
Kurgu Dergisi
S: 11, 77-110. 1992

«D'ILLERI VAR BIzIM DILE BENZEMEZ»

Yrd. Doç. Dr. Turhan BARAZ

Dil, bildiğimiz gihi lletlşlrrım ortek aracı, yani hepimizin dili.
Hangi görevi sürıel'ÜrÜiyor olursak olalım, ıkonu hepimizi ilgilendiriyor.

Dil, toplumsal değişimden etktlenen önemli kururnlardan biri.
Toplumernuzda Türkçentn özleşrneamden yana olanlarla Osmaniıca

ya dönüşözleminde olarılar ara'sıındaıkiçatlişmalar son yıllarda 'ka
muoyunun gündemine fazlaca giremiyıor. Çürskü Türkçenin birçok
alanda yetersiz olduğu genel yargısı giderek Ya'~glnla'Şı·yor.

iBu nedenle yazımın başmda Türkçenin anlatım olanaklarından,

gücünden ve zenginlilk kaynaklartndan söz etmek istiyorum. Dilimi
zin içinde bulunduğu acı durumu örneklerneye geçmeden önce, bu
açıklarnanm gereğine inanıyorum. Sözü «!Bu olaneklan olan bir dil
nasıl olur da bugünkü durumagetirilir?» demeye getirmeık lstlyorum,

Türkçe soneıkli bir diL. Bıu özellik 'kıilkierden yeni sözcükler tü
retmeolanağı sağlar: Türkçe Sözlük'ten örneğin göz kökünden tü
remiş yeni sözcüklere bakalım: 250'y.e yakın sözcük görebiliriz.

Dilimizrdeki yüzlerce !kıökün böylesi sözcük türetme ol'anağı ol
duğunu düşünmenizi isterim.

Ayrıca ıkıöıklere eıklenen eıklerindeher birinin bir değil birçok an
lam boyutu olduğıunu düşünmelialnlz.

Şimdi de eklerln köklere değişilk anlernlar katması özelliğini

örnekleyeltm:
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- den eki . Zaman kavramı olııştınur:

Erkenden yola 'ÇI1ktık./Önceden sizi uyardık

.~aynaık ve yer gıÖsterir:

Her kitaptan yararlan/Turşudan alır rmsın?

· Neden sonuç lllşklsl gö,sterir:
Sı'caktan uyuyamıyoruzjKorkudan titriyordu.

· Madde kavramı lçerlr:
Gönülden bağ,lılık/Tunçtan heyıkel/Candan dost

· Karştlaştırma kavramı oluşturur:

Pamuktan yumuşak/Ondan zekl/Slzden kısa

- !ilke'ki . Yer adı belirtir:
zeytinlik,çayırlık,kömürlük

· Nesıne adı yapar:
kulaktık. gıö'zlük, ağızlık

· Topluluk adı belirtir:
ıgençlik, TürklÜ'k

· Adlardan sıfat türetir: .
günlük, yıllık, dolmalık, klralık

· Soyutadlar türetir:
!benlik, Mçlıik

· Meslek adlarryapar:
doktorluk. dişçilik, öğretmenlik

- ler etki . Topluluk ve genellerne 'kavramı katar:
Anıkaralılar, Fransızlar, köylüler

· Aile kavramı yansırtıır:

Barışlar, dayımlar, Haikanlar
· Saygı ve benzerli'k kavramı bildirir:
Namılk Kemal'ler. Fatilh'ler, Mustafa Kemal'ler...

· Benzerlik kavramı oluşturur:

Bizle,r (lbizimgilbi olanlar), Sizle,r
· Abartma anlamh sözcükler oluşturur:

Blr bahçeleri var/IBir zamanlar biz de ge,nçtik.

Dilimizde bu tUr örne'kleyelbileceğimiz pek çok ek var. Bir araş

tırmaya giöre kimi eklerden türetilerı ~akla'şıık- sözcük sayıları şöyle

belirtiliyor:

-mak eki 3900
-lı elki 1700
-Iık eki 1600
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-al eki 850
-sız elki 700
-ma eki 500

Türkçenin anlatım clanaklanyla, zenqlnllk kaynaiklarıyla tamşma

yı sürdürellm:

Zaman zaman, hiç değilıse kendi kendimize sorduğumuz bir so
ru vardır: Türkçe gerçeıkten zengin mi yoksa yoksul bir dil mi?

Bir yargıya ulaşmaniz lçln önce ölçütleri bilmeniz gereıkiyor.

Birçokları sözcük saylısını,sıöz dağarcığım i ölçüt olarak seçerler.
Onlara göre sôzqellşt çeviri yaparken ıkimi soyut kavramlar Türkçe'
de ka'r:şılığını bulamamaıktadır... Hem ingilizce Sözlük yerinden kalk
mayacak kadar a,ğırdır, büyü,lctür... Oysa Türkçe Sözlük? ..

Bir dil'in söz dağarcığı o dilin zenginliği ya da yoksulluğu ko
nusunda teık başına bir ölçüt olamaz-. Sözcükler niceJilk yönünden
karşı iaştı rı lamaz.

Kuşkusuz yıüzyıllar boyu bilim ve sanat alanında değerli ürünler
vermiş uluslarm dillerinin gelişmiş bir dil halıne gelmesi doğaldır.

Örnelkse kültür dili diye anılan Fransızca. ingilizce, Almanca, [tal
yanca... gibi diller. Ama hemen eıklemeliyim, söz dağarcığının geniş

liği bir dilin anlatım gücünün yüksekliğine kanıt olamaz. Darlığı da
dilin yıoksıulluğUlnun kanıtı değildir. öte yandan kültür dillerinin bir
çoğunda, örneğin ingiliZlcede Yunanca, Latince, Fransızca kökenli
kavramların sayısı da azımsanmayaca,k boyuttadır..; '

Burada sorun dilin anlatım gücünde düğıümlenme'ktedir. Fakat,
şu sözcük sayısı, söz dağal'Clğl ölçütünü bir de ben denernek istiyo
rum:

Dilimizin en büyürk ernekçlal, ustası Ö. Asım AKSOY'un 42 yıl

Iıkçalışmalarının ürünü 1(1935-1977) olan 8 cilt Tarama Sözlüğü ile
12 cilt Derleme Sözlüğü'nü bilirsiniz.

Tarama Sözlüğünde, EdeblyatırnrzınJlk yazılı ürünleri olan Orhun
Yazıtları'ndan başlayaraık tüm yazı 1,1 ürünlerlrnlzdekl Türkçe sözcük
ler toplanmıştır. Örneğin yanıt, yazık, us gibi sözcükler 7.-8 nci yüz
yıllardaki ilik yazılı ürünlerden bugüne aktarılrmş:

.IBk'kez gönül yııktın is-e•••Ben gelmedim dava için
Benim işim sevi için'.
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Kez, sevi sıöz'oüıkleri de 13. yü~ıldan Y. Emre Dlvam'ndan bug'Ünlere
ulaştırılımış.' .

Derleme Sözlüğü de Anadolu'da gelişen Türkçenin halk dilinde
halk ağızlarındatki zengin karşılılklarının derlenmesinden oluşmuştur.

, Sözgelişi Rumca anahtar yerine açar, açacak. aÇlkl
FaJ'lslça ayna yerine bakacak, gözıgör,

ıyÜ1Zlg1Ö'J'1g'Ü, kılılklık

Avdmlanrmzın ya'bancı tıp kitaplarından aktarıp dile yerleştirdik

Ieri hastalık adları hajk dilinde hastalığm beliJ'lgin niteliğinden ya
rarlanılaralk adlandırılmıştır:

difteri - - -~ kuşkuyruğu (Seylhan)

varls - - -~ ordubozan (Erzincan)

zatürcenp- -~ terletme (Antalya) vurgun (İçel)

yanıkara (Samsun)

romattzma -~ yel (Denizın kuruye,1 [Erzurum)

kolers - - -~ kirli paçavra (Erzurum)...

Şlmdl şunu söyleyebiliriz: ıSir dildeki sözcük sayısı o dilin zengin
ya da yoksul sayılımasıının nedeni olamaz. Yine de bu ölçütü kulla
narak bir yaJ'lglya varmaleta kararlı iseniz Talıama ve Derleme Söz
lüklerini de Türkçe Sözlük'Un üzerine 'kıoyımalıısımz ... Artjk başka dil
lerin sözlükleri ile Türkçe Söızlülk'ü nlcellk yönünden karşılaştırabl

lirsiniz.

Bir dilin zenginliğini o dilin anlatım gücü belirler. Bu nedenle
dilimizin anlatım gücünü belirtenörneikleri sürdürellm:

Sözgelişi Türkçedeki renk adlarını düşünelim:

yavruağzı -gül1kuruSlu - camgıobe'ği - suyeşili - gece mavisi 
limon kÜifü - yanardöner - ,güvercinboynu - 'kumrug'öğ'sü - ördek
başı - baklakın - delialacası - çlnqenepembesl - narçiçeği 
ayvasarısı - eibemkuşağı - ıkaryağıdı - tavşankanı- akşarnqüneşl - 
kavuniçi - vlşneçürüğü - kahverengi - külrengi. ..

Baş/ka hlçblr 'dilde bu ölçüde zengin renk adı yok. Doğan AK·
SAN'ın bellrtmeslyle «Başka dilleri kullanan uluslarda, renk körlü
ğ1ü mü var?- kuşlkıusuna kapılaibilirsiniz.

Türkçedeki akraba adlarının zenginliği de başka dillerle karşı

laştmlamayacak ölçüde şaşrrtıcıdır.
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ana - sütanne - nine - dede - büyüıkıbaba - hala - teyze ......
yenıge - üveyanne - amca - dayı - hanımanne - babaanne 
yeğen- elti - anneanne - ağalbaba - birader - kayın - baca
nak - baldız - ağabey - kaynana - albla - bü~ükanne - kayın

birader - kaynata - enişte - kayınço - 'kardeş ...

Deyimlerirniz de dilimizin anlatım gücünün en önemli 'kanıtıdır.

Örneğin soyut blrkavram olan ..öfke» yi anlatan deyimlere bakın:

ağzına geleni söylemek -alev kesllrrıek - ateş almak - ateş

püskürrnek - barut kestlmek - beyni atmak - kafası atmak 
cinleri başına toplanmak - lfrlt Olmak - kan başına uğrama,k 
kan beynine sıçrarnak - köpürrnek -ıkudul'malk - kipIere binmek
dinden imandan çıl~malk - ayranı kabarmsk - gözü kızmak - ka
fası kızmaık - gözleri dönmek - gözü dumanlanmak - kafası dön
mek - parlamak - diş gıcırdatırnak - dudak sarkrtmak ..;.... pire için
yOl'gan yakmak - .gözlerini devinmek - kalkıp kalkıp oturrnek 
ıkaşlarını çatımak - barut gibi - flşek ıgibi - burnundan düşen

bin parça - çatık yüz - bam teline basmak - kanına dokunmak...

