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Konuşmada, özellikle yazıda, Türkçe kelimeleri seçmeye, bunların 
dildeki yabancı karşılıklarını kullanmamaya çalışırız. Bunu biraz da 
yüzyıllarca yabancı dillerin etkisinde kalan Türkçenin; Cumhuriyet 

Dönemi’nde özüne dönüşünü desteklemek, ona katkıda bulunmak amacıyla 
yaparız.  Göz önünde bulundurduğumuz özelliklerden biri de yoğun-kesif, il-
gi-alaka örneğinde olduğu gibi aynı anlamda kökeni yabancı, karşılığı Türk-
çe olan kelimeleri bir arada kullanmamak, bu titizliği daha sonraki cümleler-
de de sürdürmektir. İlke edindiğimiz bu tutumla birlikte bazen kurduğumuz 
cümlede dilimize gelen Türkçe kelime kastedilen anlamı yeterince yansıt-
maz. Bu durumda köken bakımından yabancı olan kelimeyi kullanmak zo-
runda kalırız. Örnek olarak anmak fiilinden ad yapma eki -ı ile türetilmiş 
anı, yapıca doğru olduğu gibi anlamca da hatıra kelimesine karşılık olarak 
gösterilmiştir. Hatıralarını yazmış yerine Anılarını yazmış örneğinde olduğu 
gibi bu iki cümle anlamca örtüşürken Bu kolye annemden bana bir anıdır 
cümlesinde anı’dan çok hatıra cümleye daha uygun düşmektedir. Edebî bir 
ifade elde etmek amacında olanlar bu durumda hatıra kelimesini tercih eder. 
Aslında burada olduğu gibi hatıra kelimesinde saklı olan bir de yadigâr anla-
mı var. Dilimizdeki Doğu kökenli kelimelerin birçoğunda bu anlam çeşitlili-
ği vardır. Hatıra edebî tür olarak aynı zamanda bir terimdir.

Dildeki bu inceliklere; yazılı anlatımlarda, gündelik yazılarda, açık otu-
rumlarda, haberlerde artık pek dikkat edilmiyor. Bu incelikleri bilen Türk 
dili ve edebiyatını alan olarak seçmiş meslektaşlarımızdan bazıları da göre-
bildiğim kadarıyla artık bu titizliği göstermiyor; reaksiyon, temayül, mâni, 
endişe kelimelerinin tepkime, eğilim, engel, kaygı gibi karşılıklarını kullan-
mıyor.
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Otuz kırk yıl önce ve daha sonraki yıllarda meslektaşlar arasında Türk-
çe ve yabancı kelime kullanma bir sorun hâline getirilmişti. Artık o ölçüde 
ortam gergin değil. Eskiden öneri kelimeleri kullanmayanlar kınanırdı. İyi 
hatırlarım Türk Dili dergisine yazı gönderenlerden bazılarının yazılarını uz-
manlar Türkçeleştirir yazı öyle yayımlanırdı. Bazen yazı sahibi, yazısındaki 
kökeni yabancı olan kelimelerin Türkçeleştirilmesini kendileri rica ederdi. 

Yayımlanmış bir yazıda işlenen konudan, yazının içeriğinden çok me-
tinde geçen yabancı kelimelere dikkat çekilir ve eleştiri konusu yapılırdı. As-
lında bu tutum Nurullah Ataç ile başlamıştır. Kelime seçimi, çeviri yanlışlığı, 
anlatım bozukluğu işlenen başlıca konulardı. Nurullah Ataç’ın kullandığı, 
eleştirdiği, tartışmaya girdiği pek çok yazardan bazıları Yakup K. Karaosma-
noğlu, Cemal Süreya, Necati Cumalı, Mahmut Makal, Adnan Berk, Orhan 
Kemal gibi dönemin şair ve yazarlarıydı. Beğendiği yazar ve şairler de var-
dı. Cahit Sıtkı Tarancı bunlardan biriydi. Üzerinde durduğu Doğu ve Batı 
kökenli kelimelerden biri imla idi. Bunun için önerdiği karşılık sağ yazı’dır. 
Satır karşılığı çizek (585. s.), kusur karşılığı ağdık, sanat karşılığı dörüt vb. 
Önerdikleri arasında zamanla benimsenenler oldu: fıtrî karşılığı doğuştan 
(677. s.); hür, hürriyet karşılığı özgür, özgürlük; ferdi karşılığı bireysel; ihtiras 
karşılığı tutku (668. s.) vb. Eski Türkçe metinlerde kalmış kelimelere de ilgi 
duymuştur. Ceza karşılığı kıyın (602. s.), fayda karşılığı ası gibi kelimeler ilgi 
görmedi, ölü kelimeler sayıldı (Günce **, 1956, TDK).

