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2 - Halk Diline Girmiþ Arapça ve Farsça Sözcükler

Gerçekten, halkýn konuþma dilinde de arapçadan alanmýþ birçok kelimeler vardýr. Fakat halkýn konuþma diline almýþ olduðu bu
kelimeler, üst tabakaya mensup bilginlerle yazarlarýn Osmanlý diline almýþ olduðu arapça ve farsça kelimelerden iki yönden fark
2 - Halk Diline Girmiþ Arapça ve Farsça Sözcükler
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Karþý düþünenlerden bazýlarý diyorlar ki: &ldquo;Siz, Osmanlý dilindeki arapça ve farsça kelimelerden yakýnýyorsunuz. Oysa ki
dilinde de, bu dillere ait birçok kelimeler vardýr.&rdquo;

Gerçekten, halkýn konuþma dilinde de arapçadan alanmýþ birçok kelimeler vardýr. Fakat halkýn konuþma diline almýþ olduðu bu
kelimeler, üst tabakaya mensup bilginlerle yazarlarýn Osmanlý diline almýþ olduðu arapça ve farsça kelimelerden iki yönden fark

Birincisi, halk dilinde eþ anlamlý kelimeler yoktur. Halk, arapçadan ve farsçadan bir kelime aldýðý zaman, onun eþ anlamlýsý ola
Türkçe kelimeyi Türkçüden büsbütün atar: böylelikle dilde eþ anlamlý kelimeler kalmaz. Mesela, halk hasta kelimesini alýnca þay
ayna kelimesini alýnca gözgü sözünün merdiven kelimesini alýnca baskýç sözünü tümüyle unutmuþtur.

Gerçi bazen halkýn, arapçadan ve farsçadan aldýðý kelimeler yanýnda, eski Türkçelerini de koruduðu görülüyor. Fakat, bu durum
yine eþ anlamlý kelimeler ortaya çýkmaz çünkü, arapçadan ve farsçadan alýnan kelimenin, veya eski Türkçe kelimenin anlamýnd
deðiþiklik meydana gelerek, ikisi arasýndaki eþ anlamlýlýk ortadan kalkar. Mesela, siyah ve beyaz kelimeleri alýndýktan sonra,
kara ve ak kelimeleri Türkçe&lsquo;de kalmýþ. Fakat ne siyah kelimesini kara kelimesinin, ne de beyaz kelimesini ak
kelimesinin eþ anlamlýsý sayamayýz. Çünkü, halk siyahla beyazý maddiyatta, kara ile aký maneviyatta kullanýyor. Mesela, siyah
bir adamýn alný ak olabilir. Beyaz çehreli bir adamýn yüzü kara çýkabilir.

Bazen de halkýn arapçadan ve farsçadan aldýðý kelimelerin Türkçe&rsquo;si zaten olmadýðý için eþ anlamlýlýða hiçbir neden bu
Abdest, namaz, Kur&rsquo;an, cami ezan kelimeleri gibi.

Bilginlere ve edebiyatçýlara gelince, bunlar hem Türkçe kelimeleri, hem de bunlarýn arapça ve farsça karþýlýklarýný tamamen ay
anlamda kullanýrlar. Böylece onlarýn Türkçe&rsquo;sinde, her özel anlam için, bir Türkçe, biri arapça ve biri acemce olmak üzere
az üç söz vardýr. Mesela, su, ab, ma, gece, þeb, leyh, ekmek, nan, hubz, et guþt, lahm, gibi Osmanlý dilinde, mutlaka her anlak
için üçer eþ anlamlýdan oluþan böyle bir teslis(üçleme) vardýr: bazý anlamlarýn arapçada birçok karþýlýklarý bulunduðu için, bu
anlamlýlarý doðal olarak, üçten fazla bulunur: Arslan, þir, esed, gazagver, haydar, zýrgam v.b. gibi.

Ýkinci olarak, halk arapçadan, farsçadan ve diðer yabancý dillerden aldýðý kelimeleri ay söyleniþ yahut anlam bakýmýndan boza
kendine mal eder.
Söyleyiþ bakýmýndan bozmaya örnek: &ldquo;Haste, hasta&rdquo;, &ldquo;hefte : hafta&rdquo;, &ldquo;nerdüban :
merdiven&rdquo;, &ldquo;çarcube : çerçeve&rdquo;, &ldquo;gavga : kavga&rdquo;, &rdquo; bekre : makara&rdquo;,
&ldquo;zukak: sokak&rdquo;, &ldquo;pare : para&rdquo;.

