e

Dil, algilamada ve biligsel (cognitif) diizenlemelerde belirleyici, olaylarr izleyici ve yorumlayrcr bir oge oldugu kadar, toplumsal iligkileri duzenleyici bir aragtlr. Bu balumdan dili ses ve anlamlardan olugan soyut bir
kavram gormek yerine, somut ogeleri igeren bir toplumsal iligkiler dizgesi olarak dugunmek daha dogru olur. Dilin bu iglevsel niteligi, bizim ister
istemez ulusal dilin de&k bigimi diyebilecegimiz lehge konusuna da egil" memizi gerektirir. Cunku lehge, ulusal dili daha iyi tantmada bir kilometre
tag1 olugturur.
Her toplum veya topluluk, kendi gergeklerine ve bu gergeklerden
kogui ve durumlara gore sozcuk uretir ya da alrr veya aldigrndan yeni
bir s*cuk turetir. Bu nedenle bir Avrupah, bir hanlr ya da herhangi bir
Afrikallpin diinyasi gibi, dili de farklid~r.Nasll ki farklr toplumsal yap1
ve anlayrglardan ayrr diller dogabiliyorsa, dil de onu konugan topluluklarrn
cograft konumlanna ve kiiltiirel yapllarimalarrna ba@ olarak degigebilmektedir. Zamanla beliren gegitli etkilerle, dilin ses diizeninde ve yapmnda
oylesine buyiik degigiklikler olabilmektedir ki, ayni dili konugtuklarr halde
iki topluluk birbirlerini anlamayacak hale gelebilmektedir. Bu bir yana,
bazen degigiklikler o kadar gok olur ki, ayni dilden gelen iki lehgenin akraba
olduklarrnl bile anlamakta gugluk wkeriz. ~ r n e g i n ,Cuvag ve Yakut lehgeleri, zamanla aralarrnda beliren derin farkhhk nedeniyle, uzun sure birbirleriyle iligkisiz iki lehge ya da dil sanilmiglardlr.

Ulusal dil ve lehge
Lehge bilimi tarihine bir goz attrjjunlz zaman, dil bilimcilerin lehge
konusuna onceleri pek onem vermediklerini goriiruz. Bunun nedeni, leh~elerin ulusal dilin bozuk ve yetersiz bir bigimi olarak gorulmu~olmalarrdir.
Oysa lehgelerde belirli bir toplulugun yagam gergeginin bir yuziinu, dilin
gozumuzden kagan bir ozelligini, biqimini ya da en avndan bir ayirtrsini
(nuansrnr) goruriiz. Ulusal dilde zamanla kaybolan deggik turden birgok
ogeyi lehgelerde bulabiliriz. Bu bakimdan lehgeler, ulusal dilin gegirdigi
evrimi belirlemede yardlma olurlar.
Avrupa'da yapilan aragtrrmalar, lehqelerin genellikle birbirlerinden
ba&msiz olarak geligtiklerini ortaya koymugtur. Ayrica, edebiyat dili ile fazla
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ilgileri olmadi@ halde, edebi dile ozgii bir diizenlilik gosterdikleri gozlenmigtir. Avrupadaki leh~elerin, gerek soz varl@ gerek dil bilgisi gibi
dilin yapisi bakimindan olsun, belirli kurallara uyduklari goriilmiigtiir.
Dil ve l e h ~ earasindaki degigmenin daha ~ o toplumsal
k
ve siyasal etkenlerden kaynaklandia anlagilmigtir. Yonetici durumundaki ve toplumsal
aiidan etkin gruplarin konugtugu l e h ~ n i nulusal dil olarak geligtigi, yine
bu aragtirmalar sonunda ortaya qikmqtv.
Bi? dili etkileyen bagltca ofeler
Biitiin bunlar, bir dilin evrimidoyunca pek ~ o durumla
k
karg~kargiya
geldigini gosterir. Bu durumlar, toplumsal, siyasal ve co&-afinitelikte olabilecekleri gibi, zaman icinde ortaya qkan ve birbirleriyle hi^ ilgisi olmayan
beklenmedik tiirden de olabilmektedirler. Nitekim dillerin evriminde alt
katman (substratum) ve iist katman (superstratum) dedigimiz tiirden etkenlerin pay1 buyiiktiir. Ger~ektende, ornegin bir iilke istild edildigi zaman,
o ulke halkinin .zamanla ana dilinden uzaklagarak istiliicilarin dilini konugmaya bagladigi goriilmiigtiir. Fakat eski konugma aligkanliklari da devam
ettiginden, ana diline ozgii bir aksan, sozciik ve deyim diizeniyle konugmayi
siirdiiriir. Ust katman dedigimiz bu etki bi~imineornek olarak, German
istiliisi sonrasinda Gaule'iin kuzeyinde bulunan leh~elerindurumunu gosterebiliriz. Bu etki sonunda "francique" (Franklarin dili), birkag kugak
sonra belirli izler b~rakarakkaybolur.
Diger bir etki bi~imide, alt katman dedigimiz tiirden olan~drr.Rumence, Yunanca ve Bulgarcanm ayri dil gruplarina dahil olduklari halde, bi~im,
anlam ve hatta ciimle yapllar~bakmmdan benzerlikler gostermeleri, Ortodoks kilisesinin bir alt katman iglevi gormiig olmasmdandlr. Tiplendirmeci
(tipolojik akrabalik) adini verdigimiz bagka bir durum daha vardr ki,
buna ornek olarak Fransizca ile fngilizceyi gosterebiliriz. Bir German dili
oldugu halde, geqirdigi biqim bilimsel, soz dizimsel ve yap~saldegigikliklerden dolayi bu gunkii fngilizce eski fngilizceden ~ o k ,bir Neolatin dili
olan Fransma ile benzer ozellikler tagir.

