o dil, di¤er diller karfl›s›nda sayg›n
konuma yükselmekte ve teknolojilerin üreticisi de¤il de al›c›s› ve tüketicisi olan
halklar›n dillerine pek çok sözcük vermektedir. 

Türkçenin ilk yaz›l› metinleri olan Orhun Yaz›tlar›’nda da birkaç yabanc› söz-
cü¤e rastlan›r. Bunlar da sengün (general), kunçuy (prenses), iflgiti (ipekli kumafl),
yençü (inci) gibi sözcüklerdir. 

Al›nt› sözler “ödünçleme” olarak da kullan›labilir. Bir dilden baflka bir dile geçen sözler
genellikle geçti¤i dilin ses yap›s›na uydurulmaya çal›fl›l›r.

Türk yaz› dilinin Eski Türkçe devresinin ikinci dönemini oluflturan Uygur yaz›
dilinde Köktürkçeye oranla yabanc› sözcük say›s›nda bir art›fl görülür; ancak bu
daha çok dinlerle ilgili metinlere ait bir durumdur. Uygurlar; Budizm, Maniheizm
gibi dinlere mensup olmufllar ve bu dinlerin kendilerine özgü edebiyatlar›n› olufl-
turmufllard›r. Çinceden, Sanskritçeden birtak›m din terimleri alm›fllar, ancak pek
çok din terimini de kendi dillerinden karfl›lam›fllard›r. Bu dönemde dinle ilgili ol-
mayan metinlerde yabanc› kelime oran› son derece düflüktür.

Karahanl› döneminde ‹slam dinine giren Türkler, bu dinin etkisinde bir edebi-
yat dili oluflturmufllar; ancak ilk eserlerde yabanc› kelime say›s› çok düflük kalm›fl-
t›r. Çok zengin bir söz varl›¤›na sahip olan Kutadgu Bilig’de, din yoluyla Arapça
ve Farsçadan gelen al›nt› kelime oran› yüzde iki civar›ndad›r. Yusuf Has Hacip,
Kutadgu Bilig’de büyük oranda Türkçe kelimelerden oluflan bir din dili kurmufl;
ancak bu, daha sonra gelen ayd›nlar taraf›ndan devam ettirilmemifltir. 

Bat› Türkçesinin ilk yaz› dili olan Anadolu Selçuklu ve Beylikler ya da bir di¤er
ad›yla Eski O¤uz Türkçesi yaz› dili de Kutadgu Bilig’in dili kadar olmasa da daha
duru bir dildir. 

Tanzimat dönemine kadar Arapça ve Farsçan›n a¤›r etkisinde olan Türk yaz› di-
linde bu dönemden bafllayarak Bat› dillerinden, özellikle Frans›zcadan al›nan söz-
cükler görülür. Bunun nedeni, Türk ayd›nlar›n›n Bat›’y› öncelikle Frans›zca ve
Fransa üzerinden tan›malar›d›r. Zaman içerisinde Frans›zcan›n yerini ‹ngilizce al-
m›flt›r. Bu durum da önce ‹ngiltere’nin sonra da ABD’nin siyasi ve ekonomik gü-
cüyle ilgilidir. 

Kurtulufl Savafl›’n› baflar›yla sonuçland›ran Cumhuriyet’in kurucu kadrosu, Türk-
çe ile ilgili olarak da bir mücadele vermifl ve Türkçeyi Arapça ile Farsçan›n iflgalin-
den kurtarm›flt›r. Daha sonra gelen devlet yöneticileri ve ayd›nlar, kurucu kadro-
nun kararl›l›¤›n› göstermedikleri için Türkçe, Bat› kaynakl› bir istila ile yüz yüze
kalm›flt›r. Günümüzde de yaflan›lan ça¤›n teknolojik olanaklar› ve ayd›nlar ile ba-
s›n-yay›n kurulufllar›n›n bilinçsiz ve özensiz tutumlar› Türkçeye pek çok yabanc›
kaynakl› sözcü¤ün gereksiz yere dolmas›na yol açmaktad›r. Bugün yap›lmas› ge-
reken farkl› alanlardan dilimize giren yeni kavramlara, terimlere ilgili alan uzman-
lar›yla birlikte dilimizin ses ve yap›s›na uygun karfl›l›klar bularak bunlar›n kullan›m
yayg›nl›¤›n› art›r›c› önlemler almakt›r. Bu yolla dildeki söz varl›¤›n›n zenginleflme-
sine katk› sa¤lamakt›r.

Pek çok dünya dilini etkilemifl ve say›s›z sözcükler vermifl olan Türkçe, yaln›z-
ca Arapça ve ‹ngilizce karfl›s›nda gerilemifltir. Bunun nedeni de din, teknoloji ve
moda ya da özentidir. 
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Türkiye Türkçesinin söz da¤arc›¤›nda ortak dinden kaynaklanan Arapça söz-
cükler; hem ortak din hem ortak edebiyat konular› hem de uzun süreli komfluluk
ve iç içe yaflamaktan kaynaklanan Farsça sözcükler, son devirlerin ürünü olan
Frans›zca ve ‹ngilizce al›nt› sözcükler yer almaktad›r. Al›nt› sözcükler, milletlerin
hangi halklarla nas›l iliflkiler yaflad›¤›n› gösteren belge niteli¤i de tafl›rlar. Bu duru-
ma örnek olmak üzere bal›k adlar›n›n -özellikle deniz bal›klar›ndan karagöz, mer-
can, y›lan bal›¤› gibi birkaç› d›fl›nda- Rumca olmas›n›, denizcilik terimlerinin ‹tal-
yanca olmas›n› gösterebiliriz. Deniz bal›klar› ile ilk olarak Anadolu’da karfl›laflan
Türklerin, bunlar›n adlar›n› uzun süre iç içe yaflad›klar› Rumlardan alm›fl olmalar›,
ayr›ca denizcilik terimlerini ‹talyanlardan alm›fl olmalar› bu milletlerle Türkler ara-
s›ndaki iliflkinin ne boyutta oldu¤unun bir göstergesidir. Bunlar›n d›fl›nda da kom-
flu oldu¤umuz veya iç içe yaflad›¤›m›z pek çok halk›n dilinden Türkçeye az da ol-
sa sözcükler girmifltir. Türk Dil Kurumunun yay›nlam›fl oldu¤u Türkçe Sözlük’te
hangi sözcü¤ün hangi dilden al›nd›¤›n›n gösterilmesi, Türklerin hangi milletlerle
ne tür iliflkiler içerisinde oldu¤u konusunda da bir fikir vermektedir. 

Türkçe, al›nt› sözler yönüyle de¤erlendirildi¤inde Cumhuriyet’ten sonra ne gibi özellikler
gösterir?

Sözcüklerin anlamlar›n›n yan› s›ra kaynaklar›n› da ö¤renmek için TDK’nin genel a¤da ya-
y›nlad›¤› Türkçe Sözlük’e www.tdk.gov.tr adresinden ya da Dil Derne¤i’nin genel a¤daki
sözlü¤üne dildernegi.org.tr adresinden ulaflabilirsiniz.

A¤›z Ö¤eleri
Her dilde zaman içerisinde birtak›m ses ve biçim farkl›l›klar› oluflur. Bu farkl›l›klar,
anlaflmay› zorlaflt›racak düzeye ulaflm›flsa lehçe olarak adland›r›lan kollar ortaya ç›-
kar. Bu durumun en belirgin nedeni, bir dili konuflan insan ya da boylar›n birbir-
lerinden ayr›l›p uzunca bir süre de¤iflik co¤rafyalarda yaflamalar›d›r. Ayr› yaflama
süresinin uzunlu¤u ve kollar aras›ndaki iliflkinin uzun süre kopuk olmas› bazen bu
kollar›n farkl› diller olmas› sonucunu bile do¤urabilir. Nitekim bugün yeryüzünde
binlerle ifade edilen dilden söz edilmesinin sebebi budur.

Bir dilin kollar›ndan birinin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farkl›l›k-
lar›yla birbirinden ayr›lan kollar›na ise a¤›z denir. Zaman zaman flive sözcü¤ünün
de a¤›z terimi yerine kullan›ld›¤› görülür.

Bir yaz› dili, zaman içerisinde ortaya ç›kan yeni kavramlara karfl›l›klar bulmak için
çeflitli kaynaklara baflvurur. Bu kaynaklar›n önde gelenlerinden biri de o yaz› dilinin s›-
n›rlar› içerisinde bulunan bölge a¤›zlar›d›r. A¤›zlar, zaman zaman ölçünlü dile sözcük-
ler verir. Bir dilin kendi a¤›z ve lehçelerinden yapt›¤› böyle al›nt›lara “iç al›nt›lar” denir.

Yukar›da belirtildi¤i üzere a¤›zlar, zamana ve co¤rafyaya ba¤l› olarak tarih, boy
farkl›l›klar›, komflu dil ve kültürler gibi unsurlar›n etkisiyle ve dilin kendi bünye-
sinden kaynaklanan ses de¤iflmelerinin sonucunda oluflurlar.

Diller, belirtildi¤i flekilde a¤›zlara bölünürken bir taraftan da bu a¤›zlardan biri,
bir ülkenin yaz› dilinin temelini oluflturur. Yaz› diline temel olarak al›nan a¤›z, ge-
nellikle o ülkenin kültür, sanayi, ticaret ve yönetim merkezinin a¤z›d›r. Ortak yaz›
dili hâline ve zamanla, tam olmasa da, konuflma dili hâline de gelen a¤›z, dilin sü-
rekli de¤iflme ve geliflme özelli¤inden dolay› baflka a¤›zlardan sözcükler ve bazen
de telaffuz biçimleri al›r. Bu durum, yaz› dilinin söz varl›¤›n› zenginlefltirmekte
baflvurdu¤u yollardan biridir.
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Lehçelerdeki söz varl›¤› yaz›l› gelene¤e ba¤l›yken bölgesel a¤›zlarda söz varl›¤› sözlü
gelene¤e ba¤l›d›r.

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilan›ndan hemen sonra a¤›zlarla ilgili çal›flmalar bafl-
lam›fl ve öncelikle halk a¤›zlar›ndan sözcük derlemeleri yap›lm›flt›r. Derlenen bu
sözcükler, önce Halk A¤z›ndan Söz Derleme Dergisi ad›yla, sonra daha da geliflti-
rilerek Derleme Sözlü¤ü ad›yla Türk Dil Kurumu taraf›ndan yay›nlanm›flt›r. Bu söz-
lükte yaz› dilinde olmayan binlerce Türkçe sözcük kayda geçti¤i gibi, yaz› dilinde
kullan›lan pek çok sözcük de farkl› anlamlar›yla tespit edilmifltir. Bu sözlük, Türk-
çenin çok de¤erli bir hazinesidir ve yaz› dili ihtiyaç duydu¤u pek çok sözcü¤ü bu-
radan alabilmektedir.

Türk Dil Kurumu taraf›ndan yay›nlanan Türkçe Sözlük’te «hlk» k›saltmas›yla
verilen bütün sözcükler halk a¤z›ndan yaz› diline aktar›lm›fl sözcüklerdir ki, bun-
lar›n say›s› binlerle ifade edilmektedir. Konuyla ilgili bir çal›flma, halk a¤z›ndan ya-
z› diline aktar›lan sözcüklere örnek olmak üzere flu sözcükleri s›ralam›flt›r:

A¤art› : Süt, yo¤urt, ayran gibi yiyecek ve içecekler.
Alaz : Alev, yalaz.
Alg›n : C›l›z, zay›f, hastal›kl›.
Alkar›s› : Lo¤usalara musallat olarak onlar› bo¤du¤u san›lan görüntü.
Çor : Salg›n.
Delecek : Z›mba.
Dolukmak : Göz yaflarmak, a¤layacak duruma gelmek.
Göbelek : Yenilen bir çeflit mantar, mantar.
‹flmar etmek : El, göz veya bafl ile iflaret etmek.
Kesmik : Kesilmifl sütün koyu bölümü; baflakla kar›fl›k iri saman; tafl gibi

olmufl toprak parças› (Buran, 2008: 206-228).
Konuflma diline ait sözcüklerin yaz› diline geçmesinin en önde gelen flart›, bu

sözcüklerin yaz› diline ait çeflitli metinlerde kullan›lmas›d›r. Özellikle ortak ya da
ölçünlü dili kullanan yazarlar›n eserlerinde kullan›lan a¤›zlara ait sözcükler, yaz›
diline geçmenin önemli bir aflamas›n› geçmifl say›l›r. Bir sonraki aflama ise bu söz-
cüklerin yayg›nlafl›p baflkalar› taraf›ndan da kullan›l›r duruma gelmesidir.

Dilin karfl›laflt›¤› yeni kavram ve durumlar› karfl›lamak üzere baflvurulacak
yollardan biri, a¤›zlardan sözcükler alarak bunlar› yaz› diline aktarmakt›r. A¤›zlar-
dan yaln›zca sözcük al›nmaz, ek al›nd›¤› da olur. Bazen yaz› dilinde bulunan bir
sözcük, a¤›zda küçük ses de¤ifliklikleriyle kullan›lmaya bafllan›r, bu farkl› biçim
zamanla yayg›nlafl›r ve yaz› dilindeki biçimin yerini alabilir ya da onunla birlikte
kullan›labilir.

Türkiye Türkçesinin yaz› dilinde bu durumun güzel bir örne¤i “yine” sözcü¤ün-
den de¤iflerek kullan›lan “gene/gine” sözcü¤üdür. 14-15. yüzy›l metinlerinde gör-
meye bafllad›¤›m›z bu sözcük, bugün de yine sözcü¤ü ile birlikte hem yaz› dilinde
hem de konuflma dilinde kullan›lmaktad›r. Ayr›ca baz› eklerin yaz› dilinde olma-
y›p a¤›zlardaki sözcüklerde rastlanan ifllevleri dikkate al›narak da yeni sözcükler
yap›labilmektedir. Küsegen (çok ve çabuk küsen) sözcü¤ünde fiilden isim türeten
-egen eki ile gezegen, ola¤an; takanak sözcü¤ündeki -anak ekiyle de tutanak, ge-
lenek görenek vb. sözcükler türetilmifltir. A¤›zlar, görüldü¤ü üzere çeflitli yönleriy-
le yaz› dilinin ihtiyaçlar›n› karfl›layaca¤›, gerek duyuldu¤unda baflvurulmufl ve bafl-
vurulacak olan canl› bir alan ve göz ard› edilemeyecek bir kaynakt›r.

A¤›z nedir? Nas›l oluflur? A¤›zlara ait bir sözcük ölçünlü dilde kullan›labilir mi?
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Argo
Argo, dilin en hareketli ve yarat›c› alanlar›ndan biridir. ‹nsan›n iç ve d›fl dünyas›n›
yans›tan dil, baz› durumlarda dilin bu hareketli ve yarat›c› yönünü devreye sokar,
zaman zaman da örtülü anlat›m yollar›n› tercih eder.

Argo; toplumda belli bir sosyal s›n›fa mensup olanlar›n, daha çok toplum d›fl›
olarak alg›lanan ve damgalanm›fl gruplar›n, toplumun di¤er kesimlerinden ayr›l-
mak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine özgü sözcük ve deyimlerle olufltur-
duklar› konuflma sistemidir. Genel dilin sözcüklerine baz› özel anlamlar vermek ve
özel birtak›m sözcükler katmakla oluflan argo, bir çeflit özel dil say›labilir. Burada-
ki “özel” sözcü¤ü, bilim veya sanat dallar›n›n kendine özgü dilleri anlam›nda de-
¤il, genel dilden farkl› oldu¤unu vurgulamak üzere kullan›lmaktad›r. Çünkü argo,
bir gruba ait de¤ildir, toplumdaki herkes yeri gelince argoya baflvurabilir. Fakat ba-
z› sosyal gruplar›n kendilerine has argolar› da vard›r. Örne¤in ö¤renci argosu, ba-
l›kç› argosu, dilenci argosu, asker argosu, esnaf argosu, avc› argosu vb.

Argo, bir dil içerisinde sonradan türemifl bir anlat›m biçimidir. Yani argo, bir
ana dil de¤il, ana dil içerisinde, o ana dili as›l kaynak olarak kullanmakla beraber
baflka kaynaklar› da olan bir dil adas›d›r. Sürekli de¤iflen bir dil olan argoda bazen
yeni sözcükler, bazen de eskiler flekil de¤ifltirerek ortaya ç›kar. Sürekli de¤iflim ge-
çirerek k›l›ktan k›l›¤a girme, bu dilin canl› bir yap› oldu¤una iflaret eder.

Argo hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek istiyorsan›z  Argo Kitab› adl› esere bakabilirsiniz.
(Arslan, M., ‹stanbul: Kitabevi Yay., 2009)

Argonun tercih etti¤i dil yap›s› son derece karmafl›k olmakla birlikte birtak›m ge-
nel ilkeler belirlenmifltir. Bunlardan baz›lar›n› flöyle s›ralamak mümkündür: Örtülü
sözler kullanma, cins isimlerini daha çok s›fat olarak kullan›lmaya uygun sözlerden
seçme, eski sözlerden ve a¤›z unsurlar›ndan yararlanma, genel dildeki kelimelerin bi-
çimini bozma, önüne ya da arkas›na eklemeler yapma, iç düzenini de¤ifltirme, birbi-
rine kar›flt›rma, k›rpma, uzatma, hayvanlar› ve eflyalar› konuflturma ve canland›rma,
yabanc› kökenli sözcükler kullanma ve yabanc› ekleri yaflayan dildeki sözcüklere ta-
k›p farkl› ifllevler yükleme; “çalmak”, “ölmek”, “kaçmak”, “yalan söylemek” gibi söz-
cüklere karfl›l›k olmak üzere çok say›da efl anlaml› sözcük kullanma; genel dildeki
sözcüklerin anlamlar›n› kayd›rma veya de¤ifltirme; ifadeye renk, abart›, mizah ve in-
ce alay çeflnisini veren sözler oluflturma. Örne¤in tabut için “imam›n kay›¤›” ya da
“dört kollu” ifadelerinin kullan›lmas›. Yans›malardan ve çocuk diline ait kelimelerden
yeni türetmeler yapma; halk etimolojisi ve kelime oyunlar› yapma; sözcüklerin söyle-
nifl biçimlerini baya¤›laflt›rma gibi birtak›m fleyler s›ralanabilir (Devellio¤lu, 1970: 26).

Türkçede oldukça geliflmifl bir anlat›m arac› olan argo; teklifsiz dil, kaba dil ve-
ya halk dili kavramlar›yla zaman zaman kar›flt›r›lmaktad›r. Halbuki argo bunlar›n
hiçbiri de¤il, bir gruba ba¤l› kimseler taraf›ndan kullan›lan ve bunlar›n d›fl›nda
olanlar taraf›ndan anlafl›lmas› zor sözlerden oluflur. Oysa ki, yukar›da belirtilenle-
rin tamam› baflkalar› taraf›ndan da anlafl›labilecek dillerdir. 

Birçok soyut kavram, benzetme yoluyla somut konular üzerinden argoya mal
edilmifltir. Mesela kaynatmak sözcü¤ü, bir fleyi kaynat›r gibi, sohbeti koyulaflt›r-
mak anlam›n› kazanm›flt›r. Bu söz, bugün art›k neredeyse argo olmaktan ç›km›fl,
ortak dilin mal› durumuna gelmifltir (Devellio¤lu, 1970: 32).

Argonun baflkalar› taraf›ndan anlafl›lmamak için baflvurdu¤u yollardan biri ya-
banc› sözcükler kullanmakt›r. Türk argosunda kullan›lan yabanc› sözcüklerin çok
büyük bir k›sm› Rumcad›r. Bunun nedeni ise ‹stanbul’da yaflayan Rumlar ile argo
kullanmaya e¤ilimli zümrelerin iliflkileridir.
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Baz› sözcükler birtak›m ek de¤iflmeleriyle argodan halk diline geçmektedir.
Mesela, “borcunu ödememek”, “gitmesi gereken yere gitmemek” gibi anlamlarla
kullan›lan “asmak” fiilinden türetilen ask›nt› sözü, argoluktan ç›karak halk dilinin
günlük sözcü¤ü olmufltur.

Argo her ülkede, her dilde görülür. 13. yüzy›ldan itibaren dar bir çevreye özgü,
bozuk dil olarak varl›k gösteren argo, 15. yüz›lda -özellikle h›rs›zlar›n kulland›¤›
gizli dil olarak- belli belgelerde saptanm›flt›r (Guiraud, 1956, Akt: Mang›r, 2011).
Türkçede argonun temelini, ortak dilden gelen veya baflka dillerden ödünç olarak
al›nan sözcüklere yüklenen farkl› anlamlar ile sözcüklerdeki flekil de¤ifliklikleri ve
birlefltirmeler oluflturmaktad›r. Ortak dilden gelen sözcüklerin anlamlar›n› de¤ifltir-
mede teflbih, istiare, mecaz-› mürsel, mübala¤a gibi söz sanatlar›ndan yararla-
n›l›r. Ayr›ca kullan›mdan düflmüfl ve eski dile ait, a¤›zlarda kullan›lan, az›nl›k dille-
rinden gelen veya yabanc› dillere ait sözcüklere yeni anlamlar yükleme de argonun
izledi¤i yollard›r. Bu anlat›lanlar, toplumda yerleflik olan küfür veya sövme sözleri
olarak adland›r›labilecek söz kal›plar›n›n argo olarak de¤erlendirilmesinin do¤ru
olmad›¤›n› göstermektedir. Argo ile sövgü sözü aras›nda hem yap›, hem de ifllev
bak›m›ndan farklar vard›r. En baflta gelen fark ise argo bir gizli ve sanatl› dildir;
sövgü ise son derece aç›k ve kaba bir anlat›m biçimidir.

Her dil kullan›m› gibi bir ihtiyac›n ürünü olan argo, bazen dilin hareketlili¤inden
yararlanarak onu alt üst etme, daha do¤rusu onunla oynama sonucunda oluflmakta,
bazen yaln›zca muhatab›n›n anlayaca¤› mesajlar verme gibi bir ifllev üstlenmektedir.

Malzemesi dil olan edebiyatta argoya; komik durum yaratma, günlük hayat› yak›ndan ta-
n›tma, gerçe¤e uygunluk sa¤lama, özgün olma gibi nedenlerle baflvurulabilmektedir.

Bir dilde argo kelimeler hangi yollarla geliflir?

‹liflki Sözleri
Yaflayan diller içerisinde anlat›m gücü en yüksek ve anlat›m yollar› en çeflitli diller-
den biri olan Türkçenin, insanlar›n günlük iliflkilerinde kazanm›fl oldu¤u incelik ve
zarafet, herhalde baflka hiçbir dilde rastlanmayacak ölçüdedir. ‹liflki sözlerinin bu
kadar çok ve incelikleri anlatacak düzeyde olmalar›n›n nedeni, dilin di¤er yönlerin-
de oldu¤u gibi, Türkçeyi konuflan insanlar›n yaflama ve hayat› alg›lama biçimleridir.

Türkçede iliflki sözleri; kal›p sözler, söz eylem, konuflma akt›, söz edimi gibi terimlerle de
ifade edilmektedir.

Türkçeyi ana dili olarak kullanan insanlar, yani Türkçeyle oluflturulan medeni-
yet dairesinin mensuplar›, kendilerine özgü bir hayat tarz›na sahiptirler. Bu hayat
tarz›n›, Türkçenin ilk yaz›l› metinlerinden bafllayarak izleyebiliyoruz; ancak bu ko-
nuda bize en önemli bilgileri Dede Korkut O¤uznameleri vermektedir.

Dede Korkut O¤uznamelerine yans›yan hayat tarz›na göre Türkler, zaman› toplu
olarak geçiren insanlard›r. Zaman› toplu geçirmek demek hayat›n içerisinde olan her
türlü güzelli¤i ve s›k›nt›y› birlikte yaflamak demektir. Bu hayat biçimi do¤al olarak o
toplum içerisinde yaflayan insanlar›n birbirleriyle olan iliflkilerini de belirlemifltir. Bu
durum konargöçerlik devirlerine ait olmakla birlikte yerleflik hayata geçtikten sonra
da bir flekilde sürmüfl, baz› afl›nmalara ra¤men bugüne kadar gelmifltir. Yerleflik ha-
yatta bunun en belirgin yans›mas› mahalle kavram›d›r. Zaman›n yo¤unlaflan hayat
temposuyla etkinli¤ini yavafl yavafl yitiren bu kavram, uzun süre insanlar›n günlük
hayat›nda son derece etkili olmufltur. Bununla ilgili olan komfluluk kavram› da yine
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Teflbih: Benzetme

‹stiare: Bir fleyi anlatmak
için ona benzetilen baflka bir
fleyin ad›n› e¤reti olarak
kullanma, e¤retileme

Mecaz-› Mürsel: Benzetme
ilgisi bulunmaks›z›n, neden
sonuç gibi türlü iliflkilerle bir
sözcü¤ün baflka bir sözcük
yerinde kullan›lmas› sanat›,
ad aktarmas›

Mübala¤a: Herhangi bir
durumu, olay› ya da gerçe¤i
oldu¤undan farkl› olarak,
gerçekleflmesi zor hatta
mümkün olamayacak ölçüde
üstün ya da afla¤› konumda
gösterecek anlatma
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‹liflki sözleri, Bir dilin söz
varl›¤›nda kiflileraras›
iletiflimde al›flkanl›k halinde
kullan›lan, dilin toplumsal
kullan›m›na göre farkl›l›k
gösterebilen ve ait oldu¤u
toplumun kültürel yap›s›n›,
dünya görüflünü ve kiflilerin
birbirlerine karfl› tav›rlar›n›
sergileyen terimler
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son derece önemlidir. Bu kavramlara verilen önem, iliflki sözlerine de yans›m›flt›r ve
bu sözler çok ince bir duygu dünyas›n› gözler önüne sermektedir. Örne¤in, hayat›n-
da güzel bir de¤ifliklik olan komfluya “göz ayd›nl›¤›”na gidilir. Bir insana “gözün ay-
d›n” demek, bütün güzellikler seninle olsun, bütün mutluluklar› sen yaflayas›n gibi
güzel dilekleri iletmektir. Belki de bu, kökü binlerce y›l gerilere giden bir davran›fl
biçiminin günümüzde de devam etmesinin göstergesidir. Göz ayd›nl›¤› dilenen kifli
de karfl›s›ndakine “ayd›nl›k içinde kalas›n” diye çok daha güzel bir dilekle karfl›l›k
verir. Bu karfl›l›kl› iyi dilek ifadeleri gayet do¤al bir ak›fl içerisinde yapmac›kl›ktan
uzak olarak gerçekleflir. Hasta olana geçmifl olsuna, ölü evine bafl sa¤l›¤›na gitmek
belki her toplumda rastlanacak durumlard›r, ancak bu durumlarda söylenen sözler
ve tak›n›lan tav›r as›l kültür ve anlay›fl farkl›l›klar›n› oluflturur. Türkçede bunlar›n her
birinin kendilerine ait kal›plaflm›fl iliflki sözleri vard›r. Birini yolcu ederken “yolun
aç›k olsun”, “güle güle git gel”, “u¤urlar olsun” gibi daha pek çok kal›p söz dilimize
gelir. Çocu¤u do¤ana “Allah anal› babal› büyütsün”, sünnet yapana “Allah baflka
mürüvvetlerini de göstersin”, dü¤ün yapana “Allah bir yast›kta kocats›n” gibi ufak te-
fek de¤iflikliklerle binlerce y›l kuflaktan kufla¤a aktar›lan sözler söylenir.

‹liflki sözleri, t›pk› atasözleri ve deyimler gibi, bir dili konuflan toplumun kültü-
rel özelliklerini ortaya koymakta, gelenek ve göreneklerine dair çok önemli ipuç-
lar› vermektedir. Bu sözleri ö¤renmeden bir toplumun dilini ve kültürünü anlaya-
bilmek mümkün olmaz.

Türkçedeki iliflki sözleri, Türk halk›n›n yaflam›fl oldu¤u binlerce y›lda görüp ge-
çirdi¤i say›s›z olaylar içerisinden süzülüp gelen nezaketinin en aç›k göstergesidir. ‹ki
kifli sohbet ederken üçüncü bir kiflinin iyili¤inden söz edeceksek “sizden iyi olma-
s›n” diyerek söze bafllar›z. Bu söz karfl›m›zdakine “siz çok iyi bir insans›n›z, ben sizi
çok seviyorum, benim dostumsunuz; ancak o da sizin gibi bir insand›r” demektir ki
bu sözdeki nezaketi, böyle üç kelimeyle ifade edebilmek, ince bir zekan›n ürünüdür.

«Ben» ve «benim» sözlerinin çok kullan›lmas› çok hofl görülmeyen bir durum-
dur. Bu durumu iliflki sözlerinde çok aç›k görebiliriz. Eski kültürümüzde kendisinden
söz edecek olan kifli; bu fakir, fakir ü hakir, fakir ü pür-taksir benzeri sözler kulla-
n›r, eskiden de kullan›lan; ancak bugün de kullan›lmaya devam edilen bendeniz (kö-
leniz) bunlar›n en yayg›nlar›ndand›r. Kaç çocu¤u oldu¤u sorusuna, soran kifli yaflça
büyükse “ellerinizden öper” sözleriyle bafllanarak cevap verilir. Bu söz de yine y›lla-
r›n süzgecinden geçmifl bir nezaket örne¤i ve sayg› kültürünün dile yans›mas›d›r.

‹liflki sözlerinin en anlaml›lar›na modern hayat›n kofluflturmas›ndan uzak kalm›fl,
insan iliflkilerinin s›cak bir flekilde sürdü¤ü eski mahallelerle kasaba ve köylerde
rastlan›r. Örne¤in, böyle bir yerde bir toplulu¤a d›flar›dan gelip kat›lan kifli önce se-
lam verir, toplulukta bulunan herkes selam› al›r ve tek tek yeni gelene merhaba de-
nir, yeni gelen ise merhaba ile karfl›l›k verdikten sonra “cemaate rahmet” der. Bu-
rada da dinle çizilmifl çerçevenin içerisine oturtulmufl bir nazik tav›r sergilenir.

‹liflki sözleriyle ilgili olarak özetle flunlar söylenebilir: Bu sözler; yüzy›llarca ge-
riye giden bir gelene¤in yans›malar›, bir toplumun kültür hayat›n›n adeta özünü
içinde bar›nd›ran, insan iliflkilerindeki nezaket ve inceli¤in düzeyini gösteren, ka-
l›plaflm›fl, kullan›ld›klar›nda insanlar aras›nda bir s›cakl›k oluflturan sözlerdir.

‹liflki sözlerinin akrabal›k adlar›na yans›mas› nas›ld›r?

TÜRKÇEN‹N TÜRETME GÜCÜ
‹lk ünitede dillerin özellikleri dikkate al›narak baz› s›n›fland›rmalar›n yap›ld›¤›n›
gördünüz. Dünya dillerinin yap› bak›m›ndan bafll›ca bitiflken (eklemeli) diller, bü-
kümlü (çekimli) diller, yal›nlayan diller olmak üzere üçe ayr›ld›¤›n› hat›rlayacak-
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s›n›z. Bildi¤iniz gibi Türkçe, yap› bak›m›ndan sondan eklemeli bir dildir. Sözgelifli
Türkçeye Arapçadan gelmifl olan bugün de kulland›¤›m›z kitap, kâtip, mektup,
mektep ayn› kökten türeme ve yazmak eylemiyle ilgili sözcüklerdir. Görüldü¤ü gi-
bi bu sözcüklerde ek kullan›lmam›fl, sözcükler, seslerin yer de¤ifltirmesiyle veya
ses eklenmesiyle yeni kavramlar› karfl›lar duruma gelmifllerdir. Türkçede yazmak
eyleminden yeni sözcükler türetmek gerekti¤inde farkl› bir yol izlenecek ve ekler
kullan›lacakt›r; yaz›, yaz›c›, yazar, yazg›, yaz›m gibi.