Sözün burasında dilimizin en önemli zenginlilk kaynaklarından ata
sözlerini de özelllkle belirtmeliyim. Atasözlerlmlzlakoskoca bir ya
şam gerçeğini kısa, çarpıcı ve yoğun bir biçimde anlatmıyor muyuz?

,
Anlatmak istediğimiz lkavramı daha güçlü belirtmek istediğimizde

başvurduğumuz ikilemeler de dilimizin zenginlik kaynaklanndandır:

iri yarı, deli dolu, kıpır kıpır, açık saçık, çolukçocuk, iyi kötü, yırtık

pırtık. .. gibi.

Köklü bir şiirgeleneğinesahip Türkçenin karşılaştırma, benzetme,
eğretileme gibi söz sanatlar.; eşanlamlılık, eşseslilik ve çokanlam
Iılıik gibi anlam özellikleri dlllrnlaln anlatım gücünü gösteren sayısız

olanaklar değil mi?

Bütün bu örneklerden sonra şu yargıya ulaşabiliriz:

Dilimizin anlatım olanakları insanlar'ın bütün düşünce -ve duygu
evrenini yansıtebllecek zenqlnllktedlr. Yazıık ki bu olanaklardan gere
ğince yararlanamıyoruz.

Batı dillerindeki kimi 'kavramların Türkçede :karşılııklarını bula
mayanların iki sorunu vardır: Ya şimdiye değin dilimizin sözünü et
tiğimiz anlatımgücünden habersizdirler ya da zihinsel yorgunlukları

vardır.
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'Bu güzel dili hem sesletim hem de 'kurallarına. özelliklerine uy
gun olarak kullanma yönünden YOl~sullaştıran bizleriz. Dilimizin gü~

_zelleşmesini Istemeyen .dış mih,.klar- a değil TüJ1kçeyi. Türklere
öldürtüyoruz.

Şimdi, yazımıın amacını oluşturan bölüme geldik. Burada dili
mizin özelliklerine, kırrallarrna uygun olmayarı ve çok sılk rastladığı

mız anlatım' bozukluklaırına değinmek isti1yorum.

DO~RU ANLATIMIN ÖNEMi

Kiımrıerine görtil doğru ve güzel yazma, konuerne öğrenilemez.

Bu, Tanrı v'eJ1gisidlr, özel bır yetenek gere\Qtlrir. Falih Rı~kı ATAY,
böyle düşünenierin yanıldılklarını bir yazısıında bakın nasıl açrklıyor:

.Düşünd'üğünü ve dUlyduğunu karşısındakine derli toplu anlatabilmek
ne bır meslek ne de bır sanaetir. Bu. ortaöğretlmden geçen her va
tandaşm yapması g·ereken ve yapabileceği bir ş-eydir. Hikaye yaz
mak bir sanattır; faikaıt dün akşam başından ge'çeni anlatabilmek bir
sanat değildir.- Bu doğrudur. Elbette düşündüğümüzü derli toplu,
açık anlatma bir sanat değildir.

Dil ve anlatımla ilgili becerllerlmlzln gelişmesi', yalnızca belli
amaçlara ulaşmak için değil, yaşamımızın bütününde önem taşır. Bu
nedenle özenle çalı'şımaya,çekileoelk zahmete değer.

Öyleyse ne yapmamız gerelkir? Hemen söyleyelim:

Sözlü- ya da yazılı anlatımda başarılı olmak lçln kuralları öğren

mIş elmek yetmez. Bu bllqllerlrnlze uygulamalarl'a Işleri-Ik ve can
lılık ikazandırma Iıyız. Yazaııken uzun uzun düşünme, en uygun sözü,
biçimi bulmak için yazılanları değiŞltirme olanağı vardır. Konuşur

ken uzun uzun düşünmeye zairıammız yoktur. Bu yüzden, özellikle
~onUışurtken, Istemeden de olsa kimi yanlışlıiklar yapıyoruz, Bu tür
anlatım yanlışlarım düzeitmede sıztere y'aııdırncı olmak amacıyla en
sıık karşılaşılan anlatım bozukluklarını örneklerle gıöstererek. bunla
rın doğru blçlrnlerlnlbellrtmeye ça!ı<şacağız.

Anlatım yanlışlarının bir bölümü sözcük dU'zeyindedlr. Sözcük
düzeyinde yapılan bu yanlışları şu başlıklar altında toplayaibillriz:

• Yapıları yanlış olan sözcülkler

• Birbiriyle kanştınlan sözcükler

Gereksiz sözcükler
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• Yinelemeler
• Gereksiz yardımcı eylemler

• Çelişen sözler

Şimdi bu kümelendirmeyi ıkimi örneklerle tanıyalım.

YAPILARI YANlıŞ OLAN SÖZCOKLER

Sö~cÜfklere yanlış ekler ya da sözcükler eklenerek bu tür yan
hşlar ,Yapılı:r.

Şu örneklerde olduğu gibi:
i

• .Zevlklerlni yeterince gellştirebilmem'iş Ikişilere 'sanatıngereğinl

anlaternazsımz.» cümlesinde .ıgeliştirememlş» IsözcQğ'Ü!kullanllma

Iıydı.

• .Fatma Hanım. ıkiomşusıu gelince işinden ahkoyulmuştu» cümlesin
de -alııkioyulmu.şıtu»sö1zcüğlÜ olmalıydı.

• .Çocukların ·eğitiminde onlara hoşgörülük de kazendirılrnalı.» cüm
lesinde "hoşgörülü olma özelllğl» ya da -hoşgörü .. sözcük grubu ve
sözoüklerlnden birinin Ikullanıım i doğru olurdu,

• .Ürüınlertmizi dış ürünler karşısında pahahlatmak için çalışmalar
sürdürülüyor.• cümlesinde -pahalılaştırmsk» denmeliydi.

• .iBelediyenin ekmek fiyatlarını ucuzlaştltacağı blldlrlldl.» cümle
sinde .ucuzlatacağl»sö2!Cüğü !kullanılmalı~dı.

• .Çevremizi elbirliğiyle güzelletmeye çalişalsn.» cümlesinde .gü
zelleştirmeye»sözcüğ,üoturdu.

• .,iki ülke arasmda heııhangi bir sürtünmeye 9·erek yoktur.• cümle
sınde .ısürtüşmeye. 'sözcüğ!Ü lkullanılmal~ı.

BIRBIRIYLE KARıŞTıRıLAN SÖZCÜKLER

'Bu tür yanlı"lar sesçe birbirine yakın sözcüklertn karrştınlena

arndan doğar:

~ .Sigarayla al1kiolün sağlığımız açısından etkileri arasında bazı ayrı

cahklar vardır.• cümle'sinde -aynlılk» iSÖ2!CÜğÜ kullarulrnalrydı.•Ayrı

cahk. sözcüğü -başkalarından ayrı ve 'Üstün tutulma durumu» (Im-
tiyaz) anlamındadır. \
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Buradaıki ıkullanımı yanhştı.

• -Çekimserl'iği yüzünden en haklı olduğu konularda bile konuşmaz.

cümlesinde -çeklmserllk- yerine -ıçeikingenlik» denmeliydi.

, -Eşanlamlı sözcükler arasında. Ikü1çü,k de olsa, anlam yönünden bir
ayrıntı vardır.» cümlestnde «aynntı» yerine -ayrım» olmalıydı.

• -Meclls Başıkanı'nın koneşmaeı bütün ülkede olumlu tepkiler ya
rattı.» cümlesinde «blr olaya, birgüce karşı olan ıgeri tepmevanla
rnındakl -tepkl» yerine-etlki» ,sıözcüğü ı~ullanılmalı~dı.

• -Kltabm yeni harflerle basılıp yayınlanmasına karar verlldl.» cüm
lesinde «Iletişlm araçlanyla yayılan haberler, bilgiler» anlamında'ki

i

-yayın» IS1ÖZCÜğ'ü yerine -yayıma işi» anlamındaiki -yayım» 'sıözcüğü

uygundur.

• -Çiçek hastalığına yaikalanan 'çocuğun bütün vücudunu küçük ya
ralar kapsamıştı.» cümleslnde -içine almak» anlamındaki -kapse
mak» sözoüğü yerine «yüzeyini örtrnek- anlamındaki -kaplamak- söz
cüğünün kullanımı doğrudur.

Örneıkler '90ğaltllabilir. Aşağıdaıki cümlelerde koyu dizilen söz
cüklerin yerine uygun olan sözcükler ayraç içinde belirtilmiştir.

• Evler birbirine yaklaşık olarak kurulmuştu. (yakın)

• Onları azımsayarak kendlrıl değerli ve 'önemli gıöstermek lstlyordu.
(küçümseyerek)

• Herşeyi yapabilecek değin 'kendini IgÜ'çl'Ü ibuliU'~or. (denli)

• O yıl Marmara'ya inanılmaz çoğunlukta balık alkını oldu. (çoklukta.
bollukta)

• lş yerinden öğretim durumunu 'gösteren bir belge istediler.
(öğrenim)

Sözcüık seçiminde çok dikikatli olmalıyız. Kullanacağımız söz
cüğün anlatmak istediğimizi karşıtarnasma 'özen gıöstermeliyi,z.

GEREKSiZ SÖZCÜKLER

Anlanmın gücünü azaltan ya da anlatım bozukluğuna yıol açan
etkenlerden biri de eşanlamlı sözcükleri aynı cümle içerisinde bir
liikte kullanmaktır. StÖzü gereı~iz yere uzattığı için bu tür 'kullanım-
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lar anlatımıngücünü azaltır; söylenenin ıkolayca kavranmasuu önler.
Öteki yanlışlar giibi 'bunlar da sözcükler) seeerken anlamına gıöre on
ları tartarak, değerlendirerek ı~ullanmamaktan kaynaklamr. Bu tür bir
yanlışlığı gidermenin ya da düzeltmenln somut ölçüsü şudur: Söz
cuk atıldığınıda anlamda bir bozulma ya da daralma olmuyorsa ge
rekslzdlr, atılmalı; oluyorsa 'o sözcuk ya da sözcük öbeği gereklidir.

