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“Die Sprache ist das Haus des Seins!” 
(2013: 5), Martin Heidegger’in “imza 
cümleleri”nden biridir. “Dil, varlığın 
evidir!” anlamına gelen bu cümle, dil 
felsefesinin önemli referansları arasın-
dadır. Heidegger’e göre, “Dilin meske-
ninde insan ikamet eder. Düşünenler 
ve şiir yazanlar bu meskenin koruyu-
cularıdır. Onlar bunu söylemleriyle dile 
getirdikleri ve dilde sakladıkları için, 
düşünenlerin ve şiir yazanların koru-
ması, varlığın açılımının yerine geti-
rilmesidir” (2013: 5). Bu yüzden edebi-
yatçılar, entelektüeller, filologlar gibi 
muhtelif “dil işçileri”, varlığın ebediyet 
teminatı konumundadır. Bu bağlamda 
Düşünen Türkçe kitabı da, bir “dil işçisi”-
nin yıllar süren emeklerinin bir ürünü 
olarak ortaya çıkıyor.

Dil ile düşünce arasındaki ezelî ve ebedî 
ilişkiye dikkat çekmek içindir ki kitabı-
na “Düşünen Türkçe” ismini veren Ali 
Akar, eserin türüyle ilgili sorulabilecek 
muhtemel sorulara ön sözde şöyle ce-
vap veriyor: “Peki bu kitap nasıl bir ki-
taptır? […] [Ö]mrünün üçte ikisini Türk 
dilinin ‘iç’inde geçirmiş bir dil işçisinin, 
bir dil âşığının ana dilinin tarihî kök-
leri üzerinde yaptığı bir iç konuşma[yı 
içeren] ve bu konuşmaya okuyucuları 
da ortak etmek isteyen, onlar[a] dil-
deki kaybolmuş anlam derinliklerini 
hatırlatan ve ana dillerinin söz yapma 
mantığı üzerinde merak uyandırmaya 
çalışan bir kitaptır.” (2019: 11)

Kitabın en temelde, dil ile düşünce ara-
sındaki felsefi ilişki üzerine inşa edil-
diği söylenebilir. Bilindiği üzere, varlık 
felsefesinin en temel yapı taşlarından 
biri düşüncedir. “Düşünüyorum, öy-

leyse varım.” (Akt.: Langton, 2005: 
12) diyerek insan varlığını düşünme 
yetisiyle eş değer gören Descartes’ın 
yanı sıra, Euripides de benzer bir be-
yanda bulunur: “İnsan, endişeden ya-
ratılmıştır.” (Akt.: Saydam, 2013: 7) 

“Endişe” kelimesinin anlamlarından 
birinin “düşünce” olduğu hesaba katı-
lırsa Euripides’in bu sözü daha kayda 
değer bir görünüm kazanır. Elbette dü-
şüncenin yani varlığın evi olan dil de 
ontolojik bir değere sahiptir. Hemen 
belirtmek gerekir ki dil ile düşünce ara-
sındaki ilişki durağan ve tek taraflı de-
ğil, devingen ve interaktiftir. Düşünen 
Türkçe’de de bu ilişkinin doğasına dair 
birçok gönderme vardır. Akar, bu gön-
dermelerin birinde şunları dile getirir: 

“Bir dilin konuşurlarının düşünüş tarz-
ları, hayat felsefeleri, olaylar karşısında 
aldıkları tavırlar doğrudan dile yansır. 
Diğer yandan dil de insanı şekillendi-
rir, onların düşünüş biçimlerini belirler 
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çünkü insan, kelimeleriyle düşünür. Bu 
yüzden, dil ile insan arasında organik 
bir bağ vardır.” (2019: 12) ve ekler: “Bu 
bakımdan dilin köklerini, düşüncenin 
derinliklerinde aramak gerekir.” (2019: 
13) Mademki “İnsan yaşadığı yere ben-
zer.” (Edip Cansever, 2017: 49), o hâlde 
varlığın da ona mesken olan dile benze-
mesi kaçınılmazdır. 

Ahmet Haşim’in tabiriyle “lisanın yap-
rakları” (2010: 26) olan kelimeler de de-
vingen bir karaktere sahiptir. Aynı in-
sanlar gibi doğar, büyür, gelişir, değişir 
ve hatta ölürler. Kitapta ifade edildiği 
üzere “[K]elimeler, toplumun yaşadığı 
hayat tarzının takipçisidir. Hayat tarzı 
değiştiğinde kelimeler ya yok olurlar ya 
da farklı anlamlar kazanarak yaşamaya 
devam ederler” (2019: 25). Elbette ki 
sürekli devinim ve gelişim hâlindeki 
dünya, velut bir mekândır. Her geçen 
gün yeni düşünce, kavram, olay ve ol-
guların ya da muhtelif icatların ortaya 
çıkışına ev sahipliği yapar. Bu durum 
da, onları karşılayacak yeni kelimele-
rin doğumunu müjdeler çünkü dil bili-
min “[D]ilde yalnızca ayrılıklar esastır.” 
(2019: 281) ilkesi gereği, “farklı ya da 
yeni olan” daima isimlendirilir. 