Anlam bakýmýndan bozmaða örnek &ldquo;Haste&rdquo; kelimesi farsçada &ldquo;birisi tarafýndan yaralanmýþ&rdquo;
anlamýnda iken. Türkçe&lsquo;de &ldquo;mariz&rdquo; karþýlýðý olarak kullanýlmýþtýr. &ldquo;Þafak&rdquo; kelimesi arapçada
&ldquo;batý ufkunun akþam kýzýllýðý&rdquo; anlamýnda iken, Türkçe&lsquo;de &ldquo;doðu ufkunun sabah kýzýllýðý&rdquo; a
almýþtýr: &ldquo;Þafak sökmek&rdquo; deyiminde olduðu gibi. Farsçada &ldquo;hace&rdquo; kelimesi &ldquo;efendi&rdquo;
anlamýndadýr. Bu kelime Türkçe de, hem söyleyiþini deðiþtirerek &ldquo;hoca&rdquo; þeklini almýþ ve hem de anlamýný deðiþt
&ldquo;halk fýkýh bilgini&rdquo; ve &ldquo;Okul öðretmeni&rdquo; anlamlarýný almýþtýr. Farsça &ldquo;bazar&rdquo; kelimesi,
&ldquo;b&rdquo; ile söylenir ve &ldquo;çarþý&rdquo; anlamýna gelen bir kelime iken, Türkçe&lsquo;de &ldquo;p&rdquo; ile
söylenen ve hem cumartesiden sonar gelen günün adý, hem de belirli günlerde belirli yerlerde kurulan günlük panayýr demek ola
&ldquo;Pazar&rdquo; þekline girmiþtir. &ldquo;pazarlýk&rdquo; kelimesi de, bu son biçimden doðmuþtur.

&ldquo;Pare&rdquo; kelimesi farsçada &ldquo;kýsým, parça&rdquo; anlamýnda iken, Türkçe&lsquo;de &ldquo;para&rdquo; þekli
almakla beraber, &ldquo;alýþveriþ&rdquo; aracý olan madeni veya kaðýt para anlamýný almýþtýr.

Bazý kelimeler, görünüþte, eski anlamýný korumuþtur. Fakat bu kelime ile yapýlan tamlamalar incelenirse bu gibi kelimelerde de
anlamca farkýna varýlmasý güç deðiþiklikler meydana geldiði anlaþýlýr: Mesela, &ldquo;abdest&rdquo; kelimesi ve anlamca deð
görünür. Oysa ki, bu kelimenin baþýndaki &ldquo;a&rdquo; harfi uzunluðunu kaybettiði gibi, sonundaki &ldquo;t&rdquo; harfi de
konuþma dilinde düþmüþtür. Bundan baþka, &ldquo;büyük aptes&rdquo; ve &ldquo;küçük aptes&rdquo; gibi tamlamalar gösteriy
anlamca da bir deðiþikliðe uðramýþtýr.

Demek ki, halk, aldýðý kelimeleri kendisine mal ediyor. Öncelikle &ldquo;her anlamýn yalnýz bir kelimesi olmalýdýr&rdquo; ilkesin
uyarak, eþ anlamlýlarý kabul etmiyor. Ve dil&rsquo;i, her kelimesi görevi belli bir organ niteliðinde bulunan, gerçek bir organizma
biçiminde koruyor. Tabii, bu iþi halk bilerek ve düþünerek yapmýyor; tabii bir içgüdü ile bilinçsiz bir biçimde yapýyor. Halk dilindek
kelimenin, mutlaka, diðer kelimelerden ayrý bir anlamý vardýr. Ve halkýn düþünce alanýna girmiþ olan, fikir ve hisle ilgili her anla
da mutlaka bir kelimesi vardýr.
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Bilginlere ve edebiyatçýlara gelince; bunlar halkýn kendisine mal etmek için yaptýðý ve deðiþiklikleri, bozma saymýþlar ve halkýn
ve farsça kelimeleri gerek söyleyiþ, gerek anlam bakýmýndan deðiþtirerek meydana çýkardýðý kelimelere bozulmuþ kelimeler (G
adaný vermiþlerdir. Bilginlerin bozulmuþ kelimeler, adýyla yazýlmýþ kitaplarý incelenirse, görülür ki, onlara göre kelimelerin doðru
(fasahat) arapça ve farsça kelimeleri Türkçe&lsquo;de aldýklarý biçimlerde deðil, gerçekte ait olduklarý dildeki eski biçimlerinde
kullanmaktýr. Bu görüþe göre, Osmanlýca&rsquo;nýn hiçbir baðýmsýzlýðý hiçbir kelime mal etme yetkisi yoktur. Daima kelimeler
söyleniþ gerek anlam bakýmýndan eski biçimlerine dönüþtürülmesi hatta kelimelerin yazýmlarý da mutlaka bu eski biçimlerine gö
yazýlmalýdýr. Bu görüþün daha iyi anlaþýlmasý için, bir olayý örnek olarak anlatacaðým.
Bir zaman, üniversitede, felsefe terimlerini belirlemek için ilmi bir komisyon kurulmuþtu. Bu komisyonda kelime bilgilerinden
biri &ldquo;dikkat&rdquo; kelimesinin &ldquo;attention&rdquo; karþýlýðý olmayacaðýný iler sürdü: Güya &ldquo;dikkat&rdquo;
kelimesi, &ldquo;dakik:ince&rdquo; sýfatýndan türediði için, &ldquo;incelik&rdquo; anlamýnda imiþ.