Aşağıdaki cümlelere bu yönden bskahme

• Elindeki mevcut bütün olanakları kullarıacakmış.

· Onda aradığınız her türlü antfka mevcut bulunmaktadır,

• 4 Aralılk 1955 senesinde onra yazdığı mektubun bir kopyasırn ve
örneğini hali ssklryor.

• Soğuk sıfırın altında eksi otuz derecedeyıken bu odada uyunrnaz.

• 1944 ila 1946 yılları arasında bütün memurların hepsine aynı yar
dım yapıldı.

• Gökyüzünden inen beyaz ıkar tanelerini okşarcasına süpürüyordu,

• Somutgerçeklere değindi.

• Kısaca blr şey özetleyeblltr miyim?

• Hk müziğe başladığım zaman enstrümanımdan korkardım.

irk iki cümlede mevcut sözcüğü 'gereksi~dir. Atıldığında cümle
nin anlamında bir bozulma ya da daralma olmaz, Çünkü ilk cürnlede
«elindeki» 'sözcüğünün anlamında «mevcut» anlamı vardır; 'iıkincisin

de de «bulunmaktadır» sözcüğü «vardır» demektir. Üçüncü cümlede
senesinde sözcüğü gerelksi~dir, atılabilir. Gün, ay, yıl verllrnlştlr.

Öte yandan bu cürnlede kopya ve örnek sözcükleri de aynı anlama
geldiği için birisi atılabilir. Cümle şu blçlrnde kurulur: .4 Aralık

1955'te ona yaZ!dığl mektubun bir örneğin! hala saklryordu.»

Dördüncücümlede sıfırın altında sözcük öbeği ile eksi sözcüğü

aynı anlama geldiğinden. birinden biri ,gereksiZidir. Atıldığında an
lamda bir değişme olmaz: «Soğ'Uk eksı otuz derecedeyken bu odada
uyunmaz» 5. cürnlede de ili, başlayan yıl ile son bulan 'yıl arasında
«den... -e değin» anlermvla.kuliamlrmştır. Bu nedenle ili gereksiz
dir. Ayrıca cümlede memurlar sözcüğü çoğulolarak ıkullanıidığına ve
bütün sıfatıyla belirtildiğine ıgöre hepsfeözcüğü gereksizdiratılabi

lir: «1944-1946 yılları arasında bü,tÜın memurlara aynı yardım yapıl

dı»... gibi. Yine örnelkIediğimiz 6. cümlede beyaz sözcüğü gereksiz-
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dir. Karın rengini belirtmenin 'gereği yıOıktur. 7. eümlede Ise gerçek
kavramı somutluğu da lçerdlğl için somut sözcüğü ıgere~si~dir. 8.
cümlede de özet 'kavramı ile kısaca isıö~cü,ğünün birlikte ıkiul\anılması

yanlıştır. Özet zaten kısa kavramını içerir. Sonoümlede de aynı bi
çimde ilk kavramını başl,arnak Ikavramı içenmektedir. Ilk sözoüğü Q'e
rekisizdlr.

yiNELEMELER

Bir kavramı karşrlayan sözcüklerin eski ve yeni olanlarınıı cüm
lede bir arada 'kullanma özelllğ! de anlatırnda sılk ıkarşılaştığımız yan
Iışlardandır. Bu tür yanlışlar anlatırnın durul'uğunu bozar.

• Komşular, güç ve müşıkül 'zamanlarda daima yardrrnlaşrnalıdır.

· Çetin ve zor sorunlar ancak [böyle çözümlenlr,

• Sözlerime sen verirken hepinizi ,say'gı ve hünmetleselamlarım.

• Günleri çok hoş, mesut, mutlu ve iyi ge'ç'eroi.

• Gençlik kuruluş ve teşkilatlan 'gençliğe 'katkıda bulunmaktadır.

• Suçsuz yere iftiraya uğradım.

• Bu soruna ünl'ü,s'osyıolog ve toplumbilimciler eğildi.

• Eğitimde bazı nke ve prenslolere ıuyımalıyız.

• Ozan en çok hürriyet ve öıJgürlük -korıusuna değinır.

Pür neşe dolu ıkimseydi.

Kitabı okuduktansonra kendısine geri iade ettim.

• Büyük bir ekserlyetle kanun 'kabul edildi.

• Onun durum vaziyetini inceleyelim.

• i,ki yılhk zorunlu meoburiyetle doğıuya gitti.

· 9 Ila 17 arasmda...

• Birlik ve bareberJiık tçlnde Ibulunmalııyız.

• ,Bu konuya da yeri ,gelince yer vereceğiZ.

• Kendini düşünen egol'st insanları servımem.

• Arkadaşıma tesedüfen rastgeldlırn.
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• Drş lhracatırnız rekor düzeyde.

• Belediye. otobüs durak yerlerini artırdı.

• Üçlü trlonun 'konserl muhteşemdi.

• Yetkililerinkionuya ilgi ve alaka gıöstermeleri gerekir.

Buörnelkler çoğaltılaibilir. Örnek cümlelerde aynı anlamı karşı
layarı eskl ve yeni sözcüklerin yanısıra yaibancı sözoükle Türkçe
ıkarşılığımn birlikte Ikullanıldığını gördünüz. Kimi ömekcümlelerde
de ısözoü'ğün kapsamında 'bulunan anlam, ayrı bir sözcükle yeniden
bellrtllerek yinelemeler yapılımıştır.

GEREKSiz YARDıMCı EYLEMLER

Dilimizde klm! ad soylu sözcüklerl etmek. olmak yardımcı eylem
lertyle birlikte eylem görevinde kullanırız:

Hasta elmek, telefon etmek. yardım etmek, rica etmek, iyi 01
mak .. gibi

Günümüzde etmek, elmek yardımcı eylemlerinin yanı 'sıra yap
mak, bulmak eylemleri de yardımcı eylem gibi kullanılryor. O zaman:

etki etmek, etki y'apmak sözleri etkilemek yerine
istekte bulunmak sözü istemek "
kuşku etmek kuşkulanmak "
başvuruda bulunmaık " başvurmak "
,duyuııu yapmak "duyurmak"
umut etmek ii ummak, dilernek, yerlne

kullanılıyor. Oysa, bu yar.dımcı eylemler yertneeöecüklertn eylem
olanlanm jarllanrnak, dilimizin zenginliği ve doğru kullanım açısm

dan hem tkıolay hem de daha uygundur.

Örnekleyelim:

• Son 'günlerin en çok istek alan parçasınıçall'yoruz. (istenen)

• Üyeler, bu konuşmaların toplantıdaıkileresaygısızlık teşkil ettiğini

söyledl. (olduğunu)

• Şunu da ifadeedeyim ki... (beltrteylm, ibelirtmeliylm)

Bu yıpranmış ve kalıp söz niteliğindeki anlatım özellikleri dili
mize 'gerekenözeni ,gıösteıımeyişimj.ııdenıkaynaklanıyor.
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ÇELişEN SÖZLER

Bu gruptaki anlatım yanltşlarmı kendi içinde bölümleyerek tanı

yalım. Sözcük seçerkenözenli olmalıyız ama özentili olmamalıyız.

Kimi sözcüklerin Tür1kç~ karşılıklarını, düşünmeden, yerinde kutlar»
mazsak anlatım yanlışlığı yaparız. Çünkü bir sözcüğün dlllrnlzdeki
Türkçe karşılığı onunla 'bütünüyle örtüşmeyeblllr, sözcüğün yan an
lamı arılanlmak Istenmlş olabilir:

• Çağdaş uyg'arlı,k düzeyine erişmek içineğitimsorunlarımızı çöz
memiz koşuldur.»cümlesinde «şart» sözcüğünün yerine 'kullanılan

«koşul» sözcüğü yanlıştır. Bu cümlede «şart-ın yan anlamı olan «ge
rekli» sözcüğünün ,kullanılması doğru olurdu.

• «Türklye'nln milli meselelerinde partiler hiçbir ayrıcalık 'gösterme
rnlştlr.» cümlesinde de ayrıcalık «imtiyaz, başkalarından üstün tu
tuluş» anlamındadır. Oysa «fank, ayrılık, ayırım» denmek isteniyor.
Aşağıdaıkiörneikleri inceleyelim:

• «Sanatçıların konuya olumlu yaklaşmadığını savunan konuşrnacısöz

lerine şöyle devam ·etti.» cümlesinde «bir saldırıya ya da bir düşün

ceye karşı olan davranış» anlamındaki «savunma» sözcüğü yanlış

seçilmiştir. Burada «öne süren», «belirten» sözcüklerinin kullarunu
doğru olurdu.

• Bu hastahk, zavaılının yatağa düşmesini sağladı.» cümle'sinde «sağ

lamak» sözcüğü yerine «... neden oldu» derıeblllrdl. Çünkü «sağla

mak» sözcüğü «olumlu sonuca ulaşmak» anlamında düşünülmelidir.

istenmeyen durumlar için 'kullanılması yanlıştır.

• Böyle davranmalkla fayda değil zarar sağladan.» cürnleslrıde de
aynı yanlışlık söz konusudur.

• «19 Şubat 1949 yılında doğmuşum.» cümlesinde «yılında» s'özcüğ'Ü

nün kullanımı yanlıştır. Tarih, ay ve gün olarak belirtildiği için «günü»
ya da «tarihinde» dernek ,gerekirdı'

• «Sanatçının 'ölüm yıldönümü kutlandı.» cümlesinde «olumlu dumm
lar, olaylar» ile ilgili kullarulması gereken «kutlama» sözcüğü yan
lış kullanılmıştır. Cümle «Sanatçıölüm yıldönümünde arnldı.» 'biçi
minde olmalıydı.

Aşağıdaki cümlelerde belirtilen sözcükler,gelişigüzelbir blçlrn
de, herhangi. bir tartımdange'çirilmeden seçilip kullanılmıştır. Bu
nun için de anlatım bozukluklarına düşülmüştür.
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• Öyküde klşllerln karşılaştığıkimi tehlikeli durumlar merakmuz!
kamçılayacak bir blçlrnde sergUen.iyor.

Romanımızın hızlı birgelişmegösterdiğini savunıacak değilim.

Uzunsüre yattığı için saçları blr hayli büyümüştü..

• Aldığı ilaçlarla iyileşmesi şöyle dursun, hasta onarılmaz bir duru
ma düşmüştü .

• Böyle mevsimsiz ve aralıksız yağan yağmurlar fayda yerine zarar
sağlamaktadır.

