Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

5 - Yeni Türkçe'nin Millileþtirilmesi ve Ýþlenmesi
Bunlardan baþka, Kýrgýz-Kazaklarýn Manas Destaný ve diðer Türk dillerinin massallarý ile þiirleri bize Türk lehçelerinin ortak ve
þivelerini gösterebilir.
5 - Yeni Türkçe&rsquo;nin Millileþtirilmesi ve Ýþlenmesi
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Bazýlarý,yeni Türkçe&lsquo;yi, yalnýz oluþsuz ilkelere sahip zannederler: Dilimizde, Osmanlý edebiyatýnýn soktuðu fazla ve zara
birçok sözler çekimler tamlamalar, edatlar vardýr. Yeni Türkçe, yalnýz fazla unsurlarýn dilimizden çýkarýlmasý ile meydana gelem
Bu hedef, yeni Türkçe&lsquo;nin yalnýz olumsuz amacýdýr. Yeni Türkçe&lsquo;nin, olumlu amaçlarý da vardýr. Çünkü eski
Osmanlýca&rsquo;nýn hastalýðý, yalnýz, fazla sözleri çekimleri, kelimeleri, edatlarý içermesinden ibaret deðildi. Hastalýk bundan
ibaret olsaydý, bu fazla unsurlarý atlamak dilimizi kolayca tedavi etmeyi baþarabilirdir. Halbuki eski Osmanlýca&rsquo;nýn
ikinci bir hastalýðý da, birçok kelimelerin eksik bulunmasýydý. Türkçülüðün çýkýþýna kadar, dilimizde, yazýlamamasý, edebiyatta
þaheserlerinden hiç birinin açýk ve doðru çevirisinin açýk ve doðru yapýlamamasý bu eksikliðin canlý kanýtlarýdýr.
O halde dilimizin tam bir iyileþtirmesi bu eksik sözcüklerin aranýp bulunmasý ile ve dilimizin organizmasýnda yerli yerine
konulmasý ile mümkündür. Ýþte, yeni Türkçe&lsquo;nin olumlu gayesi bundan ibarettir.
Yazý dilimizde eksik olan sözcükler, iki kýsýmdýr.

1- Milli deyimlerdir. Ýstanbul&rsquo;da ve Anadolu&rsquo;da kullanýlan birçok deyimler özel tamlamalar kural dýþý özellikler ve
cümleler vardýr ki henüz azý dilimize girmemiþtir. Halbuki dilimizin milli zenginliðini, güzellik hazinelerini bunlar oluþturur. Her þeh
öðretmenleri ile Türk Ocaklarý ve Etnografya Müzesi bu özel deyimleri toplamaða çalýþýrsa, bunlardan birçoðunu elde etmek mü
Halk kitaplarýnda, halk masallarý, halk þiirlerinde ve atasözlerinde bu gibi deyimlere ve dil özelliklerine çok rastlanýr. Özellikle
Dede Korkut Kitabý&rsquo;ndan, bu bakýmdan, çok yararlanabiliriz. Çünkü bu kitap, Oðuzlarýn &ldquo;liyada&rdquo;sý niteliðind
ve dili de eski Oðuzcadýr. Demek ki, bize özgü Türkçe&lsquo;nin anasýdýr. Bu kitap, hiç deðiþtirilmeksizin, yeni yazým ile, düzen
okunaklý þekilde yeniden basýlýrsa, yeni Türkçe&lsquo;mizin zengin bir hazinesi olacaktýr. Baþka Türk lehçeleri ile yapýlacak
karþýlaþtýrmalar da, bize Türk þivesinin birtakým ortak özelliklerini gösterebilir. Mesela Orhon Kitabesi&rsquo;nde iþimi, gücümü
vereyim? Ýlim, törem hani?, beyli budunlu gibi deyimler görüyoruz.

