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Roman; açık, anlaşılır, etkileyici, akıcı, 
sürükleyici bir dil ve üsluba sahip. Özel-
likle yeni nesiller için anlaşılmayacak 
hâle gelen eski tarih dili ve üslubu ve 
eski dönemlere ait terminoloji, roman-
da oldukça yalınlaştırılarak ve açıkça 
anlaşılabilecek hâle getirilmiş. Yeni 
Türk nesillerinde Türk tarihi bilincini 
uyandırmada bu önemli bir husustur.

Yazar modern ve postmodern kurgu 
yerine klasik roman kurgusunu tercih 
etmiş ve zaman dizimsel yapıyı esas al-
mıştır. Bu da romanın kolayca ve akıcı 
biçimde okunurluluğunu sağlamakta-
dır. 

Romanın yeni tarihselci roman anlayı-
şı bağlamında günümüze dönük gün-
cel boyutu, doğrudan değil ama dolaylı 
olarak yansıtılmıştır. Bu bağlamda ro-
man; sadece eski zamanlarda olup bit-
miş tarihî olay ve durumları vermekle 
kalmıyor, aynı zamanda dolaylı olarak 
evrensel nitelikli mesajlar da veriyor. 
Bu roman kanalıyla günümüze dönük 
alınabilecek dersler ve mesajlar da var. 
Özellikle devlet yöneticilerinin bilimi, 
bilimsel ilerlemeyi kişisel menfaat ve 
iktidar çekişmelerine kurban etmeme-
si gerektiği hususu; devlet yönetiminin 
bilgili, donanımlı, kültürlü, iyi niyetli 
ehil ve layık kişilere teslim edilmesi 
gibi hususlar önemlidir.

1933 YILI DİL ANKETİ  
(Arapça ve Farsça Kelimelere 

Karşılık Önerileri)
Kadir Uzun

Türk Dili Tetkik Cemiyeti tarafından 
Türkçedeki bazı Arapça ve Farsça keli-
melere Türkçe karşılıklar bulmak ama-
cıyla bir dil anketi düzenlenmiştir. 12 
Mart - 2 Temmuz 1933 tarihinde her 
gün 10-20 kelimeden oluşan listeler, 
radyo ve gazeteler aracılığıyla halka 
duyurulmuş ve halkın bu kelimelere 
karşılıklar bulması istenmiştir. Söz ko-
nusu anket, Sedat Balyemez tarafından 
yayına hazırlanarak 2019 Mayıs’ında 
1933 Yılı Dil Anketi (Arapça ve Farsça Ke-
limelere Karşılık Önerileri) başlığı altın-
da okurla buluşturulmuştur.

7 Mart 1933 tarihinde, Çankaya Köş-
kü’nde Atatürk ile Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti heyetinin bir araya geldiği 
toplantıda “yeni Türk sözlüğünün ya-
pılmasını beklemekle beraber bugün 
yazarken, söylerken kaleme, yahut dile 
dolaşan Arapça ve Farsça sözlere ça-

buklukla öz Türkçe karşılıklar bulma 
işine girişilmesi”9 yönünde bir karar 
alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti tarafından 

“Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar 
Araştırma Programı” hazırlanmıştır. 
Belirtilen programın ilk maddesin-
de, hem yeni Türk sözlüğünü ortaya 
koymak hem de Arapça ve Farsça ke-
limelere Türkçe karşılıklar bularak öz 
Türkçe yazı yazmayı kolaylaştırmak 
hedeflenmiştir. İkinci maddede ise bu 
hedefe yönelik olarak anket fikri şu 
şekilde dile getirilmektedir: “Bugünkü 
konuşmamızda ve yazmamızda kul-
lanılmakta olan Arapça ve Farsça ke-
limeler ayrılacak ve bunların Türkçe 
karşılıkları bulunmak üzere bir anket 
açılacaktır.”10 Ankette yer alacak keli-
melerin Şemseddin Sami’nin Kamus-ı 
Türkî’sindeki Arapça ve Farsça kelime-
lerden seçileceği söylenerek seçme iş-
leminde şu hususlara dikkat edileceği 
ifade edilmektedir:

9 Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Türk Dili -Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti Bülteni-, Nisan 1933, 
S 1, s. 95.

10 Türk Dili Tetkik Cemiyeti, age., s. 95.
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“1. Türkçeleri herkesçe bilinen yahut 
kolayca bulunabilecek olan kelimelerle 
Kamus-i Türkî’de mana tarifleri arasın-
da öz Türkçesi yazılan kelimeler ankete 
konulmayacaktır.