• Güvenilmez biri, diye ünlenlşlnl o olaydaki tutumuna borçludur.

ilk cümlede sergilemek sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır.

Çünkü «sergileme» «bir şeyl tanıtmak herkesin görebileceği bir yere
yerleştirmek ya da asmak» anlamına gelir. Bu anlamdan da anlaşı

lacağı gibi sözcüğün nesnel bir çağrışımı vaııdır. Örneğin bir resim
ya da fotoğraf herkesin görmeısi, tanıması amacıyla bir yere asıla

bilir, ama ..tehlikeli durumlar» için aynışeyi düşünerneylz, Oysa
..,tehlilkeli durumL.ar»sergilenmez, anlatılır, yansıtılır, dile getirilir.

ikinci cümlede de savunma sözcüğü anlam'ına göre doğru kulla
nılmamıştır. Sözcüğüngenel dilde iki anlamı vardır: «Bir saldıriva kar
şı korunmsk-, «bir savı, başka bir sava karşı söz ya da yazıyla des
teklernek, ondan yana olduğunu bellrtrnek.» Örnek oümlede sözcük
bu iki anlamda da kullanılmamış. Oysa burada savunma yerine öne
ya da ileri sürme denmeliydi. Üçüncücümledeki yanlışlık da yine
anlarnca sözcükleri tartrnamaktan geli~or. Örneğin, büyümek sözcü
ğünde «lrlleşrnek, yetlşmek, ıgelişmek» anlamları kullanımına göre
varıdır ama uzamak anlamı yoktur. Kaldı ki saç için büyümek denmez
uzamak denir.

Dördüncü cürnlede de onarılmak 'Sözcüğü kendi anlamında kul
lanılmamıştır. Bozulen, ıkırılan bir fıesne ya da araç onarılır ancak
insan onarılmaz. iyilıeşmek anlamında kullarulanonmak sözcüğüyle

onarılmak sözcüğü kanştmlmış, Çünkü, ..elde edilecek bir şeyi olum
lu bir sonuca kavuşturmadır- 'sağlamak. Oysa örnek cümlede sağla

nan yada ortaya çıkan durum elde edilmesi istenen bir şey değil

dir. Burada sağlamak yerine zarıara yol açtı, zaJ1ar doğurdu, zarar
verdi deneblllrdl,

Son örnekteıki yanlışlık da yinesözcükleri anlamına ,gıöre, kul
lanmamektan kaynaıklanıyıor.insan ancek, kendisini iyi duruma ka-
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vuşturan birine karşı borçluluk duyg,usu duyar. Oysa burada sozu
edilen durum bunun tam tersidir:Güvenilmez blrl diye ünlenrnek.
Burada ünlenmek 'sözcüğünün olumlu, güvenilmez biri sözünün olum
suz olduğona ayrıca dikkat çelkici. Böyle olunca cümle şöyle kurula
blllrdl: -Oüvenilmez biri diye tanınması o olaydan ilerigelmektedir
ya da o olaydan 'sonra olmuştur... »gibi.

'Bu örneklerde sözcüklerin yanlış anlamda kullanıldığınıgöııdük

Oysa sözcüklertn olumlu, olumsuz kevramlan yansıtanlarınınçeliş

mesi sözcüğün ya da kavram alanlarının dışına taşılması anlatımı

bomıaktedır.

Anlam olarak ibirbiriyleçelişens·özcülklerin birliıkte~ullanıldığı

cümleleri ömekleyellm:

• Bizde bu 'soruna henüz hili birçözüm yolu bulunmadı.

• Bu çalışma !kıoşullarına ancak sadece üç ha'fta davanablld].

• Laf taşıyarak, aralarının bozulmasına o da bir katkıda bulunmuştu.

• Marmara'da ölmüş bir ıkadın cesedi bulundu.

• Güzel çekilmiş bir resim.

• Aşağı yukarı tam bir yıldır !gıörüşemiyoruz.

• Kuşkusuz bu gelen onun sest olmalı .

• Bu olaylar ilk acemiUk !günlerimde benim de başıma gehTüşti.

• Hiç beldemediğim' bir sürprizle karşılaştım.

Daha önce de 'Vurguladığımız 'gibi sözlü ve yazılı anlatırnda ba
şarılı olabilmenin ilik adımı doğru cümle ıkurabilmedir. Nelerdir doğ

ru cümlenin belirleyici özelllklerl? Hemen ibeiirtelim: Söylemek iste
diğimizi tam olaralk anlatıması, dinleyen ya da okuyanın onu kolayca
kavraysbllmest, değişilk blçlmlerde anlaşılmernaaı. içinde yer alan
her sözoü§ün anlamlı bir işlevi olması, daıha doğrusu dokusunda ge
reksiz hiçbir sözcüğü bartndırmaması. 'Bütün bunlara şunu da ekle
yebiliriz: Yerleşiık dllbllqls! kurallarına uyıgun, olması, anlatım ve
yapı yönünden bir dil pürüzü taşımemesı.

Kurduğumuz cümlelerln doğruluğunu nasıl sağlayabiliriz? Doğ

ru cümle 'kurma alışkanhğım nasıl kazanabtltrtz? Hazır bir reçetesi,
değlşrnez, şaşmaz kuralları yoktur bunun. Bununla birli'kte diyebiliriz
ıki, i~k i'ş kendimizi ve cümlelerimizi derıetlernektir. Özellikle de ya-

90



zılı anlatırnda cümlelerimizin üzerinde durup düşünmeltylz. Onları dil
ve düşünce 'Ylönünden değerl'endirımeli, bir pürüz varsagidermeliyiz.
Şimdi birlikte aşağıdaıkicümleleri inceleyelim:

• O beni inandır~ık .için biın türlü söz söylüyor, ben de bu sözleri
kuşkuyla dinliyordum.

Burada i'ki ayrı yargı var. 'Sözsöyleyen «o-dur. 'Dinleyen ise
«ben•. Dilbilgisi terimleriylesöylerısekiki ayrı yargının özneleri farık

lıdır, Bu nedenle birinci cOmlenin yüklemi söylüyordu olmalıdır:

• Yazar bu konuda pek çok ö~ vermiş, bunlrarı tartışmıştık.

ilık oümlede belirtilen yanlış bu oümlede de var. Örnek verıme

işini yapan, yani özne -yazar» dır. Tartışmıştık yıüklemin öznesi ise
-blz-dlr. Özneleri farklı olan buoümlelerin birleşik zamanları ortak
olamaz. Bu nedenle birinci cümlenin yüklernt vermlştl olmalıdır.

• Yakında tiyatronun onarımı bitecek ve çBilışmaya başlayacaktır.

B'l:' cümlede de iki yargı var. Bitecek olan, tiyatronun onarımı'dır.

Çalışımaya başlayacak olan ise tiyatro'dur. Ancak lklncl cümlenin
öznesi olan bu söecük ~ullanılmadığı için cümlede anlatım bozuklu
ğu yaratıyor. Doğrusu, ve ıbağla·cından sonra tiyatro s'özoüğ'ÜniÜ (öz
neyi) cümleye eklernekrlr.

• O gece ambar bekçisiinin tabancası belinden alınmış ve soyuimuş.

Bu cümleden şöyle iıki anlam çllkl'}llOr: -Ambar bekçisinin taıban

cası belinden alındı.• ve -Ambar bekçlslnln tsbancesrsoyuldu.• Hk
cümlede bir yanlışlıık yok; arıcek bu cümlede alınma işine konu olan
·-ambar bekçisinin tabanca'sı ikinci cümlede soyulan işine dekıonu

olmuştur. Oysa soyulan tabanca değildir, ambardır. Ve bağlacından

sonra ambar SiÖzoüğü kull anı isay.d i böyle bir anlatım yanlışlığı yapıl

mazdı,

• Bütün kitapların adı deherıe yazıldı ve kitaplar raflara diziidi.

Örneıkierimize benzer yapıdaki cümlelerde. dolaylı tümlee elksilk·
liklerinin oluşturduğu anlatım bozukluklarjyla devam edelim.

• Sanatçı, insanları sevdi, hoşgörıüyl,e ·bağlandı.

Bu oümlede sanatçı sözoüğU ortak ·özne'dir. lklncl' cümleninyük
lemine -rıeye, kime. sorusunu yönelttiğimizde -onlara- yanıtını alı

yoruz. Cümlenin doğru biçimi:
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• ..Sanatçı, lnsanlarr sI,evdi, onla~a hoşgörüyle bağlandı.» olur.

Bu cümlede delaylı tümlee eksikliği anlatımı bozmuştur.

Benzer yanhşlann y,apılıdığı aşağıdaıki cümleleri inceleyelim ve
doğrularını bellrtellm:

• Sizi buraya kadar yorduğumuz için teşekkür ederiz.

Sizi buraya kadar ~ordıUğıUmuz lçln sizden özür dileriz.

• Arkadaşımı çok sever, daima güvenirim.

Arkedaşımı çok sever, ona daima ıgüvenirim.

• Sanatçı hayatı yenıiden. biçimlıendirir, kendigerçeğini ekleyerek
sanatsal gerçekliğ'i yaratır.

Sanatçı hayatı yeniden biçimlendirir, ona kendi gerçeğini ekleyerek
sanatsal g~rçekliğini yaratır.

• Ulusumuz kendlslne hizmet edenlel'li hiçbir zaman unutmamalı ve
gerıeken önemi vermeHdir.

Ulusumuz kendi/sine hizmetedenleri hiçbir zaman unutmamalı ve
onlara gereken önemi vermelidir.

• Bütün çalışmalarımızda bize rehberlik eder, onun yardıml1arıyla ba
şarıya ulaşırdık.

• Köylümüz bu ülke 'için her türlü hizmeti; biz ise hep onu ihmal euik.

• Kimse bu soruya cevıap vermeık istemiyor, veırleceği cevabın ken
disine sorumluluk yükleyeceğini biliyordu.

• En başarılı kompozisyonun yazarı belirlıenecek ve gazetede yayım

lanaeak.

• Öğretmensayısı çok olan okullardan alıp az olan okullara vereceğiz.

Bu -cümlelerln dioğru biçimleri şöyle olmalıdır:

• Bütün çahşmalarımızda bize rehberliık ederdi, onun yardımlarıyla

başanya ulaşırdık.

• I<JÖYllÜmüz bu ülke lçln her türlü hlzmetl yaptı; biz ise onu hep ih
mal ettik.

• En başarılı kompozlsyomın yazarı belirleneceık ve yazı gazetede
yayımlanacak
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• :Bu haklı eleştirilere kimse karşılık veremiyıor, herl<es utançla ba
şını öne eğerek susuyıordu.

