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4 - Kipler - Edatlar - Tamlamalar

Zaten, Arapçadan ve Acemceden alacaðýmýz bütün edatlarýn Türkçe&lsquo;de karþýlýklarý vardýr: hemderd: derddaþ, hemfikr:
Tac-dar: taçlý, daniþ-mend: daniþli, sitem-kar: sitemci gibi, bunlarýn, mutlaka, Türkçelerini kullanmak gerekir.
4 - Kipler - Edatlar - Tamlamalar
( Ziya Gökalp Türkçülüðün Esaslarý)

a) Türkçülere göre, bir dil baþka dillerden kendisinde ayný anlamda kelime bulunmamasý þartýyla, kelimeler almýþtýr ve alabilir.
bir dil baþka dillerden kip alamaz. Osmanlýcýlara göre, Osmanlý dili arap ve fars dillerinden, kelimelerle beraber kipler de alýr.
Mesela, mektup kelimesi, osmanlýcýlara göre, arapçadan ketebe (yazdý) maddesinden sýfat-fiil&rsquo;dir. Anlamý
&ldquo;yazýlmýþ&rdquo; yazýlan&rdquo; dýr. Buna dayanarak, osmanlýcýlara göre hukuk-ý mektube yahut mektup hukuk
deyimlerini dilimizde kullanabiliriz. Türkçüler mektup kelimesinin bu biçimde kullanýlmasýný kabul etmezler. Çünkü, sýfat-fiil kipi
Türkçe&lsquo;de de vardýr. mektup kelimesi, sýfat-ý fiil olduðu zaman, Türkçe&rsquo;si yazýlmýþ&rsquo;týr. Demek ki, osmanlý
mektub hukuk dedikleri þeye biz yazýlmýþ hukuk diyebiliriz. O halde, mektub kelimesinin, bir sýfat-fiil kipi olarak dilimizde
kullanýlmasýna gerek yoktur.

Fakat mektup kelimesi sýfat-fiil kipi olduðu gibi, donmuþ bir isim gibi de kullanýlmaktadýr. Fransýzlarýn lettre dedikleri þeye Türk
halký mektup adýný vermektedir. Bir mektup yazdým. Bu hafta mektup aldým cümlelilerindeki mektup kelimesi iþte bu ikinci
anlamdadýr. Mektup&rsquo;un bu biçimde niteliði yoktur. Bu sýradan bir kelimedir. O halde, osmanlýcada kullanýlan bütün arapç
ve acemce sözcükleri, çekimli kelimeler ve basit kelimeler olarak iki bölüme ayýrabiliriz. Bundan çekimli olanlarý derhal dilimizden
atmalýyýz. Basit kelime bölümüne girenleri eðer halk dilinde ayný anlama gelen baþka kelime yoksa yeni Türkçe&lsquo;ye
çekinmeden kabul etmeliyiz.

Bu ilkeye göre, katip kelimesi hal-fiil dir; yazan anlamýnda dilimizde kullanýlamaz. Mesela, &ldquo;Bu mektubun katibi
kimdir?&rdquo; denilemez. Fakat katib, secretaire karþýlýðý olarak, halk dilinde eskiden beri kullanýlmaktadýr. Meclis katibi, tücc
katibi gibi.
Kitabet kelimesi de ne yazmak anlamýnda bir mastar olarak ne de kâtiplik anlamýnda dilimizde kullanýlamaz. Basit bir isim
olarak, eski inþa deyiminin ifade ettiði composition, karþýlýðý olarak kullanýlmaktadýr:Kitabet dersi, kitabet sýnavý.

Mutasarrýf kelimesi de &ldquo;tasarruf&rdquo; tan hal-fiil olduðu zaman, bir kiptir. Bu kipin kullanýlmasýna gerek yoktur.
Mesela þu tarlanýn mutasarrýfý diyecek yerde, þu tarlada tasarruf sahibi olan adam demeliyiz. Fakat bu söz bir sancaðýn1 en bü
yönetim memuruna, isim olduðu zaman, artýk bir kip niteliðinde deðildir, sýradan bir ad biçimini almýþtýr.

Bu örneklerde gösteriyor ki, arapçadan ve farsçadan, kip niteliðinde hiçbir kelime almayacaðýz. O halde, terim olarak arapça vey
farsça bir kelimeyi kabul ettiðimiz zaman, ondan türemiþ olan bütün sözcükleri de beraberce almamalýyýz. Mesela, þu iþtikak (tü
kelimesini, bir terim olarak kabul etmiþiz diye, bunun müþtak, müþtatt-ý minh, müþtakkat gibi kiplerini de kullanmamýz gerekmez.
Gerçi, bazan kitab, kitabet, katib, mektup, gibi ayný maddeden türemiþ birçok kelimeleri dilimizde kullanmaktayýz. Fakat,
yukarýda da kýsmen gösterdiðimiz üzere, bunlarýn hepsi eski kip anlamlarýný kaybetmiþtir. Kitab kelimesi mastar kipi olduðu zam
yazmak anlamýnda dýr. Kitab kelimesi, bu anlamda olarak dilimizde asla kullanýlmamýþtýr. Kitab sözü bir kelime olduðu zaman,
Fransýzca livre kelimesinin karþýlýðýdýr. Ýþte, Türkçe&lsquo;de ancak bu anlamda kullanýlmaktadýr. Muharrir kelimesini (recda
karþýlýðý olarak kullanabiliriz. Fakat, sýfak-fiil olarak yazýlmýþ anlamýnda olan muharrer kelimesinin kullanamayýz: mesela bala
muharrer diyemeyiz, (yukarýda yazýlan) demeliyiz. Tahrir mastarý da kullanýlamaz. Fakat tahrirat kelimesi, resmi mektuplarýn
özel adý olduðundan, çoðul anlamýna alýnmamak þartýyla kullanýlabilir.