 Nurullah Ataç, -kabul etmek gerekir ki- Türkçe kelimeleri seçmede ve 
bunların dile yerleşmesinde etkili olmuştur. Türkçe öneri kelimeler dolayı-
sıyla onun başlattığı eleştiri ortamı, daha sonra başkaları tarafından da yü-
rütülmüştür. Bu tutum 1980’li yıllarda bile kısmen devam etmiştir. Bu eleşti-
rilere ben de uğradım. Bunlardan biri, Bitlis lisesinde edebiyat öğretmenim 
olan daha sonra Türk Dil Kurumu Sözlük Kolunda birlikte çalıştığım değerli 
bilim adamı Prof. Dr. Talat Tekin tarafından yapılmıştı. Bir makalemde ey-
lem ile fiil örneğinde olduğu gibi kullandığım biri Türkçe ötekisi köken ola-
rak yabancı olan kelimelerden dolayı eleştirilmiştim.  

Şimdi kelime seçiminde ve kullanılmasında daha sağlıklı düşünebiliyor; 
kelimenin yapısını gözetiyor, anlam inceliklerine dikkat ediyoruz. Tansıklan-
mak (hayran olmak) gibi bir önerinin kullanılmasını dayatmıyoruz. Özellik-
le yabancı bir terime karşılık önerirken kelimenin Türk dilinin kurallarına 
uygun olmasını öngörüyoruz. Deyimlerde, birleşik fiillerde ve kalıp sözlerde 
yaşayan kökeni yabancı olan kelimeleri koruyor, Türkçe kelime kullanmak 
kaygısıyla deyimin, birleşik fiilin, kalıp sözün yapısını bozmamaya çalışıyo-
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ruz. Bununla ilgili olarak yerine konulacak Türkçe kelimenin uygun düşme-
diği birkaç örnek vereyim:

 Bir şeye hayat vermek-bir şeye yaşam vermek, hayatı kaymak-yaşamı 
kaymak, hedef olmak-amaç olmak, hâl hatır sormak-durum hatır sormak vb.

Vaktiyle benzer örnekler üzerinde durduğumuzda ve Türkçe kelimenin 
söz konusu deyime, birleşik fiile uygun düşmediğini söylediğimizde bize, 

“cümleni değiştir” veya “başka kelimelerle ifade etmeye çalış” biçiminde öğüt 
verirlerdi. Dedikleri arasında zoruma geldi - gücüme geldi gibi bazı akla yat-
kın örnekler de vardı. 

Düşünüyorum da dildeki yabancı kökenli kelimelerle ilgili ne çok şeyler 
söylenmiş, ne çok yönlendirmeler yapılmış. Bununla birlikte Türkçesinde 
ısrar etmek her zaman mümkün olmamıştır. Hane kelimesinden kurtulmak 
veya onun yerine ev kelimesini koymak çabaları vardı.  Dilde Farsça kökenli 
hane kelimesiyle kullanılan çamaşırhane, tamirhane, patrikhane ve yer adı 
Tophane gibi 200’e yakın kelime nasıl Tükçeleştirilecekti? Dikimhane yerine 
geçen dikimevi ile mesele sınırlı kaldı.

Konunun bir başka cephesi ise belirttiğimiz hususlar dışında özellikle 
birleşik fiillerde başarı sağlanmış ancak kullanıcısını bekleyen faaliyette bu-
lunmak - etkinlikte bulunmak, galeyana gelmek - coşmak, ümit etmek - um-
mak gibi örneklerimize yeterince dikkat çekilmemiştir.  