• Öğretmen sayı'sı çokolan ()I~ullardan öğııetmenleri alıp az olan
okullara vereceğiz.

OLUMLU VE OLUMSUZ YARGıLARıN KULLANIMI

Olumlu ve olumsuz yargıları birlikte içeren cümlelerde bu yar
gıların birbirine karışmamasi 'için dikkat etmek gerekir. Bu özelllkte
olan aşağıdaki cümleyi birlikteinceleyelim:

• Çok güzel bir çoeuktu: yüzü sevimli, konuşması kusurlu değildi.

Bu cümle üç yargıdan oluşuyor. 'Birinci yargı olumlu. Son yargı

olumsuz. Ancak ~değil» SIÖZCÜğÜ ikinci yargıyı da olumsuz yapıyor.

Bu yanlış anlaşılmayı önlemek için olumlu ve olumsuz yargıları bir
birinden ayırmaık gerekir. Y'Ü~Ü seviımliydi, biçimindeıki düzeltme,
cümledeki anlatım bozukluğunu giderir.

• ·Birlaz becerikli ama çok giııişken değildi.

• Okuldaki spor ~al\iyet~erii...e sağlığ.ı yerinde ve notl,arı zayıf olma
· yan öğr!enciler katılacak.

Buraya değin örneklediğimiz cümleler virg'Ülle, noktah virgülle,
(ve, ama,fakat, ancak) gibi 'bağlaçlarla binbirine bağlanan, art arda
sıralanan yapı özelliği taşıyordu. Böyle cümlelere sıralı, bağlı eüm
leler -derlz, Özellikle ibu yapıda cümleler kurarken uygulamalarıdaki

yanlışlara düşmemeye özen glÖiSterilmelidir.

Örneklenen birinci oümlede ama bağlacı iki ayrı yargıyı bağlıyor.

ilk yargı olumlu, ikinci yargı olumsuz. «!Değil» Sıözcü,ğünün ilrk yargı

için de düşünülmeslnl 'önlemek için birinci cümlenin yüklemlnl ba
ğımsız kılar -becerıkltydt- biçiminegetiririz. Böylece yanlış anIaşıI

ma önlenir.

iıkinci örnekte de ve bağlacı olmakyardımcı eylemine iıki ayrı

yargıyı bağlamış. Cümle iki biçimde düızeltilebilir:

'" sağlığı yerinde olan ve notları zayıf olmayan .. , ya da ... notları

zayıf olmayan ve sağlığı yerinde öğrenciler ... iıkinci yolu seçmek
olan, olmayan sözcüklerini yınelememek açısrndan daha doğrudur.

Aşağıdaıki cümlelerde de yargıların öznelerini olumlululk,olum
sualukeçısmdan ayrı ayrı beltrernek gerekir:

93



• Halter, kros, güne atma ... gibi ağır sporfar tam sağhkh ve yaşh

olmayan kişilerce 'Yiapdmahdır.

• Hiçbiröğrenci dersleriniaksatmamış, bu konuya istekle çahşmıştır.

• Bu hakh eleştiı:ilere kimse kaı;şıhk ve~m:iyor, utançla başını öne
eğerek susuyordu.
• Halter. kros, güne atma ... g,libi ağır sporlar yaşlı olmayan ve sağ

lıklı klşllerce yapılmalıdır. (Olumlu ve olumsuz yargıların yeri de
ğişti.)

• Hiçbir öğrenci derslerini 81~satma~llş, her biri bu konuya lstekle
çalışrmştır,

• Bu haklı eleştlrllere kimse karşılık veremiyor; herkes utançla ba
şını öne eğereık susuyordu.

YARDıMCı EYLEM EKSIKLIGi

Sık karşılaşılan anlatım bozukluklarından biri de oümlede yar
dımcı eylem eksikliğidir.

Dilimizdeiki bir adla etmek, olmak 'giibi bir yardımcı eylemin bir
llkte ~ullanılırnası ile bileşik yapılı eylemler oluşur:

Yardım etmek, hasta olmak, rica etmek, dua etmek, dikkat et
mek, iyi olmak, memnun olmak... gibi.

Sıralı ve bağlı oümlelerde yardımcı eylemlerin unutulrnaeı an
latım bozukluğuna yol açar.

Örnekleyelim:

· Vaigoniarda'ki eşyayı tahrip ve onlara zarar verenler üç aydan altı

aya 'kadar hapis cezaeı ile oezalandırılır ve verdikleri zarar ayrıca

kendilerine ödetlllr,

• Üniversite gençliğinin içinde bulunduğu koşullar tesbit ve bu ko
şullar başanyı olumlu yıönden geliştirecek biçimde düzeltllmelldlr.

,

• Okiulumuz sporcularını tebrfk ve 'sizler adına teşekkür ederim.

Ilk cümleye tahrip eden eyleminin eden yardımcı eylemi eklen-
melt. '

Iıkinel cümleye de aynı biçimde tesbıt sözcüğünden sonra etme
.yardımcı eylemi edllman biçiminde getirilomeli. .
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Son eümlede ise hem yardımcıeylem eksikliği ı(eder) hem de
dolaylı tümlee ekısikliği (kendilerine) vardır.

~onuşul1ken oümlelerimizin üzerinde uzun boylu durup düşün

meye zamanımız olmaz. Ancek yazılı anlatımda oümlelerimizi kurar
ken, sözcükleri seçip yerli yerine yerleştirirken istediğimiz gibi dav
ranablliriz. Söıcüıklerle, sözcüklerln birbirtyle lllşkl ve bağlantısıyla

uğraşaibiliriz. OÜimlelerimiz istediğimiz ıgibi olunca'Ya değin onları de
ğtştirme, düzeltme olanağımız vardır. Ne var ıki yazı yazarken bu
olanağı kuiianmayız. Kalemimizin ucuna geleni düşünüp taşınmadan

ka'ğlt üzerine dökerlz. Bu yüzden de dil yanlışlan yaparız. Anlatımı

mız bozuk olur. Söylemek ıstedtklertmtz açık seçik anlaşılmaz. Dilin
lşleylş düzenine aykırı cümleler ,kıurarız. -

Anadili duy:gusu ve be'ğeni'si gellşmlŞ kişiler sözcük seçiminde
olsun, cümle kunmada olsun kılı ıkırık yararı bir titizlik gösterirler.
Dil yanlışı yapmamaya çalışırlar. Bizim de bu tür yanlışlardan kaçın

mamız için bunları tanımamız gerekir.

Dille düşünce arasında çok sı!kı 'bir bağlantı olduğunu. konuşur

ken ve yazarıken düşünmenin 'Önemini vurgulamıştık. Bu yüzden an
latmak i;stedlğimizi açık, anlaşıhr ve dOğru iletmeye özen göster
meiiyiz.

SÖZCÜK VE SÖZ ÖBEKLERiNiN UYGUN YERDE KULLANIMI

Anlatırnda sözcüklertn. sözcük gruplarının uyıgun olmayan yer
lerde kullanılması da anlatım boeukluklanna neden olur.

Bu konuda, bır cümleyi örnekleyelim.

• Bu ülke Başbakanına yeni bağımsızlılklarına kavuştuıklarını belirttik

Oümlede yem sözcüğü nltelerırnek istenen sözoüğ1ün önüne ge
tirilmediği lçlnveskl hağımsızlıık da olabilinmiş ,gibi yanlış antaşılma

ortaya çıkryor.•Yeni» sözcüqü ,kavuş,mak eylemlnln nlteleylclsldlr.
Uyıgun olduğu yerde kullanılması doğru olur.

Sözlü anlatırnda vurgu ve tonlamadan yararlanarak bu oümleyi
ilik biçimiyle de söylersek iletimlzyanlıiş anlaşılmaz. Ancak, yazılı

anlatımda sessel özelljklerderı yararl,anaımadl'ğımız için bu konuda
daha diıkkatli olmak gereikir.

• Yüzme en iyi deniızde öğrenııir.
• Yeni zil çalmıştıki sınıfın kaıpısı açıldı.
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.Izinsiz inşaata girilmez.

• Her çeşlt disipline ters düşen davranışlardan kaıçının ız.

• Başbakarı bir haftada petrol üreten dönt ülıkeryi gezecek.

• Bir yandan öğrenlmlrıl sürdürürken 'bir yandan da babadan kalma
ağabeyinin nalkliyat arnbartnda muhasebe işleri yürütüyor..

Cümlelerin doğrusu şöyle olmahydı:

• Yüzme denizde en iyi öğrenilir.

· Zil yen'i çalmıştı ıki sınıfın kapıısı açıldı.

• inşaata izinsiz girilmez.

· Disipline ters düşen her çeşlt davranışlardan kaçınınız.

• Başbakan petrol üreten dört üllkeyi bir heftedaqezecek.

• Bir yandan öğrenimini sürdürürken bir yandan da ağabeyinin ba
badan kalma naıkliyat ambarında muhasebe işlerini yürütüyor,

ÖZNE iLE YÜKLEMiN UYUMU

Cümle ile ilgili en sık düşülen yarulqılardan biri de özne ile yük
lemin uyumsuzluğudur.

• Bu yüzden, okumayı ve yazmayı seven ne kadar öğrıencUer varsa
bu derslere ilgi gösterir ve çalışmala~a katılırdı.

Sözgelimi bu cürnlede öğrenci s'ö1zcü'ğiü tetkilkullanılmalıydı.

· Herkes, Ilie@nse, derdini açıklıkla an_.mıyor~ardı.

Bu cümlede de özne bir topluluk'tan sözediyor ama kullanımı

tekil olduğu için yü,klemin de anlatamıyordu biçiminde tekll olması

gereikir.

· Yaptığınız çalışmalaır boşa gittiler.

Eyle'ıTı adlarının çoğul kullarummda yüklem tekil olur. Bu cüm
lenin yü'klemi gitti olmalrydı.

TAMLAMA YANlıŞLARI

Dilimizde tamlayan, belirten öğeler başta; tamlanan, belirtilen
öğeler de onun ardında 'yer alır. Bu bilgiyi aşağıdaıki tamlama örnek
lerinde hatrrteyalım:'
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• evin içi (belirtili ad tamlaması)

• ders saati (bellrUsiz ad tamlaması)

• çocuğun ders -pııogramı (zincirleme ad tamlaması)

• deri ceket Itakısrz ad tamlamastl
• güzelçay (sıfat temlamasıl

Bu örnekleregrıuplaşmış sıfatları, zamirlerle yapılan tamlama
Ian da ekleyebilirsiniz.