Lehge biliminin onemi ve yeri
Biitiin bu etkenler dikkate almmca, dil bilimi aragtirmalarinda lehqe
biliminin onemi kendilifjinden ortaya qikm~golur. Bunun bilincinde olan
bazi dil bilimcilerin girigimi ile 19. yiizyilin sonlanna dogru l e h ~ ebiliminin
yiiksek ogretim kununlannda ders olarak okutuldugunu goriiriiz. L e h ~ e
ile ilgilenenlerin baginda Paul Meyer ve Gaston Paris gibi dilcilerle Rousselot, Gillieron ve Wenker gibi dil bilimciler gelir. Bundan dolayli da olsa,
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yeni dil bilgiciler dedigimiz b a a dil bilimcilerin de ku&usuz katklsl vardlr. Yeni dil bilimcilerin ses dejjigimleri konusundaki galqmalar~, b a a dil
bilimcilerin lehge ko~usunailgi duymasma neden olmuatur.
Yeni dil bilimcilere gore, "ses" au ya da bu biqimde ya da donemde
degigebiliyorsa, bu degigiklik sesin aynl durumda bulundugu butun sozcukler igin de gegerlidir. omegin, German dilleri grubundaki "p" sesi, Almancada "f" ye doniigmuase, "p" sesinin benzer durumda bulundugu HintAvrupa grubuna dahil dillerden tiireyen biitun Almanca sozcukler igin de
geqerlidir. Yine bu sava gore, yalnuca ornekseme (analoji) yolu ile elde
edilen sesler bu kuralln diyndadir. Yeni dil bilgiciler, ayrlca, a n fiziksel
bir oge olan sesin gide%k harfin veya simgesel gostergenin yerini a h a
'' oldujjunu ileri siirerler. Yeni dil bilgicilerin, sesin belirli bir evrim geqirdigi
saw, dil bilimcileri ozellikle dil haritalarl konusunda esindirmigtir.