2. Arapça kelimelerin türlü üremeleri ve 
gerek Arapça gerek Farsça söz birleştir-
meleri (terkip) yolu ile yapılmış kelime-
ler ankete konulmayacaktır. Bununla 
beraber ıstılah olmuş, cemi, üreme ve 
birleştirme şeklinde kelimeler [terim-
leşmiş, çoğul biçimler ve bu biçimlerle 
meydana getirilmiş birleşik sözler] an-
kete konulacaktır.”11

Bu maddelerden de anlaşılacağı gibi 
Türkçe karşılığı Kamus-ı Türkî’de bulu-
nan ve herkesçe anlaşılabilen Arapça ve 
Farsça kelimeler anket kapsamı dışında 
tutulmuştur.

Programda ayrıca anketin uygulama-
ya konmadan önce gazetelerle halka 
duyurulması, amacın ne olduğunun 
herkese açıklanması; halkevlerine bir 
genelge gönderilerek gazete, radyo ve 
her türlü yayın vasıtalarından yardım 
istenmesinin gerekliliği de dile getiril-
miştir.

Gazeteler; bir taraftan karşılığı bulun-
ması gerekli kelimeler listesini, diğer 
taraftan da karşılık önerilen kelimeler 
listesini aynı sayfada yayımlamaktadır. 
Ancak yer darlığı dolayısıyla gazeteler-
de yayımlanamayan karşılıklar, doğru-
dan Türk Dili Tetkik Cemiyeti merkezi-
ne gönderilmiştir.

Tamamlanmak üzere olan ankete 7 
Haziran’da yeni kelimelerin eklenmesi 
uygun görülmüştür. Kamus-ı Türkî’de 
bulunmayan veya bulunup da listelere 
girmemiş kelimelerle yazı dilinde sıkça 
kullanılan bağlama sözlerinin [bağlaç, 
İng. conjunctions] de ankete dâhil edil-
mesi kararlaştırılmıştır. Bundan dolayı 
anketin iki kısımda değerlendirilmesi 
daha uygun görülmektedir: 92 listeden 

11 Türk Dili Tetkik Cemiyeti, age., s. 96.

oluşan ilk kısım, 15 Haziran’a kadar de-
vam etmiştir. İlk kısımda 1190 kelime 
yer alırken 20 Haziran’da başlayan ikin-
ci kısımda 13 listede 192 kelime bulun-
maktadır.

Ankete katılacak kişilerden; birden 
fazla anlamı olan Arapça ve Farsça ke-
limeler konusunda her anlam için tek 
bir karşılığın önerilmesi, daha önce du-
yulmamış karşılıklar varsa o karşılık-
ların hangi kaynaklardan alındığının 
belirtilerek bir suretinin Türk Dili Tet-
kik Cemiyetine gönderilmesi ve bun-
ların -mümkünse- cümle içerisinde 
kullanılması istenmiştir.

Dil anketine gelen cevapları toplayıp 
sıralamak üzere Cemiyet merkezinde 
önce “Anket Kalemi”, daha sonra “An-
ket Komisyonu” oluşturulmuştur. Bu 
bağlamda komisyon; 1382 sözden 
1100’ünün karşılıklarını tespit ederek 
Umumi Merkez Heyetine (UMH) sun-
muş, 643 sözün karşılığının tespitini ise 
müzakere edilmesi talebiyle UMH’ye bı-



K İ TAPL I K

106 TÜRK DİLİ AĞUSTOS 2019

rakmıştır. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 
Lugat-Istılah Kolu, UMH’den geçmemiş 
182 söze önerilen karşılığı ise daha 
sonra görüşmüştür.

Söz konusu kelimeler, Türk Dili -Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti Bülteni- 6. sayı-
nın 21-65. sayfalarında “U.M.H.nce 
[UMH’ce] teklif mahiyetinde olarak 
kararlaştırılmış karşılıklar” ve “Yalnız 
Anket komisyonundan geçmiş sözler 
ve karşılıkları” başlıklarında, adı geçen 
bültenin 67-69. sayfalarında ise “Anket 
komisyonunca tetkik edilmiş, yahut 
görülüp te [de] kararı tehir edilmiş söz-
ler” başlığıyla yayımlanmıştır.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti, önerilen kar-
şılıkların dile yerleşmesini sağlamak 
amacıyla köşe yazarlarından yeni keli-
meleri kullanmalarını istemektedir. Bu 
anketin nihai hedeflerinden birisi de 
önerilen karşılıklardan seçilmiş bir “kı-
lavuz” hazırlamaktı. Nitekim 1934’te 
Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları 
Tarama Dergisi ile Osmanlıcadan Türkçe-

ye Cep Kılavuzu hazırlanırken dil anke-
tine gönderilen karşılıklardan yararla-
nıldığını görüyoruz.