Alışveriş yaparken ya da yemek yerken çok sıık şu blçlrnde kul
lanımlarla Ikarşılaşırız: Bayan kazak, çocuk pantolon, erkek çorap;
tas kebap, yaprak sarma, biber dolrna...

Önce bunların doğru kullanımlarını belirtelim: bayan kazağı, ço
ouk pantolonu, erkek çorabı: tas kebatıı, yaprak sanması, biber dol
mas!. ..

Bu tür yanlışları gazete başlıklannda da g,örü~oruz:

• Memur katsayrsı arttırılıyor.

Başbakan'ın koruması değişti.

• 'Bu konudaıki şahsi kanaatim şudur:

Hesapsiz para harcamayın.

Portekiz'in Lizbon başkentinde buluştular.

• Eski lBMM binası onarılıyor.

Mil ile düşünce arasındaki bağlantının ne ölçüde önemli oldu
ğunu bir kez daha gördünüz. Bu yanlışları şöyle düzelteblllrlz:

iıık eümlede artan memur katsayısı değil. memurların maaş kat
sayıdır.

iıkinci cümlede değişen, Başbakan'ın koruması değil. Başbakan'ın

koruma pOlıisi {görevlisi) dir.

Üçüncü eümlede hem eskt sözoüklerln seçilmesi hem aynı an
lamda bir sözcükle bir ekin bir arada kullanımından doğan anlatım

bozukluğu bu konudaki düşüncem biçiminde dıüzeltilebilir.

Sonraıki oümlede anlam vurguyla bellrtlleblllr, ancak cümle Pa
rayı hesapsız harcamayın biçiminde düzenlenirse tamlayarı ve tam
lanarı ilişıkisi yönünden anlatım düzelir.
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Portekiz'in başkenti Lizbon'dur. Örnekteiki !~ullanım biçiminden
Portekiz'in başka başkentleri olduğu izlenimi edinlllyer.

Son oümlede eeklolan TiBMM değil, binadır. Bu nedenle cümle
TBMM eski binası biçiminde düzenlerımellydl.

Yine tamlama yanlışı olan aşağıdaki oümleye bakahrn:

• Hava kirliliği cilt ve solunum yolları hastalıkları başta olmak üzere
pek çok hastalıkların oluşmasını sağlıyor.

Önce tamlama yanlışını düzeltellrn: «ve» bağlacı nedeniyle yol·
ları sözcüğü, hem cilt yolları, hem de solunum yolları diye anlaşıl

maktadır. Solunum yoUarı ve cilt hastalıkları sıralaması yapılırsa tam
lama düzelir. Bu cümlede önceden ünitelerde söz ettiğimiZ anlatım

yanlışlarına benzer bir yanlışlırk daha var: sağlamak sözcüğü yerine
neden oluyor denrnellydi. Bu durumda cümle şöyle olmalı:

• Hava kirliliği solunum yolları ve cilt hastalıkları başta olmak üzere
pek çok hastalıkların oluşmasına neden oluyor.

• Bu bölümü ağır çekirnde gösteriyoruz.

Bu cümleyi de televizıyon izlerken sık sık duyuyoruz. [şin terkniğini

mantık olarak düşünürsek çekim normal yapılmıştır, daha ayrıntılı

izlenebilmesi için film ağır oynatımla g;österilmektedir.

Yine Bulgargöçmeni söZ!ü yerine Bulgaristan'da yaşayan Türk
ler S'ÖZ!Ü daha doğrudur. Çün'~ü SÖZlÜ edilenler Bulgar değil Türklerdir.

Tarihlerden S!Öz ederıken de 1945'Ii yıllar tamlaması yanlış dü
şünme ömeğidir. 1948 bir yılın belirlenmesidir. 1940'11 yıllar denirse
1941, 1942, 1943 ... 1949 yıllarıanlaşilacağı için doğru olur.

• Çanakkale Boğazı'nda kaza yapan Filipinli kaptanın yurt dışına çık

ması yasaklıandı. Cümlesinde de kaptan başka bir ülkenin vatanda
şıdır. Bu nedenle yurt dışına tamlaması,yerine düşünce olarak yur· .
dumuz dışına tamlamasının kullanımı doğru olur.

• ıkı başarılı öğrencilniz ya,lşmad8 okulumuzu temsil edecek.

• Halis Uludağ'ın çam balı geıidi.

• Üyeler bir tüıjlü görüşülmek üzere gündeme alınmayan konuyu sor
dular.

• Yeni derse girımişt:ik ki sınıfın kapısı açıldı.
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• Bu kitap, yayınevimıizin, ölümÜnün onuncu yıldönümünde, ünlü şaire,

onun yüce anısına armağandır.

• 25 emekli öğretmen yeniden şıöııeve b~ştadı.

Şimdi bu cümlelerdeki tamlama yanlışlarının doğru biçimlerini
belirtelim:

• Başarılı lkl öğrencimiz yarışmada okulurnuaı temsil edecek

• Uludağ'ın halisçam balı geldi.

• Qryeler görüşülmaık üzere bir türlü gündeme alınmayan konuyu sor
dular.

• Derse yeni girmlştilk iki sınıfın kapıısı eçıldı.

• Bu kitap. ölümünün onuncu yılıdönümünde. ünlü şaire. onun yıüce

anısına yaymevlmlzln armağanıdır.

· Eımekli 25 öğretımen yeniden göreve başladı.

NOKTALAMAEKSiKLiGiVLE iLGiLi VANLlŞLAR

Yazılı anlatırnda kimi noktalama işaretlerinin kullamtmaması an
lamın değişmesine. yanlış anlaşılrnalara neden olabilir.

«IBu yeşil renkli gözleri dinlendirir... cümlesinde virgül .bu"
sözcüğünden. «/bu yeşil" sözcüklerlnden sonra geldiğinde ayrı ayrı

anlamlar verir. Benzer özellik aşağıdaki cümlelerde de örneklenebilir:

• Kapıcı kadın y~arımızla görÜştü.

• Hasta babasına baktı.

• Kadın doktora gitti.
• Genç annesine sevgiyle güldU.

• Ahmet dayısını arıyordu.

• Satıcı adama malını övüyordu.
• Öğrenci gence merakla yaklaştı.

Örneklediğimiz cümlelerde tamlayan gıörevindeki sözcükler ken
dilerinden sonra viııgülkullanılmachğı zaman eümlede farklı bir an
lam oluşuıruyorlar. Buaçılklama doğııulitusıUnda son cümleye bakalım:

«Öğrıenci gence meraıkla yaklaştl. D

«Öğrenci, gence meraklayeklaştı.»
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Birinci kullammda öğrendi sözoüğ'Ü genç sözcüğünün tam iaya
nıdır. ikinci kullanımda ise öğrenci ad olaralk kullanılmıştır. ,jıki cüm
lenin blldtrlsl birbirinden fanklıdır. Anlatılmek istenen düşüneeye

göre ,gerektlği,,!de noktalama işaretlerini kullanmalıyız.

OKUMA, YAZMA, SÖYLEME YANlıŞLARI

Bilindiği gibi, kurallar «SÜS" için değildir. Kurallar dilin kullanı

mının ardından -geHr ve onun yaygın kullanım biçimini esas alırlar.

Dilimizde toplumumuzun yepyeni bir urY'ga~lırk rayına oturtulduğu yıl

larda yapılan yazı değişilkliğiyle belli söyleyiş, yazım, kullanım özel
likleri bellrlenmlştlr. 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Tü~k harflertyle
ilgili çıkarilan yasada gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalar

Yazım Kılavuz'larında, sürekli, değişimler doğrultusunda belirtilmek
tedir.

Bu özelliklere uryulmasının, bir söyleyi1ş ve öğretim birliği sağ~

laoması açı'sından gerekliliğini de beli rtımeIiyıiz. Başka ulusların bi
lim adamları, yayın ıkunuıluşları bu konulara özen gösteriyor ve kendi
dillerinin kurallarına uygun söyleylşlerl seçiyorlar. Dllimlze aynı öze
ni, saygıyı biz de göstenmeHyiz. Özelllkle bilim terimlerinin söylenl
şinde bir birlik olmalı ve dlllrnlze, onun kurallanna uyıgun söyleyiş

ler seçilmelidir.

Suyun simgesi olan H20 Ihe iki o) yaygın blçlrnde (haş iki o)
olatek söylenlyor.

Bunun gibi :

C (ce)
F (fe)
L !(Le)
M (me)
N (ne)
A (re)

yerine
yerıne

y'erine
yerıne

yerine
yerine

(ISi.,se)
(ef)
ı(el)

(em)
ı(en)

(er-arl deniyor.

Benzer kıullanıllar pek çok, Her gün TV (te ve) yerine (ti vi);
UHF (u he fe) yerine (u ha fe): co (ce de) yerine (s'i di; F 16 (fe
on altı) yerine (ef on altı); FM (fe me) yerine (ef em) söylenişlerini

duyuyoruz,

Dtlerseniz, bunlara dilimizdeki kimi sözcüklerin yanlış kullanım

larını, doğrularını da belirtereık elkleyelim:
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YANlI$ DOORU

örneğıi"

herkes
yalnız

yanlış

Laik

liürkiye

hatk
rakiıp

öyle
hala
ıkar

lazım

teşvik

eğitim

muvaffak
asfalt

Tü,rkiya

ha'l!k
raıkip

öğıle (bellrteç görevinide)
hala (süreqelen anlamında)

ıkar ('kazanç anlamında)

lağzım

teşflk

e~itim

muaffak
asvalt
örneyin
herkez
yanlız

yalnıış

Laylk-layrk {din-devlet işlerinin

ayrılmaısı anlamında

illtkilap-inki'lap lnkıtap

direk Idelayarz. doğru anlamında) dlrekt
portre (maliye terimi) porte
h~~ h~~

keltrne kelime
lisan lisan
suni (yapay anlamında) suni
dolar (ABD para birimi anlamında) dolar

eczahane eczane

hastahane hastane

dersane dershane

nerde nerede

yukarda yukarıda

Dilimizde sözcökler yazıldıkları gibi okunurlar. Arıcek ~imi söz
cüklerdeki daralma özelliğ'i konuşma diline yansımış, henüz yazı di·
Iimize geçmemiştir. Bugün ağabey sözcüğü Yazım Kılavuzu'nda da
kullanıma uyularak abi biçiminde gösterıilmiştir. Bu sözcüsre ses
düşme'si ve ses değişimi SIÖZ konusudur. Böylest değişlrnler zaman
Içinde oluşmakta ve belirtilmektedir. Daralma ile ilgili örnekleri sı

ralayalım:
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VAZI DiLI KONUŞMA DILI
söyleraneverı söylenrnlyen
okumayan okumuY'an
gelmeyen .gelmiyen
geleceğiz geliceğlz

olacak olucak
başlayan başlryan

Sonu ünlüile biten eylem adları, yine ünlü ile başlayan ekler
aldıklarında ve (-ece1k)geleıcek zaman ekinin '~ullanımında bu yazma
ile söyleme arasmdekt tankı görüyoruz. Bu özelliği taşıyan benzer
örneklerleyukandakl liste azaltılaıbilir. Şimdilik söyleylştekl bu ses
değişikliğini yazı dilinde kullanmamamız gerekir.