Bu iddiaya karþý: &ldquo;incelik&rdquo; kelimesi varken, bu anlama gelen &ldquo;dikkat&rdquo; kelimesine gerek yoktur.
Fakat, halkýn kullandýðý anlamda olmak üzere de &ldquo;bu kelime dilimizin atýlmasý mümkün olmayan en gerekli bir unsuru
olmuþtur&rdquo; denildi. Fakat itiraz eden kabul etmedi: &ldquo;Dikkat kelimesi, daima (incelik) anlamýnda kalacaktýr. Halkýn
kullandýðý tabirleri, bilim kabul edemez. Doðru olan kelimeler kelimelerin eski biçimleridir. Kelimelerin gerçek anlamlarý kullanýlý
deðil, köküne bakarak bilinir. Buna göre (attention) kelimesine baþka bir karþýlýk aramalýdýr&rdquo; cevabýný verdi. Bu esasa
dayanarak, kelime bilginleri &ldquo;attentiaon&rdquo; kelimesine karþýlýk aramaða baþladýlar. Birisi, &ldquo;tahdik&rdquo;
kelimesini ileri sürdü. Bir diðeri, &ldquo;iltifat&rdquo; kelimesini önerdi. Güya &ldquo;tahdik&rdquo; kelimesi, &ldquo;göz
bebeði&rdquo; anlamýnda olan &ldquo;hadeka&rdquo; dan gelirmiþ. Dikkatte de özellikle etken olan göz bebeði imiþ.
&ldquo;Ýltifat&rdquo;ýn arapçadaki anlamý da &ldquo;göz ucuyla bakmak&rdquo; imiþ. &ldquo;Ýltifat&rdquo; kelimesi, dilimizde
baþka anlamdadýr denildi. &ldquo;Öyle þey olmaz, arapça, acemce kelimeler bizim dilimizde eski asýllarýný ve doðruluklarýný
koruyacaklardýr. Halkýn bilgisizce yaptýðý bozmalara galatat denilir. Bunlarýn hepsini terk ederek, kelimelerin eski ve asýl
biçimlerine dönülmek gerekir diye cevap verildi.

Görülüyor ki halk, aldýðý kelimeleri söyleyiþ ve anlam bakýmýndan kendisine mal ettiði halde, kelime bilginleri bu benimseyiþin
karþýsýndadýrlar. Halka göre yaygýn hale gelmiþ olan bozulmuþ kelime, aslýna uygun sözcüðe tercih edilir. Bilginlere göre ise, d
fakat yaygýnlaþmamýþ kelime yaygýn hale gelmiþ olan bozulmuþa tercih edilir. Bundan baþka, halka göre, yurdumuzda baðýms
egemenlik ancak Türk dilindedir. Bu dile giren arapça ve acemce kelimeler, Türk dilinin egemenliði altýna girerek, onun
fonetiðine ve leksikolojisine uyarlar. Politik kapitülasyonlar, politik baðýmsýzlýk ve egemenliðe aykýrý olduðu gibi, dil ile ilgili
kapitülasyonlar da dilin baðýmsýzlýk ve egemenliðine aykýrýdýrlar. Fakat iyen belirtelim ki, halk bunu bilinçli bir biçimde düþünmü
bal yapmasý gibi, bilinçsiz olarak ve içgüdüsüne göre yapýyor.

Bilginlere göre, aksine baðýmsýzlýk ve egemenlik ancak arapça ve farsça kelimelerde vardýr. Biz, onlarýn baðýmsýzlýk ve egem
aslýna ve doðruluna saygý göstermek zorundayýz. Bizim dilimize gelince o zaten yüzde doksan dokuz arapça ve farsça
kelimelerden oluþtuðu için, baðýmsýzlýk davasýnda bulunamaz.

Görülüyor ki, dilde Türkçülüðün ilk iþi kelime bilginlerinin görüþlerini reddederek, halkýn bilinçsiz bakýþ tarzýný Türkçe&lsquo;nin
etmektir. Buna göre, Türkçülerce, Osmanlýcýlarýn doðrularý bozulmuþ ve bozulmuþlarý doðrudur. Hatta yazýmda (imla) da, bu
bozulmuþlarý söylenildikleri gibi yazmak Türkçülüðün bir ilkesidir. Bu esasý yabancý kelimelere de uygulayarak kelime bilginlerin
sigara, jaket, Evropa biçiminde yazdýklarý bu kelimeleri, halkýn söyleyiþine uydurarak cigara, ceket, Avrupa yazmak gerekir.
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