Lehge biliminde aragzrma yontemleri
Lehge bilimi aragtlrmalarinda yontem konusuna gelince, genellikle
iki yontemin uygulandl~mlgoruyoruz:
- I. Lehge betimlemesi
11. Dil haritalarl
1. Lehqe betimlemcsi
Bu yontemde konu, tarihsel agldan ele ahnu. Soz konusu dilin veya
lehgenin evrim sureci geriye dogru igletilerek, dilin gwirdi@ evrim q a m a
agama belirlenmeye qalqlhr. Dilin onceki a~amasmdakibir harf veya kokenden hareket edilerek o dilden etkilenmi~olan lehqenin veya lehqelerin
sergiledigi degigik durumlar incelenir. 0mek olarak Franslzcay~ ele
alallm. Fransuca Neolatin dili oldugundan, geriye dogru gidiIerek, ozellikle de Letincenin etkisinin en gok oldugu donem olan IX. yiizyil uzerinde
galqmay~yojjunla$tirarak, Latinceden yap~lanabntllarm hangi yollardan
ger~ekleatijjiaragtlrhr. Daha sonra ulusal dile ternel olu~turanFrancien
(fle-de-~rance,Paris) lehgesi ile diger lehqeler arasindaki farhn nas11 ve
nereden kaynaklandlgl asama aaama incelenir. Bu arada, Latinceden ayrl
olarak, ba@a ana lehv olmak uzere, lehgelere etki yapan b a ~ k aogeler
ve diller uzerinde de durulur. Elde edilen bulgulardan hareket edilerek, "bir
senteze gidilmeye ~ a l ~ y l Bulgular~
u.
ise, gene1 olarak gu bagllklar altmda
toplayabiliriz:
1. Ses degigikliklerine iliakin bulgular,
2 . Bigirn bilgisel bulgular,
3 . Anlam bilimsel bulgular.
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Ornek vermek gerekirse, Fransizcanm evrimi boyunca Latincenin ses
bilgisel bahmdan etkisini goyle siralayabiliriz:
1. Latincenin Fr&sizcanin iinlii dizgesi iizerindeki etkisi,
2. VurguQma etkisi,
3. Unsiiz dizgesi iizerindeki etkisi.
Fransizcada iinlii ve iinsiizlerin Latinceye bag11 olarak ger~ekle~en
evrimini de gu gekilde ozetleyebiliriz:

.

9

B

1 hliilerin evrimi :
a) Vurgulu unlul4kin evrimi,
b) Vurgusuz (atone) iinliilerin evrimi,
c) Sozciiklerin ilk hecelerindeki iinliilerin evrimi.

2. Unsiizlerin evrimi :
- a) Varhklarim siirdiiren iinsiizler,
b) Kaybolan iinsiizler.
t)rne$jin- Fransncadaki "8ne" (e~ek) sozcii~iiLatince "asinus"tan
gelir. Bu sozciikten once "asne" tiiretilmig, ancak zamanla "s" iinsiizii
kaybolmug, "asne" "he" ohugtur.
11. Dil haritalari

Leh~ebilimi qaligmalarinm bir sonucu olarak ortaya gkan dil haritaIan, bir dilin geligme sureci iqindeki:
1. Ses deBgikliklerini,
2. Soz dizimsel durumlarim,
3. Soz varllklarim ve
4. Konu~ulanl e h ~ eya da a&zlarin say1 ve niteliklerini
belirlemede yardrmcl olurlar. Benzer ses ya da sozciiklerden yola gkllarak,
ornegin "domates" sozciimnden hareket edilerek, Tiirkiye'deki degi~ik
ahzlar belirlenebilir. Ayrica "domates"* sozciigiiniin degigik biqimlerinin
honugulduw yorelerin co&afi konumlarindan ve merkezle (Istanbul)
olan iligkilerinden yola qkilarak, ornegin yu sorulara yanit bulunabilir :
- A& degigiklikleri neye gore artmaktadir veya azalmaktalr?
- Uzaklik-yaklnlik etkeninin rolii nedir?

* "Domates" sozciigii, yerel agdarda "domas." "tomates", "domat", "tomat", "domatis"
gibi degigik bi~imlerdesoylenrnektedir.

Erol Kayra 303

- Toplumsal ve kulturel yaplrun yore a@ iizerindeki etkisi ne olqiidedir ?
- Ticaret ve uhgim yollarlnln yakmnllgln~nveya uzakh&nm pay1
nedir ?
I