Bir kelimenin çoðul biçimi de, kelime deðil, çekimdir. Buna göre arapça, acemce çoðul kipleri de dilimizde kullanýlamaz. Þu halde
zabitan, zubbat gibi çekimler yeni Türkçe&lsquo;ye giremez. Türkçe&lsquo;nin kendisine özgü çoðul çekimi ler, edatý ile yapýlýr.
halde, dilimizde zabit (subay) in çoðulu yalnýz zabitler&rsquo;dir.

Bununla beraber, bazý arapça ve acemce çoðullar vardýr ki, dilimizde çoðul anlamýný yani çekim niteliðini kaybetmiþlerdir. Yuka
tahrirat kelimesi bu türden olduðu gibi, ahlak, talebe, amele, edebiyat, yaran, evlad gibi birçok söyleyiþler bu kadroya girer. Bu
kelimelerin, dilimizde çoðulu çekimlerinin olmadýklarýnýn bir ispatý da Türkçe&lsquo;nin ler, edatý ile çoðul haline getirebilmelerid
Ahlaklar, talebeler, ameleler, edebiyatlar, yaranlar, evladlar, tahriratlar gibi.
b) Bir dil, baþka dillerin yalnýz kiplerini deðil edatlarýný da alamazlar. Çünkü, bir kelimenin gerek baþýna konan, gerek sonuna
eklenen edatlar da onu çekimli duruma sokarlar.
Dil biliminde gerek kiplere gerek özel bir anlamý olan bir edat eki ile anlamý deðiþmiþ olan edatlý sözcüklere morfem adý verilir.
Demek ki, hiçbir dil baþka dillerden &ldquo;morfemler alamaz&rdquo;, diyecek olursak, bu sözlerle, hem kiplerin, hem de
edatlarýn bir dilden baþak bir dile giremeyeceðini anlatmýþ oluruz.
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Tac-dar: taçlý, daniþ-mend: daniþli, sitem-kar: sitemci gibi, bunlarýn, mutlaka, Türkçelerini kullanmak gerekir.
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Bununla beraber hükümdar, hemþire, perkar gibi kelimelerde; türeme yolu ile bulacaðýmýz dar, hem, kar edatlarý edatlýktan çýkm
kelimenin içinde erimiþlerdir. Buna göre, þu hükümdür, hemþire, perkar (pergel) kelimelerinde artýk morfem niteliði kalmamýþtýr.
da, dil vicdaný bakýmýndan, diðer isimler gibi, donmuþ kelimeler niteliðini kazanmýþlardýr.
Farsçadan, ayrý olarak, yalnýz üç edat halk diline girmiþtir.: Bunlardan biri, gerçekten edat olan nispet i&rsquo;sidir. Diðerleri
gerçekte isim olduklarý halde, halkýmýzýn dilinde edat haline düþen hane ve name sözleridir.

i edatý, birinci olarak, özel renkleri ifade eden sýfatlarýn sonlarýnda görülür: Patlýcani, demiri, gümüþi, kurþuni, portakali, samani

i edatý, ikinci olarak, Türk müziðinde her kabilenin özel ezgisine özel marþýna verilen isimlerle görülür: Türkmani, Varsagi, Beyat
Karcýhari (Karaçar), Türki gibi, bu iki tür örnekte gördüðümüz i edatý, Türkçe bir edat hükmüne geçmiþtir. Bunun açýk delili Türkç
eklenebilmesidir. Fakat i edatý, bu iki dairenin dýþýnda kullanýldýðý zaman, Türkçe deðildir. O halde, o gibi deðimleri kullanmaya
Türkçe karþýlýklarýný aramalýyýz.
Mesela edebi hafta yerine edebiyat haftasý diyebiliriz. Hayati mesele yerine hayat meselesi diyebiliriz. Ser-kitabi&rsquo;ye
baþkitapçý diyebiliriz. Cebri&rsquo;ye cebirci, her&rsquo;etiyun&rsquo;a hey&rsquo;etçiler (kozmoðrafyacýlar) diyebiliriz.