Bu düşünceleri işlerken eli kalem tutanlara aynı kavrama taşıyan biri 
Türkçe, diğeri yabacı kökenli kelimeyi bir arada kullanmamalarını hatırlatı-
rız. İlgi ve alakanıza sık sık duyduğumuz kelimelerdendir. Resmî dilde, yazılı 
ve sözlü anlatımlarda, akademik ortamlarda rastladığımız bu tür kelimelerin 
sayısı az değildir. Resmî dilden bir örnek verelim:

 Soyadı kanununa aykırı olan yazım ve imla hatası bulunanlar düzel-
tilecek (Hürriyet gazetesi 29.07.2017, 18. s.). Yazım ve imla bir arada belki 
de kanun teklifinde böyle kullanılmış. Nedense “doldurma”1 anlamına gelen 
Arapça kökenli imla ile önerilmiş olan Türkçe karşılığı yazmak fiilinden -ım 
ekiyle türetilmiş yazım farklı sözlermiş gibi algılanıyor. Atatürk Kültür Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumunun kanununda da (2876 sayılı) aynı durumu bulu-
yoruz. Burada kılavuz kelimesi de yanlış dizilmiş. Türk Dil Kurumu ile ilgili 
bölümde cümle şöyle geçiyor:

1 İmla Arapça kökenli bir kelime olup “doldurma” demektir. Karayolları, bu kelimeyi toprak imlası 
diye kullanır. Eski basımevlerinde maşayla kelimelerin her harfi bir kanala doldurulup basıma 
hazırlandığı için bu ad verilmiştir.  
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“Türk dilinin özleşmesine, zenginleşmesine ve etimolojisine yarayacak in-
celeme ve araştırmalar yaparak yazım ve imla kılavuzları ve sözlükler hazırla-
mak, bunları yazmak ve yayımlamak.” ( 15. s.)

Bu incelikleri düşünürken şimdi nereden nereye geldik gaz vermek, 
gaza gelmek, atıyorum,  in … out, lokalize, kanalize, organize gibi kullanımlar 
dinleyenler ve kullananlarca normal karşılanıyor. 

Resmî dilde yazım, imla ayrımı fark edilmezken bugünlerde Büyükada’da 
yapılan bir gizli toplantı dolayısıyla aktivist sözü geçiyor. Buna Türkçe bir 
karşılık bulabildik mi? Bulacağınız karşılığı eli kalem tutanlara, basına ka-
bul ettirebilir miyiz? Yaşadığımız bu şartlar altında olumlu yanıt vermek zor. 
Toplumda, bilim çevrelerinde aktivist’in aktivite, aktif, aktivizm gibi türevleri 
kullanılırken bunların Türkçe karşılıklarını kabul ettirmek pek kolay görün-
müyor. Toplum bayrağına verdiği önem kadar dile de ilgi gösterirse bu tür 
kelimelerin Türkçelerini kullanmak gerçekleşir; konu gereği gibi açıklanabi-
lirse, insanlar inandırılabilirse bu durumda belli bir mesafe alınabilir. Faa-
liyet idi etkinlik karşılık olarak gösterildi. Aktivite her ikisinin yerini almaya 
başladı. Faal idi etkin karşılık olarak gösterildi. Aktif her ikisinin yerini aldı. 
Önce bu gelişmenin sebeplerini ortaya koymalıyız, bu olumsuz gelişmeyi 
düşünmeliyiz. Aktivizim’e Türk Dil Kurumu eylemcilik karşılığını göstermiş 
(Yabancı Kelimelere Türkçe Karşılıklar Kılavuzu). Buna bakarak aktivist için 
de eylemci karşılık olarak gösterilebilir.