Hiçbir dilin kök sözcükleri, evrendeki ve insan zihnindeki sonsuz denebilecek
kavram, olgu ve durumlar› tek bafl›na karfl›lama ve ifade edebilme yetene¤ine sa-
hip de¤ildir. Diller varl›k ve olufllar› ifade edebilmek için kendi yap›lar›na göre ye-
ni yollar gelifltirmifllerdir. Eklemeli dillerin gelifltirdi¤i yollar›n en baflta geleni, söz-
cük köküne de¤iflik yap›m ekleri getirerek yeni durum, varl›k ve kavramlar› karfl›-
lamaya çal›flmakt›r. Ayn› sözcü¤e farkl› anlamlar yüklemek de bu duruma, yani ye-
nilikleri karfl›lamaya kendi içinde buldu¤u bir baflka çözümdür. Bu yüzden sözlük-
ler, bir sözcü¤ün birden fazla anlam›n› s›ralarlar. Bu çok anlaml›l›k, sözcü¤ün kul-
lan›m süresiyle ilgili olarak sonradan oluflmufl bir durumdur.

‹nsano¤lu dura¤an bir hayat yaflamad›¤› ve evrende sürekli yeni geliflmeler ve
icatlar ortaya ç›kard›¤› için, diller de her an yeni sözcüklere gerek duymaktad›r.
Özellikle ça¤›m›zda bu gereklilik çok daha güçlü hissedilmektedir. Çünkü iletiflim
teknolojilerindeki geliflmeler, hiçbir s›n›r tan›mamakta ve diller, yabanc› dillerin ku-
flatmas›yla her an karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Bu duruma kendi içinde önlemler gelifl-
tiremeyen ve karfl› koyamayan diller, yok olmakla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Nite-
kim günümüzde baz› dillerin konufluru kalmam›fl, baz› dillerin ise çok az say›dad›r.

Türetme kavram›, dili konuflanlar›n yeni karfl›laflt›klar› kavramlara dil içerisinde
çeflitli yollarla karfl›l›klar oluflturmalar› biçiminde tan›mlanabilir. Bu karfl›l›k bulma-
da Türkçe, ekleme ve birlefltirme diye adland›rabilece¤imiz iki temel yol kullan›r.
Ekleme; sözcükle ekin, birlefltirme ise sözcükle sözcü¤ün iliflkilendirilmesidir. Bü-
tün dillerin önemli anlat›m yollar›ndan biri olan tamlama kurma da bir birlefltirme,
yani sözcükle sözcü¤ün ya da sözcüklerin iliflkilendirilmesidir. Sözcükle ek iliflki-
sine; kap, kapamak, kaplamak, kaplama, kaplamac›, kap›, kap›c›, kap›c›l›k vb. bir-
lefltirmeye ne için > niçin, ne as›l> nas›l, al› vermek> al›vermek vb. tamlamaya da
evin yolu, sar› evin yolu, Emre’nin sar› evinin yolu gibi örnekleri gösterebiliriz.

Türkçenin Yap›s› ve ‹flletme Biçimi
Yukar›da aç›kland›¤› üzere Türkçe, eklemeli diller grubunun en tipik üyesidir.
Birkaç küçük ve nedenleri anlafl›labilir ses de¤iflikli¤i yaflam›fl sözcük d›fl›nda,
Türkçede sözcük kökleri de¤iflmez ve köklere çeflitli yap›m ekleri getirilerek ye-
ni sözcükler türetilir. Bu ayn› kökten türetilen sözcüklerin anlamlar› genellikle
sözcü¤ün kök anlam›yla bir biçimde iliflkili olur. Baz› durumlarda sözcük kökü-
nün anlam›yla, türemifl olan›n anlam iliflkisi hissedilemeyecek derecede zay›fla-
m›fl olabilmektedir. Bunun nedeni ço¤unlukla sözcüklerin dildeki kullan›m süre-
lerinin uzunlu¤udur. Bazen de sözcük kökü kullan›mdan kalkm›fl, ancak o kök-
ten türeyen sözcük ya da sözcükler kullan›labilmektedir. Söz gelifli ö¤renmek ve
ö¤retmek eylemlerinin düflünmek anlam›ndaki ömek ya da ak›l anlam›ndaki ög
sözcükleriyle iliflkisi art›k hissedilmemektedir. Ayr›ca bugün art›k ne ömek eyle-
mi, ne de ög ismi kullan›lmaktad›r. Ancak ög isminden türeyen ö¤üt sözcü¤ü öl-
çünlü dilde, ayn› sözcükten türeyen ve özlemek anlam›na gelen ögsemek de baz›
a¤›zlarda kullan›lmaktad›r. Türkçenin sözcük türetme yetisine iliflkin bir fikir
edinmek için Tablo 6.1 ve Tablo 6.2’yi inceleyiniz.
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Türkçe, yeni sözcükler türetmekte kullan›lan yap›m ekleri bak›m›ndan son derece
zengin bir dildir. Bu zenginlik ona çok genifl bir ifade yetene¤i kazand›r›r. Türkçenin ek-
lerle karfl›lad›¤› anlamlar, pek çok dilde bir ya da birkaç sözcükle karfl›lanabilmektedir.
Bu durum Türkçeye bir k›vrakl›k vermekte ve bir cümle içerisine yo¤un düflünceleri s›¤-
d›rma olana¤› sa¤lamaktad›r. Bu durumu Do¤an Aksan, Türkçenin Gücü adl› eserinde
flöyle örneklendirir: “Eylem çekimlerinde de baflka baflka kiplerin ve zamanlar›n anlat›-
m›nda çeflitli görevler gören son eklerin art arda gelerek s›kça kaynaflt›¤›na tan›k olunur.
Böylece, Almanca gibi bükümlü bir dile eksiksiz çevrilmesi gerekti¤inde, Türkçe yazm›fl-
m›fl›m gibi, tek bir sözcük durumundaki bir çekimli eylem ich soll, wie es heisst, geschrie-
ben haben biçiminde, birbirinden ayr› alt› ö¤eyle aktar›labilir” (Aksan, 1987: 26).

Yer yer yap›m eki iflleviyle de karfl›lafl›lan isim-fiil (mastar) ve s›fat-fiil eklerini
bir yana b›rak›rsak Türkçenin yap›m eklerini dört ana bafll›kta toplayabiliriz: 

1. ‹simden isim türeten ekler 
2. ‹simden fiil türeten ekler
3. Fiilden fiil türeten ekler
4. Fiilden isim türeten ekler
Bu belirtilen dört grupta toplanan yap›m ekleri Türkçenin as›l türetme gücünün te-

melini oluflturur ve bunlar›n her birine dâhil edilecek pek çok ek vard›r. Söz gelifli aç
isminden açl›k ismi ve ac›kmak fiili türetilir ve bunlar isim ve fiil çekim ekleri alarak
cümlede kullan›l›r. Ayn› biçimde açmak fiilinden aç›k ismi ve aç›lmak fiili türetilebi-
lir, ayr›ca aç›k isminden de yine bir ek kullan›larak aç›klamak biçiminde ayr› bir fiil
türetildi¤ini biliyoruz. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlük’ünde aç- fiiliyle ilgili ola-
rak flu türemiflleri yer almaktad›r: Açacak, açan, açar, aç›, aç›c›, aç›k, aç›kça, aç›kças›,
aç›kç›, aç›klama, aç›klamak, aç›klamal›, aç›klanan, aç›klanma, aç›klanmak, aç›klaflma,
aç›klaflmak, aç›klaflt›rma, aç›klaflt›rmak, aç›klatma, aç›klatmak, aç›klayan, aç›klay›c›,
aç›klay›fl, aç›kl›k, aç›ktan aç›lama, aç›l›m, aç›l›fl, aç›lma aç›lmak, aç›m, aç›mlama, aç›m-
lamak, aç›mlanma, aç›mlanmak, aç›nd›rma, aç›nd›rmak, aç›n›m, aç›nma, aç›nmak,
aç›nsama, aç›nsamak, aç›sal, aç›fl, aç›t, açk›, açk›ç›, açk›lama, açk›lamak, açk›lanma,
açk›lanmak, açk›latma, aç›klatmak, açk›l›, açk›s›z, açma, açmac›, açmak, açmal›k, aç-
maz, açmazl›k, açt›rma, açt›rmak. Bunlar›n d›fl›nda da yine ayn› fiil hem kendisiyle
hem de çeflitli türemiflleriyle deyim, kal›p söz ve birleflik söz olarak kullan›lmaktad›r.

178 Türk Di l i - I

GRAMER DERS‹
“Sevmek” bir kelimedir.
“Sar› saçl›” dersem bir k›z için
S›fat söylemifl olurum.
“Ben sar› saçl› bir k›z sevdim”
Bir cümledir. Sevda dolu bir cümle
Nokta koymal›, durmal› zira.
Zira “açl›k” da bir kelime
Cümleye gelmez sar› saçl› k›z gibi.
Ah elbet dolafl›rsa ölüm s›k s›k dilime,
“Ölece¤im, ölüyorum, öldüm”
Diyece¤im bir gün.

MUZAFFER TAYY‹P USLU

Kaynak: Soysal, ‹lhami (2008). 20. Yüzy›l Türk fiiiri Antolojisi, Bilgi Yay›nevi.
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Söz varl›¤›n›n ne oldu¤unu ve nas›l olufltu¤unu

saptayabilmek

Türkçe; geçmifli bilinmeyen zamanlara uzanan,
tarihin pek çok eski dili ve medeniyetiyle iliflki-
de bulunmufl, pek çok eski dilden söz al›p ver-
mifl, çok erken devirlerde dallan›p budaklanarak
lehçelere ayr›lm›fl, farkl› co¤rafyalarda çeflitli me-
deniyetler üretmifl, günümüzde ise genifl bir co¤-
rafyada yaflayan iki yüz milyonun üzerinde insa-
n›n ana dilidir. Bu kadar de¤iflik özelliklere sa-
hip olan bir dilin söz varl›¤›, do¤al olarak çeflitli-
lik gösterecektir. Türkçenin ya da herhangi bir di-
lin söz varl›¤› denildi¤inde, yaln›zca o dilin sözlü-
¤ünde yer alan sözcükler de¤il; deyimler, atasözle-
ri, kal›p sözler, ikilemeler, terimler, iliflki sözleri gi-
bi çeflitli anlat›m kal›plar› da akla gelir. Bir dilin söz
varl›¤›n›n incelenmesi, o dili konuflan insanlar›n
tarihî maceras›n› ortaya koyaca¤› gibi, milletin kül-
tür ve düflünce dünyas› ile kavramlar dünyas›n› da
gözler önüne serer ki dilcilikte buna “dil içi dünya
görüflü” denir. 

Söz varl›¤›n› oluflturan ögeleri aç›klayabilmek

Deyim, atasözü, kal›p söz, al›nt› söz, argo gibi
söz varl›¤›n› oluflturan çeflitli ögeler vard›r.
‹ki veya daha fazla sözcükten oluflan, anlat›m
gücünü art›rmak için az çok mant›k d›fl›na ka-
yan, gerçek anlam›ndan uzak, ilgi çekici bir an-
lam yüküne sahip, baz› sözcükleri de¤iflmeyip
baz›lar› de¤iflebilen, toplum taraf›ndan ortaklafla
benimsenen kal›plaflm›fl söz gruplar›na deyim
denir. Deyimler, anlam ö¤esi olarak incelendi-
¤inde, içerisindeki sözcükler ayr› ayr› de¤il hep-
si bir bütün olarak de¤erlendirilmelidir. 
Dillerin söz varl›¤›n›n önemli bir unsuru olan ata-
sözleri, toplumlar›n bilge yönlerini, kazand›klar›
deneyimleri, dünyaya bak›fllar›n›, anlat›m yete-
neklerini yans›tan ve çok uzun süre düflünce dün-
yas›nda yaflamaya devam edebilen bir tür kal›p-
laflm›fl sözlerdir. Uzun zaman hiç de¤iflmeden
yaflayan atasözleri oldu¤u gibi, zamana ve co¤-
rafyaya göre de¤iflebilen, bazen de tamam›yla
unutulanlar olabilmektedir.

‹kileme; anlat›m gücünü art›rmak, anlam› pekifl-
tirmek, kavram› zenginlefltirmek amac›yla ayn›
sözcü¤ün tekrar edilmesi veya anlamlar› birbiri-
ne yak›n veya karfl›t olan ya da sesleri birbirini
and›ran iki sözcü¤ün yan yana kullan›lmas›d›r.
Türkçenin bir zenginli¤i ve Türk beyninin yaflat-
ma gücünün ürünleri olan ikilemeler, Türk dü-
flüncesindeki anlam zenginli¤ini ve kavram ince-
liklerini ortaya koymak üzere türlü flekillerde bir-
biriyle ilgili sözcüklerin yan yana getirilmesi ve
bu yan yana getirilen sözcüklerde yeni bir anla-
t›m inceli¤i sergilenmesiyle oluflturulur.
Bir dilin kollar›ndan birinin bir ülke ya da böl-
ge içerisinde küçük ses farkl›l›klar›yla birbirin-
den ayr›lan kollar›na a¤›z denir. 
Argo; toplumda belli bir sosyal s›n›fa mensup
olanlar›n, daha çok toplum d›fl› olarak alg›lanan
ve damgalanm›fl gruplar›n, toplumun di¤er ke-
simlerinden ayr›lmak veya gizlenmek içgüdü-
süyle kendilerine sözcük ve deyimlerle olufltur-
duklar› konuflma sistemidir. Genel dilin sözcük-
lerine baz› özel anlamlar vermek ve özel birta-
k›m sözcükler katmakla oluflan argo, bir çeflit
özel dil say›labilir.

Türkçenin söz varl›¤›n›n yerini ve önemini de-

¤erlendirebilmek

Bu sözler; yüzy›llarca geriye giden bir gelene¤in
yans›malar›, bir toplumun kültür hayat›n›n adeta
özünü içinde bar›nd›ran, insan iliflkilerindeki ne-
zaket ve inceli¤in düzeyini gösteren, kal›plaflm›fl,
kullan›ld›klar›nda insanlar aras›nda bir s›cakl›k
oluflturan sözlerdir. Dilimizin bütün bu unsurlar›
önceki kuflaklardan ö¤renilerek bugüne ve son-
raki kuflaklara aktar›lan, onlar›n da hayatlar›n›
biçimlendirecek olan, kimli¤imizi oluflturan en
temel varl›k ve zenginli¤imizdir.

Özet
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1. Bir dilde duygu, düflünce ve kavramlar› dile getire-
bilmek için sözcük say›s›n›n çok olmas›ndan daha
önemli ögeler nelerdir?

a. Çok de¤iflik duygular üretebilme ve bu duygula-
r› yans›tabilme

b. Kendi deneyim ve birikimlerini kuflaktan kufla¤a
aktarabilme

c. ‹ç yap›s›ndaki geliflmeler ve d›flar›dan gelen etkiler
d. Sözcük türetme ve soyutlama gücü
e. Sözcüklere yeni anlam ve ifllevler yükleme

2. Osmanl› Türkçesinde deyim kavram›n› karfl›lamak
üzere afla¤›daki terimlerden hangisi kullan›lmam›flt›r?

a. Darb›mesel
b. Tabir
c. Ist›lah
d. Mecaz›mürsel
e. Temsil

3. Afla¤›dakilerden hangisi atasözü kavram›n›n Türk
dünyas›ndaki adlar›ndan biri de¤ildir? 

a. Atalar sözü
b. Darb›mesel
c. Eskiler sözü
d. Makal
e. Nak›l

4. Afla¤›dakilerden hangisi ikilemelerin kuruluflunda
en fazla görev alan kelime türüdür? 

a. Filler
b. Özel ‹simler
c. Cins ‹simler
d. Zamirler
e. Ünlemler

5. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye Türkçesinin söz
varl›¤›nda yer alan al›nt› sözlerin kaynaklar›ndan de-

¤ildir? 

a. Kültürel seviye
b. Ortak din
c. ‹ç içe yaflama
d. Uzun süreli komfluluk
e. Ortak edebiyat

6. A¤›zlar›n oluflumunda afla¤›dakilerden hangisi etkili
de¤ildir?

a. Boy farkl›l›klar›
b. ‹klim
c. Komflu dil ve kültürler
d. Dilin kendi bünyesinden kaynaklanan ses de¤ifl-

meleri
e. Zaman ve co¤rafya

7. Toplumda belli bir sosyal s›n›fa mensup olanlar›n,
daha çok toplum d›fl› olarak alg›lanan ve damgalanm›fl
gruplar›n, toplumun di¤er kesimlerinden ayr›lmak veya
gizlenmek içgüdüsüyle oluflturduklar› konuflma siste-
mine ne ad verilir?

a. A¤›z
b. Lehçe
c. fiive
d. ‹liflki sözleri
e. Argo

8. Afla¤›dakilerden hangisi iliflki sözlerinin Türkçede çok
olmas›n›n sebeplerinden biridir?

a. Sözlerin dildeki kullan›m sürelerinin uzunlu¤u
b. Sözlü kültür ortam›nda bir yerde bir kifli taraf›n-

dan bir olay ya da durum kaynakl› olarak söyle-
nen bir sözün zamanla kifliden kifliye, kuflaktan
kufla¤a aktar›lmas›

c. Türkçede, yeni sözcükler türetmekte kullan›lan
yap›m eklerinin çok olmas›

d. ‹nsanlar›n yaflama ve hayat› alg›lama biçimleri
e. Türkçenin eklemeli bir dil olmas›

9. Türkçe yap› bak›m›ndan hangi dil grubundand›r?
a. Bükümlü
b. Tek Heceli
c. Eklemeli
d. Kaynaflt›ran
e. Çekimli

10. Baz› durumlarda sözcük kökünün anlam›yla, türe-
mifl olan›n anlam iliflkisinin hissedilemeyecek derecede
zay›flamas›n›n sebebi nedir? 

a. Türkçede, yeni sözcükler türetmekte kullan›lan
yap›m eklerinin çok olmas›

b. Türkçenin eklemeli bir dil olmas›
c. Sözcüklerin zamanla çokanlaml› hâle gelmesi
d. Sözcüklerin dildeki kullan›m sürelerinin uzunlu¤u
e. ‹sim-fiil (mastar) ve s›fat-fiil eklerinin yer yer ya-

p›m eki iflleviyle kullan›lmas›

Kendimizi S›nayal›m
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ÇOK Ç‹ÇE⁄‹N‹Z BURNUNDA

Deyimler, Türkçenin vazgeçilmez bir anlat›m olana¤›-
d›r. Öyle durumlar vard›r ki, sözcükler çizmek istedi¤i-
niz görüntüyü anlatmakta yetersiz kal›r; oysa uygun bir
deyim biliyorsan›z hem iletmek istedi¤iniz anlam› ilet-
mifl, hem de sözünüze kültürel bir tabanla destek ver-
mifl olursunuz. Deyimler yaflanm›fll›¤›, deneyimi, o dili
konuflan insanlar›n yaklafl›m tarz›n› içerdi¤i için o duru-
mun yüzy›llar boyu karfl›lafl›lan bir durum oldu¤unu
kendili¤inden kan›tlar ve sizi bir kez daha hakl› k›lar. 
Bir dilde deyimlerin çoklu¤u, dilin hem eksikli¤inin
hem zenginli¤inin kan›t›d›r. Eksiklik; çünkü deyimin
otaya ç›k›fl›nda dilin anlatma yetmezli¤i söz konusudur.
‹letilmek istenen durumu ya da davran›fl› içeren söz-
cüklerin eksikli¤i, halk› deyim yapmaya itmifltir. Ancak
deyimin ortaya ç›k›fl›yla o anlam aç›¤› kapand›¤›, yeni
bir anlat›m olana¤› yarat›ld›¤› için tam da bu nokta da
dil, eskisine göre daha zengin bir dildir art›k. 
“Medya flürekas›” deyim bilmiyor, ama deyim kullanma
gereksinmesini karfl›layacak sözcük da¤arc›¤›na da sa-
hip de¤il. Baflka bir deyiflle deyimin oluflumunda orta-
ya ç›kan durum bütünüyle geçerli: ‹letilmek istenen bir
anlam var; ama nas›l söylenecek? Sözü o noktada ba¤-
larken bir fley demeleri gerek; ama neydi o fley? Sözün
k›sas›, deyim kullanmaktan vazgeçemiyorlar; ama bil-
medikleri deyimi do¤ru kullanmalar› da söz konusu de-
¤il. Ve karfl›m›za deyimlerin, nas›l katledilece¤inin il-
ginç bir tablosu ç›k›yor: 
Bak›yorsunuz, “bafl›na ifl açmak” deyimini kullanmak
isteyen biri, “ Benim yüzümden ifl aç›yordun kendine.”
diyor. “Kendine ifl açmak” ancak, yeni bir iflyeri kurmak
anlam›na gelebilir, baflka bir anlama da gelmez. 
Ve bir canl› telefon ba¤lant›s›. Manken sunucu, bayan
izleyiciye evli olup olmad›¤›n› soruyor. “Üç haftal›k ev-

liyim.” diyor izleyici. Sunucunun yan›t›: “Ah, çok çiçe¤i-

niz burnunda sizin.” Çok çiçek, tek burun, s›¤ar m›?
Burun kimin, çiçek nerede? Telafla gerek yok. Cici su-
nucumuz, izleyicinin “yeni evli” oldu¤unu söylemeye
çal›fl›yor...

Feyza Hepçilingirler
(K›salt›lm›flt›r)

Kaynak: Hepçilingirler, F. (1997). Türkçe “Off”. ‹stanbul,
Remzi Kitabevi.

TÜRK D‹L‹ ‹Ç‹N

Ben Türkçenin ezelî bir âfl›k›y›m. Hepimiz öyle de¤il
miyiz? Türkçeyi muhtelif devirlerinde, muhtelif libaslar-
la, muhtelif flekillerde gördüm ve sevgilimi o flekiller, o
libaslar alt›nda kendi cevherinde sevdim.
Ben eski Bâb›alî kâtiplerinden iflitti¤im süslü dili sevdi-
¤im gibi, Aksaray’da karpuz sergisinde müflteri ayart-
mak için ç›¤›rtkanl›k eden Türk delikanl›s›n›n türlü za-
rafetlerle dolu olan Türkçesini de sevdim.
Ben Divan edebiyat›n›n gazelleriyle mest oldum. Fakat
sevgili ‹zmir’imin, ismini yâdettikçe ci¤erimi s›zlatan
sevgili ‹zmir’in ‹kiçeflmelik k›z›n›n incir iflledi¤i esnada
okudu¤u Türkçe flark›ya da mest oldum. Ben, o sevgi-
liyi, atlas flalvar›yla, bafl›n›n üzerinde alt›n ifllenmifl tak-
yesi ile gördüm. Ben onu periflan gönüllü flairin:

O gül endâm bir al flâle bürünsün yürüsün
Ucu gönlüm gibi ard›nca sürünsün yürüsün

beytinde oldu¤u gibi, bir flala sar›l›p büründü¤ünü gö-
rerek de sevdim. Sonra üç peflli entarisiyle, canfes ter-
likleriyle sal›n›rken yine gördüm, yine sevdim.
Bafl›nda hotozu, belinde kufla¤›, sedef kak›l› sediri üze-
rinde uzanm›fl, yahut Sa’dâbâd’da, Göksu’da seyrana
ç›km›fl hâliyle gördüm, yine sevdim.
Fakat tabiatta her fley tekâmülden, ink›lâptan ibaretse, ba-
zan tekâmül, bazan ink›lâp devirden devire geçti¤i gibi
her devrin zevki de birbirinin ayn› olmaz. Ben son devrin,
‹pekifl’in kelebek kanad› kadar ince, zarif, dört metrelik
kumafl› ile giyinmifl, bafl›nda küçücük beresiyle bir rüzgâr
gibi kald›r›mlar üzerinde seke seke giden ve rüzgâr m›
onu götürüyor, o mu rüzgâr› götürüyor diye insan› flüphe-
ye düflüren hâliyle de Türkçeyi gördüm ve sevdim.

Halid Ziya Uflakl›gil

Libas: Elbise
Canfes: Üzerinde desen bulunmayan, ince

dokunmufl, parlak, tok, ipekli kumafl
Pefl: Baz› giysilerin bol olmas› için yanlar›na

eklenen kumafl parças›
Hotoz: Kad›nlar›n süs için saçlar›n›n üstüne

takt›klar›, çeflitli renk ve biçimde yap›lm›fl
küçük bafll›k

• Metnin içinde geçen beyit, 19. Yüzy›l flairi
Enderunlu Vâs›f’a aittir.

Kaynak: Yetifl, K., Yavuz, K., Birinci, N. (1996). Üni-

versite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri ‹stanbul, Be-
flir Kitabevi.

Okuma Parças›Yaflam›n ‹çinden

”

“
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1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Türetme Gü-
cü” bafll›kl› bölümü yeniden okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Deyimler” bafll›kl› bö-
lümü yeniden okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Atasözleri” bafll›kl› bö-
lümü yeniden okuyunuz.

4. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹kilemeler” bafll›kl› bö-
lümü yeniden okuyunuz.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Al›nt› Sözler” bafll›kl›
bölümü yeniden okuyunuz.

6. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “A¤›zlar” bafll›kl› bölü-
mü yeniden okuyunuz.

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Argo” bafll›kl› bölümü
yeniden okuyunuz.

8. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹liflki Sözleri” bafll›kl›
bölümü yeniden okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Türetme Gü-
cü” bafll›kl› bölümü yeniden okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Türkçenin Türetme Gü-
cü” bafll›kl› bölümü yeniden okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Duygu, düflünce ve kavramlar› dile getirebilmek için
sözcük say›s›n›n çok olmas› önemli olmakla birlikte,
bundan daha önemlisi dilin sözcük türetme ve soyutla-
ma gücüdür. Birey için de toplum için de son derece
önemli ve vazgeçilmez olan dil, gerek kendi iç yap›s›n-
daki geliflmelerle, gerekse d›flar›dan gelen etkilerle za-
man içerisinde anlat›m incelikleri kazan›r. Bu incelikler,
insanlar›n hem karfl›l›kl› konuflmalar›nda, hem de yaz›-
lar›nda kullan›l›r ve bu da dile do¤al durumundan da-
ha etkili bir anlat›m imkân› sa¤lar. Sözcükler, ilk ortaya
ç›kt›klar›nda somut bir durum ya da kavram› karfl›layan
tek anlama sahipken zaman ilerledikçe kelimelerde an-
lam genifllemeleri olur. Anlam genifllemesiyle ortaya ç›-
kan bu farkl› anlamlar, bugünkü sözlüklerde maddeler
halinde s›ralan›r. Bir sözcü¤ün çok anlaml› olmas›, o
sözcü¤ün kullan›lma s›kl›¤›yla do¤rudan ilgilidir. Bir di-
lin söz varl›¤›n›n çeflitlenmesinde ve anlat›m gücünün
artmas›ndaki en baflta gelen unsur o dilin mecaz dün-
yas›d›r. Mecaz dünyas›n›n zenginli¤i, yetenekli sanatç›-
lar›n dili gelifltirmesiyle ilgili oldu¤u gibi, bu zenginlik,
sanatç›lar›n kendilerini daha iyi ifade etmelerinin de

esas›n› oluflturur. Bir dilin anlatma gücünü oluflturan
önde gelen hususlardan biri de o dilin deyim zenginli-
¤idir. Deyimler, bir dilin kullan›m›nda en az sözcükler
kadar de¤erli ve gerekli yap›lard›r. 

S›ra Sizde 2 

Deyimlerin özelliklerini flöyle s›ralayabiliriz.
• Deyimler, gerçek anlam›ndan az çok farkl› bir anlam

tafl›yan, en az iki sözcükten kurulmufl, çekici ve et-
kileyici bir anlat›ma sahip kal›plaflm›fl sözlerdir. 

• Deyimler bazen manzum özellik gösterirler ve kafi-
yeli yap›lard›r. 

• Deyimler anonim ürünlerdir. Bafllang›çta tek insan›n
zekas›n›n ürünü olmakla birlikte, yay›l›p meflhur ola-
rak toplumun ortak mal› durumuna yükselmifllerdir.

• Deyimler yarg› bildirmezler. 
• Deyimler kal›plaflm›fl ifadelerdir. Ancak baflta, orta-

da ve sonda yer alan sözcüklerde birtak›m de¤iflik-
likler gösterebilirler.

• Deyimlerin amac› bir durumu ya da kavram› özel bir
kal›p içinde çekici ve etkili bir anlat›mla belirtmektir.

• Deyimi oluflturan iki sözcük kesinlikle bitiflik yaz›l-
maz ve deyimleri oluflturan ikinci sözcük normal bir
fiil olarak çekimlenir. 

• Deyimi oluflturan sözcüklerden biri zaman zaman
de¤ifltirilebilir. 

• Deyimlerden çok büyük bir k›sm› dilin konuflurlar›-
n›n ürünüdür. Çok az› baflka dillerden çeviri yoluyla
al›nm›flt›r.

• Deyimler, Türkçenin hemen bütün tarihî metinlerin-
de s›kl›kla kullan›lm›flt›r. Baz› deyimlerin oluflmalar›,
f›kralarla ilgilidir.

• Deyimler zaman zaman atasözleriyle kar›flabilmektedir.
• Deyimler her ne kadar kal›p yap›lar olsa da baz›la-

r›nda birtak›m sözcüklerin yak›n anlaml› sözcüklerle
yer de¤ifltirmeleri mümkündür.

• Türkçedeki deyimlerin büyük bir k›sm› mastarla biter.

S›ra Sizde 3 

Dillerin söz varl›¤›n›n önemli bir unsuru olan atasözle-
ri, toplumlar›n bilge yönlerini, kazand›klar› deneyimle-
ri, dünyaya bak›fllar›n›, anlat›m yeteneklerini yans›tan
ve çok uzun süre düflünce dünyas›nda yaflamaya de-
vam edebilen bir tür kal›plaflm›fl sözlerdir. Uzun zaman
hiç de¤iflmeden yaflayan atasözleri oldu¤u gibi, zamana
ve co¤rafyaya göre de¤iflebilen, bazen de tamam›yla
unutulanlar olabilmektedir. Atasözlerinin ilk olarak ne-

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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rede ve hangi ulusta olufltu¤u bilinmemektedir. Uzun
süreli bir gözlem ve deneyimin ürünü olan atasözleri;
bir olay› aç›klamaya, bir duruma aç›kl›k getirmeye ve
bir olaydan ders ç›kar›lmas›n› sa¤lamaya yönelik, yarg›
bildiren, kal›plaflm›fl dil birlikleridir. Atasözlerinin olu-
flup yayg›nlaflmas› için öncelikle olaylardan ders ç›kar-
may› becerebilen bir kiflinin, etraf›nda olup bitenleri iyi
gözlemlemesi, durumu insanlar›n zihninde yer edebile-
cek bir üslupla dile getirmesi ve bunun insanlar taraf›n-
dan be¤enilmesi gerekir. Atasözlerinin ders verici olma
nitelikleri en temel özellikleridir ve yine insan ihtiyac›y-
la ilgilidir. Atasözlerinin kesin bir yarg› bildirmeleri ge-
rekir ki bu yönleriyle deyimlerden kesin olarak ayr›l›r-
lar. Bu yap›lar›n baflka bir özellikleri ise deyimler gibi
kal›plaflm›fl olmalar›d›r. Bir atasözünde bir sözcük ç›-
kart›l›r ya da atasözünün dizilifl s›ras› de¤ifltirilirse etki-
li anlat›m›n ço¤unlukla ortadan kalkt›¤› ve atasözünün
s›radan bir söz haline geldi¤i görülür. Hemen hemen
tamam› tek cümleden oluflan atasözleri genellikle iki
k›s›mdan oluflur ve ikinci k›s›m birinci k›s›mda ifade
edilen fikri ve anlam› pekifltirir. Pek çok atasözünün ya-
p›s›na dikkat edildi¤inde genellikle ortadan ikiye bö-
lünmüfl bir cümleyle karfl›lafl›l›r. Atasözleri toplumun
yaz›l› olmayan kurallar›n›n iflletilmesinde s›k baflvuru-
lan dil unsurlar› olmalar›n›n yan›nda kiflilerin ahlak e¤i-
timlerine katk›da bulunan bir ders arac› olarak da kul-
lan›l›r. Onun için hitabet sanat›nda konuflmay› daha et-
kileyici duruma getirmek için de bu büyüleyici sözlere
s›k s›k baflvurulur.