çEViRi SÖZLERE YÖNELME

Içinde bulunduğumuz çağa, iletişim araçlarının yaygınlaşması,

lletlşirn teknikleriningelişmesi nedenleriyle iletişim çağı da dendi
ğini blllyorsunuz. Böyle bir çağda bir dilde kullanılan bir deyim, bir
terim özel bir kullanımçok kısa bir sürede başka dillere de çevrili
yor, yaygınlaşıyor.

Bu özellik bütün dillerde gıörüıüyor. Ancak, günümüzde yabancı

televizyon. dizilerinin sealendlrlhneei .sırasmda yapılan çevlrller di
limizi bozmaıktadır. Bu bozulma hem tonlama. vurgu gibi dilin parça
lar üstü sesbirimlerinde hem de cümle yapısında g'örülme1ktedir. Söz
gelimi «Üzgünüm, yapamayacağım.» cümlesinde anletrlrnaıc istenen
nedir? Üzgün olduğum için yapamayacağım mı yoksa Yapamayaca
ğım için üzgünüm mü? Kuşkusuz bu soruya bağlam kavramı içinde
yanıt verilebilir. O zaman başka bir konuşmayı örnekleyelim:

«- Kaç gibi döneraln?

- Beş gibi dönüyor olacağım.»

Dlllrnlzde «KsÇta dönersin?» denir. Başka örnekler:

-Kendine iyi bak.•

«Hayret bir şey' değil ml?

tl Ne allrsınız?»

Dilimizde -Ne ye~slniz?, -Ne lçerslnlz? diye sorulur. Öteki
cümleler de televizyon seslendirme dilinin dilimize yerleştirdiği çe-
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viri öğelere yönelme örnekleridir. Bu kullanırnlar yaygınlaşarak -!ban
yo alma, alkış almak, tepki almak» biçimlerinde de kullanılıyor. O
zaman günlüık konuşma dlllnde sıık stk, yerli yerslz olay sözoüğünün

kullanılmasına rastlıyoruz. Bütün onay cümlelerinin yerini -oldu» sö
zü alryor,

Çeviri sözlere yıönelme bu boyuta ulaştığı zaman, dilimizi olum
suz' etkllemektedtr, Anadil sevqısl ve dil bil'inci olan kişilerin bu ko
nuda duyarli olmaları gerekir.

Aynı duyarlığı baş/ka dillerden dilimize geçen yabancı söacüklerl
yeğl'eryıip yeğlememe konusunda da göstermeliyfz.

Yeztk ki özel adlarda, tertmlerde ve günlük kullanımda dilimize
bu özeni g,ö,stermi'Yoruz.

Örnekler verelim:

The Malimara tlstanoul'da bır otel)

The Hacının Yeri (Üsküdar'da bir lokanta)

tast food, not dog,sosls gril, plza king, epıl pay, tost, plzza, kanepe.
kremkaramel, şöblyet, profltorol. .. (yiyeceık adları)

tele - cart (banka işlemlerinde)

part time (yarı zamanlı)

ful tIme (tam zamanlı)

defans (futbolda ,savunma)

tim (ekip)

oşinıografi (dıenizıbiliml)

efekıt, cıngıl Islnema ve televizyonda)

ankesörlü telefon

jeton iade holrü
i

Bu örnekler Çioğaltliabi'ii r. QlörüldÜığü gidi bunların çoğu özerrtl.
Pek çoğunun Türkçe karşılığı bulunabilıir. Böylece dilin asıl amacı

olan anlaşma sağlanabilir. Sö~gelimi telefonun ankesörlü olmasının

ne anlama geldJğini Insanlara anlatmanmblr yıolu düşünüleblllr. Te
lefonların üstündeıkı jeton iade holü sözü kadar karma bir kullanım

yerıne daha anlaşılır bır söz bulunablltr, Fransızca jeton, ingilizce
bol, Arapça iade sözlerinin blleşlmlnden daha anlamlı olur.

103



o zaman radyo, televizyon nener dlllnde de taşıdığı bıçakla ye
rine hamili bulunduğu bıçakla derımez. Yol yapımlarında yol kenarın

daki çakıl taşları üstüne figüre malzeme yazıstkonrnaz. Gazetelerde
çıkan duyurularda satılık okazyonlu stüdyo dairesi gibi anlaşılmaz ta
mmlar yer almaz. Butik mağazalarında damping yapılmaz. Benzlnl
arabamıza fullemeyiz. Duble çay lçrneylz, Anayolların yanındaki yan
yollara varyant, su yollarına da viyadük yazmayız,

Doğalolaraık bir aracın kullanma yönergesinde de «Kabloyu bu
[llerln üstünden dlstrlbütörürı yanından geçirip alr oonditlon kornp
resörüne bağlayın.• giibi açıklamalar bulunmaz.

Kullanım olarak hala eski sözleri yeğliyorsak icraat sözcüğünün

çoğul anlamlı olduğunu bilir. lcraatlarrmn deyip çoğulun çoğulunu

kullanmak gibi bır yanlrşa düşrneylz.

Kuşkusuz, dil konusunda böyle bir bilince ulaşmada yol göste
rici ve en etkili araçlar yine iletişim araçlarıdır.

Oysa. şu sıralar ülıkemizde çıkan gazete ve dergi adlarına bir
gıöz atalım: -

Telerama, Show, ,star, TV Guide, Filim Guide TV Prima, Ultra, Pent
house, Oscar, Fiesta, Galaksi, Joker, Playmen,Cosmopolitan, Playboy,
Blue Jean, Hey Girl, Marketing Türkiye, Trend, Sport, PC World,
MarieClıaıi.rıe, Focus Punisher !Magazin, Misteır, Seg:a Mix Magazin,'
Neue Mode, Klips, Fest Break,Burda, PC Help, ilife-Timer, Top~n,

Pratica, Bellia Kadm, BenisSltmo Örgü ...

Yabancılar Türkiye'de yaibancılıık çekmeyeblltrler ama Türk insanı

Türkiye'de yabancılık çelkimeye başladı.

Kısacası butiklerden giyiniyoruz, bujiterilerden takıştırıyoruz;

fast food besleniyoruz; hot dog, plzza klnq, proftrerol yiyoruz; süper
maskete ya da hipermarkete gidiyoruz; fulltime ya da parttime çalı

şıyoruz; talk showlarla Aımerika'yı yaıkalamaya çalışıyoruz; inter Star
kanalında megastar Kadlrlzml starlıyoruz; otomobilin benzinini fullu
yoruz; prefabrik evler monte ediyoruz; önce arsanın parselasyonunu
yapıyoııuz,okazyonlu stüdyo daireleri inşa ediyoruz; bu organizasyon
dan sonra rezerve ediyoruz; redakte edip testore ediyoruz...

Yalçın Pekşen «kendi ülkesinde duyulan bu yabanlığlD şöyle an- 
latıyor:
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«Geçenlerde, Kadl~öyBelediye'sinin Fenerbahçe'de iş/ettiği

«Kültür Merkezl-neqlttlm. Burası herhalde Amerikan gençliğinin 'kül
tür rnerkezl ...

Adı Pyrarnld (piramit değil). girişte sol tarafta «clnerna» var.
Sağ tarafta Mc Donald's, .. Sonra sırasıyla Taco Grande, Plzzamatik,
United Colors of Benetton. Cotton Bar, Lee, Levi's, Sisley, Beymen
Club, Divarese, Baskın and Bobbins, Patisserie, Creperie yer alıyor.

Üst katta «family fun- için Game Clty bulunuyor.
-

Ve Mcüorıald's 'da «employee' of the month- seçiliyor.

Her şey iyi gıüzel de, duvara ,gömülü bir delabm üzerinde neden
"yangın alarmı» yazıyor? Allah korusun bir yangın çıksa,çocuiklar

yangın alalımını bulmak için yabancı dil Ali öğreneecekler?»

Yine bir gazete duyurusunu birlikte okayahm:

«Pasha Dali darıalnq-bar kış sezonunu Alkent Hillelde Clup bün
yesindeiki mekanda açıyor.»

Bunları okuyunca avaba Türkçe ingilizce'nin bir devamı mıdır,

diye kuşku duyuyorum. Benim lçin yazılmış yasayı ben anlamıyorum.

Sağlığım için üretilmiş llaca ilişkin metni anlamıyorum. -Dük!kanların

tabelalanru anlamıyorum. Yakında sanırım sokak adlarını da anla
mayacağız.,

Böyle olunca yabanci dili iyi bilmesine karşın, işçisine yaban
cı/aşan mühendisler, hastasıyle iletişimkuramayandoktorlar, öğren

cisiyle anlaşamayan öğretim üylerl toplumumuzda her geıçen gün
artıyor.

ÖrnelkIediğimiz kullarumleno yanlışlığının farkında olmayan, çe"
şltll alanlarda çalışan yertıkililere de 'bu konuda önemli gıörevler dü
şer. Hangi uzmanljk alanında gıörev yaparsak yapalım, 'önce anadlll
rnlzl iyi ve doğru ku'llanmaya özen giöstermeliyiz.

Ama güzelim Türıkçe, Dağlarca'nın deylşlyle «Türkçem benim
ses bayrağtrn» yerlerde sürünüyor...

Gazeteci Haluk şPJHiiN'in yazısını birlikte okuyalım:

-Başka dillerden kelime almarunözünde, kuşkusuz, özenti ya
tar. Ama, yakın tarihi-ere kadar, y~bancı kelime, bır -aksesu
var» ya da «'giyimi bütünleyen bır ayrıntı» durumundayıdı. Oy
sa şimdi ysbancıhk, olayın bütününü kapsıyor.
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Medya bombardımanlarryla, Batı'nın tülke1:im kültürüne çekil
miş insanlara, kendilerinin burada değil tÜ/ketim cenneti Ame
rlka'da olduklarının sandıran bir ..yaıbancılaştırma efektl- uy
gulanıyor.