Gene gazetelerde sık kullanılan mobing (Hürriyet, 30.07.2017, 19. s.) 
ve aynı yazıda bunun bir de mobingci biçimine yer verilmiş. Dilde Arapça 
kökenli taciz sözü vardı. Taciz edene ise mütecaviz denirdi. Sataşmak, sal-
dırmak, tedirgin etmek gibi fiillerimiz var. Karşılık ararken bu fiillerden ya-
rarlanılabilir. Şimdi bize mobingci, servisçi, klimacı, santralci, koleksiyoncu 
örneklerinde olduğu gibi Türkçe -ci meslek ekiyle yetinmek kalıyor. 

Yabancı kökenli terimlere Eski Türkçede kalmış adlardan, fiillerden 
yararlanarak türetme yoluyla karşılıklar bulunabilir. Türkçenin böyle bir 
imkânı vardır. Örnek olarak tıp dalında patojen terimi kullanılır. Duyarız 
ama ne demek olduğunu bilmeyiz. Kimsenin ilk anda bilemeyeceği bu söz, 

“hastalık yapan”, “hastalık yapıcı” demek. Eski Türkçede ve Eski Anadolu 
Türkçesinde kalmış “hasta” anlamındaki sayrı sözünden yararlanıp bu terim, 
sayrılayıcı sözüyle karşılanabilir. 
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Addan fiil ondan da tekrar ad yapmak Türkçenin inceliklerinden biridir. 
Tıpta prophylaxis terimi de bu imkândan yararlanılarak karşılanabilir. Ad-
dan fiil, fiilden ad türetme yoluyla önlemleme bir karşılık olarak önerilebilir. 

Günümüzde moda kelimelerden fenomen üzerinde durulmadı, Türk 
Dil Kurumu olay karşılığını göstermiş. Kaya Türkay, Yeni Özleştirme Kıla-
vuzu adlı çalışmasında fenomen’in anlamlarını şöyle sıralıyor: 1. Olay, olgu. 
2. Ruh b. fel. Görüngü. 3. mec. Şaşılası/çekici şey. 4. Olağandışı (kişi/olay). 
Kullanıma bakıldığında kelime her zaman bir olay demek değil. Duyularla 
algılanabilen bir nesne de olabiliyor. Bu kelimeyi kullananlar kelimeye ken-
dilerince çeşitli anlamlar yüklüyor. Bana göre algılanım uygun bir karşılık 
olabilir.

Yabancı kelime önerilen Türkçe karşılıklar ve yaşanan çelişkiler konu-
sunda Türk Dili dergisinin çeşitli saylarında açıklamalarda bulunuyorum. 
Bu tür konuları gündeme getirmeye çalışıyorum. Görüyorum ki dergi yazı-
ları okunmuyor. Açıklamalar dergi sayfalarında kalıyor, yayın organlarında 
ele alınmıyor, tartışma konusu yapılmıyor. 

Kanun metni hazırlayanlar, gazetelerde haber, köşe yazıları yazanlar, ke-
lime seçiminde yabancı kökenli olan ile bunun Türkçe karşılığının ne olduğu 
üzerinde düşünmüyor. Dile geldiği gibi tespitler, değerlendirmeler, düşün-
celer yazıya dökülüyor. Oysa kelime seçiminde titizlik göstermek anlam in-
celiklerini göz önünde bulundurmak, dile sağlamak gerekiyor. Unutmamak 
gerekir ki bu iş bilgi ve birikim ister.