S›ra Sizde 4 

‹kileme; anlat›m gücünü artt›rmak, anlam› pekifltirmek,
kavram› zenginlefltirmek amac›yla ayn› sözcü¤ün tekrar
edilmesi veya anlamlar› birbirine yak›n veya karfl›t olan
ya da sesleri birbirini and›ran iki sözcü¤ün yan yana
kullan›lmas›d›r. ‹kileme, asl›nda anlam› etkili k›lmak
amac›yla oluflturulan psikolojiyle ilgili ve dilin müzik
yönüne katk› sa¤layan bir yap›d›r. Atasözleri ve deyim-
lerin içlerinde yer alan ikilemeler, bu dil varl›klar›n›n
belleklere kolay yerleflmelerini ve ezberlenmelerini sa¤-
lar. ‹kileme içerisinde yer alan sözcüklerin en dikkat
çekici özellikleri ses benzerliklerinden kaynaklanan ses
uygunlu¤u ve güzelli¤idir. Türkçede anlam inceli¤i sa¤-
lamak, kavram› pekifltirmek için hemen hemen her tür
sözcükten ikileme kurulabilir. ‹kilemede yer alan söz-
cüklerin ikisi Türkçe, biri Türkçe biri al›nt›, ya da her
ikisi de al›nt› olabilir. Türkçe sözcüklerden yap›lan iki-
lemelerin ço¤u yans›malardan kurulur. Türkçede bütün
sözcük türlerinden ikileme yapmak mümkündür. Özel

adlardan kurulan ikileme fazla de¤ildir. Ancak cins ad-
lardan pek çok ikileme kurulmaktad›r. Zamirler de iki-
leme kuruluflunda yer al›r. Ünlemlerden de ikilemeler
kurulur. Fiiller de de¤iflik çekimli biçimleriyle ikileme-
ler içerisinde yer al›r. ‹kilemeler, isimlerden ve fiiller-
den kurulanlar fleklinde iki grupta ele al›n›r. ‹kileme gi-
bi birtak›m söz kal›plar›, anlam› daha etkili k›lmak ve
söylenen sözün kabul edilirlik derecesini yükseltmek
amac›yla oluflturulur. Bu yüzden Türk fliir dilinde
ikilemeler s›kça kullan›l›r.

S›ra Sizde 5 

Al›nt› sözler yönüyle de¤erlendirildi¤inde Türkçenin
dönem dönem baflka dillerden yo¤un bir sözcük ak›-
n›yla karfl› karfl›ya kald›¤› görülür. Kurtulufl Savafl›’n›
baflar›yla sonuçland›ran Cumhuriyet’in kurucu kadrosu,
Türkçe ile ilgili olarak da bir mücadele vermifl ve Türk-
çeyi Arapça ile Farsçan›n iflgalinden kurtarm›flt›r. Daha
sonra gelen devlet yöneticileri ve ayd›nlar, kurucu kad-
ronun kararl›l›¤›n› göstermedikleri için Türkçe, Bat› kay-
nakl› bir istila ile karfl›laflm›flt›r. Yaflan›lan ça¤›n tekno-
lojik imkânlar› ve ayd›nlar ile bas›n-yay›n kurulufllar›-
n›n bilinçsiz ve özensiz tutumlar›, Türkçeye pek çok
yabanc› kaynakl› sözcü¤ün gereksiz yere dolmas›na yol
açm›flt›r. Pek çok dünya dilini etkilemifl ve say›s›z söz-
cükler vermifl olan Türkçe, yaln›zca Arapça ve ‹ngilizce
karfl›s›nda gerilemifltir. Bunun nedeni de din, teknoloji
ve moda ya da özentidir. 

S›ra Sizde 6 

Bir dilin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses fark-
l›l›klar›yla birbirinden ayr›lan kollar›na a¤›z denir. Her
dilde zaman içerisinde birtak›m ses ve biçim farkl›l›kla-
r› oluflur. Bu farkl›l›klar, anlaflmay› zorlaflt›racak düzeye
ulaflm›flsa lehçe olarak adland›r›lan kollar ortaya ç›kar.
Bu durumun en belirgin nedeni; bir dili konuflan insan
ya da boylar›n birbirlerinden ayr›l›p uzunca bir süre de-
¤iflik co¤rafyalarda yaflamalar›d›r. Ayr› yaflama süresi-
nin uzunlu¤u ve kollar aras›ndaki iliflkinin uzun süre
kopuk olmas› bazen bu kollar›n farkl› diller olmas› so-
nucunu bile do¤urabilir. Nitekim bugün yeryüzünde
binlerle ifade edilen dilden söz edilmesinin sebebi bu-
dur. Bir yaz› dili, zaman içerisinde ortaya ç›kan yeni
kavramlara karfl›l›klar bulmak için çeflitli kaynaklara
baflvurmaktad›r. Bu kaynaklar›n önde gelenlerinden bi-
ri de o yaz› dilinin s›n›rlar› içerisinde bulunan bölge
a¤›zlar›d›r. A¤›zlar, zaman zaman ölçünlü dile sözcük-
ler verir. Bir dilin kendi a¤›z ve lehçelerinden yapt›¤›
böyle al›nt›lara “iç al›nt›lar” denir. Dilin karfl›laflt›¤› yeni
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Yararlan›lan Kaynaklar
kavram ve durumlar› karfl›lamak üzere baflvurulacak
birkaç yol vard›r. Bunlardan biri de a¤›zlardan sözcük-
ler al›p bunlar› yaz› diline aktarmak ve ihtiyac› karfl›la-
makt›r. A¤›zlardan yaln›zca sözcük al›nmaz. Bazen yaz›
dilinde bulunan bir sözcük, a¤›zda küçük ses de¤iflik-
likleriyle kullan›lmaya bafllan›r, bu farkl› biçim zaman-
la yayg›nlafl›r ve yaz› dilindeki biçimin yerini alabilir ya
da onun yan›nda birlikte kullan›labilir.

S›ra Sizde 7 

Ba¤l› bulundu¤u dilin anlam›n› de¤ifltirmek, yani söz-
cü¤e yeni mecaz anlamlar yüklemek. 
Yabanc› dillerden aynen veya bozarak, bazen de Türk-
çe sözcüklerle birlefltirme yoluyla oluflturulmufl söz ve-
ya söz gruplar›na çeflitli anlamlar yüklemek.
Yak›flt›rma veya benzetme yoluyla kelimelere yeni an-
lamlar yüklemek.

S›ra Sizde 8 

Türklerin toplumsal iliflkilerini çok iyi yans›tan unsur-
lardan biri akrabal›kla ilgili sözlerdir. Akrabal›k adlar›-
n›n çok ayr›nt›l› olmas› insan iliflkileriyle ve hayat› alg›-
lama biçimiyle ilgili bir durumdur. Her milletin dili, o
milletin yaflad›¤› hayata göre geliflir, hayat› da büyük
ölçüde co¤rafya belirler. Türkler akrabal›k iliflkilerini
yo¤un yaflayan bir millet oldu¤u için, bu durum dilleri-
ne de yans›m›fl ve Türkçe, baflka dillerin tek sözcükle
karfl›lad›¤› birden fazla akrabal›k iliflkisini ayr› ayr› söz-
cüklerle karfl›lam›flt›r. Söz gelifli day› ve amca Türkler
için ayr› kavramlard›r ve farkl› sözlerle adland›r›l›r, fa-
kat baz› diller bu iki kavram› tek sözle karfl›lar. Kültü-
rümüzde komfluluk iliflkileri gibi akrabal›k iliflkilerinin
de etkili olmas›, iliflki sözlerinin baflka hiçbir dilde ol-
mad›¤› kadar bol ve çok ince anlaml› olmas›n›n temel
nedenlerindendir.
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Baflvurulabilecek Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türk dilinin özellikleri ile zenginlik alanlar›n› ay›rt edebilecek, 
Türkçenin söz varl›¤›n›n anlat›m gücünü ve inceliklerini saptayabilecek, 
Türkçenin di¤er dillerle etkileflimini, sözcük al›flveriflini karfl›laflt›rabilecek,
Dünyada Türk dilinin konufluldu¤u co¤rafyalar› tan›mlayabilecek bilgi ve
beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Anlat›m gücü
• Akrabal›k adlar›
• ‹liflki sözleri
• Al›nt›

• Verinti
• Türkçenin iç zenginli¤i
• Türkçenin yayg›nl›¤›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Türk Dili-I Türk Dilinin Di¤er
Dillerle Etkileflimi

• TÜRK D‹L‹N‹N ZENG‹NL‹K
ALANLARI

• DÜNYA D‹LLER‹N‹N TÜRK D‹L‹NE
ETK‹S‹

• TÜRK D‹L‹N‹N DÜNYA D‹LLER‹NE
ETK‹S‹

• TÜRK D‹L‹N‹N YAYILMA
ALANLARI

7
TÜRK D‹L‹-I

 



TÜRK D‹L‹N‹N ZENG‹NL‹K ALANLARI
Göreceli bir kavram olan zenginlik, dilleri nitelemek için kullan›ld›¤›nda daha da
öznel bir görünüme bürünür. Daha önce de belirtildi¤i gibi, geliflmifl, az geliflmifl
veya geliflmemifl gibi tan›mlamalarla dilleri s›n›fland›rmak da öznel bir tutumdur.
Asl›nda dillerin zengin veya yoksul, geliflmifl veya az geliflmifl diye nitelendirilme-
si, bilimsel bir yaklafl›m de¤ildir. Çünkü her dil kendi ölçe¤inde geliflmifltir, her dil
kendisine göre yeterlidir. Yeryüzündeki her dil, bilinen belirli say›daki yöntemle
sonsuz say›da sözcük, terim, deyim, kavram türetebilecek ve tümce üretebilecek
yetene¤e sahiptir. 

Diller aras›nda bir karfl›laflt›rma yap›lacaksa ifllenmifllik aç›s›ndan dillerin de¤er-
lendirilmesi daha do¤rudur. Dillerin yaz› diline sahip olup olmamas› bir de¤erlen-
dirme ölçütüdür. Yeryüzündeki 6.912 dilden (Etnologue, 2005: 16) ancak birkaç
yüzü yaz› dili özelli¤ine sahiptir. En eski dönemlerinden bafllanarak tarihsel metin-
lerinin yay›mlanm›fl ve ifllenmifl olmas›, yaflayan söz varl›¤›yla birlikte tarihsel söz
varl›¤›n›n bütünüyle ortaya konulmas›, halk a¤z›ndaki sözlerin derlenmesi, yeni
kavramlar› karfl›lamak üzere sözcük ve terim türetme çal›flmalar›n›n yürütülmesi,
anlat›m gücünü gösterecek dil bilgisi ve dil bilimi araflt›rmalar›n›n gerçeklefltirilme-
si, dil yetisinin gelifltirilmesinde biliflim uygulamalar›ndan yararlan›lmas› vb. özel-
likleri göz önünde bulundurulmal›d›r.

Bununla birlikte her dil, belirli yönleriyle öne ç›kar. Kimi dillerin ünlüleri say›-
ca çoktur kimi dillerin ünsüzleri, kimi dillerde ses uyumlar› güçlüdür kimi dillerde
ses uyumu söz konusu bile de¤ildir, kimi diller vurguludur kimi dillerde vurgu bel-
li belirsizdir, kimi dillerin söz varl›¤› birkaç yüz binden oluflur kimi dillerde ise bir-
kaç bin sözcük bulunur. Bütün bunlar› dilin kendi özellikleri olarak kabul etmek,
kimi alanlarda öne ç›kan yönlerini ise iç zenginli¤i olarak de¤erlendirmek gerekir. 

Yap› bak›m›ndan eklemeli dil olmas› dolay›s›yla Türkçede yeni sözcükler, te-
rimler türetmek çok daha kolayd›r. Hiç kuflkusuz bu özellik, yaln›z Türkçe için de-
¤il yap› bak›m›ndan ayn› özelli¤e sahip di¤er diller için de geçerlidir. Yap›m ekle-
rinin say›ca çok ve ifllevsel oldu¤u dillerde bu özellik daha güçlü iken daha az sa-
y›da yap›m ekine sahip olan dillerde ekler yoluyla türetilen sözcükler daha s›n›rl›
say›dad›r. Çekimli dillerde ise çekim yoluyla çok say›da yeni sözcük, terim türet-
mek mümkündür. K›sacas›, her dilin yap›sal özelli¤ine göre sözcük türetmesi söz
konusudur. Yöntemler s›n›rl› olsa da bu yöntemlerle s›n›rs›z say›da sözcük, terim
türetilebilir. 

Türk Dilinin Di¤er Dillerle
Etkileflimi

Eklemeli dil: Sözcükleri ad
veya fiil köklerine getirilen
yap›m ekleriyle türetilen,
çekim ekleriyle de
cümlelerde kullan›labilir
duruma getirilen dil.



Yap›m eklerinin ifllevsel ve say›ca çok oldu¤u Türkçede köklerden ve yap›m
eklerinden yararlan›larak türetilen aç›, aday, an›, araflt›rma, art›, bakan, be¤eni,
biliflim, bölü, donan›m, duyum, eksi, görüntü, kavram, ola¤an, olgu, olumlu,
onarmak, onay, ondal›k, oturum, ödenek, ödev, ö¤renci, ö¤retmen, san›k, savc›,
say›, s›nav, tan›k, terim, tüketim, uçak, üçgen, üretici, yarg›, yaz›l›m gibi binlerce
sözcük ve terim dilin söz varl›¤›na eklenmifltir.

Ses uyumlar›n›n güçlü oluflu, Türkçenin bir baflka özelli¤idir. Türkçe sözcükler-
de kal›nl›k incelik aç›s›ndan uyum (büyük ünlü uyumu) güçlüdür: a¤açl›k, bafla-
r›l›, da¤c›l›k, do¤açlama, koruyucu, kuflat›c› gibi kal›n bir ünlüyle bafllayan söz-
cükteki ünlüler kal›n s›radan devam eder; çiçekçilik, de¤erli, e¤itici, ö¤retim, ön-
derlik, üretim gibi ince ünlülü sözcüklerde ise bu ünlüleri yine ince ünlüler izler.
Türkçe sözcüklerde düzlük yuvarlakl›k aç›s›ndan da bir uyum (küçük ünlü uyu-
mu) bulunmaktad›r. Düz bir ünlüyle bafllayan sözcüklerde birbirini izleyen ünlü-
ler de düz olur: yafll›l›k, gecelik; yuvarlak bir ünlüyle bafllayan sözcüklerde ise bir-
birini izleyen ünlüler ya düz genifl ya da yuvarlak dar niteliktedir: ocak, üzüm. 

Türkçenin Gücü ve ‹ç Zenginli¤i
Yukar›da ele al›nanlar, Türk dilinin genel özelliklerinden baz›lar›d›r. Türkçenin
güçlü yanlar› ve iç zenginli¤i olarak de¤erlendirebilece¤imiz alanlar› da bulunmak-
tad›r. Bunlar Türk dilinin tarihsel derinli¤i, co¤rafi yayg›nl›¤›, söz varl›¤›n›n genifl-
li¤i, iliflki ve nezaket sözlerinin yo¤unlu¤u, akrabal›k adlar›n›n çeflitlili¤i, atasözle-
rinin çoklu¤u ve anlat›m gücüdür.

Tarihsel Derinlik
Türk yaz› dili, ‹kinci Göktürk Ka¤anl›¤› döneminde 8. yüzy›l›n ilk yar›s›nda dikilen
Orhon Yaz›tlar› ile bafllar. Ancak bu yaz›tlarda kullan›lan dil son derece geliflmifl-
tir, ifllektir. Henüz yaz› dili niteli¤ini kazanm›fl, yeni yaz› dili olmufl bir dil gibi de-
¤ildir. Kurall› bir dil bilgisinin varl›¤› dikkati çeker. Sözcüklerin gerçek anlamlar›-
n›n yan› s›ra mecaz anlamlar› da geliflmifltir. Orhon Yaz›tlar›’nda deyimler, atasözü
niteli¤ini kazanm›fl söz kal›plar› vard›r. Bir dilde deyim ve atasözlerinin oluflabil-
mesi için yüzlerce y›l›n geçmesi gerekmektedir. Üslup son derece ak›c› ve sürük-
leyicidir. Türk edebiyat›nda hitabet türünün ilk örne¤i olmas›na karfl›n son derece
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etkileyici bir anlat›m söz konusudur. Bütün bu özellikler, Türk dilinin tarihinin çok
daha öncelere, tarihin karanl›k dönemlerine kadar uzand›¤›n› gösteren kan›tlard›r. 

Aradan geçen binlerce y›la karfl›n varl›¤›n› sürdüren diller, tarihleri boyunca
pek çok dille etkileflim içerisine girmifl, de¤iflim yaflam›flt›r. Türkçe de tarihi boyun-
ca pek çok dili etkilemifl, pek çok dilden etkilenmifltir. Baflka dillerin egemenli¤i
alt›na girdi¤i; edebiyat, bilim ve devlet dili olamad›¤› dönemleri de yaflam›flt›r. Bü-
tün bu olumsuzluklar, âdeta Türkçenin direnç gücünü art›rm›flt›r. Kültür iliflkileri
sonucunda Türkçenin söz varl›¤› de¤iflerek geliflmifl, zenginleflmifltir. Destanlar ça-
¤›na kadar uzanan dille, Türk destanlar› meydana gelmifltir. Binlerce y›ll›k dene-
yim, atasözlerini Türkçeye kazand›rm›flt›r. Ancak Çince ve Arapça gibi ça¤›m›z›n
çok az dili bu özelliklere sahiptir.

Co¤rafi Yayg›nl›k
Tarihsel derinli¤inin yan› s›ra geçmiflte yaflanm›fl olan göçler ve fetihler sonucun-
da büyük bir alana yay›lan Türkçe, bugün genifl bir co¤rafyada konuflulma niteli-
¤ini de kazanm›flt›r. Geçen yüzy›l›n ikinci yar›s›nda çal›flmak amac›yla Avrupa’n›n
çeflitli ülkelerine giden vatandafllar›m›z, Türkçenin yayg›nl›k alan›n› daha da genifl-
letmifltir. Bugün Avrupa’n›n bat›s›ndan Asya’n›n do¤usuna kadar uzanan yaklafl›k
on iki milyon kilometrekarelik bir alanda Türk dili konuflulmaktad›r. ‹ngilizce,
Arapça, ‹spanyolca gibi çok az say›da dil, bu kadar genifl bir co¤rafyada konuflul-
ma ayr›cal›¤›na sahiptir. 

Söz Varl›¤› ve Anlat›m Gücü 
Bir dildeki sözcüklerin bütünü, söz varl›¤›n› (söz da¤arc›¤›, kelime hazinesi) olufl-
turur (TDK, 2011: 2157). Ayn› co¤rafyadaki farkl› kültürlerle etkileflim sonucunda
Türkçenin tarihsel derinli¤inden gelen söz varl›¤› renklenmifl, çeflitlenmifl ve zen-
ginlik kazanm›flt›r. Bu söz varl›¤›, Türkçenin anlat›m gücünü olumlu yönde etkile-
mifl, daha da gelifltirmifltir. Ölçünlü Türkçenin söz varl›¤›n›n genel dildeki ögele-
rinin yer ald›¤› ve Türk Dil Kurumunun 2011 y›l›nda yay›mlad›¤› on birinci bask›
Türkçe Sözlük’te madde bafl› ve madde içi toplam 92.292 sözcük bulunmaktad›r.
Bu söz varl›¤›na terimler, özel adlar, yerel sözcükler eklenmemifltir. Kimi dillerin
sözlüklerinde bu ögeler de yer almakta, kimi dillerin sözlükleri ise özel kifli adla-
r›n›n da kat›l›m›yla ansiklopedik sözlüklere dönüflmektedir. Türkçenin de benzer
özellikteki sözlü¤ünü yay›mlama çal›flmalar›n› yürütmekte olan Türk Dil Kurumu-
nun sanal ortamda kullan›ma sundu¤u Büyük Türkçe Sözlük’te yaklafl›k 572.000
söz varl›¤› bulunmaktad›r (TDK, 2011: 2671). 

Söz varl›¤› yaln›zca bir sözcük dizisi de¤ildir. Bir toplumun yaflay›fl›na, yaflay›fl
flekline, hayata bak›fl tarz›na, maddi ve manevi de¤erlerine, inançlar›na k›sacas›
kültürüne iliflkin ilk bilgileri söz varl›¤›ndan elde edebiliriz. Söz varl›¤› toplumun
konufltu¤u dilin sözcüklerini, deyimlerini, haz›r söz kal›plar›n›, atasözlerini kapsar.
Bir dilin söz varl›¤›, ayn› zamanda o dili konuflan toplumun kavramlar dünyas›n›n,
dünya görüflünün göstergesidir. Söz varl›¤›, kültürün aynas›d›r (Aksan, 2004: 8). 

Dillerin söz varl›¤›n›n geniflli¤inden daha çok, anlat›m gücü bir zenginlik alan›
olarak görülmektedir. Türkçe, dile getirilmesi en güç olan, ayr›nt› say›labilecek
kavramlar› son derece canl› imgelerle anlatan, söz f›rças›yla insan zihninde canl›
resimler çizebilen güçlü bir dildir. Söz sanat› say›lan anlam olaylar› içinden somut-
laflt›rma ile dilde çok anlaml›l›¤› sa¤layan e¤ilim, Türkçede en güzel örneklerini
bulur. En ince, ayr›nt› say›labilecek soyut kavramlar, somutlardan yararlan›larak en
güçlü bir biçimde anlat›l›r (Aksan, 1972: 123).
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Atasözleri ve Anlat›m Gücü 
Atasözleri ve deyimler anlat›ma aç›kl›k kazand›ran ve renk katan söz varl›¤› öge-
leridir. Her dilin söz varl›¤›nda deyimler vard›r. Kimi deyimler belirli dillere özgü
olsa da bunlar›n benzerleri baflka dillerde de görülebilir. Ancak yeryüzündeki her
dilin atasözü yoktur. Bir atasözünün oluflabilmesi için yüzy›llar›n geçmesi gerek-
mektedir. Bafllang›çta bir kifli taraf›ndan söylenen ancak dilin konuflurlar› taraf›n-
dan benimsenen, yüzy›llarca tekrarlanarak belirli bir kal›ba dökülen atasözleri dil-
lerin yafl›n› da gösteren söz varl›¤› ögeleridir. 

Türkçede yaklafl›k 4.500 atasözü bulunmaktad›r. Bu atasözlerinden kimileri kü-
çük ses farkl›l›klar› d›fl›nda yüzy›llard›r de¤iflmeden günümüze gelirken kimilerin-
de az çok sözcük de¤iflmeleri yaflanm›flt›r. Kâflgarl› Mahmud’un eseri Divanü Lü-
gati’t-Türk’teki “aç ne yemes, tok ne temes; kan›g kan birle yumas; tag tagka kavufl-
mas, kifli kiflige kavuflur” atasözleri küçük farkl›l›klarla bugün de aynen kullan›l-
maktad›r. Endik üme evlikni ag›rlar biçimindeki atasözü bugün ahmak misafir ev
sahibini a¤›rlar; kifli sözlefli y›lk› y›dlaflu biçimindeki atasözü insanlar konufla ko-
nufla, hayvanlar koklafla koklafla hâlini alm›flt›r. Zamanla hem sözcükleri hem de
anlam› de¤iflen atasözleri de vard›r: Bir karga birle k›fl kelmes atasözü, yard›ma ge-
lecekleri beklemek için yavafl hareket etmeyi ö¤ütlerken günümüzde benzeri bir
çiçekle bahar gelmez biçiminde kullan›lmaktad›r. Anlam› ise “umut verici küçük
bir belirti ile doyurucu sonuca ulafl›lmaz” biçimindedir. 

Yüzlerce y›ll›k gözlem ve deneyimler sonucunda günümüze ulaflan atasözleri
içerisinde toplumsal yaflay›fl ve insan iliflkileri için ö¤ütler veren vakit nakittir, ba-
l›k bafltan kokar, yerin kula¤› var, görünen köy k›lavuz istemez, yoldan kal yoldafl-
tan kalma, sütten a¤z› yanan yo¤urdu üfleyerek yer, öfke ile kalkan zararla otu-
rur, sona kalan dona kal›r, a¤lamayan çocu¤a meme vermezler gibi yüzlerce ata-
sözümüz vard›r. ‹klim olaylar›n› aç›klay›p önlem almay› ö¤ütleyen mart kap›dan
bakt›r›r kazma kürek yakt›r›r, sa¤l›k için yap›lmas› gerekenleri bildiren aya¤›n› s›-
cak tut bafl›n› serin; gönlünü ferah tut düflünme derin gibi atasözleri yayg›n ola-
rak kullan›l›r. Olaylar› bir öykü anlat›r gibi ilgi çekici söz kal›b›na dökerek ak›lda
kal›c› hâle getiren atasözleri Türkçenin söz varl›¤›n›n en ilgi çekici ögeleridir: De-
veye inifli mi seversin yokuflu mu demifller, düze k›ran m› girdi demifl biçimindeki
atasözü bir ifli en kolay ve rahat yoldan yapmak varken zora sokman›n yanl›fl bir
tutum oldu¤unu anlat›r.

Atasözlerimizin anlat›m gücü, ifade edilmesi zor duygu ve düflünceleri aç›k bir
biçimde ortaya koyabilmesindedir: Hiçbir giriflimde bulunmadan, bir çaba harca-
madan yaln›zca tatl› sözlerle oyalama tutumu üzerine bal bal demekle a¤›z tatl› ol-
maz; bozukluklar› düzeltecek etkenlerin bulundu¤unu ama bu etkenin de bozul-
mas› durumunda yapacak bir fley kalmad›¤›n› ifade eden et kokarsa tuzlan›r, ya
tuz kokarsa ne yap›l›r; elde etmek istediklerini afl›r› bir biçimde arzulayan kiflilere
bu u¤urda katlanacaklar› s›k›nt›lar›n önemli olmad›¤›n› anlatan dervifle “Ba¤dat’ta
pilav var” demifller, “yalan de¤ilse ›rak de¤il” demifl; büyük ve zengin kiflilerle dost
olmay› tasarlayan kiflilerin kendi yaflay›fl›n› da ona göre ayarlamak zorunda oldu-
¤unu belirten deveci ile görüflen kap›s›n› büyük açmal›; baflkalar›n› ilgilendirme-
yen bir ifli herkesin düflüncesini bildirmesine meydan verecek bir biçimde yapma-
ya kalkanlara efle¤in kuyru¤unu kalabal›kta kesme, kimi uzun der kimi k›sa...

Çal›flmay› ö¤ütleyen bir konuflma haz›rlad›¤›n›z› varsayal›m. Etkili ve güçlü bir anlat›m
için konuflman›zda hangi atasözlerimizi örnek olarak kullanabilirsiniz, araflt›r›n›z. 
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Akrabal›k Adlar›nda Çeflitlilik
Bir toplumun hayat›nda önemli yer tutan varl›klarla, nesnelerle, ifllerle, konularla
ilgili söz varl›¤›n›n genifl oldu¤u bilinmektedir. Türklerde aile ba¤lar›n›n ve iliflki-
lerinin güçlü olmas›, akrabal›kla ilgili adlar›n zenginleflmesini sa¤lam›flt›r. Türkçe-
de en yak›n akrabadan en uzak akrabaya kadar her birine farkl› bir ad verilmifltir.
Pek çok dilde amca ile day›y›, hala ile teyzeyi ay›rt edecek sözcük bulunmazken,
bu akrabal›klar birer sözcükle karfl›lan›rken Türk dilinde bald›z, bacanak, elti, gö-
rümce, yenge gibi en uzak akrabaya kadar ayr› ayr› akrabal›k adlar› bulunmakta-
d›r. Dört ayr› akraba bald›z, elti, görümce, yenge için Türkçede ayr› ayr› sözcükler
kullan›l›rken bu kavramlar ‹ngilizcede sister-in-law, Almancada schwägerin, Fran-
s›zcada belle-soeur gibi pek çok dilde birer sözcükle karfl›lanmaktad›r (Aksan,
2004: 7). Türkçedeki akrabal›k adlar›n›n zenginli¤inin yan› s›ra akrabal›k düzeyle-
rini, konuflurun cinsiyetini ve medeni durumunu gösterme özelli¤i de dikkat çeki-
cidir. Bir kifli bald›z›ndan, bacana¤›ndan söz ediyorsa konuflurun erkek oldu¤u; el-
tisinden, görümcesinden söz edenin ise kad›n oldu¤u anlafl›l›r. Bacana¤› oldu¤u-
nu söyleyen kiflinin de evli oldu¤u, eflinin bir k›z kardeflinin bulundu¤u, bu k›z
kardeflin de evli oldu¤u anlafl›l›r. Akrabal›k iliflkileri ile düzeylerini, konuflurun cin-
siyetini ve medeni durumunu ortaya koyan böyle bir akrabal›k adlar› dizilimi yer-
yüzünde çok az say›daki dilde mevcuttur.

‹liflki ve Nezaket Sözleri
Türk kültürünün söz varl›¤›na yans›yan boyutu pek çok kavram alan›nda kendisi-
ni gösterir. En aç›k örneklerinden biri, iliflki sözlerinin Türkçedeki çeflitlili¤i ve
zenginli¤idir (Aksan, 2008: 169). Hayat›n her an›nda yaflanan olaylar için Türkçe-
de ayr› ayr› iliflki sözleri bulunmaktad›r: T›rafl olana, y›kanana s›hhatler olsun, bir
iflle u¤raflana kolay gelsin, evlenenlere bir yast›kta kocay›n, çocu¤u olana Allah
anal› babal› büyütsün, Allah dört gözden ay›rmas›n, çocu¤a ad konuldu¤unda
ad›yla yaflas›n, yolcusunu u¤urlayana Allah kavufltursun, bekledi¤i kifli geldi¤in-
de veya uzun süredir beklenen bir ifl gerçekleflti¤inde gözün ayd›n, bir bardak su
verene su gibi aziz ol, su verenlerin bol olsun, hastal›¤›ndan söz ederken karfl›s›n-
dakinin sa¤l›kl› olmas›n› dilemek için üzerinize afiyet vb.

Ölçünlü Türkçedekilerin yan› s›ra bölge a¤›zlar›nda kullan›lanlarla birlikte söz
varl›¤›m›zda birkaç yüz iliflki sözü bulunmaktad›r. Pek çok dilde bulunan günay-
d›n, afiyet olsun, özür dilerim gibi s›n›rl› say›da birkaç iliflki sözüne karfl›l›k Türk-
çedeki iliflki sözlerinin fazlal›¤› kültürümüzde insan iliflkilerine verilen önemin de
bir göstergesidir. 