Dil anketinde karşılığı bulunması iste-
nen 1382 kelime; Akşam, Cumhuriyet, 
Hâkimiyet-i Milliye, Milliyet, Son Posta, 
Türk Dili ve Vakit gazetelerinde yayım-
lanmıştır. Anketteki kelimelere pek 
çok şehirden karşılık gönderilmiş ve 
gönderenlerin sayısı Balyemez tarafın-
dan -kişi veya komisyonlar dâhil- 425 
olarak tespit edilmiştir.
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16 Mart 1933 tarihli Milliyet gazetesin-
de; “Biz de Edip Şair ve Romancılardan 
Soruyoruz” başlıklı yazıda dil anketine 
karşılık gönderenler arasında tanınmış 
şair, edebiyatçı ve yazarların olmaması 
bir eksiklik olarak değerlendirilmekte-
dir. Söz konusu eksikliğin giderilmesi 
için Abdülhak Hamid, Halid Ziya, Sami-
paşazade Sezai ve Ali Canip ile mülakat-
lar yapılarak onlardan bazı kelimelere 
karşılık önermeleri istenmektedir.

1933 Yılı Dil Anketi (Arapça ve Farsça 
Kelimelere Karşılık Önerileri) adlı eser, 
üç bölümden oluşmaktadır. Eserin ilk 
bölümünde; okuyucuya dil anketinin 
amacı ve uygulama yöntemi hakkında 
bilgi verilmekte, gazetelerde yayımla-
nan 105 listede yer alan kelimeler ak-
tarılmaktadır. Ayrıca anketteki kelime-
lere karşılık gönderen 425 kişi veya ko-
misyonun adları belirtilmektedir. Eser 
hazırlanırken taranan gazeteler ile bu 
gazetelerin ulaşılamayan sayıları yine 
bu bölümde ifade edilmektedir.

Eserin ikinci bölümüne “Önerilen 
Karşılıklar” adı verilmektedir. Bu başlık 
altında, 105 listede yer alan 1382 keli-
me için önerilen karşılıklar bulunmak-
tadır. Söz konusu kelimeler; ilgili kişi, 
tarih ve yayımlanan gazete bilgisiyle 
birlikte alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

“Sonuç ve Değerlendirme” adındaki 
üçüncü bölümde, anket kelimeleri ve 
önerilen karşılıklar bir değerlendirme-
ye tabi tutulmaktadır. Karşılık olarak 
önerilen 21 kelimenin Kamus-ı Türkî’de 
yer aldığı, bir diğer 20 kelimenin ise 
aynı eserde madde başı olduğu sonu-
cuna ulaşılmıştır. Yine anketteki 38 ke-
lime için gönderilen -ve bugün de kul-
lanılan- karşılığın ilk defa kim tarafın-
dan önerildiği de söylenmektedir. Ayrı-
ca önerilen bir diğer 70 karşılık Kamus-ı 
Türkî, Derleme Sözlüğü ve Tarama Söz-
lüğü’nde bulunmamaktadır. Bir başka 
deyişle karşılık öneren kişiler, bu kar-
şılıkları ya sözlü / yazılı bir kaynaktan 
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almışlar ya da kendileri türetmişlerdir. 
Önerilse de tutulmayan bu kelimelere 
Far. “bedbin” için F. H. tarafından “ka-
ragören”, Ar. “cehennem” için Nurettin 
tarafından “odlık”, “haber” için D. Emin 
tarafından “bildirik”, “halis” için A. Ta-
lat tarafından “katımsız”, “ıstılah” için 
A. Celal tarafından “bilimsöz”, “niyet” 
için F. H. tarafından “kurunç”, “şayia” 
için M. N. Bey tarafından “duyuntu”12 
örnek olarak gösterilebilir.

Önerilen karşılıklardan bazıları doğ-
rudan bir ad olmayıp ilgili kelimeyi 
tanımlamaktadır: Ar. “kafiye” için 

“sonları uygun sözler”, “merhem” için 
“yaraya sürülen nesne”, “rüşt” için “iyiyi 
kötüden ayırma”13 bu tanımlamalar-
dan bazılarıdır.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti tarafından 
hazırlanan dil anketi, yüzlerce kişiyi 
aynı amaç etrafında toplayan millî dil 
seferberliğinin bir adımı olarak da de-
ğerlendirilmelidir.

12 Balyemez, 1933 Yılı Dil Anketi Arapça 
ve Farsça Kelimelere Karşılık Önerileri, s. 
804-805.

13 Balyemez, age., s. 806.