Dilde kullanılan kelime mevzii idi. Türkçe karşılık olarak yerel önerildi. 
Devreye yöresel de girdi. Daha sonra Batı dillerinden lokal dilde yayıldı. Bu, 
lokal yağışlar (mevzii yağışlar) örneğinde olduğu gibi sıfat, memurlar lokali 
örneğinde ise ad olarak kullanıldı. Tıp bilgini vücutta bir bölgeyi uyuşturur-
ken bu kavramı lokal anestezi biçiminde ifade etti. Lokal ve mevzii yerine 
yerel kelimesinin geçmesi beklenirken gelişmeler istediğimiz gibi yürümedi.  
Yerel saatte örneğine yerel uygun düştü ama tıp bilgini lokal anestezi yerine 
yerel duyu yitimi sözünü kullanmadı.  Onların da kendilerine göre gerekçele-
ri var. Anestezi sözünün sıfatı anestezik’tir. Anestezik ve diğer türevleri anes-
teziyolog, anesteziyoloji terimleri nasıl ifade edilecek? Meseleye türevleriyle 
birlikte bakılmalı. Bu türevler dilciler ve alan uzmanları arasında tartışılma-
lıdır. Eter duyu yitimsel özelliğe sahiptir (anestezik). Ameliyathanede duyu 
yitimci de hazır bulundu (anesteziyolog) biçiminde bu terimler Türkçe olarak 
karşılanabilirdi. Bilim dalının adı ise bu durumda duyu yitim bilimi olabilir-
di.  Bunun gibi binlerce yabacı kökenli kelime vaktinde düşünülmediği için 
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dilde yabancılaşma aşırı bir biçimde arttı ve artmaya da devam ediyor. Söz-
lükler anlamdan, kullanımdan hareket ederek “Ne neyin karşılığıdır?” soru-
suna yeterice yanıt veremedi; mevcut sözlükler kullanıma ve anlama dayalı 
tanımlar yapmakta yetersiz kaldı. Gücümüz ancak olanak - imkân, şart - ko-
şul tespit - saptama gibi kelimelere yetti.

Terimlere Türkçe karşılık bulma düşüncesi 1970’li yıllarda canlıydı. An-
cak ağırlık Osmanlı Türkçesinden kalan kelimelere verilmişti. İleri sürülen 
bazı hükümler ise temelsizdi. Meslektaşlardan bazıları, yabancı kelimeler-
deki anlam incelikleri ve kullanım yerleriyle ilgili özellikleri dikkate almadı, 
böyle bir tutum sakıncalı bulundu. Sabit olan düşünce, anlam inceliklerini 
dikkate almama idi; “zamanla Türkçe kelime, yabancı olan kelimenin var 
olan anlamlarını kullandıkça kazanır” deniyordu. Bugün dönüp baktığımız-
da bu düşünce pek sonuç vermedi ve görebildiğim kadarıyla anlamlarda da-
ralmalar oldu, anlatım kısırlaştı; insanlar, bir anlamı bulup ifade edebilmek 
için yani sözüyle yeni cümleler kurma ihtiyacı duymaya başladı; en kötüsü 
çareyi Batı kökenli kelimelere yönelmede buldu.

Dilin bazı incelikleri anlatıma ve anlamaya kolaylık sağlayan virgülle 
ilgilidir. Bunun için Yazım Kılavuzu’nda kısa cümlelerde özneden sonra vir-
gül konur kuralı var. Virgül koymakla ilgili sıralanmış daha başka özellik-
ler basından, çeşitli bilimsel makalelerden görebildiğim kadar hazmedilmiş 
değil. Okulda da bu kurallar “kural ezberletmek” sayıldığından gereği gibi 
işlenmemektedir. Saldırgan polis tarafından Alanya’da yakalandı. (Hürriyet, 
28.07.2017, 3. s.) yapısında bir cümlede ilk anda polisin saldırgan olduğu 
akla geliyor. Burada saldırgan sözünden sonra virgül kullanılmamış. Saldır-
gan sözünden sonra virgül konulsaydı anlamada, okumada böyle bir aksak-
lık olmazdı.

Yazının tanınan ölçüleri içinde Türkçedeki bazı incelikler önerilen ve 
önerilmesi gereken kelimeler ile ilgili açıklamalar yapmaya çalıştım. Dikka-
timi çeken bir incelikten de bahsedip sözümü noktalamak istiyorum.  Birle-
şik fiillerden yapılmış birer zarf olarak kullanılan seyrede ede, teşvik ede ede, 
sabrede ede, minnettar ola ola örneklerinde görüldüğü gibi zarfların tekrar 
edilen bölümünde seyir, teşvik, sabır, minnettar kullanılmıyor yani seyrede 
ede biçiminde bir tasarrufa gidiliyor.

Anlatımda tasarruf, cümlede saklı tutulan kelimeler, başlı başına üzerin-
de durulması gereken ve Türkçenin inceliklerini yansıtan bir konudur. 