G›yab›nda bir kifliden övgü ile söz edilece¤i zaman dinleyenlerin al›nmamas›
için sizden iyi olmas›n, olumsuz davran›fllar› bulunanlar› örnek verirken sizi ten-
zih ederim, sözüm meclisten d›flar›, dinleyeni i¤rendirebilecek bir yerin pisli¤ini
anlat›rken yüzünüze güller türünden nezaket sözleri de baflka dillerde örne¤i pek
görülmeyen ifadelerdir. 

Sonuç olarak, Türk dilinin genel özelliklerinin yan› s›ra zenginlik alanlar›n›n bi-
linmesi, dile verdi¤imiz de¤erin ve önemin daha da artmas›n›, Türkçeye duydu¤u-
muz güvenin güçlenmesini sa¤layacakt›r. Türkçenin zenginlik alanlar›ndan biri
olan söz varl›¤›ndaki sözcükleri, deyimleri, terimleri, atasözlerini kiflisel söz varl›-
¤›m›za kazand›rarak yerli yerinde kullanmak, anlat›m›m›z› güçlendirip etkili hâle
getirece¤i gibi bir kültür zenginli¤i olan bu de¤erlerimizin binlerce y›l yaflamas›na
da katk›da bulunacakt›r. ‹liflki ve nezaket sözleri, gündelik hayatta, ifl dünyas›nda
insanlarla do¤rudan ve sa¤l›kl› bir iletiflim kurmam›za yard›mc› olabilecek dil zen-
ginli¤imizdir. 

1917.  Ünite  -  Türk  Di l in in  Di¤er  Di l ler le  Etk i lefl imi



Türkçede akrabal›k, renkler ve kimi kavram alanlar›nda ola¤anüstü bir zenginlik görülür.
Bunda Türklerde akrabal›k ba¤lar›n›n s›k› oluflu, do¤adaki renklerin anlat›m›nda ayr›nt›-
lar› iyi gözleme gibi nedenlerin etkili oldu¤u belirtilmektedir.

DÜNYA D‹LLER‹N‹N TÜRK D‹L‹NE ETK‹S‹
Toplumlar ve kültürler aras›ndaki iliflkiler, dillerin birbirini etkilemesinde daima
belirleyici olmufltur. Yeryüzünde dillerin oluflumundan bu yana diller aras›nda bir
etkileflim söz konusudur. Bir arada yaflayan veya uzak yak›n komfluluk iliflkisi içe-
risinde bulunan toplumlar›n en eski dönemlerden bu yana aralar›nda kurduklar›
iliflkiler sonucunda birbirini etkiledikleri bilinmektedir. ‹nsano¤lunun var oluflun-
dan bafllay›p avc›l›k-toplay›c›l›k, tar›mc›l›k aflamalar›nda kurduklar› iliflkilerle dille-
ri de etkilenmeye bafllam›flt›r. Ticari iliflkiler, savafllar, bar›fllar, bulufllar, felaketler
k›sacas› yeryüzünde yaflanan her olay, dillerin birbirini etkilemesinde pay sahibi
olmufltur. Bir inanca girme, bir uygarl›k dairesine kat›lma da dillerin etkilenmesin-
de bir baflka etkendir. 

Dillerin etkileflimi genellikle sözcük al›flverifli ile s›n›rl› kalabildi¤i gibi kimi za-
man dil bilgisi ögelerinin bulaflmas›na, söz diziminin etkilenmesine de yol açabil-
mifltir. Diller aras› etkileflimde verici dilleri konuflan toplumlar›n uygarl›kta, bilim-
de, kültürde üretken ve bask›n olmalar› dikkat çeker. Dillerin etkisi asl›nda kültür-
lerin, uygarl›klar›n etkisi olarak kendisini gösterir. Bilimde, teknolojide, uygarl›kta
üretken olan toplumlar verici dil olarak baflka dillerin söz varl›¤›na sözcükler ak-
tar›r. Bir kültür dairesine giren toplumlar da o kültürle ilgili sözcükleri, deyimleri
al›rlar. 

Yeryüzünde yaflanan felaketler sonucunda Türkçenin söz varl›¤›na girmifl yabanc› kökenli
bir sözcük an›ms›yor musunuz? Araflt›r›n›z.

Dünden Bugüne Yabanc› Dillerin Etkisi
Tarihin karanl›k dönemlerine kadar kökleri uzanan, genifl bir co¤rafyaya yay›lan
Türkçe pek çok dilden etkilenmifl, pek çok dili etkilemifltir. ‹liflkide bulunulan çe-
flitli uluslar›n dillerinden sözcük al›flverifli ile bafllayan bu etkileflim; dönemden
döneme de¤iflen dillerle sürmüfl, azalan veya artan yo¤unlukta kendisini göster-
mifltir. 

Eski Türkçe DönemindeYabanc› Dillerin Etkisi 
Orhon Yaz›tlar›’nda Çince (totok ‘askerî vali’), Sanskritçe (ç›ntan ‘sandal a¤ac›’),
So¤dca (›gar ‘güçlü, kudretli’), Hintçe (makaraç ‘bir unvan veya kifli ad›’), Tibetçe
(bölün ‘yüksek görevli’) gibi birkaç dilden al›nma çok az say›daki sözcükle (Tekin,
2010: 134) bafllayan etkileflim, daha sonraki dönemlerde çeflitli co¤rafyalarda kul-
lan›lan Türk yaz› dillerinde artmaya bafllam›flt›r. 

Budizm, Maniheizm, Nasturilik gibi çeflitli inançlar› benimseyen Uygurlar›n söz
varl›¤›nda Çinceden (bufli ‘sadaka’, toy›n ‘rahip’, t›ts› ‘ö¤renci’), So¤dcadan (ajun
‘hayat; dünya’, friflti ‘melek, elçi’, tamu ‘cehennem’), Sanskritçeden (çambudiwip
‘dünya’, çatik ‘Buda’n›n önceki yaflamlar›ndan birinin öyküsü’, paramit ‘erdem’),
Toharca (künçit ‘susam’, lesp ‘vücudun bir usaresi’, nayvazik ‘cin’) gibi çeflitli dil-
lerden al›nt›larla yabanc› sözlerin (Gabain, 2007: 259) oran›nda ve kullan›m s›kl›-
¤›nda Göktürkçeye göre art›fl görülür. 
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Göktürk ve Uygur yaz› dillerinin söz varl›¤›ndaki yabanc› sözcükler üzerine bir
say›m yapan (Aksan, 2004: 126). Orhon Yaz›tlar›nda yabanc› kökenli sözcüklerin
oran› %1’in alt›nda iken Uygur metinlerinde %2 ile %5 aras›nda de¤iflti¤ini, kimi
yerlerde %12’ye kadar yükseldi¤ini belirtir. Türklerin ‹slam dinine girmesiyle bir-
likte bu kez de Arapça, Farsça sözcükler Karahanl› dönemi eserlerinden itibaren
Türk yaz› dillerinde görülmeye bafllan›r. Bu dönemin ilk eserlerinden Yusuf Has
Hacib’in yazd›¤› Kutadgu Bilig’de Arapçadan al›nma haber, hacet, fitne, kudret,
mezalim, nefs, Rab, rahmet, sohbet; Farsçadan al›nma namaz, pend (ö¤üt), ruze
(oruç) vb. yabanc› sözlerin oran›n›n %1,9 iken yaklafl›k iki yüzy›l sonra yaz›lan
Atabetü’l-Hakay›k’ta %26’ya kadar ç›kt›¤› belirlenmifltir (Aksan, 2004: 127). 

Türkiye Türkçesine Yabanc› Dillerin Etkisi
Önceleri Çince, Sanskritçe, So¤dca, Toharca vb. dillerden etkilenen Türkçenin söz
varl›¤›n›n, ‹slam uygarl›¤› çevresinde ise Arapçadan, Farsçadan etkilenmeye baflla-
d›¤› gözlenir. Bununla birlikte, Bat› O¤uz Türkçesi temelinde geliflen ve Türkiye
Türkçesinin ilk dönemi olan Eski Anadolu Türkçesinde Arapça, Farsça al›nt›lar, yi-
ne de belirli bir düzeyde kalm›flt›r. 

Bugün yabanc› karfl›l›klar›n›n yayg›nlaflt›¤› birçok kavram›n Türkçelerinin yafla-
d›¤›n› gördü¤ümüz 13-15. yüzy›llar aras›ndaki bu dönem eserlerinde yabanc› söz-
lerden etkilenmenin ortalama %20 oldu¤u belirlenmifltir. Sultan Veled’in ‹btidana-
me’sinde %13, Yunus Emre’nin fliirlerinde ve Âfl›k Pafla’n›n Garibname’sinde yakla-
fl›k %20, Kul Mesud’un Kelile ve Dimne çevirisinde %16 oran›nda yabanc› sözcük
bulunmaktad›r (Aksan, 2004: 128). Ancak 16. yüzy›l bafllar›ndan itibaren edebî eser-
lerin söz varl›¤›nda Arapçadan, Farsçadan al›nt›larda art›fl gözlenir. Özellikle divan
fliirinin Fars ve Arap edebiyat›ndan esinlenmesinin sonucunda söz varl›¤›n›n Arap-
ça, Farsça al›nt›larla görünümü de de¤iflmeye bafllar. Türkçede karfl›l›¤› bulunan
sözcüklerin yerine de al›nt› sözlerin kullan›lmas› halk dilinden kopuk bir yüksek
zümre dilinin do¤ufluna yol açm›flt›r: göz varken dide; kafl varken ebru; dudak var-
ken leb; a¤›z varken dehen~dehan veya fem; y›ld›z varken necm, kevkeb, ahter ve-
ya sitare; günefl varken flems, aftab, mihr veya hurflid; ay varken kamer veya mah
gibi, edebî eserlerde yabanc› ögelerin oran›n›n da gittikçe artt›¤› görülür. Süleyman
Çelebi’nin Mevlid’inde %26 dolay›ndaki yabanc› ögelerin oran› Baki’nin fliirlerinde
%65’e, Nef´i’de %60’a, Nabi’de %54’e yükselir. Mahallileflme ak›m›n›n öncülerinden
Nedim’de ise bu oran %41’e kadar gerilemifltir (Aksan, 2004: 128).

Osmanl› Türkçesinde Yabanc› Dillerin Etkisi 
Bu etkilenme yaln›zca söz varl›¤›yla s›n›rl› kalmam›flt›r. Yabanc› dil bilgisi ögeleri
ve kurallar› da giderek artan bir yo¤unlukta Türkçeye bulaflmaya bafllam›flt›r. As-
l›nda her dilde al›nt› sözler bulunur ancak dil bilgisi ögeleri, kurallar› kolay kolay
bir dilden bir baflka dile geçmez. Osmanl› Türkçesi olarak adland›rd›¤›m›z Türkçe-
nin 16. yüzy›ldan 20. yüzy›l›n bafllar›na kadar olan döneminde Arapça, Farsça dil
bilgisi kurallar› ve ögeleri de dilin yap›s›na etki etmeye bafllam›flt›r. 

Al›nt› sözcüklerin çokluklar›n›n Türkçedeki çokluk ekiyle de¤il Arapçadaki,
Farsçadaki özgün çokluk biçimleriyle kullan›lmas›: kitaplar yerine kütüb, flairler
yerine fluara, yetimler yerine eytam, memurlar yerine memurin, flahlar yerine fla-
han, mürgler yerine mürgân ‘kufllar’, bendeler yerine bendegân ‘köleler’... 

Türkçede ikili çokluk bulunmamas›na, bu durumun say› s›fatlar›yla kurulan tam-
lamalarla ifade edilmesine karfl›n Arapçadan ikili çokluk biçimin de al›nt›lanmas›:
iki devlet yerine devleteyn, iki taraf yerine tarafeyn, iki muhterem muhteremeyn vb.
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Tamlamalarda tamlayan›n tamlanandan önce gelmesi kural› Türkçenin en be-
lirgin özelli¤i iken Farsçadan ve Arapçadan geçen tamlamalarda tamlanan›n önce
tamlayan›n ise sonra gelmesi: ‹slam dini yerine din-i ‹slam, ‹stanbul flehri yerine
flehr-i ‹stanbul, Osmanl› Devleti yerine Devlet-i Osmaniye; mülkün maliki yerine
malikü’l-mülk vb.

Türkçede sözcüklerin cinsiyeti bulunmamas›na karfl›n Arapçadan geçen söz-
cüklerde erilliklerin ve diflilliklerin korunmas›, tamlamalar›n da sözcüklerin cinsi-
yeti gözetilerek yap›lmas›: hikâye-i garibe ‘garip hikâye’, hadise-i müessife ‘üzücü
olay’ vb.

Eklemeli bir dil olan Türkçede bütün eklerin son ek olmas›na, ön ek bulunma-
mas›na karfl›n Farsçadan, Arapçadan ön ek ve edatlar›n al›nt›lanmas›: bî-baht ‘baht-
s›z’, na-mert ‘mert olmayan, alçak’, hem-cins ‘türdefl’; la-mekân ‘mekâns›z’, ma-
beyn ‘iki fleyin aras›’, gayrimenkul ‘tafl›nmaz’ vb.

Yan cümlenin önce, as›l cümlenin sonra geldi¤i Türkçenin söz dizimi kural›na
ayk›r› olarak as›l cümlenin önce yan cümlenin sonra geldi¤i ki’li birleflik cümlenin
yayg›nlaflmas› ise dil bilgisi aç›s›ndan etkilenmenin bir baflka örne¤i olmufltur. Bu
yap›daki cümleler, özellikle düzyaz›da sat›rlarca sürüp giden ifadelerin anlafl›lma-
s›n› güçlefltirmifltir.

Dil ö¤retiminden yaln›zca Arapçan›n ve Farsçan›n ö¤retiminin anlafl›lmas›, bu
dillerden geçme sözcüklerin yaz›mda Türkçeleflmesini büyük ölçüde engellemifltir.
Arap kaynakl› alfabenin kullan›lmas› da Arapça ve Farsça sözcüklerin yaz›da bü-
tün özellikleri ve kurallar›yla birlikte kullan›lmas› sonucunu do¤urmufltur. Türkçe-
de tek /s/ sesi olmas›na karfl›n Arap alfabesinde üç ayr› harf; Türkçede tek /z/ se-
sine karfl›l›k Arap alfabesinde dört ayr› harf bulunmas›, bu harfleri tafl›yan sözcük-
lerin de özgün biçimiyle yaz›lmas› kural›n› yerlefltirmifltir. Ancak bu durum, söz-
cüklerin söyleniflte Türkçeleflmesini önleyememifltir. Arap alfabesindeki üç farkl›
/s/ sesi için üç farkl› harfin kullan›ld›¤› mebus, hasret, basiret sözcüklerindeki bu
harfler, Türkçedeki tek ses de¤eri ile karfl›lanm›flt›r. 

Söyleyiflte Türkçeleflen beyhude, ifltah, tercüme gibi al›nt› sözcüklerin bu kulla-
n›fllar›n›n yanl›fl oldu¤unu; bîhûde, ifltihâ, terceme gibi özgün biçimleriyle söylenme-
si gerekti¤ini savunanlar da ç›km›flt›r. Bu sözcüklerle birlikte benzer durumda olan
âbnûs, dîvâr, enbâr, nerdübân sözleri abanoz, duvar, ambar, merdiven gibi al›nt›-
lar, bütün ›srarlara karfl›n halk›n benimsedi¤i biçimlerle söz varl›¤›m›za yerleflmifltir.

Arapçan›n Türkçe üzerindeki etkisinin bir göstergesi de Osmanl› Türkçesi dö-
neminde yeni kavramlar için sözcük veya terim türetmek gerekti¤inde Arapçan›n
söz varl›¤›ndan, kurallar›ndan ve özelliklerinden yararlan›lmas›d›r. Uçak için tayr
kökünden tayyare, gezegen için seyr kökünden seyyare, ülkü için fikr kökünden
mefkûre türetilmifltir. Osmanl› Türkçesinde Arapça köklerden emniyet, mukmir
‘mehtapl›’, mükevkep ‘y›ld›zl›’, müflemmes ‘günefl görmüfl, çok güneflli’, tahtelbahir
‘denizalt›’ gibi sözcükler yap›lm›flt›r. Farsça nazük sözünden Arapça çekim kural›-
na göre nezaket sözünün türetilmesi ilginç bir örnektir. Farsçada da Arapçada da
nezaket diye bir sözcük yokken Osmanl› Türkçesinde türetilen bu sözcük, günü-
müz Türkçesinde hâlâ kullan›lmaktad›r. 

Bat› Dillerinin Etkisi
Tanzimat Ferman› ile birlikte Bat›’ya yönelifl, Türkçenin söz varl›¤›nda bu kez de
Frans›zcan›n etkisini bafllatm›flt›r. Önceleri denizcilik, ticaret gibi belirli alanlardaki
‹talyanca acente, banka, bono, borda, iskele, güverte vb. sözcüklerle bafllayan Bat›
dillerinden al›nt›lar Frans›zca ile iliflkiler sonucunda artm›flt›r: abone, balkon, ba-
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lon, bilet, jandarma, jüri, kabine, konferans, lamba, manto, moda, palto, rapor,
salon, torpil. Bir dönem, Frans›zcadan hitap biçimleri, iliflki sözcükleri de al›nt›lan-
m›flt›r: bonjur, madam, matmazel, mösyö, mersi vb.

Türkçenin söz varl›¤›na geçerken Arap kaynakl› yaz›yla okunduklar› gibi yaz›-
lan Frans›zca sözcükler, genellikle Türkçenin ses yap›s›na uydurularak kullan›lm›fl,
bu durum Latin kaynakl› Türk yaz›s›n›n kullan›m› s›ras›nda da sürmüfltür. Frans›z-
ca sözcüklerin Türkçelefltirilmesi yöntemi yak›n dönemde ‹ngilizceden al›nt›lanan
sözcüklere de uygulanm›flt›r. Örne¤in Amerikan ‹ngilizcesinden Türkçeye geçen
ve Türkçe karfl›l›¤› yenileflim olan innovation sözü, bas›n yay›n organlar›nda ve
kitle iletiflim araçlar›nda inovasyon biçiminde kullan›lmaktad›r. 

‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Anglosakson kültürün egemenlik alan›n›n art-
mas›yla birlikte ‹ngilizce pek çok dili etkiledi¤i gibi Türkçeyi de etkilemeye baflla-
m›flt›r. Gündelik hayatta, sa¤l›k bilimlerinde, ticarette, sporda, biliflimde, müzikte
ve çeflitli alanlarda kullan›lan blender, boarding card, bodyguard, by-pass, bestsel-
ler, billboard, catering, center, dribbling, e-mail, format, rating, single, self-service,
server gibi ‹ngilizce kökenli sözcükler, Türkçenin söz varl›¤›n› olumsuz bir biçim-
de etkilemektedir. 

Türkçenin söz varl›¤›nda e¤ilim, yönelim, geliflme, çizgi gibi birden çok seçene-
¤i bulunan trend sözünün Türkçedeki karfl›l›klar›n›n göz ard› edilerek kullan›lma-
s› hem söz varl›¤›m›z› yabanc›laflt›rmakta hem Türkçe sözlerin kullan›m s›kl›¤›n›
azaltmakta hem de bu sözcükler aras›ndaki ince anlam ayr›l›klar›n› yok etmekte-
dir. Olumsuzluklar bununla da s›n›rl› kalmamakta Türkçenin yaz›m ve söyleyifl ku-
rallar›n› sarsan kullan›mlar görülmektedir. Ayn› alfabeyi kullanman›n yan› s›ra ya-
banc› dil olarak ‹ngilizcenin yayg›n bir biçimde ö¤retilmesinin sonucu olarak ‹ngi-
lizce al›nt›lar özgün biçimleriyle yaz›lmaktad›r. ‹ngilizcenin söyleyifl kurallar›na gö-
re söylenilen bu sözcüklere gelen Türkçe eklerin de söylenifle uydurulmas› sonu-
cunda blender’da, bestseller’lar, center’›m›zda, single’›n›, server’a gibi tuhaf yaz›l›fl
biçimleri ortaya ç›km›flt›r. 

Trend sözünün Türkçedeki karfl›l›klar›n› inceleyen Bedri Aydo¤an’›n yaz›s›na
http://www.tdkdergi.gov.tr/TDD/2004s628/2004s628_04_B_AYDOGAN.pdf adresinden
ulaflabilirsiniz.

‹ngilizce al›nt›lar›n Türkçede okundu¤u gibi yaz›lmas› da söz varl›¤›n› yabanc›-
laflt›raca¤›, yeni sorunlara yol açaca¤› için bu sözlerin yerine önerilen karfl›l›klar›n
kullan›lmas›, Türkçenin yabanc› dillerden daha az etkilenmesine katk›da buluna-
cakt›r: blender yerine kar›flt›r›c›, boarding card yerine uçufl kart›, bodyguard yeri-
ne koruma, by-pass yerine köprüleme, bestseller yerine çoksatar, billboard yerine
duyurumluk, catering yerine yemek hizmeti, center yerine merkez, dribbling yeri-
ne top sürme, e-mail yerine e-posta, format yerine biçim, rating yerine de¤erlendir-
me, single yerine tekli, self-service yerine seçal, server yerine sunucu... 

Söz varl›¤›ndaki bu etkinin yan› s›ra Bat› dillerinin etkisiyle Türkçenin söz dizi-
minde tamlanan›n tamlayandan önce geldi¤i örnekler de görülmeye bafllanm›flt›r.
Derman Eczanesi yerine Eczane Derman, Divan Oteli yerine Otel Divan vb. kul-
lan›mlar›n Osmanl› Türkçesi dönemindeki Farsça tamlamalardan tek fark›, tamla-
ma -i’sinin kullan›lmamas›d›r. 
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Her Yabanc› Sözcük Olumsuz Bir Etkilenme midir?
Türk dilinin tarihsel geliflimi içerisinde iliflkide bulundu¤u baflka pek çok dil bu-
lunmaktad›r. Çeflitli dönemlerde yaflanan etkileflim sonucunda sözcük al›flverifli ka-
ç›n›lmaz bir gerçektir. ‹lk kez karfl›lafl›lan ve kullan›lan ayg›tlar›, ürünleri, kavram-
lar› gösteren radyo, telefon; patates, kivi; kravat, brofl; döviz, enflasyon gibi söz-
cükler ister istemez dilin söz varl›¤›na girmektedir. Dilin öz kaynaklar›yla karfl›la-
namayan bu tür bilgi al›nt›lar›, dillerin kazanc› ve zenginli¤i olarak görülmektedir.

Toplumun kavram dünyas›nda bulunmayan bu sözcükler dile yerleflirken kimi
zaman özel bir anlam ve ifllev de kazan›r. Türkçedeki üzüntü, ac›, s›k›nt› sözleri-
nin yan› s›ra Arapça veya Farsça kökenli hüzün, keder, dert, yeis, gam, teessür, ›z-
d›rap, elem gibi al›nt› sözcükler, ince anlam farkl›l›klar›yla söz varl›¤›m›z›n kazan-
c› olmufltur. Türkçede oda varken Frans›zca salon “konuklar› a¤›rlamakta kullan›-
lan en genifl oda; sergi ve toplant› yeri” anlamlar›yla Türkçeye geçmifltir. Bununla
da kalmam›fl salon adam›, salon bitkileri, güzellik salonu, oyun salonu, yolcu sa-
lonu gibi birleflik sözcüklerde özel kullan›m alan› oluflturmufltur. 

Kimi zaman bir marka ad› bile söz varl›¤›na girebilmifltir: Ayd›nlatma ölçü biri-
mi lux, pompal› gaz lambas› markas› olarak kullan›l›rken bir dönem en yayg›n ay-
d›nlatma arac›n›n ad› olmufltur. Lüks lambas› zamanla lüks olmufl, halk dilinde de
lüküs biçimine dönüflmüfltür. Jilet, jakuzi, mavzer vb. sözler özel ad iken marka
ad›na sonra da tür ad›na dönüflerek dilimizin söz varl›¤›na kat›lm›flt›r. Bu sözcük-
leri dilimizin söz varl›¤›nda karfl›l›¤› bulunmas›na ra¤men tamamen özenti sonucu
kullan›lan center, consensus, trend vb. gibi alg›lamamak gerekir. 

Marka ad› iken tür ad› olarak kullan›lan sözcüklere günümüzden örnekler bulunuz. 

Karfl›l›¤› bulunmad›¤› veya bulunsa bile yerleflmedi¤i için dilimize geçen al›nt›-
lar, bugün de Türkçenin söz varl›¤›nda yaflamaktad›r. Türklerin tarih boyunca ilifl-
ki içerisinde oldu¤u dillerden ald›¤› sözcükler; ayn› zamanda kültür iliflkilerimizi
ve bu iliflkilerimizin boyutlar›n›, tarihini gösteren ipuçlar›d›r. Sözlüklerimize de ge-
çen bu sözcükler art›k Türkçenin mal› olmufltur. Türk Dil Kurumu taraf›ndan 2011
y›l›nda yay›mlanan on birinci bask› Türkçe Sözlük’teki bu türden al›nt› sözcüklerin
dillere göre say›lar› flöyledir:

Arapça 6.512, Frans›zca 5.537, Farsça 1.375, ‹talyanca 606, ‹ngilizce 513, Rum-
ca 447, Almanca 105, Latince 68, Rusça 39, Yunanca 35, ‹spanyolca 31, Ermenice
24, Bulgarca 22, Macarca 15, Mo¤olca 12, Japonca 12, ‹branice 8, Fince 2, Malay
dili 2, Portekizce 2, So¤dca 2, Arnavutça 1, Korece 1, S›rpça 1, Slavca 1. Çeflitli dil-
ler arac›l›¤›yla Amerika, Brezilya, Madagaskar, Maldivler yerlilerinin dilinden geç-
me çok az say›da sözcük de Türkçenin söz varl›¤›nda yer al›r (TDK, 2011: 2672).

TÜRK D‹L‹N‹N DÜNYA D‹LLER‹NE ETK‹S‹
Türkler, tarihleri boyunca iliflkide bulunduklar› toplumlardan sözcükler ald›klar›
gibi bu toplumlardan ço¤unun dillerine sözcükler de vermifltir. Türklerin de bilim-
de, kültürde, uygarl›kta üretken olduklar› dönemlerde dünya dillerine katk›da bu-
lunduklar› somut örneklerden görülmektedir. Yaln›zca Türkiye Türkçesinin de¤il
tarihî veya ça¤dafl Türk yaz› dilleri ve lehçeleri, pek çok toplumun diline Türk di-
linin söz varl›¤›ndan sözcükler eklemifltir. Türk kültürünün ve Türkçenin çekim
merkezi oldu¤u çeflitli dönemlerde Türkçe sözcükler baflka dillere geçmifltir. En
eski dönemlerde iliflkide bulundu¤umuz Çinceden bafllayarak Macarcaya, Finceye,
Farsçaya, Urducaya, Arapçaya, Rusçaya, Ukraynacaya, Ermeniceye, Yunancaya,
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Rumenceye, Bulgarcaya, S›rpçaya, Arnavutçaya, Çekçeye, ‹talyancaya, Frans›zca-
ya, ‹ngilizceye, Almancaya sözcükler vermifltir. 

Türkçeden di¤er dillerin söz varl›¤›na geçen sözcükleri ö¤renmek için Türkçe Verintiler
Sözlü¤ü’den yararlanabilirsiniz. (Karaa¤aç, G., Ankara: TDK Yay., 2008)

Dünya Dillerine Türkçeden Geçen Sözcükler
Dünya dillerinin söz varl›¤›na Türkçenin verdi¤i sözlerden en çok bilineni yo¤urt
olmakla birlikte bacanak, çakal, damga, dolma, dü¤me, kay›k, kazan, köflk, ocak,
sarma gibi çok say›da sözcük baflka dillere geçmifltir. Çeflitli dillerden al›nt›lar›n
Türkçeleflmifl biçimleriyle ve Türkçe arac›l›¤›yla baflka dillere geçen divan, kahve,
kervansaray, kubbe, sultan gibi sözcüklerin de eklenmesiyle dünya dillerine verin-
tilerimizin on binin üzerinde oldu¤u ortaya konulmufltur (Karaa¤aç, 2008). Yo¤urt,
köflk, çakal gibi baz› sözcüklerin birkaç dile birden geçti¤i göz önüne al›narak her
biri ayr› ayr› say›ld›¤›nda bütün dünya dillerindeki toplam verintilerimizin otuz bi-
nin üzerinde oldu¤u görülür. 

Türkçeden en fazla sözcü¤ün geçti¤i dil S›rpçad›r. Bir zamanlar dokuz bine ya-
k›n sözcü¤ün bulundu¤u belirlenmifltir. Bugün S›rpçada say›s› yedi bine yaklaflan
Türkçe al›nt›dan bad�ànak ‘bacanak’, bàlta ‘balta’, dùwek ‘döflek’, jòrgan ‘yorgan’,
kàjmak ‘kaymak’, òd�ak ‘ocak’ bunlardan yaln›zca birkaç›d›r. S›rp Türkolog Dr.
Mirjana Marinkoviç, 2008 y›l›nda Belgrad’da ç›kan bir dergide Türkçe sözlerin S›rp-
çadaki yo¤unlu¤unu ve kullan›m s›kl›¤›n› ele alm›flt›r. 

Mirjana Marinkoviç’in S›rpçadaki Türkçe sözcükler üzerine yaz›s›na http://www.tdkder-
gi.gov.tr/TDD/2009s689/2009s68901MARINKOVIC.pdf adresinden eriflebilirsiniz.

Bulgarcadan Türkçeye geçen yirmi iki söze karfl›l›k Bulgarcada ajràn ‘ayran’,
bej ‘bey’, boyad�iya ‘boyac›’, gjuvèc ‘güveç’, djuzen ‘düzen’, djuweme ‘döfleme’ gi-
bi yaklafl›k alt› yüz Türkçe al›nt› kullan›lmaktad›r. 

Türkçedeki bir Arnavutça al›nt› söze karfl›l›k Arnavutçada birkaç yüz Türkçe
al›nt› belirlenmifltir: arpaxhik ‘arpac›k’, ashik ‘afl›k kemi¤i’, bullgur ‘bulgur’, dizg-
jin ‘dizgin’, gjerdek ~ gjurdek ‘gerdek’, jufkë yufka’. 

Macarca on befl al›nt›ya karfl›n Türkçenin bu dile verdi¤i sözcük say›s› bine ya-
k›nd›r: àcs ‘a¤açç›, dülger’, àrok ‘ark’, èrdem ‘erdem’, kecske ‘keçi’, szakál ‘sakal’,
teve ‘deve’. Bu sözcükler içerisinde Türkçe ile tarihsel iliflkileri bulunan Macarlar›n
en eski dönemlerinde Türkçeden al›nt›lar› Türkolojinin ilgi çekici konular›ndan bi-
ridir. 

Al›nt›lad›¤›m›z herhangi bir sözcük olmamas›na karfl›n Rumenceye verdi¤imiz
Türkçe sözlerin say›s› da birkaç yüzdür: abá ‘aba’, bairac ‘bayrak’, caic, caica ‘ka-
y›k, sandal’, caragios, caraghios ‘kukla oyunu, Karagöz’, iavafl ‘yavafl’, odabáfl
‘odabafl›’. 