Bu deyimlerin birincisi hala dilimizde (iþ,güç) biçiminde kullanýlmaktadýr. Ýkincisi tarzýnda birçok deyimlere rastgeliriz: Oymaðým
töremiz, yurdumuz, ocaðýmýz, evimiz, bakýmýz, soyumuz, sopumuz gibi. Üçüncüsüne benzeyen deyimlerimiz de þunlardýr: Ýrili
büyüklü küçüklü.
Bunlardan baþka, Kýrgýz-Kazaklarýn Manas Destaný ve diðer Türk dillerinin massallarý ile þiirleri bize Türk lehçelerinin ortak ve
þivelerini gösterebilir.

2- Yazý dilimizde eksik olan kelimelerin ikinci kýsmý milletlerarasý kelimelerdir. Bir millet hangi medeniyet topluluðuna hangi
milletlerarasý birliðe üyeyse onun bütün ilmi kavramlarýný, felsefi görüþlerini, edebi hayallerini ve lirik duygularýný ifade edecek ö
kelimeler sahip olmasý da gerekir. Türkler, þimdi, Avrupa Medeniyeti&rsquo;ne kesin bir biçimde girmeðe kararlý olduklarýndan
bütün Avrupalý kavramlarý ve anlamlarý ifade edecek yeni kelimelere gerek duymaktadýrlar.

Bu sözcüklerin dilimizde oluþmasý için ne yapmalý? Bunun için en verimli yol, Avrupa dillerinde yazýlmýþ olan bütün yazýnsal
baþyapýtlarla bilim ve felsefeyle ilgili monografilerin yeni Türkçe&lsquo;ye birinci derecedeki üslupçular eliyle, büyük bir özenle
çevrilmesidir. Bu çevirilerle birlikte, yeni Türkçe&lsquo;ye birçok sözcükler ve anlatým yollarý girdikten baþka, birçok dil incelikleri
akýcýlýklarý, dilbilgisi öðeleri, sözdizimi olanaklarý, duygusal ve gizemli anlamlarý anlatacak yeni yetenekler de girecektir. Böylec
yeni Türkçe, hm en yüksek düþünceleri hem de en içten ve özgün duyuþlarý anlatma gücünü kazanacaktýr.

Tercüme sýrasýnda yurdumuzda büsbütün yeni olan birçok kavramlara ve anlamlara rastlanýlacaðýndan bunlar için karþýlýklar b
gerekecek. Bunun için ne yapmalý?
Önce, bu anlamlarýn kelimeleri yazý dilimizde yok olsa da, alet isimleri dilimizde çoktur. Coðrafi durumlarý anlatacak
kelimelerse, oldukça çoktur. Ýçten duyularý sezdirecek duygusal kelimelerimiz de oldukça vardýr. Demek ki, terimler ve yeni
anlamlarý için, önce halk diline baþvurmamýz gerekir.

Bu kaynaða baþvurduktan sonra bulamadýðýmýz yeni anlamlar kalýrsa o zaman, Türk edatlarý, çekimleri ve tamlama kurallarý il
yeni kelimeler yaratmaða çalýþmalýyýz. Bu araç da yetiþmezse, o zaman, zorunlu olarak, arapça ve farsçaya baþvurarak bunlard
yeni kelimeler alýrýz. Fakat þu þartla ki, alacaðýmýz kelimeler tamlama halinde bulunmamalý, tek kelime halinde olmalýdýr. Mes
evvelce ilm-i menafiü&rsquo;l-azam denilen fizyolojiye, þimdi, tek kelime ile gariziyat deniliyor. Bunun gibi, ilmü&rsquo;larz&rsquo;a arziyat (Jioloji), ilm-i hayat&rsquo;a hayatiyat (biyoloji), ilmü&rsquo;l-ruh&rsquo;a ruhiyat (psikoloji) deniliyor.
Bugün arapça yat edatý ile bütün yeni bilimlere kolayca isimler takabiliriz. Asuriyat, Mýsrýyyat, Cumudiyat v.b.