Bu þekilde i edatýnýn kullanýlýþýný azaltmakla beraber, ne yazýk ki, en esaslý ilk ve kuralýmýza aykýrý olarak, birçok terimlerde
kabul etmek zorundayýz. Türkçülük, yeni Türkçe&lsquo;ye güçlük çýkaran bütün engelleri : kýrdýðý halde, bu küçük edat karþýsý
zorunda kaldý. Mesela, tabii hadiseler&rsquo;e tabiat hadiseleri diyebiliriz; fakat, bu hadise tabiidir, yahut deðildir demek
gerekince i edatýnýn bütün bütün atýlamayacaðýný itiraf etmek zorundayýz. Marazi, içtimai, ruhi, hayati, bünyevi gibi kelimeler de
aynen tabii kelimesi gibidir. Bununla beraber, mademki bu iki edat iki tür kelimede Türkçe bir edat hükmüne geçmiþtir: onu diðer
kelimelerde de özellikle terim olduklarý zaman - kullanmak geçerli olabilir. Hane sözünün yazýhane, yemekhane, yatakhane, gibi
kelimelerde ve name sözünü yýldýzname, Oðuzname gibi kelimelerde görüyoruz. Gerekli olduðu için, bu sözler de Türkçe edatla
sokulursa dilimiz zenginleþir.
Bir dil baþka dillerden kipler ve edatlar alamadýðý gibi tamamlama kurallarý da alamaz. Oysa ki, eski Osmanlýcýda arapçanýn,
farsçanýn her türlü tamlamalarý vardý: Ýsim tamlamasý sýfat tamlamasý.
Tamlamalar da kipler ve edatlar gibi morfem kadrosuna girerler. Her dilde gerek tamlayan ve gerek tamlanan birer
morfemdirler; sýfat da, nitelenen kelime de birer morfemdirler. O halde, baþka dillerden tamlama alýnmamasý hakkýndaki ana
kuralýn bir bölümünü meydana getirirler.

Türkçe&lsquo;de isim ve sýfat tamlamalarýnýn her çeþidi bulunduðu için, arapça ve farsça tamlamalara hiç ir gerek yoktur. Eski
Osmanlý edebiyatçýlarý ve bilginleri bu tamlamalarý bir ihtiyaç yüzünden almamýþlardýr. Onlarýn gözünde arapça ve farça dil ola
Türkçe&lsquo;den güzel olduklarý gibi; arapça ve farsçanýn kelimeleri, kipleri, edatlarý ve tamlamalarý da Türkçeninkilerden dah
güzeldir.

Oysa ki, hiçbir dile, objektif olarak, &ldquo;diðer dillerden daha güzeldir&rdquo; denileme: Her dilin,kendisine özgü bir güzelliði
vardýr. Her millet, sübjektif olarak,kendi dilini daha güzel görür. Evet, arapça güzel bir dildir, farça da güzel bir dildir. Fakat bu dille
en çok, kendi milletlerine güzel görünür. Bizim için de en güzel görünen dil Türkçe&lsquo;dir. Kelimelerin, kiplerin edatlarýn,
tamlamalarýn güzelliði, kendi dillerine oranladýr. Bunlar, ancak kendi dilleri içinde güzeldirler. Arapça bir kelime arapça bir cümle
içinde güzel olduðu gibi, farça bir tamlama da fransýzca bir cümle içinde güzel görünür. Bir kadýnýn oldukça güzel olduðu olan gö
burnunu baþka bir kadýnýn yüzüne aktarýnýz. Bunlarý orada çirkin görürsünüz. Bunun gibi, dilin kelimeleri ve tamlamalarý da, ke
cümleleri içinde ne kadar güzelse, baþka dillerin cümleleri içinde de o kadar çirkindir.

Not : &ldquo;Türkçülüðün Tarihi&rdquo; bölümünde arý dilcilerin halk diline geçmiþ olan arapça ve farsça kelimeleri de Türkçe&ls
çýkarmak istediklerini yazmýþtým. Dün, Fuad Raif Bey ile bu konu hakkýnda tekrar görüþtük. Arý dillicilerin lideri konumunda bulu
bu kiþi halk diline geçmiþ olan arapça ve acemce kelimelerin Türkçe sayýlmasý konusunda bizimle hiçbir ayrýlýðý olmadýðýný ve
ayrýlýðýn edatlarla ilgili olduðunu söyledi. Yukarýda açýkladýðýmý gibi, yeni Türkçecilere göre Türkçe&lsquo;nin iþlek olan edatla
kadar yeni kelimeler türetilebilir. Fakat, iþlek olmayan edatlarla yeni kelimeler yapýlamaz. Fuad Raif Bey, kendisinin bu fikre
þiddetle karþý olduðunu edatlarla iþlek ve iþlek olmayan sýnýflandýrýlmasýný tanýmadýðýný, Türkçe&lsquo;nin her türlü edatlarý
yapýlabildiði gibi, Kýrgýzca&rsquo;dan, Özbekçe&rsquo;den, Tatarca dan, alýnacak veya büsbütün yeniden yaratýlacak edatlarla
yeni kelimeler yapýlabileceðini söyledi. Hatta, farsçadaki nisbet i&rsquo;sine karþý ki, gý edatýný icada taraftar olduðunu; mesela
hayati sýfatý yerine hayatki; edebi sýfatý olduðunu söyledi. O halde, yukarýlarda Arý dilcilik hakkýnda yazdýðým þeyleri bu sözle
düzeltmek gerek
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