Rusçadan Türkiye Türkçesine geçen otuz dokuz söze karfl›l›k Rusçan›n Türk
yaz› dillerinden ve lehçelerinden al›nt›lar›n›n say›s› bin befl yüzün üzerindedir. Bu
söz varl›¤›n›n bir bölümü ayn› co¤rafyada yaflayan Türk yaz› dillerinden ve lehçe-
lerinden Rusçaya geçmifltir. ajva ‘ayva’, burcak ‘burçak’, iserga ‘›s›rga, küpe’,
kurdjuk ‘kuyruk’, tamga ‘damga’, utjug ‘ütü’. 

Günümüz Türkçesindeki bin üç yüz yetmifl befl al›nt›ya karfl›n Farsçada iki bi-
ne yak›n Türkçe sözün kullan›ld›¤› belirlenmifltir. Bu sözlerin bir bölümü ‹ran’da
hüküm süren Türk hanedanlar› döneminde ve ‹ran’da yaflamakta olan Türk soylu
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topluluklardan al›nt›lamad›r: bayrak ‘bayrak’, gelengiden ‘mekanizma’, kafluk ‘ka-
fl›k’, urdek ‘ördek’, yagi ‘ya¤›, düflman’. 

Türkiye Türkçesinde bugün al›nt› bulunmasa da Hintçe ve Urducadaki birkaç
yüz Türkçe sözcük içerisinde begum ‘bir unvan’, bulak ‘p›nar’, khazanchi ‘kazan-
c›’, kiyma ‘k›yma’, tamancha ‘tabanca’, top ‘top’ gibi örnekler dikkat çeker. 

En fazla sözcük ald›¤›m›z dil olan Arapçan›n çeflitli ülkelerdeki lehçelerinde
kullan›ld›¤› belirlenen binbafln ‘binbafl›’, çalgn ‘çalg›, müzik aleti’, doflag ‘döflek’,
sincak ço¤ulu sanacik ‘sancak’, tzman ‘tümen, on bin’, zdacn ‘odac›’ gibi sözcük-
ler Türkçe al›nt›lardan yaln›zca birkaç›d›r. 

Türkçe Sözlük’teki befl yüz on üç al›nt›ya karfl›n ‹ngilizcedeki Türkçe al›nt›lar›n
say›s› dört yüzün üzerindedir. Ancak bu say›n›n bir bölümünü Türkçe arac›l›¤›yla
geçen Arapça, Farsça kökenli sözcükler oluflturur. Türkçe kökenli al›nt›lar›n say›s›
ise yüze yak›nd›r: bosh ‘saçma; de¤ersiz’, caique ‘kay›k’, dolma ‘dolma’, döner ‘dö-
ner kebab›’, jackal ‘çakal’, kilim ‘kilim’. 

fiükrü Halûk Akal›n’›n “Bofl” sözünün ‹ngilizceye geçifl öyküsünü anlatt›¤› yaz›s›n› genel
a¤daki http://www.tdkdergi.gov.tr/TDD/2010s701/2010701akalin.pdf adresinden oku-
yabilirsiniz. 

Türkçedeki 5.500 ’ün üzerindeki Frans›zca al›nt›ya karfl›l›k bu dile geçen Türk-
çe kökenli sözcük say›s› yüze yak›nd›r: agha, aga ‘a¤a’, doliman ‘dolama, yenleri
dü¤meli ve dar manfletli uzun elbise’, khan ‘han’, kiosque ‘köflk’, koumys ‘k›m›z’,
odalique ‘odal›k’. 

Almancadaki Türkçe kökenli birkaç sözcü¤e Dolmetscher ‘dilmaç, çevirmen’,
Dolmusch ‘dolmufl’, Joghurt ‘yo¤urt’, Kajak ‘kayak’ örnekleri verilebilir. 

Dünya dillerindeki Türkçe al›nt›lar›n eski ve yeni olufllar›na göre bir de¤erlen-
dirme yap›ld›¤›nda en son verdi¤imiz sözcüklerin döner ve dolmufl olmas›, verin-
tilerin de niteli¤ini ortaya koyar. Toplumlar; bilimde, teknolojide, uygarl›kta üret-
ken olduklar›, dünya siyesetinde bir güç hâline geldikleri dönemlerde baflka dille-
re sözcüklerini de verirler. Ancak, bilimde, teknolojide, uygarl›kta tüketici olan
toplumlar›n baflka dillere katk›lar› da s›n›rl›d›r. Türkler de bilimde, teknikte, uygar-
l›kta üretken; dünya siyasetinde egemen olduklar› dönemlerde baflka dillere söz-
cükler vermifllerdir. 

‹ngilizce bir sözlükte yogurt (yoghurt) sözü ile ilgili olarak verilen bilgileri araflt›r›n›z. 

TÜRK D‹L‹N‹N YAYILMA ALANLARI
Türkiye Türkçesinin de içinde yer ald›¤› Türk yaz› dilleri, lehçeleri ve a¤›zlar›, bu-
gün Kuzey Buz Denizi k›y›lar›ndan bafllay›p Hindistan’›n kuzeyine, Kuzey Bat› Av-
rupa’n›n Atlas Okyanusu’ndaki k›y›lar›ndan bafllay›p Çin’in içlerine kadar olan ge-
nifl alanda yaz›, konuflma, bilim, sanat ve kültür dili olarak yay›lm›fl bulunmakta-
d›r. Türk dilinin bu yay›lma alan›, yüzy›llar›n sonucundad›r. De¤iflik co¤rafyalarda
çeflitli devletler kuran Türk soylu halklar, dillerini de bu co¤rafyalarda yayg›n hâ-
le getirmifltir. Bugün yaklafl›k on iki milyon kilometrelik bir alanda Türk yaz› dille-
ri, lehçeleri ve a¤›zlar› varl›¤›n› sürdürmektedir. 

Türkçenin bu co¤rafi yayg›nl›¤›n› dile getiren ilk kiflilerden biri Macar Türkolo-
¤u Armin Vambery’dir. Balkanlardan Mançurya’ya kadar yolculuk yapacak bir kifli-
nin yaln›zca Türkçe bilmesi hâlinde bu yolculu¤unu çok kolay bir biçimde gerçek-
lefltirece¤ini söyleyen Vambery, böyle bir yolculu¤u kendisi de gerçeklefltirmifltir.
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Türk dilinin yay›lma alanlar›n› belirlerken öncelikle bütün bu yaz› dillerini, leh-
çelerini ve a¤›zlar›n› de¤erlendirmek gerekir. Türkiye Türkçesiyle birlikte Azerbay-
can, Türkmen, Gagavuz, Özbek, Uygur, Kazak, Tatar, Baflkurt, K›rg›z, Karakalpak,
Karaçay, Balkar, Nogay, Kumuk, Tuva, Hakas, Altay Türkçeleri ile çeflitli özellikle-
ri bak›m›ndan Türk yaz› dillerinden farkl›laflarak ba¤›ms›z birer dil durumuna ge-
len Çuvaflça ve Yakutça, yirmi yaz› dili hâlinde bu genifl co¤rafyada devlet dili, res-
mî dil veya özerk dil olarak kullan›lmaktad›r. 

Bu yaz› dillerinin yan› s›ra yaz› dili olamam›fl veya bir dönem yaz› dili iken son-
radan bu niteli¤ini yitirmesi yüzünden yaln›zca konuflma dili olarak kalm›fl Afflar,
Ah›ska, Horasan, Kaflkay, Karayim, Salar, Sar› Uygur, fior, Teleüt gibi Türk dilinin
çeflitli kollar›yla en eski Türkçeden izler tafl›yan Halaçça da bu co¤rafyada varl›¤›-
n› sürdürmektedir. Söz konusu konuflma dillerinden baz›lar›yla yay›mlanm›fl eser-
ler de bulunmaktad›r. 

Bütün bu yaz› dilleri ve a¤z›lar›yla birlikte Türk dili konuflurlar›n›n iki yüz yir-
mi milyona ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. Kimi ülkelerde kesin nüfus say›m› sonuç-
lar›n›n aç›klanmamas› kimi ülkelerde ise dillere göre nüfus da¤›l›m› bilgilerinin ve-
rilmemesi yüzünden Türk dili konuflurlar›n›n kesin say›s›n› belirlemek mümkün
olamamaktad›r. 

Türk yaz› dilleri içerisinde en fazla konuflura sahip Türkiye Türkçesi, yaln›zca
Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içerisinde de¤il Balkanlarda, Orta Do¤u’da, Kafkas-
larda yaz› dili olarak kullan›lmaktad›r. Türkiye Türkçesinin bu co¤rafyalarda yaz›,
edebiyat, yay›n k›smen de ö¤retim dili olarak kullan›lmas›n›n nedeni Türkçenin
Osmanl› Devleti’nin resmî dili olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Türkçe, Osmanl›
Devleti döneminde “imparatorluk dili” niteli¤ini kazanm›flt›r. Osmanl› Devleti’nin
da¤›lmas›ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› d›fl›nda Türkçe varl›¤›n› azala-
rak da olsa korumufltur. Bugün Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya,
Kosova, Karada¤, Gürcistan, Suriye, Irak vb. ülkelerde Türkiye Türkçesi konuflur-
lar› bulunmaktad›r. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin de resmî dili Türkçedir.

Günümüzden elli y›l önce çal›flmak amac›yla Avrupa’n›n çeflitli ülkelerine gi-
den vatandafllar›m›z sayesinde Türkiye Türkçesinin yayg›nl›k alan› daha da genifl-
lemifltir. Çeflitli dönemlerde Arabistan yar›madas›ndaki ve Kuzey Afrika’daki ülke-
lere, Güney ve Kuzey Amerika k›tas›nda baflta ABD olmak üzere çeflitli ülkelere ve
Avustralya’ya yerleflen konuflurlar› sayesinde, bugün Türkçe dünyan›n dört bir kö-
flesinde konuflulan, kullan›lan dil konumuna ulaflm›flt›r. 

Türk dilinin co¤rafi yayg›nl›¤›n›n boyutlar›n› Resim 7.2’deki harita üzerinde ince-
ledi¤inizde ne kadar genifl bir co¤rafyada kullan›ld›¤›n› görebilirsiniz.

Uydudan yap›lan radyo ve televizyon yay›nlar›, a¤ ortam›ndaki yay›mc›l›k, yurt
d›fl›nda da yay›mlanan gazeteler ve dergiler, yabanc› ülkelerde aç›lan ö¤retim ku-
rumlar› ve kurslar arac›l›¤›yla bugün Türk dili genifl bir co¤rafyada, etkin bir biçim-
de varl›¤›n› sürdürmektedir. 

Pek çok ülkede yabanc› dil olarak ö¤retilmesi Türkçeye yeni bir boyut kazan-
d›rm›flt›r. Türkçe, seksen yedi ülkede en az bir ortaö¤retim kurumunda yabanc› dil
olarak okutulmaktad›r. K›rk alt› ülkede ise özel kurslarda Türkçe yabanc› dil ola-
rak ö¤retilmektedir. Dokuz ülkede Türkçe ö¤retim yapan üniversite; yirmi sekiz
ülkede de Türkçenin ö¤retildi¤i, dil bilgisi ve dil bilimi çal›flmalar›n›n yürütüldü¤ü
enstitü, bölüm veya merkez bulunmaktad›r (Akal›n, 2009:203). 
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Bu bilgiler do¤rultusunda ana dili, ikinci dil veya yabanc› dil bak›m›ndan her-
hangi bir ayr›ma gidilmeden ve konuflur say›lar› verilmeden Türk yaz› dillerinin,
lehçelerinin ve a¤›zlar›n›n kullan›ld›¤› ülkelere göre alfabetik olarak s›ralamas› afla-
¤›da verilmektedir. Ülkelerin s›ralamas›nda yaz› dilinin veya lehçenin resmî dil ol-
du¤u ülkeler ile özerk cumhuriyetler ilk s›rada gösterilmifl, sonra da en çok konu-
fluldu¤u yerler s›ralanm›flt›r. 

Afflar Türkçesi ‹ran, Afganistan 
Ah›ska Türkçesi Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, K›rg›zistan, Türkiye
Altay Türkçesi Rusya Federasyonu (Altay Özerk Cumhuriyeti)
Azerbaycan Türkçesi Azerbaycan, ‹ran, Beyaz Rusya, Ermenistan, Estonya,

Gürcistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Özbekistan, Rusya
Federasyonu, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna

Balkar Türkçesi Rusya Federasyonu (Kabartay-Balkar Cumhuriyeti), Azerbay-
can, Ermenistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Ukrayna 

Baflkurt Türkçesi Rusya Federasyonu (Baflkurdistan Cumhuriyeti), Kazakis-
tan, K›rg›zistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna

Çuvaflça Rusya Federasyonu (Çuvafl Cumhuriyeti ile Tataristan, Baflkurdistan
cumhuriyetlerinde), Kazakistan, Özbekistan, 

Gagavuz Türkçesi Moldova (Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi), Ukrayna, Bulgaris-
tan, Kazakistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Yunanistan

Hakas Türkçesi Rusya Federasyonu (Hakasya Cumhuriyeti), Çin
Halaçça ‹ran
Horasan Türkçesi ‹ran
Karaçay Türkçesi Rusya Federasyonu (Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti), Türki-

ye, Ukrayna
Karakalpak Türkçesi Özbekistan (Karakalpakistan Cumhuriyeti), Kazakistan,

Afganistan, K›rg›zistan, Rusya Federasyonu, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna
Karayim Türkçesi Litvanya, Polonya, Rusya Federasyonu
Kaflgay Türkçesi ‹ran
Kazak Türkçesi Kazakistan, Çin, Afganistan, ‹ran, K›rg›zistan, Mo¤olistan, Öz-

bekistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna
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K›rg›z Türkçesi K›rg›zistan, Çin, Afganistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya
Federasyonu, Tacikistan, Ukrayna

K›r›m Tatar Türkçesi Ukrayna (K›r›m Özerk Cumhuriyeti), Özbekistan, Rus-
ya Federasyonu, Türkiye

Kumuk Türkçesi Rusya Federasyonu (Da¤›stan Cumhuriyeti), Ukrayna
Nogay Türkçesi Rusya Federasyonu (Da¤›stan, Çeçen-‹ngufl, Karaçay-Çerkez

cumhuriyetlerinde), Bulgaristan, Kazakistan, Romanya, Türkiye, Ukrayna 
Özbek Türkçesi Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Çin, Kazakistan, K›rg›zis-

tan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna 
Salar Türkçesi Çin
Sar› Uygur Türkçesi Çin
fior Türkçesi Rusya Federasyonu (Kemerovo bölgesi)
Tatar Türkçesi Rusya Federasyonu (Tataristan Cumhuriyeti, Baflkurdistan

Cumhuriyeti), Çin, Azerbaycan, Finlandiya, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan,
Romanya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna

Teleüt Türkçesi Rusya Federasyonu (Altay Cumhuriyeti, Kemerovo bölgesi)
Tuva Türkçesi Rusya Federasyonu (Tuva Cumhuriyeti), Çin, Mo¤olistan, 
Türkiye Türkçesi Türkiye, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti, Almanya, Bulgaris-

tan, ABD, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleflik Arap Emirlikleri,
Bosna-Hersek, Danimarka, El Salvador, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hollanda,
Honduras, Irak, ‹ngiltere, ‹ran, ‹srail, ‹sveç, ‹sviçre, Kanada, Karada¤, Kazakistan,
K›rg›zistan, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Romanya, Rusya, S›rbistan, Suriye,
Tacikistan, Ukrayna, Yunanistan 

Türkmen Türkçesi Türkmenistan, ‹ran, Irak, Afganistan, Kazakistan, Özbekis-
tan, Rusya Federayonu, Suriye, Tacikistan, Türkiye 

Uygur Türkçesi Çin, Kazakistan, Afganistan, K›rg›zistan, Mo¤olistan, Rusya Fe-
derasyonu, Tacikistan 

Yakutça Rusya Federasyonu (Yakutistan Cumhuriyeti)

fiükrü Halûk Akal›n’›n Türk dilinin dünyadaki konumunu ele alan yaz›s›na http://www.tdkder-
gi.gov.tr/TDD/2009s687/2009s68701AKALIN.pdf adresinden eriflebilirsiniz.

ÜÇ DÜNYA
‹nsan, 
Yaflar, üç türlü flu üç dünyada:
Evvela:
“flunu sevdim, bunu sevdim!” diyerek,
Ömrü sevmekle geçer!

Sözde olgunlafl›r ondan sonra:
“fiunu yapt›m, bunu yapt›m!” diyerek
Ömrü saymakla geçer.

‹htiyarl›kta tan›r dünyay›:
“Kahbe dünya!” diyerek,
“Hey gidi dünya!” diyerek, 
Ömrü sövmekle geçer.

ORHAN SEYF‹ ORHON

Kaynak: Soysal, ‹lhami (2008). 20. Yüzy›l Türk fiiiri Antolojisi,
Bilgi Yay›nevi.
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Türk dilinin özellikleri ile zenginlik alanlar›n›

ay›rt edebilmek 

Dillerin zengin veya yoksul diye tan›mlanmas›
bilimsel bir yaklafl›m de¤ildir. Her dil kendi ken-
disine yeterlidir. Yeryüzündeki bütün diller, bili-
nen az say›daki yöntemle sonsuz say›da sözcük,
terim, kavram türetebilecek ve tümce üretebile-
cek yetenektedir. Dillerin bu özellikleri bir zen-
ginlik say›lamaz. Eklemeli bir dil olan Türkçe de
köklerden ekler arac›l›¤›yla sonsuz say›da söz-
cük türetebilecek niteliktedir. Türkçe sözcükler-
de güçlü ses uyumlar› bulunmaktad›r. Ancak
bunlar, Türkçenin zenginli¤i de¤il birer özelli¤i-
dir. Bununla birlikte Türkçenin güçlü yanlar› ve
iç zenginli¤i olarak de¤erlendirebilece¤imiz alan-
lar› bulunmaktad›r. Türk dilinin tarihsel derinli¤i,
güçlü yanlar›ndan ve zenginlik alanlar›ndan biri-
dir. Köklü bir dil olmas›, tarih boyunca Türkçe-
nin pek çok dille etkileflim içerisine girmesini
sa¤lam›fl. Bu etkileflim Türk dilinin âdeta direnci-
ni art›rm›flt›r. Kültür iliflkileri ile Türkçenin söz
varl›¤›n›n geliflmesine katk›da bulunmufltur. Türk
dilinin genifl bir co¤rafyada konuflulmas›, bir bafl-
ka zenginlik alan›d›r. Avrupa’n›n bat›s›ndan As-
ya’n›n do¤usuna kadar uzanan yaklafl›k on iki
milyon kilometrekarelik bir alanda Türk dili ko-
nuflurlar› bulunmaktad›r. Türk dilinin özellikleri-
nin yan› s›ra zenginlik alanlar›n›n ay›rt edilmesi,
dile verdi¤imiz de¤erin ve önemin daha da art-
mas›n›, Türkçeye duydu¤umuz güvenin güçlen-
mesini sa¤layacakt›r.

Türkçenin söz varl›¤›n›n anlat›m gücünü ve in-

celiklerini saptayabilmek 

Söz varl›¤›n›n gücü Türk dilinin önemli bir zen-
ginlik alan›d›r. Dile getirilmesi en güç ve ayr›nt›
say›labilecek kavramlar› Türkçede canl› imgeler-
le anlatmak, mümkün olabilmektedir. Bunu sa¤-
layanlar›n bafl›nda atasözleri gelmektedir. Bir ata-
sözünün oluflabilmesi için yüzy›llar gerekti¤i göz
önüne al›nd›¤›nda bin y›l öncesi kaynaklar›nda
bile Türkçenin atasözlerine sahip oldu¤unun gö-
rülmesi dikkat çekicidir. Yaklafl›k dört bin befl
yüz atasözümüz; toplumsal yaflay›fltan insan ilifl-
kilerine, iklim olaylar›ndan sa¤l›k ö¤ütlerine ka-
dar pek çok konuda somut örnekler sunan söz
varl›¤› ögeleridir. Akrabal›k adlar›n›n çeflitlili¤i

de Türkçenin bir baflka zenginlik alan›d›r. Türk-
çede akrabal›k iliflkilerini en küçük ayr›nt›s›na
kadar gösteren akrabal›k adlar› ayn› zamanda bu
adlar› kullanan kiflinin cinsiyetini ve medeni du-
rumunu ortaya koyan ola¤anüstü bir dizilimdir.
Hayat›n her an› için kullan›lan iliflki ve nezaket
sözleri, tan›d›¤›m›z veya tan›mad›¤›m›z insanlar-
la sa¤l›kl› bir iletiflim kurmam›za yard›mc› olabi-
lecek anahtar sözcüklerdir. Türk dilinin söz var-
l›¤›n› olabildi¤ince özümseyerek kiflisel söz var-
l›¤›m›za dönüfltürdü¤ümüz oranda anlat›m›m›z
güçlenecek ve zenginleflecektir. 

Türkçenin di¤er dillerle etkileflimini, sözcük al›fl-

veriflini karfl›laflt›rabilmek

Toplumlar›n birbirleriyle kurduklar› iliflkiler dil-
lerinin de etkilenmesine yol açar. ‹nsanl›k tarihi
boyunca toplumlar aras› iliflkiler, al›flverifller, sa-
vafllar, bar›fllar, bulufllar, felaketler k›sacas› yer-
yüzünde yaflanan her olay; bir dine girme, bir
uygarl›k dairesine kat›lma dillerin birbirini etkile-
mesinde pay sahibi olmufltur. Kökleri tarihin ka-
ranl›k dönemlerine kadar uzanan ve genifl bir
co¤rafya parças›nda çeflitli kültürlerle etkileflim
içerisine giren Türkçe pek çok dilden etkilenmifl,
pek çok dili de etkilemifltir. ‹lk yaz›l› kayna¤›m›z
Orhon Yaz›tlar›nda s›n›rl› say›daki dilden al›nma
az say›da sözcük görülür. Ancak Uygur Türkçesi
döneminde çeflitli dinî inançlar›n benimsenmesi
sonucunda Çinceden, So¤dcadan, Sanskritçeden,
Toharcadan geçme sözcüklerde art›fl dikkati çe-
ker. Türklerin ‹slam dinini kabul etti¤i Karahanl›
döneminde ortaya konulan eserlerde ise zaman-
la Arapça, Farsça sözlerin yo¤unlu¤u söz konu-
sudur. Anadolu’da Türk yaz› dilinin kuruluflu s›-
ras›nda ise bafllang›çta belirli bir düzeyde kalan
Arapça, Farsça al›nt› sözcükler Osmanl› Türkçesi
döneminde yo¤unlu¤unu art›rm›flt›r. Bu yo¤un-
luk, yaln›zca sözcük al›nt›lama ile s›n›rl› kalma-
m›fl çokluk eklerinin, edatlar›n da Türkçeye gir-
mesine yol açm›fl; tamlamalar›n yap›s› de¤iflmifl,
söz diziminde etkilenmeler görülmüfltür. Osman-
l› Devleti’nin son y›llar›nda Bat› ile iliflkiler sonu-
cunda bu kez de Frans›zcadan etkilenmeye bafl-
layan Türkçede yabanc› kökenli sözcük say›s›n-
da h›zl› bir art›fl yaflanm›flt›r. Arap kaynakl› yaz›-
n›n kullan›ld›¤› dönemde Frans›zcadan geçen
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sözcükler genellikle söylendi¤i gibi yaz›lm›flt›r.
‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra bu kez de ‹ngi-
lizceden etkilenen Türkçeye giren sözcükler ise
ço¤unlukla özgün biçimleriyle yaz›lmakta ve söy-
lenmektedir. Bu da Türkçenin yaz›m ve sesletim
kurallar›n› etkilemifltir. 
Türk dilinin di¤er dillerden etkilenmesinin yan›
s›ra pek çok dili etkiledi¤i de bilinmektedir. En
eski dönemlerden bu yana Türkçe iliflkide bu-
lundu¤u dillere sözcükler vermifltir. Dünya dille-
rine verdi¤imiz sözcüklerden en çok bilineni yo-
¤urttur. Ancak, bunun yan› s›ra bacanak, çakal,

damga, dolma, dü¤me, kay›k, kazan, köflk, ocak,

sarma gibi on binin üzerinde sözcü¤ümüz Türk
dilinden dünya dillerine geçmifltir. Baz› sözcük-
lerin birkaç dilde birden kullan›ld›¤› göz önüne
al›nacak olursa bütün dünya dillerindeki toplam
verintimiz otuz binin üzerindedir. Türk dilinin en
fazla sözcük verildi¤i dil S›rpçad›r. Bulgarcada,
Arnavutçada, Macarcada, Rumencede, Rusçada,
Farsçada, Hintçede, Urducada yüzlerce Türkçe
sözcük bulunmaktad›r. Daha az say›da olmak
üzere Arapçan›n çeflitli ülkelerindeki lehçelerin-
de, ‹ngilizcede, Frans›zcada, Almancada da Türk-
çe sözcükler görülür. 
Toplumlar bilimde teknolojide, uygarl›kta üret-
ken olduklar›; dünya siyasetinde bir güç hâline
geldikleri dönemlerde sözcüklerini de ihraç eder-
ler. Türkler de bilimde, kültürde, uygarl›kta üret-
ken; dünya siyasetinde egemen olduklar› dönem-
lerde baflka dillere Türkçeden sözcükler vermifl-
lerdir.

Dünyada Türk dilinin konufluldu¤u co¤rafyala-

r› tan›mlayabilmek 

Kuzey Buz Denizi k›y›lar›ndan Hindistan’›n ku-
zeyine, Kuzey Bat› Avrupa’n›n Atlas Okyanusu
k›y›lar›ndan Çin’in içlerine kadar genifl bir co¤-
rafyada Türk yaz› dilleri, lehçeleri ve a¤›zlar› ya-
y›lm›fl bulunmaktad›r. Yaklafl›k on iki milyon ki-
lometrekarelik bu co¤rafyada Türk soylu halklar
ba¤›ms›z veya özerk cumhuriyetlerde yirmi yaz›
dili hâlinde resmî dil veya özerk dil olarak ana
dillerini kullanmaktad›r. Türk yaz› dilleri flunlar-
d›r: Türkiye Türkçesiyle birlikte Azerbaycan,
Türkmen, Gagavuz, Özbek, Uygur, Kazak, Tatar,
Baflkurt, K›rg›z, Karakalpak, Karaçay, Balkar, No-
gay, Kumuk, Tuva, Hakas, Altay Türkçeleri. Ay-
r›ca bu yaz› dillerinin yan› s›ra Afflar, Ah›ska, Ho-
rasan, Kaflkay, Karayim, Salar, Sar› Uygur, fior,
Teleüt gibi Türk dilinin çeflitli kollar›yla en eski
Türkçeden izler tafl›yan Halaçça da bu genifl co¤-
rafyada varl›¤›n› sürdürmektedir.
Öte yandan, ifl bulmak, çal›flmak amac›yla elli y›l
önce Avrupa’n›n çeflitli ülkelerine giden, daha
sonra da Amerika, Avustralya gibi uzak diyarlara
da yerleflen vatandafllar›m›z sayesinde Türk dili-
nin yayg›nl›k alan› bugün daha da genifllemifl bu-
lunmaktad›r. Ayr›ca Türkiye Türkçesinin yurt d›-
fl›nda yabanc› dil olarak ö¤retilmesi, uydudan ya-
p›lan televizyon ve radyo yay›nlar›, sanal ortam-
daki yay›nlar Türkçenin yayg›nl›k alan›n› daha
da geniflletmifltir. 

4
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Türk dilinin zenginlik alan-
lar›ndan biridir?

a. Büyük ünlü uyumunun güçlü olmas›
b. Söz varl›¤›n›n anlat›m gücü 
c. Eklemeli dil olmas›
d. Küçük ünlü uyumunun bulunmas›
e. Yap›m eklerinin say›ca çoklu¤u ve ifllevselli¤i 

2. Türk yaz› dilinin bafllang›c›n› oluflturan Orhon Ya-
z›tlar›nda kullan›lan dil için hangisi söylenemez?

a. ‹lk yaz›l› kaynak olmas› dolay›s›yla ilkel bir dil-
le yaz›lm›flt›r 

b. Kurall› bir dil bilgisi bulunmaktad›r
c. Sözcüklerin mecaz anlamlar› da geliflmifltir
d. Ak›c› ve sürükleyici bir üslupla yaz›lm›flt›r 
e. Etkileyici bir anlat›m› vard›r

3. Söz varl›¤› afla¤›dakilerden hangisini kapsamaz?

a. Sözcük
b. Deyim
c. Terim
d. Atasözü
e. Alfabe

4. Atasözlerimizden kimileri, olaylar› bir öykü anlat›r gi-
bi ilgi çekici söz kal›b›na dökerek ak›lda kal›c› hâle gel-
mifltir. Afla¤›dakilerden hangisi bu özelli¤i tafl›maktad›r? 

a. Vakit nakittir
b. ‹nsanlar konufla konufla, hayvanlar koklafla kok-

lafla
c. Yerin kula¤› var 
d. Görünen köy k›lavuz istemez
e. Dervifle “Ba¤dat’ta pilav var” demifller, “yalan

de¤ilse ›rak de¤il” demifl. 