Bununla beraber, bazý yabancý kelimeleri aynen kabul etmemiz de gereklidir. Bunlar da iki bölümdür, birinci bölüm, bir millete
veya bir devre yada mesleðe özgü özel durumlarý anlatan kelimelerdir ki, bunlardan hiçbir dile çevrilmemiþ bütün diller tarafýnda
olduðu gibi benimsenmiþtir. Feodalizm, þovalyelik, rönesans, reform, jakobenlik, sosyalizm, bolþeviklik, aristokrak, demokrat,
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diplomat, tiyatro, roman, klasik, romantik, dekadan v.b.

Ýkinci bölüm teknik ve sanayiye ait her türlü alet, makine, eþya adlarýdýr. Bunlar çoðunlukla doðrudan doðruya hak tarafýndan a
bunlar da diðer milletler tarafýndan aynen kabul edilmiþ tercümelerine çalýþýlmamýþtýr: Vapur, þimendifer, telgraf, telefon, tramv
gramofon ve benzerleri gibi.

Yeni Türkçe&lsquo;nin modern bir dil olmasý için, yapýlmasý gereken bir iþ daha vardýr. Fransýzca&rsquo;dan Türkçüye sözlükl
inceleyin8ce görürüz ki, Fransýzca kelimelerin her anlamý için, Türkçe&lsquo;den birkaç örnek gösteriliyor. Halbuki, her anlam iç
yalnýz bir kelimemizin bulunmasý yeterlidir. Karýþlýklarýn böyle çok olmasý, ilk bakýþta, dilimizin zengin olduðunu gösterir. Oysa
deðildir. Sözlüðün baþka sayfalarýndaki baþka kelimelere bakacak olursanýz, ayný kelimeleri görürsünüz. Böylece bir Türkçe kel
Fransýzca kelimeye karþýlýk sayýldýðýný görürsünüz. Bundan anlaþýlýyor ki fransýzca kelimelerin dilimizde tam, belirgin açýk k
Ayný zamanda, herhangi bir dilin mükemmel oluþu da, her kelimesinin yalnýz bir anlama her anlamýnýn da yalnýz bir kelimeye
sahip olmasýyla meydana gelir. O halde, yeni Türkçe&lsquo;yi, her kelimesi yalnýz bir anlama gelecek ve her anlamý da bir tek
kelimeye sahip olacak hale sokmalýyýz. Avrupa dilleri, birbirlerinden kolayca çeviri yapabilirler: çünkü ingiliz, alman, rus,
italyan,v.d. dillerinin her kelimesi Fransýzcanýn bir tek kelimesine karþýlýk gelircesine bu diller arasýnda bir paralellik meydana
gelmiþtir. Ýþte bir de yeni Türkçüye bu biçimi vermeðe çalýþmalýyýz. Bu esas üzerine bir Türk lügati ve ir de Türkçe&lsquo;den
Fransýzca&rsquo;ya ve Fransýzca&rsquo;dan Türkçe&lsquo;ye sözlükler meydana getirmeliyiz.

Yapýlacak Türk sözlüðünde kelimelerin Türkçe, arapça, farsça olduklarýný göstermek doðru olamaz. Çünkü ir milletin sözlüðüne
artýk o milletin milli diline mal olmuþtur. Bu kelimelerin ne biçimde oluþtuklarý yalnýz nereden türediklerini gösteren ve parantez
içine alýnan kýsaltmalarla anlatýlýr. Yeni Türkçe&lsquo;nin yazýlacak yeni gramerinden de arapçanýn ve farsçanýn gramer ve se
kurallarý çýkarýlarak, kitabýn sonundaki türeme kýsmýna konulmalýdýr.
Yeni Türkçe, önce dilimizi gereksiz arapça ve farsça deyimlerle tamlamalardan temizlemek ikinci olarak, ona, henüz varlýklarýn
bilmediðimiz milli deyimleri ve anlatým biçimlerini: üçüncü olarak ise, henüz sahip olmadýðýmýz için yaratmak zorunda olduðumu
milletlerarasý kelimeleri eklemekle meydana gelecektir. Bu tür iþlemden birincisine temizleme, ikincisine millileþtirme, üçüncüsün
iþleme adlarýný verebiliriz.
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