Örneğin MöDonald'sın kapısından içeri girdiğiniz andan itiba
ren Amerika'ya ışm iarnyorsunuz ... Bir süre Amenka'da yaşa

mış olan bir dostum bir kaç yıl önce Taksim'deki Mcüonald'sa
gittiklerinde küçÜik kızlarının birden İngilizce konuşmaya baş

ladığını söylüyor, Orada köftell sandviç, kızarmış patates ve
renkli garoz değil, bir yaşam tarzı (..l1he Ame-rican way of
llfe») satın alryorsunuz.

Bu türden kelimeler bir ortam yaratryorlar: bir an için sizi
Ikendi varhğmızdan çıkarıp, Amerikalı yapan bir ortam. Artsk
özentlnln çok ötesinde, inkar ülkeslndeylz. Hatta lnkarm da
ötesinde, düzme bir kimlik bölgesinde.

Useli g,ençliğin ..kahraman» larından J.e. McOoyişte bu sü
recln olgunlaşmış bir meyvesl. lstarıbul'un Küçükyalı'smda ye·
tlşmlş olan Burak Acar adlı bu deJiıkanlı kendlslne uzatılan

ıkültü'rel vaadi mantsksal son noktaeına gıötürıüıp kendisinin as
lrnda Amerikalı olduğunu iddia ediyor. Nokta Dergisi açıklıyor:

tl Tıpkı Michael Jackson'un ameliyatla suretini değiştirmesi gibi'
Burak da adını ve 'kimliğini değiştirerek kerıdlelne yeni bir
Imaj seçmlştl. Buna hakikı olduğuna inanıyor ve yenı adını şöy

le teorize ediyordu. Annesi uzun yıllar Avrupa'nın çeşitli kent
lerinde yaşamsş, Almanya'da taruşıp sevdiği Roge'r McCoy adlı

blr Amerikalı'dan hamile kalıı)"uş, ancak evlenemeylp ayrılmış

lar. Kadın Tür1kiye'ye dönmüş ve Burak doğm~uş, yani bizim
Yerli McCoy!» (Nokta, 2 Mart,' s.s),

Evet bizim çocuğumuz. Gerçek buralı olmaktansa Amerikalı

sahte piçolmayı yeğleyen McOoy. The real McCay!».

Bu acıklı öykülerl al1<ıtarıyorum ama katı değilim.

Dilin psikolojik yönü denen bir geliçek vardır.

Yalın olacağını. yabancı sözcük 'kullanmayacağım diye dili kup
kuru yapmak değil önerıdıiğim...

Blreysel. seçimlerimiz olacek kuşkusuz.
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Ama, doğru, açık anlaşılır bir dil önce ... Ycksa dilde özleşrneyl

amaçlayarak başka bütün kültürlerden kendini soyutlama değil arı

latmak i'stedlğim...

istediğim ÖZEN, SEvI, BiLINÇ...

Ama bu özenin yeterinceg1österildiiği kanısında değilim:

Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunu okuyalım:

-iıstan'bul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün istanbul'da yanan
Yunan otobüsüne ilişkin otarek yürütülmekte olan tahlkiikat
çerçevesinde sağlanan ön verilere gıöre, mahallindegerekli
incelemelerin yapılarak blllrklşllerin ön mütealalarının alındığı,

olaya daiir yaralı ve tanık durumunda bulunan bir kısım Yunan
uyruklu turistlerln ifadelerinde otobüs hareket etmek üzerev
ken, bir şahıs aniden otobüs lçlrıe girerek içinde tiner g!iibi
yarucı ve parlayıeı madde bulunan bldonu, hamili bulunduğu

bir biçakla parçalamek suretiyle bu sıvının dökülmesi ve ateş

ienmesi sonucu aniden yangının başlayarak tıüm otobüsü sar
dığı anlaşılrmştır. Savcılıık raporunda ayrıca, adı geç'en şahsın

sersert kı Iılklı , dilenci tlpli, blrnekan takımından olabilecek bir
şahıs biçiminde tanımlandığı, adı geıçen şahsın da içinde yarı

dığının beyan edilmesi üzerine, bu ihbar ve beyanlar doğ~ul·

tusurıda da tahkikat genişletilere:k yaptırılan incelemede, mor
ga kaldırılan ve muayene edilen cesetler arasında üzerinde
çıkarı belqelere nazaran A!fyon~Dinar, 19,57 doğumlu Kadlr Çal
adlı bir şansa raslanıldığının anlaşıldığı, kesin ve ayrıntılı ra·
porlanm henüz ibraz etmemekle beraber, yeminli blllrklşllertrı

ön mütelaalanrıda bu iddiaları teyiden olayda, bomba gibi bir
patleyıcı maddenin kull.anılmadığını, otobüsten kaynaklanan tek
nik bir arrza veya gaz kaçağı bir keyftyete de raslanılmadığını,

tiner gibi aniden yanan, buharlaşan ve parlayan blr madde ile
yangının oluşabileceğini ifade etmiş bulundukları bellrtllmek
tedlr»

Tüm yazı bir paragraf ve Iki cümle. Birinci cümle 78, ikinci oürn
le, 108, sözcükten oluşuyor.

Ne dersiniz?

-Eğer 'bir ulus; bireylerini ezberleven değil, düşünen insanlar yap
mak istiyorsa, anadilin çağrışım yaptıran vurucu güoünden, deha
smdan yararlanmalıdır .• dlvor Fiohte.
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Condlllac da: «çağıdaış bilim, sağlam dildir... diyor.

Yabancı sözcüklerle bir dil «istila» edlleblllr. Burada Nasır'rn

bir sözünü örnekleyeceğim: «Türkler mi dediniz? Onların neşl var
ki! Sözcüklerlmlzl geri alısak dilleri bile kalmaz.» demiş.

işte TDKnin geçmişte başlattığı dilde özleşme çabalannın ama
cı, Nasır'a bu sözleri söyleten olgudan kurtulrnek. yenıiden dilimize
kavuşmaktı. Bütün bilimsel kavramları anlatabilecek güıçte ortak bir
ulusal dil yaratmaktı.

Benzer bir sorunu yaşayan Fransızların ne yaptığını örnek olur
düşüncesiyle Sami SELÇUKtan aktarmak isterim:

-Pransızca'nm özleşme öyküsünün özeti şudur: Fransrzca'da
özleşme akmu, 16. yüzyılda başlamıştır. 1539'da i. Françis,
hukuk dlhnden yabancı sözcüklerin kovulması için bir buy
rultu çıkarır. 18. yül2yılda Avrupa'nın ortak dlll Fransrzca'dır.

Rivarol'a 'Açıık olmayan, Fransızca değildir' dedirten ol,gu, iş

te budur. Arıcak 19. yıüzyılın sonunda İnqlllzca'nln gölge:si
Fransızca'nın üzerinde düşrneye başlar, Toplum bunun ayır

dırıdadrr. Çareler aranır. Aydınlar yeni sözcükler önerirler.

Gilbert'in' saptamasına gıöre 1955-1971 yılları arasında dile
6500 yeni sözcük ıgimiştir. Buna karşın ingilizce'nin yanı sıra

Japonca'dan da sözcükler sızmaya başlamıştır bile. Etiemble'in
Franglizce (Franglais) dediği dil, deyim yerindeyse daha da
Ikötüsüne, Franjaıponglizce'ye dönüşmerk tehlikesiyle karşı kar
şıyadır. Tıpkı Türkçe'nin vaktiyle Osmanlıca'ya dönüşmesi gibi.

Bu kez, aydınlardan baş/ka devlet de harekete geçer. 1966'
da Başbakan Pompldou «Fransız Dilini Savunma ve Yayıma

Yüksek Kurulus'nu kurar. Ocak 1972'de dilin zenginleştirilme

sine ilişkin tüzük çıkarıhr. ingilizce, Japonca ve yabancı söz
cüklere karşılık olarak türetilerı Fransızca kökenli sözcükler,
bakanların imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanır, 'kullanımları

sağlanır. Bununla da yetinilmez. TV, radyo gibi kurumlarda,
havayolları gibi kuruluşlarda Fransızca'nın kullanımı zorunlu
dur; uymayanlar para cezasıyla cezalandmlacaktır.»

Bundan Türklye'nln çılkaracağı iki ders vardır, diyor yazar. Bakın

neler: Biri, uluslararası bir dilde bile özleşmeye gerek duyulrnası:

öbürü de dil konusunda Fransızların örryarqısız birleşmeleri.
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Gelelim «Ülkemizde bu konuda neler yapılabllir?» sorusunun ya
nıtına.

ilk eldenşunları gerçelkleştirmeyi düşünebllirlz:

• Dilimiz yazılı basında kurallarına uygun; sözlü basında da ortak
dil «'~ültür dili>. olan istanbul ağzına uyıgun kullanılmalı,

• Dilbilgisini öğrencilerin temel 'gereksinimlerini karşılayan, yapılan

yanlışları önleyici bir eğitim anlayışıyla vermeli,

· Dilimizin ,gelişmesini örnekleyen Cumhuriyet dönemi ve günümüz
yazarlarından seçilmiş metinler Edebiyat derslerine girmeli,

• Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu kullanma alışkanlığı geliştirilmeli,

• Öğretimde öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştiren bir yöntem
izlenmeli. Böylelikle onlara sözcükleri seçme, dili doğru kullanma
becerisi kazandırılmalı,

• Dil derslerlnln dışındaıki öğretim etklnltklerlnde de eğiticilerin dili
iyi kullanmaları, örnek olmaları, yanlışları düzeltlol, uyarıcı olma
ları; kısaca dll bilinci taşıyıp bu özen i öğrencilerden de bekleme
leri sağlanmalı,

• Yasa dili, belli uzmanlık alanlarının dili anlaşılır olmalı; yasa
larla dilde özleşme -Fransa örneğindeki gibi- gerçekleştirilmeli.

Devletin değişmez bir dil tutumu olmalı. Ancak yasaklayret değil,

özendlrlcl önlemler alınmalı.

• Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarının dilin doğru kullanımına

'örnek niteHlkte olması s'ağlanmalı... '

• Yazım Kılavırzu ile bi rllkte , dilimizin Söyleylş Kılavuzu da hazırlan

malı.

Dilimize sahıp çıkmahyız. Çünkü dilimiz, dillerin en güzel,i.
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