5. Türkçede akrabal›k adlar›n›n zenginli¤inin nedeni
afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Türkçenin eklemeli bir dil olmas› 
b. Türk atasözlerinin say›ca çoklu¤u
c. Ses uyumlar›n›n güçlü olmas›
d. Türklerde aile ba¤lar›n›n ve iliflkilerinin güçlü

olmas›
e. Çeflitli dillerin etkisi alt›nda kalmas›

6. Orhon Yaz›tlar›n›n söz varl›¤›nda az say›da yabanc›
dilden geçme al›nt› sözler vard›r. Afla¤›daki dillerden
hangisinden al›nma sözcüklere Orhon Yaz›tlar›nda rast-
lan›r? 

a. Arapça
b. Çince
c. Rusça
d. ‹branice
e. Frans›zca

7. Arapça, Farsça al›nt› sözcükler Türk dilinin hangi
döneminde yo¤unlu¤unu art›rm›flt›r?

a. Uygur Türkçesi
b. Göktürkçe
c. Karahanl› Türkçesi
d. Osmanl› Türkçesi
e. Eski Anadolu Türkçesi

8. Afla¤›dakilerden hangisi Türkçenin söz diziminin ya-
banc›laflmas›na yol açm›flt›r? 

a. Yabanc› sözcüklerin al›nmas›
b. Yabanc› çokluk eklerinin kullan›lmas› 
c. As›l cümlenin yan cümleden önce gelmesi
d. Arapçadan ikili çokluk biçiminin al›nt›lanmas› 
e. Ön ek kullan›lmas›

9. Türkçenin denizcilik, ticaret gibi belirli alanlarda
sözcük ald›¤› ilk Bat› dili afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. Frans›zca
b. ‹talyanca
c. Almanca
d. Rumence
e. Portekizce

10. Afla¤›dakilerden hangisi, Türkiye Türkçesinin yay›l-
ma alanlar›n›n son elli y›lda genifllemesinin nedenlerin-
den biri de¤ildir?

a. Dilimizin söz varl›¤›na giren yabanc› kökenli
sözcükler 

b. Vatandafllar›m›z›n çal›flmak amac›yla çeflitli ül-
kelere yerleflmesi

c. Türk radyolar›n›n ve televizyon kanallar›n›n uy-
dudan yay›n yapmas›

d. Yurt d›fl›nda Türkçe ö¤retim veren okullar›n,
kurslar›n, enstitülerin aç›lmas›

e. Türkçe gazete ve dergilerin sanal ortamda ya-
y›mlanmas›

Kendimizi S›nayal›m
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Gündelik hayatta bugüne kadar siz de birkaç kez tan›k
olmuflsunuzdur. Dillerin zenginli¤i konu edinildi¤inde
kimileri hemen “Türkçe zengin bir dil de¤il ki... Sözlük-
lere bak›n otuz befl k›rk bin sözcük var. Oysa bir de ‹n-
gilizcenin sözlüklerini inceleyin, yüz binlerce sözcük
göreceksiniz” diyerek daha bafltan Türkçeyi bu yar›flta
yenik ilan ederler. Sonra da eklerler “Türkçe ile felsefe
mi yap›l›r, Türkçe ile bilim mi yap›l›r?”
Sözlükleri bu gözle karfl›laflt›ranlar bafllang›çta böyle
bir yarg›ya hak verebilirler. Örne¤in Türk Dil Kurumu-
nun yay›mlad›¤› son bask› Türkçe Sözlük’te madde ba-
fl› ve madde içi 92.292 sözcük yer al›yor. Kitapl›¤›mda-
ki Oxford sözlü¤ünün 2003 y›l› bask›s›nda ise 355.000
söz varl›¤›ndan söz ediliyor. Sayfa say›s› bak›m›ndan
pek fazla bir fark olmasa da sözcük say›s› bak›m›ndan
neredeyse dört kat› bir say›... Türkçe zengin bir dil de-
¤il diyenlerin görüflüne hakl›l›k kazand›racak bir say›
hem de...
Oysa sözlüklerin sayfalar›n› flöyle bir kar›flt›r›nca iki
farkl› sözlükle karfl› karfl›ya oldu¤unuzu hemen görür-
sünüz... Oxford sözlü¤ünde abacus ‘abaküs’ maddesi-
nin hemen alt›nda Abadan ‘fiattülarap’ta bir petrol ada-
s›n›n ad›’, birkaç sat›r afla¤›s›nda Abakan ‘Hakas Özerk
Cumhuriyeti baflkenti’ maddeleri s›ralanm›flt›r. Birkaç
sayfa daha çevirelim Akbar ‘Hindistan Mo¤ol ‹mparato-
ru (1542-1605)’, Akihito ‘Japon ‹mparatoru (1933 -)’;
Akkad ‘Mezopotamya’daki tarihî baflkent’, Akmola ‘Ka-
zakistan’›n baflkenti Astana’n›n önceki ad›’; Alcibiades

‘Atinal› general ve devlet adam› (MÖ 450-404)’, Alexan-

der Nevsky ‘Novgorod prensi (1220-1263); alkali feld-

spar ‘sodyum ve potasyum aç›s›ndan zengin bir feld-
spat’ gibi madde bafl› sözcükler ç›kar karfl›m›za... Ama
bunlar kifli adlar›d›r, flehir adlar›d›r, k›sacas› özel adlar-
d›r, bilim dallar›ndan terimlerdir... ‹ngiltere ve Amerika
yerel a¤›zlar›ndan sözcükler de bu söz varl›¤›n›n içeri-
sindedir.
Türkçe Sözlük’te ise bunlar› göremezsiniz... Abaküs

maddesinin alt›nda abal›, Abana, abanabilme, aban-

done, abani, abanoz gibi sözcükler s›ralanm›flt›r. Türk-
çe Sözlük’te dilin genel söz varl›¤›ndan yaz› diline geç-
mifl, edebî metinlerde kullan›lm›fl olan sözcükler yer
al›r. Kifli adlar›, ancak bir tür ad› niteli¤ini kazanm›flsa
girer Türkçe Sözlük’e... Bilim dallar›n›n özel sözcükleri
olan terimlerden ise ancak yaz› diline geçmifl olanlar
al›nm›flt›r. 

Evet, iki farkl› sözlük... Biri genel dilin söz varl›¤›n› içe-
ren sözlük di¤eri ise ansiklopedik sözlük... ‹flte y›llarca
bu sözlüklerin niteliklerine bak›lmadan, özellikleri in-
celenmeden Türkçe ile ‹ngilizcenin söz varl›klar› yar›fl-
t›r›ld›. Oysa benzer bir uygulama ile Türkçenin de söz
varl›¤›n›n yüz binleri aflaca¤› Türk Dil Kurumunun sa-
nal ortamdaki sözlü¤ü Büyük Türkçe Sözlük ile ortaya
konulmufltur. Genel söz varl›¤› ile birlikte kifli adlar›n-
dan, yer adlar›ndan, bölge a¤›zlar›ndan, bilim ve sanat
terimlerinden al›nan ögelerle Türkçenin söz varl›¤› alt›
yüz bine ulafl›r... 
Türkçenin k›s›r bir söz varl›¤›n›n bulundu¤u yolundaki
görüfl, hiçbir araflt›rma, soruflturma, inceleme yapmadan
tekrarlanan flehir efsanesinden baflka bir fley de¤ildir.

fiükrü Halûk Akal›n

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Dilinin Zenginlik Alan-

lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Dilinin Zenginlik Alan-

lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Dilinin Zenginlik Alan-

lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Dilinin Zenginlik Alan-

lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Dilinin Zenginlik Alan-

lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dünya Dillerinin Türk Dili-

ne Etkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dünya Dillerinin Türk Dili-

ne Etkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dünya Dillerinin Türk Dili-

ne Etkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Dünya Dillerinin Türk Dili-

ne Etkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Dilinin Yay›lma Alan-

lar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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S›ra Sizde 1

Türkçede çal›flmay› ö¤ütleyen çok say›da atasözü var-
d›r. Bofl oturman›n zaman kayb›na yol açaca¤› gibi kö-
tü düflüncelere, karamsarl›¤a yöneltece¤ini, yetenekleri
köreltece¤ini bildiren çal›flman›n ise kötü düflünceler-
den uzak tutaca¤›n›, yetenekleri gelifltirece¤ini ifade
eden akarsu pislik tutmaz; iflleyen demir ›fl›ldar; oturan
aslandan gezen tilki ye¤dir; sen ifllersen mal ifller, insa-
n›n içi öyle genifller; yuvarlanan tafl yosun tutmaz ata-
sözleri en iyi örneklerdir. Çal›flmakla en olumsuz ifllerin,
en kötü yerlerin bile düzelece¤ini ö¤ütleyen atasözü-
müz bakarsan ba¤ olur, bakmazsan da¤ olur biçimin-
dedir. ‹fl görecek ça¤da çal›flman›n yafll›l›kta, zor günler-
de rahat bir hayat sürmeye yarayaca¤›n›, emek harca-
madan rahat bir hayat sa¤lanamayaca¤›n› ö¤ütlemek
için de ekmeden biçilmez; ifli olmayan›n afl› olmaz; lok-
ma çi¤nenmeden yutulmaz; yaz›n bafl› piflenin k›fl›n afl›
pifler; yaz›n gölge hofl, k›fl›n çuval bofl; yokuflta akmayan
ter, iniflte göz yafl› olur; zahirenin ambar› saban›n ucun-
dad›r, ba¤a bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun ata-
sözlerimizi örnek verebiliriz. Konumunu ve gücünü kul-
lanarak çal›flmaktan kaç›nan ancak yap›lmas› gereken
iflleri bir di¤erinden bekleyen insanlar›n bulundu¤u top-
lulu¤u elefltirmek için de sen a¤a, ben a¤a, bu ine¤i kim
sa¤a atasözü çarp›c› bir örnek olacakt›r. 

S›ra Sizde 2 

Uzakdo¤uda yaflanan deprem felaketlerinden sonra de-
nizde oluflan dev dalgalar› ifade eden Japonca tsunami
sözcü¤ü yak›n zamanda Türkçede kullan›l›r olmufltur.
Arada binlerce kilometre mesafe bulunsa da kitle ileti-
flim araçlar›n›n yayg›nl›k kazanmas› olaylar›n an›nda bü-
tün dünyaya ulaflmas›n› sa¤lamakta, bu arada kimi dil-
lerdeki sözcükler baflka dillere geçmektedir. Salg›n has-
tal›klar sonucu da terim iken genel dile giren sözcükler
bulunmaktad›r. Bunlardan kimileri Türkçe karfl›l›klar›yla
kullan›m alan›na ç›km›flt›r: Deli dana, kufl gribi.

S›ra Sizde 3

Günümüzde marka ad› iken tür ad› özelli¤i kazanan ve
giderek sözcükleflme e¤ilimi gösteren örnekler bulun-
maktad›r. Bunlar›n bir bölümü türünün ilk örne¤i olma-
s›, bir bölümü de yürütülen yayg›n tan›t›m çal›flmalar›
nedenleriyle marka ad iken tür ad› durumuna gelmifltir.
Kâ¤›t mendil demek yerine bilinen bir marka ad›n›n
kullan›lmas›, Türkçesi haz›r kahve olan tür için marka
ad› söylenmesi, çamafl›r suyu as›l karfl›l›¤› iken marka
ad›yla istenmesi günümüzdeki örneklerden yaln›zca
birkaç›d›r.

S›ra Sizde 4

Sözcü¤ün ‹ngilizce sözlüklerde yogurt, yoghurt, yogho-
urt biçimlerinde geçti¤ini görürüz. Yar› yo¤un mayhofl
bir yiyecek oldu¤u, süte bakteri eklenmesiyle mayala-
narak elde edildi¤i, so¤uk yenildi¤i, s›kl›kla meyve par-
çac›klar› ile kar›flt›r›larak sunuldu¤u belirtilmektedir.
Sözcü¤ün Türkçeden bir al›nt› oldu¤u büyük sözlükler-
de gösterilmektedir. Örne¤in Oxford English Dictionary
(Second Edition, Oxford University Press, 2003, s. 2044)
sözcü¤ün 17. yüzy›l bafllar›nda Türkçe yo¤urt biçimin-
den geçti¤i bilgisini flöyle vermektedir: ORIGIN early
17th cent.: from Turkish yo¤urt.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Dilin karfl› karfl›ya bulundu¤u sorunlar ile konuflurlar›n sorunlar›n› ay›rt ede-
bilecek,
Sözcük ve terim türetmenin önemini aç›klayabilecek,
Türkçenin bilim dili olma u¤rafl›n› de¤erlendirebilecek,
Dillerin yaflad›¤› küresel etkileflimi karfl›laflt›rabilecek,
Sözlü ve yaz›l› anlat›m bozukluklar›n› belirleyebilecek bilgi ve beceriler
kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Dil sorunu
• Terim türetme
• Ö¤retim dili 
• Bilim dili
• Yabanc› dil

• Diller aras› etkileflim
• Kitle iletifliminde dil
• Sosyal medyada dil
• Söyleyifl bozukluklar›
• Yaz›m yanl›fllar›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N
N
N
N

Türk Dili-I

• D‹L‹N SORUNU MU
KONUfiURLARIN SORUNU MU?

• SÖZCÜK VE TER‹M TÜRETME
• B‹L‹M D‹L‹ TÜRKÇE
• KÜRESEL ETK‹LEfi‹M
• SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM

BOZUKLUKLARI

Türk Dilinin Karfl›
Karfl›ya Bulundu¤u
Sorunlar

8
TÜRK D‹L‹-I



D‹L‹N SORUNU MU KONUfiURLARIN SORUNU MU?
Dilin söz varl›¤›ndaki sözcüklerin yanl›fl söylenmesi ve yaz›lmas›, yanl›fl anlamda
kullan›lmas›; olur olmaz her yerde yabanc› kökenli sözcüklere, terimlere yer veril-
mesi; cümlede ögeler aras›nda uyumsuzluklar ve benzeri olumsuzluklar genellikle
dilin sorunu olarak görülür. Özellikle küresel etkilenmenin bir sonucu olarak ya-
banc› kökenli sözcük ve terimlerin kullan›m s›kl›¤›n›n art›fl›, bu yo¤unlu¤un ticari
hayatta kendisini daha da güçlü bir biçimde hissettirmesi dilde bir sorun oldu¤u
düflüncesini uyand›r›r. 

Bugün Türkçe için de benzer düflünceler dile getirilmektedir. Kimi sözcüklerin
yanl›fl söylenmesi ve yaz›lmas›, kimi sözcüklere yanl›fl anlamlar yüklenmesi; ko-
nuflma dilinde ve yaz› dilinde cümledeki ögeler aras›ndaki uyumsuzluklar›n yol
açt›¤› anlat›m bozukluklar›; her cümlede birkaç yabanc› kökenli sözcü¤e yer veril-
mesi, ifl yerlerinde, ürünlerde yabanc› adlar kullan›lmas› Türkçenin bir sorunu ola-
rak alg›lan›r. Kiflilerin söz varl›¤›n›n s›n›rl› hatta k›s›r olmas› da Türkçenin bir ek-
sikli¤i gibi görülür. Türkçede karfl›l›¤› bulundu¤unu bilmedi¤i yabanc› kökenli
sözleri kullanan kifliler bu olumsuzluklara bak›p Türkçenin yok olma tehlikesiyle
karfl› karfl›ya bulundu¤unu söyleyerek karamsar bir tablo da çizerler.

Oysa bunlar Türkçeden kaynaklanan sorunlar de¤ildir. Türkçe gerek ses yap›-
s› ve ses uyumlar› gerek biçim özellikleri ve sözcük türetme yetene¤i gerek söz
varl›¤› ve anlat›m gücü ile yeryüzündeki her dil gibi kendi kendisine yeten özellik-
lere ve iç zenginli¤e sahiptir. 

Türkçenin karfl› karfl›ya bulundu¤u sorunlar›n bir bölümü asl›nda konuflurlar›-
n›n yaflad›¤› sorunlard›r. Türkçenin özelliklerini yeterince kavrayamam›fl, söz var-
l›¤›n›n anlat›m gücü ile donanamam›fl, kendi yetersizliklerinin nedenini Türkçeye
ba¤layan, bu yüzden de yabanc› sözcüklerin cazibesine kap›lm›fl kullan›c›lar›n so-
runlar› bulunmaktad›r. 

Bilimde yaflanan geliflmelerle ortaya ç›kan kavramlar› Türkçenin söz varl›¤›yla
karfl›lamak yerine yabanc› kökenli sözcük ve terimleri oldu¤u gibi kullanmak son
y›llarda dilimizin karfl› karfl›ya bulundu¤u sorunlardan biri olarak görülmektedir.
Amaç yabanc› sözcüklere, terimlere kap›y› tamamen kapatmak de¤ildir. Elbette
her dilin söz varl›¤›nda yabanc› kökenli sözcükler bulunur. Hiçbir dil saf de¤ildir.
Ancak Türkçenin eklemeli bir dil olmas› dolay›s›yla sözcüklerin çekim ekleri ara-
c›l›¤›yla cümlede ifllerlik kazanmas›, bu eklerin de sözcüklere bitifltirilmesi sonucu
ortaya ç›kan yaz›m biçimleri, yabanc› sözcükler sorununda karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Türk Dilinin Karfl› Karfl›ya
Bulundu¤u Sorunlar



Son y›llarda ‹ngilizce al›nt› sözcüklerde özgün yaz›l›fl ve söylenifle getirilen Türkçe
eklere iliflkin sorun dikkat çekici boyutlara ulaflm›flt›r. 

Öte yandan her geçen gün yeni bulufllarla, yeni uygulamalarla ve yeni kavram-
larla birlikte yabanc› dillerde yeni sözcükler ve terimler ortaya ç›kmaktad›r. Bunla-
r› karfl›layacak sözcük ve terimlerden Türkçenin mahrum kalmas› da do¤ru de¤il-
dir. Sorunun çözümünde Türkçe köklerden yap›m ekleri arac›l›¤›yla sözcük ve te-
rim türetme en do¤ru yol olarak görülmektedir. 

SÖZCÜK VE TER‹M TÜRETME
Eklemeli bir dil olan Türkçede yeni sözcükler ve terimler sözcük köküne veya
gövdesine getirilen ekler arac›l›¤›yla türetilir. Türkçenin söz varl›¤›n›n büyük bir
bölümü bu yolla türetilmifl sözcüklerden oluflur: Türemifl adlardan baflkan, göz-
lük, konuk, sevgi, tuzlu, tütün, yolcu; türemifl fiillerden adamak, a¤armak, gez-
dirmek, iyileflmek, yürütmek gibi sözcükler Türkçenin derin tarihi içerisinde olufl-
mufl, çeflitli de¤iflimlerden sonra günümüze ulaflm›fl binlerce sözcükten yaln›zca
birkaç›d›r.

Toplumla birlikte geliflen, de¤iflen dil zamanla ortaya ç›kan yeni kavramlar için
de yeni türetilen sözcüklerle geliflir, zenginleflir. Türkçenin söz varl›¤›nda yeni kav-
ramlar, ayg›tlar, araçlar için türetme yoluyla yak›n zamanda önerilmifl sözcükler de
vard›r: ba¤lam, çal›fltay, ikilem, iletiflim, gezegen, sanal, sayaç, uydu, yal›t›m, yan-
s›, yerleflke, yüzey vb. 

Ancak Türkçede sözcük türetmenin tek yolu bu de¤ildir. ‹ki veya daha fazla
sözcü¤ü Türkçenin söz dizimine uygun bir biçimde belirli yollarla bir araya getirip
yeni yap›lar oluflturmak da mümkündür. Birleflik sözcük olarak adland›rd›¤›m›z bu
tür de sözcük ve terim üretmenin bir baflka yoludur. Türkçenin tarihsel geliflimi
içerisinde ayakkab›, dedikodu, kahvalt›, kaynana, pazartesi, sütlaç gibi bitiflik ya-
z›lan birleflik sözcükler türetildi¤i gibi atefl böce¤i, bafl a¤r›s›, çakmak tafl›, kuyruk
ya¤›, toplu i¤ne, yüzük parma¤› gibi ayr› yaz›lan çok say›da birleflik sözcük de bu-
lunmaktad›r. Birleflik sözcük türetmek yeni kavramlara ad olacak sözcükleri olufl-
turmada Türkçede s›kça baflvurulan bir yol durumuna gelmifltir. Yak›n dönemde
söz varl›¤›m›za kat›lm›fl birleflik sözcüklerden ana kent, bilim kurgu, bilgi ifllem,
derin dondurucu, gök tafl›, tafl›n›r bellek, uzay gemisi gibi ayr› yaz›lanlar bulundu-
¤u gibi akaryak›t, akyuvar, bilinçalt›, dizüstü, çekyat, içbükey, içgüdü, tekel gibi
bitiflik yaz›lanlar da vard›r. 

Kaynana ve sütlaç sözcüklerinin yap›lar›n› araflt›r›n›z. Hangi sözcüklerin birleflmesinden
olufltu¤unu ve yaflad›¤› de¤ifliklikleri inceleyiniz. 

Birleflik yap›y› kuran sözcüklerin ilk hecelerini birlefltirip sözcük türetme az da
olsa baflvurulan yollardan bir di¤eridir. Bunlardan en yayg›n bilineni araflt›rma ge-
lifltirme kurumlar›n› ifade etmek için oluflturulan ve bugün art›k bir sözcük olarak
kullan›lan argedir. Bu yolla yak›n zamanda mortgage sözüne karfl›l›k olmak üzere
tutulu sat›fl birlefli¤inden tutsat sözü de türetilmifltir. 

Terimler 
Dilin genel sözcüklerinin yan› s›ra belirli uzmanl›k alanlar›n›n özel sözcükleri olan
terimler de söz varl›¤›n›n önemli bir bölümünü oluflturur. Bir dilin bilim dili nite-
li¤ini kazanmas›n›n koflullar›ndan biri bilim terimlerine sahip olmas›d›r. Eklemeli
dil olmas› dolay›s›yla Türkçede türetme yetene¤inden yararlan›larak bilim, sanat,
spor vb. alanlarda yeni terimler üretilebilir. 
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Türemifl ad: Adlar›n, fiillerin
köklerine veya gövdelerine
getirilen yap›m ekleriyle
kurulmufl ad türünden
sözcük. 

Türemifl fiil: Fiillerin, adlar›n
köklerine veya gövdelerine
getirilen yap›m ekleriyle
kurulmufl fiil türünden
sözcük.
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Terim: Bilim, teknik, sanat,
spor, zanaat gibi çeflitli
uzmanl›k alanlar›n›n
kavramlar›na verilen s›n›rl›
ve özel anlamdaki ad. 



Türk dilinin ilk sözlü¤ü Divanü Lugati’t-Türk’te iktisat terimi olarak ‘rehin’ için
tutug, ‘alacak, borç’ karfl›l›¤›nda al›m, ‘borçluyu borcundan dolay› sorgulama’ kar-
fl›l›¤›nda al›fl; t›p terimi olarak ‘neflter’ karfl›l›¤›nda kanagu, belin iç yan›ndaki da-
mar için özek sözlerinin kullan›ld›¤› görülmektedir (Aksan, 2004: 395). Türkçe
köklerden Türkçenin ekleriyle türetilmifl bu sözler en eski dönemlerden bu yana
Türkçenin terim türetme yetene¤ini göstermektedir. 

Türk dilinin kaynaklar›yla bilinçli bir biçimde terim türetme yoluna giden ilk
Türk toplumu ise Uygurlar olmufltur. Çeflitli bilim dallar›nda eserler ortaya koyan,
baflka dillerden çeviriler yapan Uygurlar, karfl›laflt›klar› yabanc› kökenli terimleri
de ana dillerinden yararlanarak türettikleri terimlerle karfl›lam›fllard›r: yer tebreme-
ki ‘deprem’, körüm ‘bak›fl aç›s›’, tütü ‘güzel koku’, Türkiye Türkçesinin kurulufl dö-
neminde Türkçe kökenli pek çok terim kullan›lm›flt›r: s›k›nd› ‘öz su, usare’, kavuk
‘mesane’, kay›nt› ‘temayül’ (Aksan, 2004: 394 vd.) Vergi terimlerinin de dikkat çek-
ti¤i Uygur Türkçesinde al›m ‘vergi’, bas›g ‘tafl›nmazlardan al›nan vergi’, berimçi
‘yükümlü, mükellef’, borla tamgas› ‘ba¤ vergisi’, ç›k›fl ‘masraf, gider’ gibi (Özyet-
gin, 2004: 51 vd.) kavramlar›n bulunmas›, yerleflik bir iktisadi hayat›n yan› s›ra ik-
tisat terimlerinin de türetildi¤ini ve kullan›ld›¤›n› göstermektedir. 

Uygurlar›n türetti¤i körüm “bak›fl aç›s›” ile tütü “güzel koku” sözcüklerinin kökenini ve
türetilme biçimini inceleyiniz. 

Zamanla Arapça ve Farsçan›n etkisinin artmas›yla Türkçe terimlerin kullan›m
s›kl›¤› azal›rken Arapça, Farsça terimler kullan›l›r olmufltur. Daha önce Türkçe t›p
yazmalar›nda da geçen kuyruksokumu, b›ng›ldak, al›n gibi Türkçe terimler yerine
zamanla Arapça sözcüklerle türetilen ve Farsça tamlamalarla ifade edilen azm-i
us’us, yafuh, azm-i cebhi sözleri kullan›l›r olmufltur (Levend, 1972: 102). Yeni bir
terim türetmek gerekti¤inde ise bu dillerde bile bulunmayan terimlerin Arapçan›n,
Farsçan›n kural›na göre türetildi¤i görülmüfltür. Örne¤in yabanc› görülen azot ve
oksijen terimleri için karfl›l›k türetilmek istenildi¤inde Türkçe sözlere ve kurallara
göre de¤il de Arapça sözlere ve kurallara dayal› olarak müvellidü’l-ma ve müvel-
lidü’l-humuza türetilmifltir. 

Osmanl› Türkçesinin son dönemlerinde, Bat› dillerinden geçme bir terime kar-
fl›l›k bulmak gerekti¤inde Türkçenin söz varl›¤›ndan yararlanmak ço¤u ayd›n›m›-
z›n akl›na bile gelmemifltir. Bu konuda en ilgi çekici örnek ünlü romanc›m›z Ah-
met Midhat Efendi’nin genç bir çevirmenin yaz›s› üzerine Tercüman-› Hakikat ve
Servet-i Fünun’un Girit muhtaçlar› için yay›mlad›klar› özel say›da yazd›¤› aç›klama-
da görülür. Genç çevirmen Frans›zca dorer sözü yerine tezhip kulland›¤›n› ancak
argenter karfl›l›¤›nda ayn› sözü kullanamayaca¤› için Ahmet Midhat’›n bu konuda-
ki önerisini almak ister. Ahmet Midhat, Arapça fidde ‘gümüfl’ kökünden tefdid ‘gü-
müflleme, gümüflle kaplama’ terimini türetmesini ve bunu kullanmas›n› söyler.
Arapçada bile olmayan bir sözün uydurulmas› karfl›s›nda flaflk›na dönen genç çe-
virmene Ahmet Midhat flöyle der: “O¤lum, iflte dilin geliflmesi böyle olur. ‹stersen
bak›rlamak anlam›nda tenhis diyebilirsin. Hatta Bat› kaynakl› nikel sözünü bile
ayn› flekilde Arapça vezinde türetebilirsin. Yaln›z bu durumda ortaya ç›kan söz
tenkil biçiminde olacakt›r. Bu söz de zaten mevcut oldu¤undan buna izin verile-
mez.” (Ahmet Midhat, 1897: 30).

Anlam›n› da verirken and›¤› Türkçe bak›rlamak sözünü önermek yerine Arap-
ça kökten tenhis sözünü uyduran Ahmet Midhat, Frans›zca nikel sözünden de
Arapçan›n kural›na göre tenkil sözünü türetmekte sak›nca görmemektedir. Tek so-
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run, Arapçada zaten tenkil ‘uzaklaflt›rma, tepeleme’ sözünün bulunmas›d›r. Böyle
bir sözcük mevcut olmasa Frans›zca nikel sözünden Arapçan›n kural›na göre ten-
kil ‘nikellemek’ sözünün türetilmesi iflten bile de¤ildir. 

O dönemde Türkçenin söz varl›¤›nda bulunmayan Arapça, Farsça terimlerin
tercih edilmesi ise bir baflka sorundur. Herkes taraf›ndan aç›k ve anlafl›l›r terim ye-
rine anlafl›lmaz terimlerin kullan›lmas› yak›nma konusuydu. Muhbir gazetesinde
yay›mlanan yaz›da bir tar›m kitab›n›n dili ele al›n›rken Arapça telkih ‘afl›lama’ sö-
züne de¤iniliyor: “Ne olur telkih’in yerine afl› yaz›lsayd›. Türkçe okuyabilen ve ta-
r›m iflleriyle u¤raflan bir kifli de okuyup yararlan›rd›. fiimdi bir bahç›van bu kitab›
okuyup anlayay›m diye on befl y›l ö¤renim mi görecek? Ö¤renim görsün denilirse,
peki bu sürede bahç›vanl›¤› kim yapacak?..” (Levend, 1972: 116). 

Terimler, ö¤retim dilini ve bilim dilini etkileyen önemli sorun hâline gelmiflti.
Bir yanda edebiyat dili di¤er yanda bilim ve ö¤retim dili öte yanda ise halk›n ko-
nuflma dili gittikçe birbirinden ayr›lmaya, farkl› diller olarak geliflmeye bafllam›flt›.
Özellikle bilim ve ö¤retim dilindeki anlafl›lmaz terimler, bilgiye do¤rudan ulaflma-
y› engelliyor, bilgiyi ö¤renmeden önce ayr› bir ö¤retim dilini edinmeyi gerekli k›-
l›yordu.

Türk Dil Kurumunun kurulmas›yla birlikte terimler sorunu da ele al›nm›flt›r.
Aç›k ve anlafl›l›r terimlerle ö¤retim yapman›n, bilgiye do¤rudan ulaflmay› ve bilgi-
yi edinmeyi kolaylaflt›raca¤› düflünülmüfltür. Bu amaçla ilk uygulama Atatürk’ün
geometri terimleri üzerine yapt›¤› çal›flma oldu. Atatürk, yazd›¤› Geometri kitab›n-
da yeni türetti¤i ve tan›m›n› verdi¤i aç›, aç›ortay, alt›gen, beflgen, çap, dar aç›, d›fl
tersaç›, dikey, düfley çizgi, eflkenar dörtgen, ikizkenar üçgen, te¤et, yamuk, yüzey
gibi yüz yirmi dokuz geometri terimini kullanarak Türkçe terimlerle ö¤retim ve bi-
lim yapman›n örne¤ini de gözler önüne sermiflti. Atatürk’ün müselles yerine üç-
gen, zeviyetan-› mütekabiletan-› dahiletan karfl›l›¤›nda iç ters aç›lar, müselles-i
mütesaviyü’l-adla için eflkenar üçgen vb. terimleri türetmesiyle geometri dili aç›k
ve anlafl›l›r bir nitelik kazanm›flt›. Böylece “Bir müsellesin mesaha-i sathiyyesi, ka-
idesiyle irtifa›n›n hâs›l-› darb›n›n n›sf›na müsavidir” biçiminde yap›lan ve anlafl›l-
mas› için birkaç kez sözlü¤e bak›lmas› gereken tan›m “Bir üçgenin alan›, taban› ile
yüksekli¤inin çarp›m›n›n yar›s›na eflittir” biçimine dönüfltü.

Bu ilk örnekten sonra Türk Dil Kurumunda yürütülen terim çal›flmalar› sonu-
cunda bilim, sanat, spor dallar›nda sekseni aflk›n terim sözlü¤ü yay›mland›. Haz›r-
lanan bu sözlüklerde terimler ilgili bilim dal›ndan bilim insanlar› taraf›ndan tan›m-
lan›rken yabanc› kökenli pek çok terime de Türkçe karfl›l›k önerildi. Yürütülen bu
çal›flmalarla bugün çeflitli bilim ve sanat dallar›nda Türkçenin söz varl›¤›na kat›lan
binlerce terim bulunmaktad›r: ak›m, ak›flkan, alyuvar, atardamar, bak›fl›ml›, ba-
s›nç, bilgisayar, bilinç, biliflim, bilirkifli, birim, bulgu, böbrek üstü bezi, çarpan, çi-
zelge, çözelti, dam›tma, de¤iflken, denklem, d›flbükey, dinleti, donan›m, duyu yiti-
mi, eflitsizlik, eriyik, etken, genleflme, gerçeküstü, gerilim, kal›t›msal, kapsam, kav-
ram, k›z›lötesi, nicelik, nitelik, olumlama, ölçüt, örtüflme, say›sal, sezgi, sürüngen,
t›pk›bas›m, tümevar›m, tümdengelim, tüzel kiflilik, varsay›m, vurgu, yaz›l›m, yer
çekimi, yönerge, yöneylem, yumuflakça, zaman afl›m› vb.

Yetmifl y›l önceki sözlüklere bakt›¤›n›zda yukar›da birkaç örne¤i verilen terim-
leri göremezsiniz. Bilinenlerle birlikte bilimde, teknolojide yaflanan geliflmelerle
ortaya ç›kan yeni kavramlar için türetilen terimler, Türkçenin de kazanc› olmufltur.
Türkçenin Cumhuriyet dönemindeki kazan›mlar› olan bu örneklere eklenecek çok
say›da terim Türkçede türetme yetene¤inin gücünü göstermektedir. Nitekim son
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y›llarda türetilen ve h›zla kullan›m alan›n› geniflleten eytiflim, yo¤uflma, yönetiflim
gibi yüzlerce yeni terim de bunlara eklenebilir. Öte yandan bafllang›çta bilim teri-
mi olarak türetilmesine karfl›n mecaz kullan›mlar sonucunda genel dilin söz varl›-
¤›na da geçen gerilim, sanal, uydu gibi sözcükler, baflar›l› türetmelerin yaln›zca bi-
lim çevrelerince de¤il dilin bütün konuflurlar›nca da benimsenebildi¤ini göster-
mektedir. 

Bafllang›çta terim olarak türetilen gerilim, sanal, uydu sözcüklerinin genel dilde kulla-
n›m biçimlerini inceleyiniz. 