Kitapta dikkat çeken noktalardan biri 
de “kültürel alıntı” meselesidir. Akar; 
bir dilde hangi kelimelerin öz, hangi 
kelimelerin alıntı olabileceğine dair çe-
şitli ipuçları paylaşır. Ona göre diller; 
insan bedeni, renkler, sayılar ya da ak-
rabalık ilişkileriyle ilgili kelimeleri ken-
di söz varlığı içinden oluşturur. Bu tür 
kelimeler, ana dil kullanıcılarının içine 
doğdukları dünyayla ilk temaslarından 
itibaren ürettikleri temel dayanaklar-
dır. Bu yüzden bunların kültürel alıntı 
olma ihtimali zayıftır. Ayrıca Akar, top-
lumların sosyal dokusunu gösteren ak-
rabalık adlarının Türkçede zengin bir 
söz varlığına sahip olduğunun da altını 

çizer: “Amca, dayı, yenge, hala, teyze, 
yeğen, elti, enişte, görümce, baldız, to-
run… gibi her biri ayrı bir akrabalığa 
işaret eden bu söz çeşitliliğimiz bir-
çok dünya dilinde yoktur.” (2019: 260) 
Türk dilindeki renkler için de Akar şun-
ları kaydeder: “Türkçede renkler, aynı 
zamanda yönleri ve iklimleri de belir-
tirler. Örneğin kara kuzeyi, ak batıyı, 
kızıl güneyi, sarı da doğuyu gösterir.” 
(2019: 310). 

Timur’dan edgü’ye, esrük’ten dünür’e, 
tamu’dan otacı’ya, taşra’dan ayol’a, top-
lam iki yüz kırk sekiz kelimenin eti-
molojik serüveninin yer aldığı kitabın 
dikkat çekici özelliklerinden biri de 
edebiyatla kurduğu yakın ilişkidir. Ke-
limelerin sergüzeştlerinin anlatımın-
da Halk ve Divan şairlerinin eserlerine 
başvurulur. En başta Yunus Emre ol-
mak üzere Pir Sultan Abdal, Karacaoğ-
lan, Âşık Veysel gibi Halk şairlerinden; 
Nesîmî, Zâtî, Muhibbî gibi Divan şair-
lerinden ve Niksar, Denizli, Şanlıurfa 
gibi birçok yörenin türkülerinden ya-
rarlanılır. Edebiyatla kurulan bu ya-
kın temas, kitabın dilini estetik açıdan 
zenginleştirmenin yanı sıra, onu farklı 
disiplinlerdeki kişiler tarafından daha 
ulaşılır bir konuma getirmiştir. Ayrıca 
kitabın sadece edebiyatla değil, sosyal 
bilimlerdeki diğer alanlarla da temasa 
geçme isteğinden söz edilebilir. Akar’ın 
belirttiği üzere, “Türk dilinin köken 
araştırmaları yalnızca dil bilimcilere 
değil, aynı zamanda sosyal bilimlerin 
diğer alanlarına da katkı sağlayacak-
tır. Bu alanlardan biri de sosyolojidir. 
Türkçe kelimelerin oluşturulma bi-
çimlerinden, onu konuşan toplumun 
sosyolojik yapısını anlamak mümkün 
olacaktır” (2019: 137). Farklı alanlar-
daki araştırmacıları birlikte düşünme-
ye davet eden bu sözler, disiplinler arası 
çalışmaların desteklenmesi açısından 
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değerlidir. Buna belki de en iyi örnek 
“düğün” kelimesidir:

“Kültürel derinliği olan Türkçe sözler-
den biri de düğündür. ‘Düğün’, Türk-
lerde iki insanın evlenerek bir yuva 
kurması yanında, toplumsal bağları 
güçlendiren önemli bir kurumdur. 
Evlilik sayesinde farklı iki aile birbi-
riyle akrabalık bağları kurmaktadır. 
İşte düğün kelimesi de tam olarak bu 
olayı anlatır. düğ- ‘bağlamak’ > düğün 

‘İki insanı birbirine bağlama töreni.’ 
dünür (< dügür) kelimesi de aynı şe-
kilde birbirine bağlanmış akraba an-
lamına gelir. Kelime düg- fiilinden 

-ür isim yapım ekiyle oluşturulmuş 
kültürel bir sözdür.” (2019: 112)

Düşünen Türkçe; gerek merkeze aldığı 
kelimeler üzerinden bir etimolojik se-
rüven sunması, gerek okuru dil ile dü-
şünce arasındaki girift ilişki hakkında 

düşünmeye çağırması, gerekse de fel-
sefe, edebiyat, sosyoloji gibi muhtelif 
disiplinlerle temas hâlinde olması açı-
sından dikkat çekici bir eserdir.

Kaynaklar
Ahmet Haşim, “Kelimelerin Hayatı”, Bize 

Göre / İkdam’daki Diğer Yazıları, (Haz.: İnci 
Enginün - Zeynep Kerman), Dergâh Yayın-
ları, İstanbul 2010.

Akar, Ali, Düşünen Türkçe, Ötüken Yayınları, 
İstanbul 2019.

Cansever, Edip, “Mendilimde Kan Sesleri”, 
Gelmiş Bulundum, YKY, İstanbul 2017.

Langton, Rae, “Descartes’ın Meditasyon-
lar’ına Bir Çalışma Rehberi”, Batı Felsefesi 
Klasikleri Edisyonu, 2005, s. 1-37. https://
acikders.tuba.gov.tr/file.php/110/calis-
mamateryalleri.pdf

Saydam, Barış, “Sen Aydınlatırsın Geceyi: 
İnsanlığın Tragedyası”, Hayal Perdesi, S 34, 
2013, s. 6-10.