a

Dilsel degigmeler konusunda bize yardimc~olan dil haritalar~,lehqeler
arasindaki iligkileri de aydmlatlrlar. Dil haritalari, birbirlerine uzak yerlerde konugulan lehqelerin gerek soz varbklarl gerek ses bilgisel ve biqim bilgisel nitelikleri bakun~ndanda onemli ip uqlarl vermialerdir. Birbirlerinden uzak olmalarina ragmen, bazl lehqelerin merkezde olmayan ortak
ozellikler tagid~klar~ni&l haritalar~ sayesinde ogrenmekteyiz. Bunun
,tipik bir omegini iberik yarlmadaslnda gormek miimkundur. Yarimadanin
dogusundaki Katalan lehqesi ile batismdaki Galiqya ve Portekiz lehqeleri
birbirlerine benzer ozellikler taglmalarlna kargin, merkezdeki Castillan
lehqesinin farkh bir durum gosterdigini goriiyoruz. Bunun bir anlam1 da
gudur: Merkezdeki dilsel degigiklikler hemen qevreye yans~mazlar.Boyle
olunca da lehqe sozlukleri ister istemez dil tarihinin ayrl donemlerini belirtirler. Bagka bir deyigle, bir sozcuk soz konusu dilsel alanin bir bagka doneminde de olsa, gu veya bu biqimde ortaya qkabilir.
Co$afE da&l~magore dil olgusunu incelemeye wlqanlarm bagmda
Alman Georg Wenker gelir. Wenker, dildeki ses degigikliklerini dil haritalari yardmu ile incelemeye qahglr. Wenker'in dil haritalan y a r d m ile
as11 yapmak istedigi gey, b a ~ k adillerden etkilenen Alman lehqeleriyle etkilenmernigler araslndaki ses bilgisel farlu belirlemekti. Ancak gordu ki,
yeni dil bilgicilerin savlarmn tersine, her sozciik ses bilgisel bak~mdan
gene1 degil, kendine ozgu bir durum gostermektedir.
Dil haritas~ konusunda qalqma yurutenlerden biri de Jules Gillieron'
dur. Ancak Gillieron koken bilimi ses yasalari ile degil, sozcuk incelemesi
yolu ile aqlklamaya qahgir (La faillite de I'Ptymologie phonktique, 1919).
Bu yol, Wenker'inkine gore daha gerqekqidir. Gerqekten de sozciik incelemesine gore diizenlenen haritalar, bize dilin evrimi konusunda daha sagIlk11 bilgiler sunarlar. Omek vermek iqin, Fransa'nm kuzeyindeki ve guneyindeki lehqelerde ayrl sozcuklerle anlatdan "bal arw" kavramlnln durumunu ele alalun. Bu kavram, kuzeyde birkaq biqimde, yani "e", "abeille",
"ruche", "apier", "avette", "mouche", "mouchette", "oiselet" gibi de@gik
sozcuklerle anlatduken, guneyde yalwca "abelho" sozcugii kullamlmaktadx. Bunun nedeni guneyde kullandan "abelho" sozcugiiniin Latincede
"arl" anlamlna gelen "apicu1a"mn lusalt~lmi~
biqimi olan "apis"ten tiiremesine karglllk, kuzeyde ise yeni bir sozcuk turetilmeyerek, "apis" soz-
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ciigiiniin aynen allolmasidx. Ancak yabanci bir sozciik oldufjundan,
tam bir ses uyumu saglanamamig ve giderek de tek harfli bir sozciige, "e"
ye donugmiigtiir. Bunun da anlam karigikl$na neden oldugu goriiliince,
oyle anlaglliyor ki, her yore halki bagka bir sozciik iiretmek zorunda
kalmigtir.
g