Günümüzdeki terim çal›flmalar›yla da yeni önerilen karfl›l›klar›n bulundu¤unu,
terim türetiminin sürdü¤ünü de belirtmek gerekir. Örne¤in iktisat, bankac›l›k, bor-
sa alan›nda tekel sözü örnek al›narak oligopol karfl›l›¤›nda azel, polyopoly karfl›l›-
¤›nda ise çokel; parity için de¤erdefllik; convertibile yerine çevrilgen, dead cat bo-
unce için ise son ç›rp›n›fl gibi terimler türetilmifltir (Y›lmaz, 2011). 

Bütün bu çal›flmalar dünyada bilimde, teknikte, sanatta, kültürde k›sacas› her
alanda ortaya ç›kan yeni kavramlar› Türkçenin öz kaynaklar›yla, aç›k ve anlafl›l›r
terimlerle karfl›lamak ve bu terimler sayesinde söz konusu yeni kavramlar›n Türk
milletinin bütün bireylerince ö¤renilmesine, özümsenmesine katk›da bulunmak
amac›yla yap›lmaktad›r. T›pk› yüzy›llar önce Âfl›k Pafla’n›n Garibname’yi Türkçe
yazmas›n›n sebebini flu dizelerde aç›klad›¤› gibi...

Gerçi kim söylendi bunda Türk dili
‹lla malûm old› mânâ menzili
Tâ ki mahrûm kalmaya Türkler dah›
Türk dilinde anlayalar ol Hak› 

Terim çal›flmalar›n›n yürütülmesinin bir baflka amac› ise Türkçenin bilim dili
olarak daha da geliflmesi, yayg›nlaflmas›d›r. 

B‹L‹M D‹L‹ TÜRKÇE
Yeyüzünde 6.912 dil olmas›na karfl›n bu dillerin hepsi ö¤retim dili olarak kullan›-
lamamakta, bütün dillerde radyo ve televizyon yay›n› bulunmamakta, gazete ve
dergi ç›kar›lamamaktad›r. Yine bu dillerin hepsi ile bilimsel araflt›rma ve çal›flma
etkinlikleri yürütülememekte, bilimsel yay›n yap›lamamaktad›r. Bunun bir nedeni,
dillerin konufluldu¤u ülkelerdeki yasal durumlar› ve konumlar›d›r. Di¤er bir neden
ise dillerin bilim dili olma niteli¤ini tafl›y›p tafl›mamas› ile ilgilidir. 

Bilimi oluflturan verilerin ve bilgilerin sözlü, yaz›l›, görsel, iflitsel ve deneysel
olarak ifllenmesini, üretilmesini, gelifltirilmesini, aktar›lmas›n› sürekli bir biçimde
sa¤layan diller bilim dili olarak adland›r›l›r. 

Bir ülkede düflünürler, bilim adamlar›, sanatç›lar, hukukçular ana diliyle yetifl-
miflse ve yine ana diliyle ürünler vermiflse, ülkede bir e¤itim, ö¤retim dili oluflmufl-
sa bu dilin söz varl›¤› çok çeflitli konularla, alanlarla ilgili yeni yeni kavramlar ka-
zan›r. Özellikle soyut kavramlar bak›m›ndan zenginleflen dil, türetmelerle, baflka
dillerden çevrilen kavramlarla bilim ve kültür diline dönüflür (Aksan, 2004: 397). 

Türkçenin bilim dili olup olmad›¤› kimi zaman tart›flma konusu bile olmufltur.
As›l ilgi çekici olan›, bu tart›flman›n ülkemiz ayd›nlar› aras›nda yap›lmas›d›r. Oysa
Türkçe daha 10. yüzy›lda bilim dili olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Uygurlar›n
çeflitli bilim dallar›nda yazd›klar› eserlerde türettikleri bilim terimlerini kulland›kla-
r› gibi baflka dillerden yapt›klar› çevirilerde de yabanc› kökenli terimleri, kavram-
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lar› kendi dillerinden türettikleri terimlerle karfl›lamalar›, Türk dilinin bin y›l önce-
sinden bilim dili niteli¤ini kazand›¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Türkçenin bir dönem mekteplerde ve medreselerde, ö¤retim dili olarak kullan›l-
mamas› gibi bir olumsuzluk yaflanm›flt›r. Dil ö¤retimi denilince Arapçan›n, Farsçan›n
ö¤retiminin anlafl›ld›¤›, ö¤retimin ise Arapça yap›ld›¤› dönemler olmufltur. Modern
anlamda t›p ö¤retiminin bafllang›c›nda ise bu kez de bir Bat› diliyle, Frans›zca ile ö¤-
retim yap›lacakt›r. II. Mahmut, 1827’de Mekteb-i T›bbiye-i fiahaneyi kurdu¤unda, t›p
alan›nda Türkçe kaynak bulunmamas› yüzünden Frans›zca ö¤retim dili olarak kabul
edilmifl ve Avrupa’dan Frans›zca bilen doktorlar ö¤retim üyesi olarak getirilmiflti.
Ancak II. Mahmut, ö¤rencilere yapt›¤› konuflmada, bu durumun geçici oldu¤unu,
t›p bilimini ö¤renip yavafl yavafl kendi dilimize almak ve sonra da memleketin her
yan›na Türkçe olarak yaymak düflüncesinde oldu¤unu belirtmiflti (Karal, 1994: 70). 

Abdülmecit döneminde kurulan devlet okullar›nda Arapça, Farsça ve Frans›z-
cadan sonra Türkçeye de yer verilmeye baflland›. Abdülaziz döneminde ise bilim
dili olarak Türkçenin de kullan›lmas› istekleri gelmeye bafllay›nca ortaö¤retimde
ve meslek okullar›nda Türkçe de ö¤retim dili hâline geldi. Ancak Türkçenin okul-
larda zorunlu ders hâline getirilmesi II. Meflrutiyet (1908) ile birlikte gerçeklefle-
cektir. Bu dönemde Türkçenin ö¤retimi için çeflitli düzeylerde pek çok dil bilgisi
kitab› yaz›lmaya bafllan›r. Di¤er ders kitaplar›n›n Türkçe olarak yaz›lmalar› da art-
maya bafllay›nca Türkçenin bilim dili olmas›n›n önündeki en önemli sorun ortaya
ç›kar: Pek çok bilim dal›nda Arapça sözlerden türetilmifl terimler kullan›l›yordu.
Halk›n do¤rudan do¤ruya etkilendi¤i alan olan hukuktaki terimler ise çok zor an-
lafl›lmaktayd›. Terimler alan›nda sorunlar sürmekle birlikte Osmanl› Devleti’nin
son yüzy›l›nda Türkçe bilim dili özelli¤ini yeniden kazanm›flt›. 

Cumhuriyet döneminde yap›lan üniversite reformu (1933) ile Türkçenin bilim
dili olarak geliflmesi u¤runda önemli kararlar uygulama alan›na sokulmufltur. Üni-
versite reformu içerisinde do¤rudan do¤ruya ö¤retim ve bilim dilini konu alan hü-
kümler dikkati çeker. Ö¤retim üyelerinin ö¤rencilere Türkçe ders malzemesi sa¤-
lama zorunlulu¤u getirilmifltir. Bir baflka hüküm ise ö¤retim üyelerinin Türkçe ki-
taplar, makaleler yazmas›d›r. Bu hüküm, bilimin Türkçe yap›lmas› anlam›na gel-
mektedir. Araflt›rmalar›n sonucunda bilim adamlar› elde ettikleri sonuçlar› yaza-
caklar› Türkçe kitaplar ve makalelerle bilim dünyas›n›n yararlanmas›na sunacaklar-
d›r. En ilgi çekici hüküm ise Türkiye’ye davet edilen yabanc› uyruklu ö¤retim üye-
leri ile ilgilidir. Yabanc› uyruklu ö¤retim üyeleri Türkiye’de çal›flmaya devam ede-
ceklerse üç y›l içerisinde Türkçeyi ö¤renmek zorundad›rlar.

Bu uygulamalarla Türkçenin ilkö¤retimden yüksekö¤retime kadar bütün afla-
malarda ö¤retim dili olarak yayg›nlaflmas› ve yerleflmesi mümkün oldu¤u gibi bi-
limsel araflt›rmalar›n ve çal›flmalar›n, bunlara dayal› yay›nlar›n dili de Türkçe ol-
mufltur. Türk Dil Kurumunun kuruluflu ile terimler alan›nda bafllat›lan çal›flmalar
da Türkçenin bilim dili olarak ifllenmesine katk›da bulunmufltur. 

KÜRESEL ETK‹LEfi‹M
S›n›rlar›n ortadan kalkmas›, kitle iletiflim araçlar›n›n uydular arac›l›¤›yla dünyan›n
her yerini kapsama alanlar›na almas›, sanal ortamda s›n›rs›z eriflim dünyadaki pek
çok ülkeyi, kurumu, düflünceyi etkiledi¤i gibi dilleri de etkilemifltir. Bir ülkede
gösterime giren bir film, bir dizi k›sa sürede baflka ülkelerde de seyirciye ulaflmak-
ta, bir ülkede yay›mlanan bir kitap piyasaya ç›kt›¤› günlerde di¤er ülkelerde de sa-
t›fla sunulabilmekte, sanal ortamdaki gazetelere ve dergilere dünyan›n her yerin-
den eriflilebilmekte, herhangi bir ülkede yaflanan olaylar televizyon yay›nlar› ara-
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c›l›¤›yla baflka ülkeleri de etkileyebilmektedir. Son y›llarda ise “sosyal medya” di-
ye de adland›r›lan toplumsal iletiflim ortam› kullan›larak kitleler harekete geçirile-
bilmekte, dünya siyasetine yön verilebilmektedir. 

Bütün bunlar, hiç kuflkusuz, önce dili etkilemektedir. Düflünceler, görüfller dil
arac›l›¤›yla biçimlenirken, aktar›l›rken yeni sözcükler ve söylemler de dillere geç-
mektedir. Geçmiflte bir yabanc› sözcü¤ün bir dile yerleflmesi y›llar, yüzy›llar al›r-
ken bugün art›k bir yabanc› sözcük birkaç dakika içinde kullan›m alan› kazanmak-
ta, kitle iletiflim araçlar› ve bas›n yay›n organlar› sayesinde de birkaç gün içinde di-
le yerleflmektedir. Bu etkilenmeyi yaln›zca sözcük veya terim ölçe¤inde düflünme-
mek gerekir. Ço¤u zaman düflünce kal›plar›; söylemler hâlinde bir dilden bir bafl-
ka dile geçmektedir. Bu durum yaln›zca Türkçe için de¤il dünyadaki bütün diller
için söz konusudur. 

Günümüzde en geçerli ve yayg›n yabanc› dil niteli¤ini kazanm›fl olan ‹ngilizce,
pek çok dili etkilemektedir. ‹ngilizce sözcükler dillere geçmekte, onlar›n söz var-
l›¤›na yerleflmektedir. ‹ngilizcenin dünya pazar›nda kendisini kabul ettirmesi sonu-
cunda baflka ülkeler de ürettikleri ürünlere ‹ngilizce adlar vermektedir. ‹fl yerleri,
iflletmeler, daha kaliteli ürünler satt›klar›n›, evrensel olduklar›n› göstermek için ya-
banc› adlar almakta tereddüt göstermemektedir. 

Küresel etkilenmenin yaln›zca ‹ngilizcenin di¤er dilleri etkilemesiyle kalmad›-
¤›n› da belirtmek gerekir. Dünya dillerini etkileyen ‹ngilizce, özellikle Amerikan
‹ngilizcesi, ‹spanyolcadan etkilenmektedir. Amerika Birleflik Devletlerinin daha
çok güney bölgelerinde görülen ve Spanglish olarak adland›r›lan dil, ‹ngilizce ve
‹spanyolca sözcüklerden oluflmaktad›r. 

Türkiye’de dil etkileflimi yaln›zca sözcük al›m›yla s›n›rl› kalmamaktad›r. Dil ile
birlikte yaflam tarzlar›, ticari hayat, beslenme al›flkanl›klar› da etkilenmektedir. Ye-
ni infla edilen ve her birine tuhaf yabanc› adlar verilen yerleflim birimleri résiden-
ce olarak nitelenmekte, sunulan “yüksek güvenlik” ile toplumdan kopuk, komflu-
luk iliflkilerinden uzak yeni bir yaflam tarz› oluflturulmaktad›r. Ticari hayatta ise
Türkçe ihmal edilen dil durumuna düflürülmektedir. Yurt d›fl›ndan getirilen pek
çok ürünün, ayg›t›n kullan›m k›lavuzunda hemen her dil yer al›rken Türkçe kulla-
n›m k›lavuzu bulunmamas› veya küçük bir ç›kartma üzerinde minicik harflerle
özet bilgi verilmesi, ticari hayatta Türkçenin durumunu ortaya koymaktad›r. Yasal
hükümler gere¤i Türkçe kullan›m k›lavuzu verilmesi bir gereklilik iken ayk›r› dav-
ran›lmas› ayn› zamanda tüketici haklar›n›n da ihlal edilmesidir. Türk mutfa¤›n›n
besleyici, sa¤l›kl› yemekleri dururken bütün dünyada afl›r› fliflmanl›¤a yol açt›¤› bi-
linen ve kimi ülkelerde yasaklanan ayaküstü (fastfood) yiyecekler, yabanc› adl›
menülerle sunulmakta, beslenme al›flkanl›klar›m›z de¤iflmektedir. K›sacas›, dilde
yaflanan bu etkilenme, buzulun suyun üzerinde kalan k›sm› gibidir. As›l büyük et-
kilenme hayat›n di¤er alanlar›nda kendisini göstermektedir. 

Dildeki etkilenmenin bir baflka boyutu da e¤itim ve ö¤retim dilinin yabanc›lafl-
t›r›lmas›d›r. Türkçenin bilim dili olarak maceras›nda geçen yüzy›l›n ikinci yar›s›yla
birlikte yabanc› dille ö¤retimin yayg›nlaflmas› önemli bir sorun olarak ortaya ç›k-
m›flt›r. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan ‹ngilizcenin yayg›nl›k alan›n› gittikçe ge-
niflletmesi, uluslararas› bir iletiflim diline olan gereksinim, Türkiye’de ‹ngilizce ö¤-
renmenin yan› s›ra ‹ngilizce ile ö¤retim yap›lmas› yolunu açm›flt›r. 

Yabanc› dille ö¤retim sorununu bütün yönleriyle de¤erlendirebilmek için Yabanc› Dille
Ö¤retim Türkiye’nin Büyük Yan›lg›s› adl› kitaba bakabilirsiniz. (Köksal, A., Ankara: Ö¤-
retmen Dünyas› Yay›nlar›, 2006)
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SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM BOZUKLUKLARI
Dilde do¤ru biçim, güzel kullan›m asl›nda göreceli ve tart›flmal› kavramlard›r. Bu-
nunla birlikte, dil bilgisi kitaplar›, sözlükler, yaz›m ve söyleyifl k›lavuzlar›, hatta
“s›kça yap›lan yanl›fllar” türünden yard›mc› kaynaklar pek çok dil için haz›rlan-
maktad›r. Kimileri ana dili kimileri de yabanc› dil için haz›rlanan söz konusu kitap-
lar, k›lavuzlar ve yaz›l›mlar asl›nda dili kurallar›na uygun bir biçimde kullanman›n
yan› s›ra bütün özellikleriyle ve etkili bir biçimde kullanmaya yard›mc› olabilecek
kaynaklard›r. 

Her dilin yaz›l› ve sözlü olarak kullan›m›nda genel söyleyifl ve yaz›l›fl›na ayk›r›
biçimler görülebilir. Bunlar iyi bir dil ö¤renimi görülmemesinden, yöresel kullan›fl-
lardan etkilenmekten, özensizlik ve dikkatsizlikten kaynaklanabilir. Sözcüklerin
yanl›fl anlamda kullan›lmas›, genel söyleyifl ve yaz›m biçimleri d›fl›nda yaz›l›p söy-
lenmesi; cümlede ögeler aras›ndaki uyumsuzluk gibi olumsuzluklar anlat›m bo-
zuklu¤u olarak adland›r›l›r. Dili genel kullan›m biçimlerine uygun bir biçimde ko-
nuflan, yazan kifliler; duygular›n›, düflüncelerini, görüfllerini etkili bir biçimde ifade
edebilirler. Dili etkili bir biçimde kullananlar, ö¤renimlerinde, ifl hayat›nda baflar›-
l› olduklar› gibi aile içinde, toplumsal yaflamda da baflar›l› bir iletiflim sa¤larlar.

Türkçeyi sözlü ve yaz›l› olarak hakk›yla kullanmak, yaln›zca Türk Dili dersi için
de¤il bütün dersler için gereklidir. Sözcükleri, terimleri yerli yerinde kullanmam›z,
cümlede ögeler aras›ndaki uyuma dikkat etmemiz sahip oldu¤umuz bilgileri do¤-
ru ve anlafl›l›r bir biçimde aktarmam›z› sa¤layacak, bütün derslerimizi baflarmam›-
za yard›mc› olacakt›r. Sa¤lam bir dil bilgisi ve etkili anlat›m, bizi çal›flma ve toplum
yaflam›nda da baflar›l› k›lacakt›r. Kurallara uygun ve güzel konuflmam›z, yazmam›z
Türkçenin gelecek kuflaklara bütün anlat›m gücü ve iç zenginlikleriyle aktar›lma-
s›n› sa¤layacakt›r.

Kitle ‹letiflim Araçlar›nda Türkçenin Kullan›m›
Radyo ve televizyon yay›nlar›n›n yayg›nlaflmas›, dinleme ve izleme oranlar›n›n
yükselmesi Türkçe aç›s›ndan olumlu ve yararl› bir geliflme olmas› gerekirken yeni
sorunlar ortaya ç›karm›flt›r. Söyleyifl bozukluklar›, cümle düflüklükleri, yanl›fl söz-
cük kullanma, Türkçenin söz varl›¤›nda bulunmayan yabanc› sözcüklere yer ver-
me gibi olumsuzluklar radyo ve televizyon yay›nlar›nda s›n›rs›zca yap›l›nca bu
yanl›fllar toplumun, özellikle de genç kuflaklar›n diline yerleflmifltir. Yay›mc›l›¤›n
k›s›r bir söz varl›¤›yla yap›lmas› ise bir baflka sorundur. 

Türkiye’de kitle iletifliminin kamu yay›mc›l›¤› tekelinde oldu¤u dönemlerde su-
nucular›n ve yap›mc›lar›n seçiminde Türkçeyi do¤ru ve güzel konuflma, yazma ni-
teli¤i aran›rken 1990 y›l›nda bafllayan özel yay›mc›l›kta bu nitelik göz ard› edilmeye
bafllanm›flt›r. Bunun sonucunda da özel radyo ve televizyonlarda Türkçenin bozuk
bir biçimde kullan›ld›¤›na, yabanc› kökenli sözcüklere ve kaba sözlere yer verildi¤i-
ne tan›k olunmufltur. Dizilerin, filmlerin, haber ve magazin programlar›n›n dilinde-
ki yozlaflman›n yan› s›ra müzik ve reklam dili de benzer biçimde de¤iflime u¤ram›fl-
t›r. K›sa sürede kitle iletiflim araçlar›nda kullan›lan dil, toplumun bütün kesimlerini
etkilemifltir. Kifli bafl› günlük televizyon izleme oran›n›n ortalama befl saati aflt›¤› ül-
kemizde bu etkilenme en yo¤un bir biçimde çocuklar›n ve genç kuflaklar›n dilinde
görülmektedir. Sözlü ve yaz›l› anlat›m bozukluklar›n›n ifllendi¤i bölümde verilen ör-
nekler de radyo ve televizyon yay›nlar›nda belirlenen yanl›fllardan oluflmaktad›r.

Yay›mc› kurulufllar›n Türkçe konusunda duyarl› davranmas›, sunucu ve muhabir
seçiminde Türkçeyi kurall› ve etkili bir biçimde kullanma ölçütünün gözetilmesi, za-

216 Türk Di l i - I



man zaman yay›mc›lara yönelik olarak hizmet içi e¤itim kurslar› düzenlenmesi, her
yay›mc› kuruluflun öz denetimini sa¤lamas›, sorunun çözümüne yönelik önlemlerdir.

Sosyal Medyada Türkçenin Kullan›m›
A¤ ortam›nda gelifltirilen uygulamalar günümüzde yeni bir iletiflim ortam›n› do¤ur-
mufltur. Haberlerin, görüfllerin, düflüncelerin yay›ld›¤›; ses ve görüntü dosyalar›n›n
paylafl›ld›¤› bu yeni ortam sosyal medya olarak adland›r›lmaktad›r. Kurumsal veya
kiflisel a¤ sayfalar›yla bafllayan, sayfalarca bilginin paylafl›ma sunuldu¤u uygulama-
lar yerini giderek s›n›rl› say›da karakterle ifade edilen düflüncelerin, görüfllerin or-
taya at›ld›¤› anl›k iletilere b›rakmaktad›r. ‹nsanlar yaflad›klar› bir olay› veya bir olay
karfl›s›ndaki görüfllerini k›sa cümlelerle takipçilerine duyurmakta, bu duyurular ay-
n› anda yüzlerce, binlerce kifliye ulaflmaktad›r. Gazetelerin ancak bir gün sonra ya-
zabilece¤i bu olaylar sosyal medyada bir anda yay›ld›¤› gibi farkl› yönleriyle de-
¤erlendirilmekte, yeni görüfllerin ortaya at›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Olay televizyon
haberlerine yans›y›ncaya kadar da yeni yeni yorumlara konu olmakta, yaflanan ye-
ni geliflmelerle farkl› boyuta tafl›nabilmektedir. Takipçiler böylece hem olaylarla il-
gili bilgileri hem de yorumlar› k›sa sürede edinebilmekte, kendi görüfllerini de or-
tama aktarabilmektedir. 

Ses dosyalar› ile konuflmalar, müzik parçalar›; görüntü dosyalar› ile de filmler,
çeflitli çekimler, haberler k›sa sürede paylafl›lmaktad›r. Böylece yaz›l›, sesli, görün-
tülü yeni bir iletiflim ortam› giderek yay›lmakta, etki alan›n› geniflletmektedir. Gön-
derilen iletilerin bütün takipçilere an›nda ulaflmas›n›n yan›nda bu takipçilerin de
iletileri kendi takipçileriyle paylaflmas› h›zl› bir ak›fl ve etkileflim sa¤lamaktad›r.

Türkiye’deki kullan›c›lar›n›n dünya ortalamas›na göre üst s›ralarda bulundu¤u
göz önüne al›nd›¤›nda sosyal medya, Türkçenin kullan›m aç›s›ndan yeni ve yay-
g›n bir ortam› olarak öne ç›kmaktad›r. S›n›rl› say›da harfin kullan›labildi¤i ortam-
larda sözcüklerde ünlü harfleri yazmadan yaln›zca ünsüzlerle yaz›flma, büyük harf
ile ilgili kurallara ayk›r›l›k, sözcüklerin yaz›m›nda özensizlik gibi olumsuzluklar
dikkat çekmektedir. Cep telefonlar›ndan k›sa mesaj gönderirken, sanal ortamdaki
söylefli programlar›n› kullan›rken baflvurulan ayk›r› yaz›flma biçimleri sosyal med-
yada daha h›zl› yay›lmaktad›r. Sanal söyleflide iki kifli aras›nda kalan yaz›flma, sos-
yal medyada paylafl›mla yüzlerce, binlerce kifliye ulaflmaktad›r. Bu da, sosyal med-
yan›n dilin kullan›lmas› aç›s›ndan özen gösterilmesi gereken yeni ve önemli bir ile-
tiflim ortam› oldu¤unu göstermektedir.

Sosyal medyadaki yaz›flmalar›n, ses ve görüntü paylafl›m›n›n Türkçenin kulla-
n›m›n› etkileyece¤i göz önünde bulundurulmal› ve bu yeni ortamda yaz›m ve söy-
leyifl kurallar›na uyulmal›d›r. 

Gündelik dilde, ö¤retim hayat›nda, kitle iletiflim araçlar›nda ve sosyal medyada
Türkçenin kullan›m›nda gözlenen olumsuzluklar› gidermek aç›s›ndan dil bilgisinin
yaz›m, söyleyifl, söz dizimi gibi çeflitli konular›n›n kavran›lmas›n›n yan› s›ra s›kça
yap›lan dil yanl›fllar›na dikkat çekilmesi yararl› olacakt›r. 

Gündelik hayatta s›kça kulland›¤›m›z sanal ortamdaki ve sosyal medyadaki yaz›l›fl bi-
çimleri zamanla al›flkanl›¤a dönüflebilir ve okul, ifl, kamu yaz›flmalar›na da yans›yabi-
lir. Bu bak›mdan her ortamda Türkçeyi kurallar›na uygun bir biçimde kullanmaya özen
göstermeliyiz. 

2178.  Ünite  -  Türk  Di l in in  Karfl ›  Karfl ›ya Bulundu¤u Sorunlar

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T



Sözlü Anlat›m Bozukluklar›
Öncelikle, Türkçenin söyleyifl özelli¤i ile ilgili olarak s›kça tekrarlanan bir yanl›fla
de¤inmek gerekiyor. Türkçenin “yaz›ld›¤› gibi okunan, okundu¤u gibi de yaz›lan
bir dil” oldu¤u söylenir s›kça. Oysa bu, yanl›fl bir bilgidir. Her dilde oldu¤u gibi
Türkçede de yaz›l›flla söyleyifl aras›nda ayr›l›klar, de¤ifliklikler bulunabilir. Bu du-
rum yaz› dilinin daha dura¤an, konuflma dilinin ise geliflmeye ve de¤iflmeye aç›k
olmas› sonucundad›r. Kimi dillerde yaz› ile söyleyifl aras›nda ayr›l›klar dikkat çeki-
ci boyuttad›r ve bir kurala ba¤lanamaz. Türkçede ise kimi seslerin bulundu¤u söz-
cüklerde görülen ses olaylar› sonucunda yaz› dili ile konuflma dili aras›nda ayr›l›k-
lar görülür: a¤abey biçiminde yaz›lan sözcük a:bi olarak söylenir. Zonguldak’› ya-
z›m›n›n söylenifli Zongulda› biçimindedir. De¤il sözcü¤ü ise deil biçiminde söyle-
nir. Söyleyeyim olarak yazar›z ancak a¤z›m›zdan söyli:m biçimi ç›kar. 

Dikkat edilirse /¤/ ve /y/ ünsüzlerinin bulundu¤u sözcüklerde birtak›m ses
olaylar› sonucunda söyleyiflte görülen bu ayr›l›klar Türkçenin her zaman yaz›ld›¤›
gibi okunan bir dil olmad›¤› gerçe¤ini ortaya koyar. Ses olaylar› sonucunda yafla-
nan bu de¤iflikliklerin seslendirilmesinde de farkl› tutumlar bulunmaktad›r. Tiyat-
ro kökenli kimi diksiyon uzmanlar› de¤il sözünün di:l, a¤›r sözünün a:r biçimle-
rinde söylenmesi gerekti¤i görüflündedir. Oysa /¤/ sesinin erimesiyle ortaya ikiz
ünlü ç›kar. /¤/’nin erimesi sonucunda /e/ ve /i/ sesleri birleflir ancak ses yolunda
/e/ olarak bafllayan sesin oluflumu /i/ olarak sonlan›r. Bu nedenle deil, a›r biçim-
lerindeki söyleyifller esast›r. Aksi takdirde

“Paket çok a¤›rd›.”
“Saçlar›m erken a¤ard›.”

cümlelerindeki a¤›rd› ve a¤ard› sözcükleri ayn› biçimde söylenmifl olur ve anlam
ayr›l›¤› kaybolur. Bu nedenle a¤›rd› sözü a›rd›, a¤ard› sözü ise a:rd› biçimlerinde
seslendirilmelidir. 

Bir sözcü¤ün ölçünlü söylenifli, genel kabul görmüfl, yayg›nlaflm›fl biçimidir.
Ancak bunun için de zamana gereksinim vard›r. Ölçün d›fl› kullan›mlar hemen
kula¤› t›rmalar. Bununla birlikte sözcüklerin yaz›mlar›nda zamanla de¤ifliklikler
oldu¤u gibi söylenifllerinde de de¤ifliklikler yaflanabilir. Örne¤in yak›n zamana
kadar meyda:na gelen biçiminde söylenen sözcü¤ün ikinci hecesindeki ünlü h›z-
la uzunlu¤unu yitirmekte ve meydana gelen biçimine dönüflmektedir. Eski kulla-
n›m›n izi Dök zülfünü meyda:ne gel... biçiminde flark›da yaflarken ‹stanbul’da
meydana gelen kazada... cümlesinde ise sözcükteki orta hece k›sa ünlülü olarak
söylenmektedir. 

S›kça yap›lan söyleyifl yanl›fllar› özelliklerine göre afla¤›da s›ralanm›flt›r: 

K›sa Ünlülerin Uzun Söylenmesi
Ünlülerin k›sa veya uzun olarak söylenifl süreleri, sözcüklerde farkl›l›k gösterir.
Sözlü anlat›mda ünlülerin söylenifl sürelerine dikkat etmek gerekir. Kimi sözcük-
lerde ünlülerden biri veya hepsi yanl›fll›kla uzun söylenmektedir. Örne¤in bile an-
lam›ndaki dahi ba¤lac›n›n ilk hecesi k›sa, ikinci hecesi hafifçe uzundur. Ancak ilk
hece yanl›fll›kla uzun söylenirse “ola¤anüstü yetene¤i olan kimse” anlam›ndaki bir
baflka sözcük ortaya ç›kar: 

“...bunu yapan kardeflim dahi olsa ba¤›fllamam.”
“...konuflmas›ndan dahi bir fley anlafl›lm›yor...”
“Bunu sokaktaki çocuklar dahi biliyor.”
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bulunmaktad›r. 



Yanl›fll›kla uzun söylenen hecelerin ünlüleri üzerine konulan çizgi ile iflaretlen-
mifl, sözcü¤ün kurall› biçimi ise yan›nda gösterilmifltir:

“...bize nasip olacak...” kurall› biçimi nasip
“konuklar› makam odas›nda kabul etti” kurall› biçimi makam
“...vahim bir durum...” kurall› biçimi vahim
“...Türkçenin alfabesini ö¤renmeye bafllad›.” kurall› biçimi alfabesini
“Yasan›n ivedmlikle ç›kar›lmas› gerekiyor.” kurall› biçimi ivedilikle
“...Ankara’da yap›lacak mmtingde...” kurall› biçimi mitingde
“Lmsanslar› iptal edilmifl.” kurall› biçimi lisanslar›
“Görüflme takvmmini aç›klad›.” kurall› biçimi takvimini
“...savafl uçaklar› resmm geçit töreni yaparak...” kurall› biçimi resmigeçittir. 

Arapça resm “tören” anlam›ndad›r ve ilk hecesi vurguludur. Bu örnekte bir bafl-
ka yanl›fl da tören sözüne yer verilmesidir. Resmigeçit sözü kullan›ld›ktan sonra
ayr›ca tören denilmesine de gerek yoktur. Bu yanl›fll›klar› yapmamak için resmige-
çit yerine geçit töreni demek daha uygundur.

“Can›n› yakt›klar›n›n gazab›na u¤rad›.” kurall› biçimi gazab›na
“Türkiye’ye müteflekkmriz derken...” kurall› biçimi müteflekkiriz
“katil zanl›s›” kurall› biçimi katil zanl›s›d›r.

‹lk hecesi k›sa söylenen Arapça kökenli katil sözü, mastard›r ve “öldürme” an-
lam›ndad›r. Katil zanl›s› “öldürme eyleminin flüphelisi” karfl›l›¤›nda kullan›lmakta-
d›r. ‹lk hecesi uzun olan katil ise “öldüren” demektir. Ça¤dafl hukukta, herkes suç-
lulu¤u kan›tlanana kadar masumdur. Ancak olaylar›n flüphelileri olabilir. Bu du-
rumda henüz yarg›lama yap›lmadan flüpheli olarak yakalanan kifliye “katil zanl›s›”
demek hem dil yanl›fl›d›r hem de hukuka ayk›r›d›r. 

“Maç›n kaderini hakem belirledi.” kurall› biçimi hakem
“...yüksek lmsans program›...” kurall› biçimi lisans

Rakip sözünün söylenifl biçiminin gösteriliflini, râkip sözünün de yaz›l›fl›n› ve her iki söz-
cü¤ün de anlam›n› karfl›laflt›r›n›z. 

Uzun Ünlülerin K›sa Söylenmesi
Günümüz Türkçesinde birincil (asli) ünlü uzunlu¤una sahip Türkçe sözcük bulun-
mamaktad›r. Eski Türkçedeki birincil ünlü uzunluklar› bugün k›salm›fl, birkaç söz-
cükte ise bu ses olay›n›n izi kalm›flt›r. Uzun ünlülü örnekler Türkçedeki al›nt› söz-
cüklerdir. Al›nt› sözcüklerde bulunan uzunluklar da Türkçede kimi zaman k›salt›l-
m›fl, kimi zaman da korunmufltur. Bu türden sözcüklerin ölçünlü Türkçedeki kul-
lan›mlar› esast›r. Al›nd›¤› dilde uzun diye Türkçenin k›saltt›¤› ünlüler uzun söyle-
nemeyece¤i gibi, “Türkçede uzun ünlü yoktur.” gerekçesiyle de uzunluklar k›sal-
t›lamaz. Örne¤in vak›f ile vâk›f, varis ile vâris konuflmada ünlü uzunluklar›yla an-
lam ayr›l›klar› ortaya konulabilen birbirinden farkl› sözcüklerdir. Son hecelerinde-
ki uzunluklar› k›salan kimi al›nt› sözcükler tek bafllar›na k›sa ünlülü olarak kulla-
n›l›rken ek almalar› durumunda aç›k hece uzunluklar› ortaya ç›kar: iptal ama
iptaline... Bu türden sözcüklerde de ünlü uzunlu¤una dikkat etmek gerekir. Öl-
çünlü dilde uzun oldu¤u hâlde bilgisizlikten, dikkatsizlikten veya a¤›z özelliklerin-
den kaynaklanan yanl›fl k›saltmalar afla¤›da do¤rular› ile birlikte gösterilmifltir: 
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“...yüksek rak›ml› tepelerde...” kurall› biçimi rak›ml›
“iftira etmek” kurall› biçimi iftira
“...karar›n iptal edilmesi gerekecek.” kurall› biçimi iptal edilmesi
“...edebiyat›m›za kazand›rd›¤› eserlerle...” kurall› biçimi edebiyat›m›za
“...aç›lan davan›n esas›na iliflkin görüflünü...” kurall› biçimi esas›na

“...yiyeceklerdeki kimyasal maddeler yüzünden...” kurall› biçimi kimyasal

‹nce Söylenmesi Gereken Seslerin Kal›n Söylenmesi
Yeni Türk yaz›s›nda yaln›zca bir k harfi vard›r. Ancak söyleyiflte birbirinden farkl›
iki /k/ bulunmaktad›r. Biri ince, di¤eri ise kal›nd›r. Türkçe kökenli sözcüklerde in-
ce /k/ ile kal›n ünlüler ayn› hecede bulunamaz. Kal›n /k/ ise ince ünlülerle ayn›
hecede olamaz. Ancak al›nt› sözcüklerde bu kurala uymayanlar söz konusudur.
Örne¤in hikâye sözünde /a/ kal›n oldu¤u hâlde /k/ ince söylenir. Afla¤›daki ör-
neklerde ince okunmas› gereken /k/’ler kal›n okunmufltur. Do¤ru biçimleri göste-
rirken kullan›lan düzeltme iflaretine (^) yaz›da da yer vermek gerekir: “istihkam”
kurall› biçimi istihkâm, “Hakkari” kurall› biçimi Hakkâri, “vekalet” kurall› biçimi
vekâlet, “malikane” kurall› biçimi malikâne, “katip” kurall› biçimi kâtip

Alfabemizde bir l harfine karfl›l›k söyleyiflte ince ve kal›n olmak üzere iki /l/
vard›r. Yayla, Ayla, boylamak, soylu, tayl› gibi Türkçe kökenli sözlerde, /y/ ünsü-
zü yan›nda ince /l/ kal›n ünlülerle ayn› hecede bulunabilir. Bu durum d›fl›nda
Türkçe kökenli sözcüklerde kal›n ünlülerle ince /l/ ayn› hecede bulunmaz. Al›nt›-
larda ise durum farkl›d›r. Örne¤in alkol sözünde /a/ ve /o/ kal›n ünlü oldu¤u hâl-
de /l/ incedir. fiu örneklerde /l/ ince söylenmelidir: “laiklik” kurall› biçimi lâiklik,
“kontrolu” kurall› biçimi kontrolü, “enerji santrallar›yla” kurall› biçimi santralle-
riyle, “halbuki” kurall› biçimi hâlbuki. 

Kal›n Söylenmesi Gereken Seslerin ‹nce Söylenmesi
Yeni Türk yaz›s›ndaki /k/, /g/, /l/ ünsüzlerinin söyleyiflte kal›n ve ince olmak üze-
re ikifler karfl›l›klar› vard›r. Figan, ikamet, rekabet, ›slah gibi sözcüklerde bulunan
/g/, /k/ ve /l/ ünsüzleri kal›n söylenmelidir: 

“...figânlar bafll›yor.” kurall› biçimi figanlar
“...birinci kat ikâmetgâh müze olarak kullan›l›yor.” kurall› biçimi ikametgâh
(ka- kal›n, -gâh ince)
“ikâmet izni” kurall› biçimi ikamet
“rekâbet” kurall› biçimi rekabet
“Ekônomiden sorumlu Devlet Bakan›” kurall› biçimi ekonomiden (ko- kal›n)

Dekan sözünün söylenifl biçimini düflününüz. /kan/ hecesinin kal›n m› ince mi söylendi¤ini
belirleyiniz. 

Ses Düflmeleri
Kurall›, güzel ve etkili konuflman›n bir koflulu da sözcüklerin hakk›n› vermektir.
Pek çok kifli, konuflmas›nda belli ek ve sözcüklerde kimi sesleri düflürmeyi al›fl-
kanl›k hâline getirmifltir. E¤itimsizlik d›fl›nda ses düflürmenin bafll›ca sebepleri ça-
buk konuflmak ve yanl›fl söyleyiflleri örnek almakt›r. 

En çok rastlanan ses düflmesi olay›, flimdiki zaman ekindeki r sesinin düflürül-
mesidir. Birinci ve ikinci kiflilerde /r/’nin düflmesi daha fazla kulak t›rmalamakta-
d›r. Ancak üçüncü kiflilerde de /r/’yi düflürmemek gerekir: “seviyom, geliyom, bili-
yosun, gülüyosun” kurall› biçimleri seviyorum, geliyorum, biliyorsun, gülüyorsun.

220 Türk Di l i - I

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5



“Beni duyabiliyo musun?” kurall› biçimi duyabiliyor musun
“...kaç›n›lmaz oldu¤unu düflünüyoz.” kurall› biçimi düflünüyoruz
“Biz o flark›lar› zaten biliyomufluz.” kurall› biçimi biliyormufluz

Bunun d›fl›nda ses düflmesi sonucu ortaya ç›kan söyleyifl bozukluklar› ile ilgili
örnekler flunlard›r: 

“Daha ne kadar surat yapacan?” kurall› biçimi yapacaks›n
“Yak›nda bafll›cak olan festivalde...” kurall› söyleyifl biçimi bafll›ycak 
“Çilek tutkunlar›na sorun, size söylicekler.” kurall› söyleyifl biçimi söylmcekler
“Elimden geleni yapçam.” kurall› söyleyifl biçimi yap›cam
“Bugün bebek eflyalar›n› deniceksin.” kurall› söyleyifl biçimi deniyceksin
“Bu geceden görüntüler izlicez.” kurall› söyleyifl biçimi izliycdz
“Harika yazm›fl›n!” kurall› biçimi yazm›fls›n
“Bugün erken kapanm›fl›n›z.” kurall› biçimi kapanm›fls›n›z

“Bafll›ycak”, “söylmcekler”, “yap›cam” gibi örneklerin söyleyiflte kurall›, ancak
yaz›da yaz›m yanl›fl› oldu¤una dikkat ediniz.

Ses Fazlal›¤›
Ses düflmesinin yan› s›ra kimi zaman gereksiz ses fazlal›klar›na rastlan›r. Bunun
bafll›ca nedeni yerel söyleyifllerin etkisidir. Bat› kökenli sözcüklerde görülen fazla-
l›klar ise daha çok e¤itimsizli¤in sonucudur.

“Galatasaray bu hafta Ankaragücüylen oynuyor” kurall› biçimi Ankaragücü’yle
“D›flar›da aktif biriykene...” kurall› biçimi biriyken
“Konuyu iyicene ele alal›m.” kurall› biçimi iyice

“kompile” kurall› biçimi komple, “teksitil” kurall› biçimi tekstil, “enfilasyon” ku-
rall› biçimi enflasyon, “poroce” kurall› biçimi proje, “iddiya” kurall› biçimi iddia,
“teammül” kurall› biçimi teamül, “parlat›c›ynan” kurall› biçimi parlat›c›yla, “rak-
kamlar” kurall› biçimi rakamlar

Ulama Eksikli¤i
Sonunda ünsüz bulunan sözcüklerle, bafl›nda ünlü bulunan sözcükler bir söz öbe-
¤i içinde arka arkaya geldi¤i zaman ulama yap›l›r. Ulama, konuflmada ak›c›l›¤› sa¤-
layan bir unsurdur. Afla¤›da “kurall› biçimi” olarak gösterilen örnekler, yaz›m› de-
¤il okunuflu yans›tmaktad›r: 

“...felç etti” kurall› biçimi felcetti
“...kat etmeye” kurall› söyleyifl ve yaz›l›fl biçimi katetmeye

“Doksan sekiz y›ld›r insanl›¤a hizmet eden kiflileri ödüllendiren Alfred Nobel
icat etti¤i dinamitin savafllarda insanlar› katletti¤ini düflünmüfl müdür?” kurall› bi-
çimi icadetti¤i

/e/ Ünlüsünün Aç›k Söylenmesi
Kimi sözcüklerin ilk hecelerindeki /e/ sesinin zaman zaman gere¤inden fazla aç›k
söylendi¤i iflitilir. Bu sözcüklerin kimilerinde /e/ normaldir kimilerinde ise kapal›
/e/ olarak kullan›lmaktad›r. Afla¤›daki örneklerde koyu ve e¤ik yaz›larak gösterilen
seslerin aç›k /e/ biçiminde söylenifli yanl›flt›r:

“mensup”, “temsil”, “dervifl”, “temkinli”, “ender”, “gençlik”, “kendi”, “sendika”,
“tencere”, “zengin”.
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Yumuflat›lmas› Gereken Seslerin Sert Söylenmesi
Özel adlara gelen eklerin kesme iflaretiyle ayr›lmas›, sonunda sert ünsüzler bulu-
nan sözcüklerde yanl›fl söyleyifle yol açabilmektedir. Sinop’un, Zonguldak’a gibi
yaz›l›fllar yaln›zca yaz›m› ilgilendirir; ek alan bu örneklerde sondaki sert ünsüzler
söylerken yumuflat›lmal›d›r. Sinop’un yaz›l›r fakat Sinobun okunur; Zonguldak’a
yaz›l›r fakat Zongulda¤a okunur. Afla¤›daki örneklerde sert ünsüzler yumuflat›lma-
s› gerekirken yumuflat›lmam›flt›r. Örneklerin gösterilifli ile “kurall› biçimi” olarak
adland›r›lan do¤ru biçimler, yaz›m de¤il söyleyifl içindir. 

“Bir S›rp›n daha öldürüldü¤ü...” kurall› biçimi S›rb›n
“Ferzan Özpetekin filmi...” kurall› biçimi Özpete¤in

Geldikleri dilde yumuflak ünsüzlerle biten baz› sözcükler Türkçeye girerken
sesçe de¤iflikli¤e u¤rar; sondaki yumuflak ünsüz sertleflir: renk, Ahmet, metot,
bant... Ancak bu tür sözcükler ünlüyle bafllayan bir ek al›rlarsa sert ünsüzlerini yu-
muflat›rlar: renge, Ahmedi, metodun, band›...

Hatal› Yumuflatma
Al›nt›land›¤› dilde sert ünsüzle biten kimi sözcükler Türkçede de sert ünsüzlerle
kullan›l›r. Ünlüyle bafllayan ek almas› durumunda da bu sesler yumuflamaz. Örne-
¤in kaset, paket gibi sözcüklerde son ses /t/ aslidir; Türkçeye girerken sertlefltiril-
memifltir. Dolay›s›yla bu tür sözcükler ünlüyle bafllayan ek ald›¤›nda /t/ sesi yumu-
flat›lmaz: “pakedinden” de¤il paketinden, “kasedi” de¤il kaseti, “blo¤unda de¤il
blokunda.

Yer De¤ifltirme
Kimi sözcüklerde yanl›fl olarak seslerin yerleri de¤ifltirilmektedir. Bu türden yan-
l›fllarda a¤›z özelliklerinin ve al›flkanl›klar›n etkisi vard›r: “yanl›z” de¤il yaln›z,
“yaln›fl” de¤il yanl›fl, “kirbit” de¤il kibrit, “kipri” de¤il kirpi, “melmeket” de¤il
memleket.

Vurgu Yanl›fllar›
Türkçede sözcüklerde vurgu genellikle son hecede bulunur. Vurguyu üzerilerin-
de bulunduran ekler oldu¤u gibi kendinden önceki heceye vurguyu atan ekler de
vard›r. Kimi sözcüklerde ise vurgu ilk hece üzerindedir. Konuflma s›ras›nda yanl›fl
hece üzerindeki vurgu, uyumu bozar, kula¤› t›rmalar, kimi zaman da anlam kay-
mas›na yol açar. 

Anlam kaymas›na yol açmasa da yanl›fl vurgu hofl görülemez. Çünkü vurgu dilin
ay›rt edici özelliklerinden biridir. Hafif vurgulu bir dil olan Türkçede özellikle yer ad-
lar›nda vurgu anlam ay›rt edicidir. Örne¤in ayd›´n, ordu´, bodru´m, ödemi´fl, karta´l
gibi sözcüklerde vurgu son hece üzerindedir. Yer ad› olarak kullan›lmas› durumun-
da ise vurgu ilk hece üzerine geçer: A´yd›n, O´rdu, Bo´drum, Ö´demifl, Ka´rtal.

Ses Uyumsuzlu¤u
Bat› dillerinden geçme kakofoni karfl›l›¤›nda kulland›¤›m›z ses uyumsuzlu¤u da
kimi zaman söyleyifl bozuklu¤una yol açar. Kimi zaman dil, ses uyumsuzlu¤unu
giderecek bir biçimde sözcüklerin yap›s›nda de¤ifliklik yapar. Örne¤in eski dö-
nemlerde as›l biçimleri büyükcek, küçükçük, ufakç›k, yal›n›z gibi olan sözcüklerin
söyleniflinde görülen ses uyumsuzlu¤u sonucunda bu sözcükler genel dilde büyü-
cek, küçücük, ufac›k, yaln›z biçimlerine dönüflmüfltür. 
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Vurgu: Konuflma s›ras›nda
sözcükteki bir heceyi
di¤erlerine göre daha yüksek
bir ses tonuyla, daha bask›l›
bir biçimde söyleme. 

Ses uyumsuzlu¤u: Kimi
sözcüklerde veya söz
öbeklerinde, bo¤umlanma
noktalar› ayn› veya birbirine
yak›n seslerin
tekrarlanmas›ndan do¤an
uyumsuzluk. ‹ngilizcede
cacophony, Frans›zcada
cacophonie biçimlerinde
kullan›lmakta olan bu terim
kakofoni biçimiyle de
Türkçenin söz varl›¤›nda
bulunmaktad›r. 



Çeflitli sözcüklere gelen ekler ister istemez ses uyumsuzlu¤una yol açar. Yaz›
dilinde tam olarak yaz›lmas› gereken bu sözcüklerin söylenifli ses uyumsuzlu¤u
yüzünden konuflmac›y› zor durumda b›rak›r, dinleyicinin kula¤›n› t›rmalar: Tunce-
lililere, Salihlililerle, Kocaelililerin... Konuflmada bu türden sözcüklerin yol açaca-
¤› ses uyumsuzlu¤unu önlemek için ekler yerine efl de¤er anlam› verecek sözcük-
leri kullanmak bir çözüm yoludur: Tunceli’de yaflayan yurttafllar›m›za, Salihli hal-
k›yla, Kocaeli’dekilerin vb. 

Sözcüklerin kurall› söyleniflleri için Türk Dil Kurumunun genel a¤ sayfas›ndaki
http://www.tdkterim.gov.tr/seslisozluk/ adresinden yararlanabilirsiniz. TRT sunucular›-
n›n seslendirdi¤i Sesli Türkçe Sözlük’te madde bafl› her söcü¤ün kurall› söylenifli yer al-
maktad›r.

Yaz›m Yanl›fllar›
Yaz›m (imla), dilin yaz›ya yans›yan boyutudur. Sözcüklerin, özel adlar›n, eklerin
yaz›ya geçirilmesi s›ras›nda kurals›zl›k egemen olursa yaz›l› anlat›m bozuklu¤una
yol aç›laca¤› gibi yaz›n›n okunuflunda da sözlü anlat›m bozukluklar›n›n ortaya ç›k-
mas› kaç›n›lmazd›r. Bu bak›mdan yaz›lan her malzemenin geçerli yaz›m kurallar›-
na uygun olmas› gerekir. Yaz›m kurallar›, uzun araflt›rmalardan sonra geleneklefl-
mifl ve ölçünlenmifl (standartlaflm›fl) biçimlerin belirlenmesi ile oluflur. Ülkemizde
yaz›m kurallar›n› belirleme ve yaz›m k›lavuzu haz›rlama görevi yasa ile Türk Dil
Kurumuna verilmifltir. Yaz›m kurallar›n› ve sözcüklerin, özel adlar›n, k›saltmalar›n
bu kurallara göre yaz›l›fl biçimlerini alfabetik bir s›ra içerisinde veren, noktalama
iflaretlerinin kullan›m alanlar›n› gösteren kaynak eser Yaz›m K›lavuzu olarak ad-
land›r›l›r. Günümüzde biliflim uygulamalar›n›n geliflmesi sonucunda bilgisayarlar-
da yaz›m› denetleyen yaz›l›mlar da gelifltirilmifltir. Kelime ifllemci programlarda yer
alan bu yaz›l›mlar›n “TDK K›lavuzunu Esas Al” seçene¤inin etkinlefltirilmesi duru-
munda yaz›lan her sözcük yaz›m kurallar›na uygun bir biçimde denetimden geçi-
rilmektedir. 

Türkçenin günümüzdeki yaz›m kurallar› ile ilgili bilgileri ve sözcüklerin yaz›l›fl-
lar›n› TDK Yaz›m K›lavuzu’ndan ve bu k›lavuzun sanal ortamdaki sürümünden
edinebilirsiniz. Bu bölümde bütün yaz›m kurallar›n› ve yaz›m biçimlerini vermek
yerine s›kça rastlan›lan yaz›m yanl›fllar›na de¤inilecektir. 

Sözcüklerin Yanl›fl Yaz›lmas›
Sözcüklerin yanl›fl yaz›lmas› anlat›lmak istenilen düflüncenin, duygunun aktar›lma-
s›na engel oluflturur. Bir ses de¤iflikli¤iyle farkl› anlamlara gelen iki sözcü¤ün bir-
biriyle kar›flt›r›lmas› yaz›m yanl›fl› olman›n da ötesinde anlam karmaflas› ortaya ç›-
kar›r, yanl›fl anlamalara yol açar. Örne¤in mütehass›s ile mütehassis bir ses farkl›-
l›¤›yla tamamen farkl› anlamlara gelen sözcüklerdir. Mahkeme ile muhakeme ayn›
kökten gelmesine karfl›n ince anlam ayr›l›klar› tafl›r. Sözcüklerin yanl›fl yaz›lmas›-
n›n as›l nedeni bilgisizliktir. ‹nsanlar, anlam›n› bilmedi¤i, az kulland›¤› sözlerin ya-
z›m›nda yanl›fll›k yapabilir. Yaz›m K›lavuzu ve sözlük kullanma al›flkanl›¤› bulun-
mayan kiflilerde bu tür yaz›m yanl›fllar› daha çoktur. Sözcüklerin yanl›fl yaz›lmas›-
n›n bir baflka nedeni de dikkatsizlik ve aceleciliktir. Sözcüklerdeki yaz›m yanl›flla-
r› üzerine bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda al›nt› sözcüklerde daha s›k yanl›fl yap›l-
d›¤› görülmektedir. Türkçenin ses özelliklerine ayk›r›l›k gösteren al›nt› sözler yeri-
ne Türkçe karfl›l›klar›n›n kullan›lmas›, bu sorunun çözümünde yard›mc› olacakt›r.
Örne¤in yaz›m›nda mütahit, mütayit, mütaahit gibi çeflitli biçimlerde yanl›fll›k ya-
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Yaz›m: Bir dilin belli
kurallarla yaz›ya geçirilmesi;
söz varl›¤›n›n yürürlükte
olan ses, biçim, köken
bak›m›ndan kurallara uygun
olarak yaz›lmas›, noktalama
iflaretlerinin yerli yerinde
kullan›lmas›.



p›ld›¤› gözlenen müteahhit sözü yerine yüklenici kullan›labilir. “Muhakeme gider-
leri” yaz›lmas› gerekirken “mahkeme giderleri” biçimindeki yanl›fl kullan›m yayg›n-
laflm›flt›r. Bu yanl›fl›n önüne de “yarg›lama giderleri” kullan›m› ile geçilebilir. En
do¤rusu, yaz›m› bilinmeyen bütün sözcüklerin yaz›l›fl biçimleri ve kurallar› için Ya-
z›m K›lavuzu’na baflvurmakt›r. Bu bölümde yaz›m›nda s›kça yanl›fl yap›lan söz-
cükler örnek olarak verilmifltir: 

“müdail avukat” kurall› biçimi müdahil, “sivil insiyatif” kurall› biçimi inisiya-
tif, “kurdela~ kordale” kurall› biçimi kurdele, “ kültür ateflesi” kurall› biçimi atafle,
“insanlar iki guruptad›r” kurall› biçimi grup, “meyva ve sebze” kurall› biçimi mey-
ve, “aksi taktirde” kurall› biçimi takdir, “müsade etmek” kurall› biçimi müsaade.

Eklerin Yanl›fl veya Eksik Yaz›lmas›
Türkçede sert ve yumuflak biçimleri bulunan eklerin sözcüklerle birleflmeleri ku-
rallara ba¤l›d›r. Sert ünsüzlerle biten sözcükler bu eklerin sert; ünlülerle veya yu-
muflak ünsüzlerle biten sözcükler ise bu eklerin yumuflak biçimleriyle birleflir. Ki-
mi eklerin yanl›fl söyleyifllerinin yaz›ya geçirilmesi de do¤ru de¤ildir: “minibüsde”
kurall› biçimi minibüste, “a¤açda” kurall› biçimi a¤açta, “bafll›yaca¤›m” kurall› ya-
z›l›fl biçimi bafllayaca¤›m, “gelmiyeceksin” kurall› yaz›l›fl biçimi gelmeyeceksin,
“okumuya” kurall› yaz›l›fl biçimi okumaya.

Kimi eklerin yanl›fl kullan›lmas›, yüklemle durum eki alm›fl ögenin ba¤daflma-
mas›, gereksiz iyelik ekine yer verme, eksik veya fazla ekleri iflletme gibi hususlar
anlat›m bozuklu¤una yol açmaktad›r: “...kurulufl y›ldönümüne coflkuyla kutlad›”
do¤rusu y›l dönümünü, “...alevler binan›n üst katlar›na sard›” do¤rusu katlar›n›. 

Düzeltme ‹flareti Eksikli¤i
Halk aras›nda flapka diye adland›r›lan düzeltme iflaretinin gerekti¤i yerde kullan›l-
mamas› bir yaz›m yanl›fl› oldu¤u gibi söyleyifl bozuklu¤una da yol açan bir eksik-
liktir. Kimi durumlarda anlam kar›fl›kl›¤›na da yol açar: “Hala cesetler kay›p.” ku-
rall› biçimi hâlâ, “Hayvanlar alemi kar›flt›.” kurall› biçimi âlemi, “imkan” kurall› bi-
çimi imkân, “bekar” kurall› biçimi bekâr, “Hakkari” kurall› biçimi Hakkâri, “tari-
hi film” kurall› biçimi tarihî, “hikaye” kurall› biçimi hikâye, “kabus” kurall› biçimi
kâbus, “rüzgar” kurall› biçimi rüzgâr.

Düzeltme iflaretinin kullan›lmas›n›n gerekli oldu¤u yerleri araflt›r›n›z. 

Kesme ‹flareti Eksikli¤i veya Yanl›fl Kullan›m›
Kesme iflareti, anlam kar›flmas›n› önlemek üzere daha çok özel adlara getirilen hâl
ve iyelik eklerini ay›rmakta kullan›l›r. Türkiye’den örne¤inde bu iflaret özel ad ile
eki birbirinden ay›rmaktad›r. Kesme iflaretinin kullan›lmad›¤› Gökçenin örne¤inde
ad›n Gökçe mi yoksa Gökçen mi oldu¤u anlafl›lamaz. Bu bak›mdan özel adlara ge-
len hâl ve iyelik eklerinin kesme iflareti ile ayr›lmas› gerekmektedir. Buna karfl›n
özel adlara getirilen yap›m ekleri ve çokluk eki, kesmeyle ayr›lmaz. Konyal›, Ada-
nal›lar örneklerinde oldu¤u gibi: 

“Elaz›¤’l› bir grup genç...” kurall› biçimi Elâz›¤l›. 

Kesme iflareti, k›saltmalara ve say›lara getirilen ekleri ay›rmak için de kullan›l›r:
TDK’den, 2005’ten, 10 Nisan 2012 Sal›’dan itibaren...
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“ki” Ba¤lac›n›n Yaz›m›
‹ki cümleyi birbirine ba¤layan veya cümlede bir ögeyi aç›klamak üzere kullan›lan
ki ba¤lac› sözcüklerden ayr› olarak yaz›l›r: demek ki, ben ki, diyor ki, sanma ki,
yoktu ki, neyse ki... Ancak yedi sözcükte ki ba¤lac›n›n bitiflik yaz›m› kal›plaflm›flt›r:
belki, çünkü, hâlbuki, mademki, me¤erki, oysaki, sanki.

“Bakt›kki gelmiyorsun...” kurall› biçimi bakt›k ki.

Ayr› yaz›lan ki ba¤lac›na karfl›l›k, aitlik anlam› tafl›yan +ki eki ise bitiflik yaz›l›r.
Çünkü +ki ba¤laç de¤ildir; yaln›zca aitlik bildiren bir ektir. Afla¤›daki örnekte gö-
rülen +ki, “sermaye”nin “geçen y›l”a ait oldu¤unu bildirdi¤i için bitiflik yaz›lmal›-
d›r: “Geçen y›l ki sermayemiz” kurall› biçimi y›lki.

“da, de” Ba¤lac›n›n Yaz›m›
“Dahi, bile” anlamlar›nda kullan›lmakta olan da, de ba¤lac› daima sözcüklerden
ayr› yaz›l›r. Bulunma durumu eki +da, +de / +ta, +te ile kar›flt›r›lmas› yüzünden
yanl›fll›kla sözcüklere bitiflik olarak yaz›ld›¤› görülür: “Zaten cevab›da verildi.” ku-
rall› biçimi cevab› da, “Seninde derdin çokmufl.” kurall› biçimi senin de, “sonrada”
kurall› biçimi sonra da, “hemde” kurall› biçimi hem de, “yada” kurall› biçimi ya da,
“...yakalanmadan öncede vard›” kurall› biçimi önce de vb.

Ayr› yaz›lmas› gerekirken bitiflik yaz›lmas› söyleyiflte vurgu yanl›fl›na da yol
açar. Çünkü ba¤laç da, de vurgusuzdur, vurguyu önündeki sözcü¤e atar; bulunma
durumu eki +da, +de / +ta, +te ise vurguludur ve vurguyu üzerine çeker: 

Yol´ da gördüm sokak´ da... / Yolda´ gördüm, sokakta´ gördüm. 

Ba¤lac›n sözcüklerden kesme iflareti ile ayr›lmas›, ünsüz benzeflmesi kural›na
uydurulmas› da yanl›fll›kt›r: “...bölge müdürünün’de...” kurall› biçimi müdürünün
de, “gelip’te görmemek olmaz” kurall› biçimi gelip de vb. 

Buna karfl›l›k bulunma durumu eki +da, +de / +ta, +te sözcüklere bitiflik ola-
rak yaz›l›r ve ses uyumlar›na uyar. Bulunma durumu ekinin sözcüklerden ayr› ya-
z›lmas› da bir yaz›m yanl›fl›d›r. Bu yanl›fl, okuyucuyu da yan›ltaca¤›ndan söyleyifl
ve anlam bozukluklar›na yol açar: “Moda da erkek dünyas›” kurall› biçimi moda-
da, “Sald›r› da bir kifli öldü” kurall› biçimi sald›r›da, “Bol bol at›f da bulunan...”
kurall› biçimi at›fta.

S›kça yap›lan bu yanl›fla düflmemek için öncelikle anlama bak›lmal›d›r. Ba¤laç
olan da, de “dahi, bile” anlamlar›ndad›r. Ba¤laç kald›r›ld›¤› zaman cümlede bozuk-
luk meydana gelmez. Sözcü¤e bitiflik yaz›lan +da, +de / +ta, +te ise cümlenin ku-
ruluflunda rol oynayan bir ektir. Ek kald›r›ld›¤›nda cümlenin yap›s› bozulur. Örne-
¤in “Evde oturuyorum.” cümlesindeki +de’yi kald›rd›¤›m›zda “Ev oturuyorum” bi-
çimine döner. Bunun bozuk bir cümle oldu¤u aç›kt›r. O hâlde buradaki +de, cüm-
lenin kuruluflunda rol alan ektir ve bitiflik yaz›lmal›d›r. “Ev de benim de¤il.” örne-
¤inde ise de’yi kald›r›rsak cümle bozulmaz. “Ev benim de¤il.” cümlesi, anlam› de-
¤iflse de düzgün bir cümledir. fiu hâlde buradaki de ba¤laçt›r ve ayr› yaz›lmal›d›r. 

Soru Ekinin Yaz›m›
Sözcüklerden ayr› olarak yaz›lmas› gereken m›, mi, mu, mü soru ekinin bitiflik ya-
z›lmas› da s›kça karfl›lafl›lan bir yaz›m yanl›fl›d›r: “Kald›m›?” kurall› biçimi kald› m›,
“Senmi geldin?” kurall› biçimi sen mi, “Olurmu?” kurall› biçimi olur mu, “‹nsanl›k
öldümü?” kurall› biçimi öldü mü vb.
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