Bir iilkedeki l e h ~ ekonuganlarin hem sayisal durumu, hem de d a g h i
haklunda bilgi veren dil haritalari, ayni zarnanda bir iilke i n s a n l a m hayat
goriiglerini de belirli olqiide de olsa yansitirlar. ornegn, fsviqre'nin Fransuca okonugulan bolgelerini kapsayan bir dil aragtumasinda (1966), ilginq
sayilabilecek bir durum ortaya wkmigtir. Katolik mezhebinde olanlarin
bulundup ya da qofjunlukta oldugu yorelerde daha qok yerel lehqe ile
konuguldu&; Protestan qo&nlugun bulundu& yorelerde ise, Franslzcanm tercih edildigi goriilmugtiir. Hatta Protestan qogunlufjunun bulundugu
Cenevre ve Neuchiitel'de yalmzca Frasizcanin konuguldujju goriilmiigtiir.
Bu, bir yerde, .dil ile toplumsal anlayq arasmda siki bir bag oldugunu gosterir. Daha somut bir biqimde soyleyecek olursak, bir toplum veya topluluk gene1 olarak dil konusunda da toplumsal yagamina benzer bir tavir
iqinde olur. Dil haritalari, kan~mca,bu nedenle de onem tagirlar. Yani
bir ulkede yagayanlarin hayat goriigleri hakkinda belirli bir kaynak olugtururlar .
Dil konusunda diger bir ilginq nokta da, f sviqre'nin Roche kasabasmda
1979'da yapdan bir ankette ortaya qikmigtu. Buradaki kadlnlarin erkeklere
oranla yerel lehqe yerine Fransizca konugmaya daha qok egilim gosterdiklerine tanik oluyoruz. Hatta ailelerin evde erkek qocuklari ile yerel lehqe,
luz qocuklari ile de Franslzca konugmak zorunda kaldiklari goriilmiigtiir.
Jura kantonunda 1975'te yapdan bir bagka ankette, erkeklerin % 11'0
yaluni, buna kargihk kadinlarin ancak % 2,9'unun lehqe konugtuklan
bulunmugtur. Yine fsviqre'de yapilan bir aragtirmada, lehqenin savag
sirasinda diigman istihbaratindan kaqmanin bir araci olarak kullamldi&
ortaya qikmigtir.
Lehqeler yarclmiyla bir sozcii$jiin ilk kez ortaya qiktigi doneme gidilerek, sozcii$jiin anlam ve bidm bakurundan ulusal dildeki konumu ve ba&ntisal niteligi de belirlenmigtir. Lehqe bilimi verilerinden yararlandarak,
bir iilkenin geqmigteki dig iligkilerini bile ortaya qikarmak olasid~r.b e g i n ,
Akdeniz kokenli sozciiklerin GO&, Fransizcaya Provenke 1eh~eSiyolu ile
girmigtir. Bu lehwdeki yabanci siizciikler, Fransa'nin o donemdeki dly
ekonomik iligkilerinin daha w k bu lehqenin konuguldufju Provence bolgesine yalun iilkelerle yapilrnig oldugunu gosterir.
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Bir dilin gegitli lehgelcrini kargilagtirarak, o dildeki yabanci sozcukleri
belirlemek de olanak dahilindedir. Cunkii bir sozcufin alinti olup olmadi@ni
anlarnak igin, o sozcu~unbiitun lehgelerde var olup olmadigina bakmak
yeterlidir. Nitekim isvigre'nin Fransrzca konugan bolgelerini kapsayan
bir dil aragtirmasmda gorulmiigtiir ki, fsvigre'de konugulan Fransizca kokenli ortak sozcukler, ayni zamanda k o m ~ uFransiz yore hallu ~ r a f i n d a n
da kullandma ktadrr. Buna kargilik isvigre'deki lehgelerin hepsinde geqmeyen
sozcuklerin ise, belirli bir alanla s ~ n ~ rkaldigi
li
gorulmiigtiir. Bu da bu tur
sozcuklerin alinti oldugu veya gu ya da bu gekilde sonradan iiretildigi
ya da tiiretildigi anlamina gelir.
0

Bununla birlikte gu nokta gozden uzak tutulmamahdir. Bir sozcugiin
6ipimsel agidan benzerlik ya da aynlllk gostermesi, o siizciigiin aym kiikenden
(etymon) geldiBni gostermez. Franslzcada hem "koyun kurdu", hem de
"hendek" anlamma gelen "douve" sozciifi, ayni dilden, yani Latinceden turedigi halde, aynl sozcukten gelmez. "Koyun kurdu" anlammdaki "douve"
"dolva" dan, "hendek" anlanundaki ise, "doga" dan Wremigtir.
Lehgelerin, ozellikle de ulusal sinirlar igerisinde konu~ulanlehgelerin,
bagta siyasal olmak uzere, qegitli etkenlerle, zamanla yoresel a&zlara doniigtugiinu ya da kayboldugunu da goruriiz. Siyasal turden olanina, Fransiz
devriminden sonra Fransa'daki lehqelerin durumunu ornek gosterebiliriz.
Son ylllarda gorulen bir bagka etken de televizyon olmugtur. 6-7 Mayis
(1991) gunlerinde Ankara'da yapilan Edebiyat Cevirisi konulu sempozyuma katdan bir Fransiz meslektag~m,Fransa'da l e h p konuganlarin sayllari
ve d a & b i ile ilgili olarak sormug oldugum bir soruya, "Fransa'nin belirli
yerlerinde halen yerel lehgeler konuguldu$junu, ancak son yillarda iletigim
araglarinm, en gok da televizyonun etkisiyle sayinin hlzla azaldigini" soylemistir. Kendisinin Savoie bolgesinde biiyiidu~unu, qocuklugunda bir~ok
evde oldurn gibi, kendi evlerinde de Savoie lehqesiyle konuguldu@nu,
ancak son yillarda televizyonu izleyebilmek igin Fransizca konu~maya
baglandi@ni sozlerine eklernigtir.
Lehgeler konusunda yapilan bir bagka gozlem de, ulusal dil ile lehqeler arasindaki etkilc$min yalnlzca ses bilgisel, sozluk bilgisel, koken bilimsel
ya da anlam bilimsel degil, bazen de soz dizimsel turden oldugudur. o r negin, Fransa Fransizcasinda "il faut l'aider" ve "je n'ai vu personne"
deyigleri, yerel lehgelerden etkilenmi~olan isvige Fransizcasinda "il faut
lui aider" ve "je n'ai personne vu" bigimine soylenebilmektedir. Bu ornek,
diger taraftan, ulusal dilde kaybolan gegitli eelerin lehgelerde korundugunu ve leh~elerinde duruma gore ulusal dili etkileyebilecegini gosterir.
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Lehqe bilimi ve dil haritalarindan qkarabilecegimiz sonuca gelince;
bence en Gnemli sonuq, bir dili Gilimsel olarak inceleyebilmek ve sajghkli
sonuqlara gidebilmek iqin,, o dilin geqirdigi evreleri, konuguldugu ve yazildig1 qevreyi ve donemi bilmek ve tanlmak gerekir. Bu, ozellikle sozluk
bilgisel aqidan onemlidir. Ciinkii saw11 bir sozcuk incelemesi, sozcuklerin
anlam balummdan ugradil degigikliklerin dugiince ya da kavramsal iqerikleriyle ba@ntah olarak ele almmalarinz gerektirir. Zira hiqbir sozciik veya
bu sozci&un iqerdig kavramsal deter, bu sozcujjiin kullamldi& qevreden
soyutlanamaz. Dil, soyut bir kavramda olsa, somut gerqegi anlatir. Gerqek
ve dil ozdej iki kavramdir.
Jean Rousselot, sozcukler degigir, qiinku biz degigiyoruz (Mort ou
survie du langage, 1969, s. 30) demekle qok haklldir. Ciinkii dilin organik
bir yapisi vardir. Toplumsal aqidan ele alirsak, i~levselbir yagam vardir
demek, her halde daha do@u olur. Zira sozcukler iSlevsel birer deger olmadikqa, soyut birer kavramdan oteye geqemezler. Onlara somut birer
deter, yani kimlik kazandlran devamll bir degigme iqinde olan insandir.
Bagka bir deyigle, dil zihinsel oldugu kadar, toplumsal bir olgudur da.
Humboldt, dili dunyantn sozle anlatun bidmi olarak goriir. Saussure'e
gore ise, gosterge ve kod kavramlan toplumsal iletigim biqimleriyle ozdeglik
gosterirler. Gerqekten de gostergelerin birer biqimi oldugu kadar, birer
iglevi ve kimligi de vardir. Her turlu iletigimin temelinde ise, gonderimsel
bir iglev ya da durum mevcuttur. Bu ise, anlayiga gore deBgtiginden, dil
olgusu toplumsal yapiya gore degigen ozel bir durum ortaya koyar. Lehqe
de boyle bir durumun sonucudur. Bundan dolayi.lehqeler, ulusal dilden
soyutlanamazlar. Ancak ulusal dil ile baglari gii~lendik*, dogal olarak
sahneden qekilirler. Fakat onun kigilignde yagamaya devam ederler. Bu
nedenle ulusal dilde lehqelerin, derinden de gelse, her zaman bir sesini, bir
nefesini ya da bir kalp atiginl duyabiliriz.

