
Doğan Aksan 

I(öktürkçeden Bugüne, 
Türkçede Ödünçlerneler Üzerine 
Bir Sözcük İstatistiği Araştırınası * 

Türk yazı dilinin, daha doğrusu Batı Türkçesinin bugüne kadarki ta
rihsel gelişmesi içinde son kırk beş yılın, özellikle yabancı öğelerin sayısın
daki azalma açısından büyük önemi vardır. Türkçenin sözvarlığı alanında 
çalışan araştırıCılar, bu süre içinde yabancı sözcüklerdeki azalmanın yanı 
sıra kuşkusuz, sözvarlığında yeni türetilen öğelerin ilgi çekecek ölçüde artı
şını da saptayacaklardır. 

Türkçenin sözvarlığında, on iki yüzyıl içinde en büyük değişme bu dö
nemde olınuş, dilin kendi anlatıın yollarından ve öğelerinden yararlanan, gü
nümüzün bilim, sanat ve teknikle ilgili kavramlarını ve günllik dilin yeni 
kavramlarını karşılayan geniş bir sözcük dağarcığı oluşmuştur. 

Nitelikleriyle dünyadaki dil devrimleri arasında kendine özgü bir yeri 
olan Türk dil devrimi, Türkiye'de küçük bir çevrenin ve yabancı Türkolog
ların bir bölümünün olumsuz tutumlarına karşın, tartışılamayacak bir ba
şarı kazarnmştır. Kimilerinin sandığı gibi, kuru bir ulusçuluğa dayanmayan 
ve yalnızca yabancı sözcükler savaşı olarak düşünülemeyecek olan bu ça-

. balarla Türk yazı dili, kırk beş yıl öncesine oranla çok farklı bir sözvarlığına 
kavuşmuştur. Bu gerçeği, araştırmamın sonuçlarıyla ortaya koymaya çalı
şacağım. 

Bu araştırmada, on iki yüzyıl boyunca, dilde yabancı öğelerin sayısı, 
dil devriminin başlangıcından önceki durum ve sözvarlığımızın bugünIdi 
görünümü, istatistiklerle belirtilrnek istenmiştir. Yerleşmiş ve yerleşmemiş 
yabancı sözcükler arasında bir ayrım yapılmaksızın, Köktürkçeden bugü
ne, her gelişme evresinin en önemli yapıtlarında yabancı öğelerin oranı he-

* 15-19 Ağustos 1977 günlerinde Hollanda'nın Leideu kentinde toplanan Uluslararası Sü
rekli AItayistik Konferansı'nın (PIAC) 20. otumıııuna sunulan ve tartışılan "Eine lexikastatis
lische Untersııchung über die Entlelınungen im Türkischen (vam Köktürkischen bis heute)" ac'lı 

bildirinin kısa1tılll1lş çevirisi. 
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saplanIillş, yerli ve yabancı öğeler, her geçişlerinde ayrı numara verilerek 
belirlenmiştir. Her yapıtta, ıoO'er sözcükten oluşmuş en az on, kimi zaman 
yirmi parça üzerinde sayım yapılmıştır. 

Köktürkçede, Türk yazı dilinin bilinen bu en eski evresinde, ödünçle
melerİn sayısı, gerçekten s1mrlıdır: Kökeni bilinmeyen kimi özel adlar ve 
sanlar bir yana bırakılırsa, Kültigin ve Tonyukuk yazıtlanmn sözvar1ığmda 
yabancı öğelerin oram, % 1'in altındadır (çoğu yerlerde % 0).1 

Bilindiği gibi Uygur Türkçesi, yabancı kültürlerle sıkı ilişkilerin bulun
duğu bir evrenin dilidir. Yabancı öğelerin payımn bu nedenle, Köktürkçe
den daha yüksek olması gerekir. Ama yaptığımız sayımlara göre -dinsel 
konuların işlendiği kesimler dışmda- bu oran, oldukça düşüktür. Örneğin, 
değişik konularla ilgili "Zur Heilkunde" , "Le conte bo ııddhique" , "Suvar
napraplıasa" gibi metinlerde % 2 ile 5 arasmda değişmekte, kimi yerlerde 
% 12'ye kadar çıkmakta, "Kuanşi im Pusar"da % 1 ile 10 arasında oyna
maktadır. 

Aşağı yukarı aym çağda yazılan, Karahaıılı Türkçesinin ünlü yapıtı 
Kutadgu BiUg'de ödünç sözcüklerin oram gerçekten, ilgi çekicidir. Ortalama 
oran % 1,9 sayısım göstermekte, lumi yerlerde % 1 'in altına düşmektedir. 
Cevap, arzu, ajun, kul, mümin gibi yabancı öğelere, özellikle dinsel konular
da rastlanmaktadıL Buna karşılık, 2 yüzyıl sonra yazılan Atebetil' i Hakayık' 
ta bu sayı % 20'ye, kimi yerlerde % 26'ya çıkmaktadır. 

Eğer Batı Türkçesinin Kuzey koluna bir göz atacak olursak Codex 
Cumanicus'ta % 10'luk bir oranla karşılaşıyoruz. Bu oran, sık sık yinelenen 
ave'lerle % 15'e yükseliyor. 

Xliı-xıv. yüzyıl Türk yazını ürünlerinde, Eski Anadolu Türkçesinin 
başiangıcında yabancı öğelerin oranı, sanıldığı kadar yüksek değildir. "Ta
savvuf" konularının ve dinsel konuların işlendiği metinlerde ödünçlemelere 
daha sık rast1an111ası beldenirken ortalama oran Sultan Velet'in İbtidana
me'sİnde % 13, Yunus Emre Divam'nda % 13, Aşık Paşa'nın Garibname' 
sinde % 20'dir. Ancak Ahmet Fakih'İn Çarhname'sİnde (% 28) ve Yunus 
Emre Divam'ıun kimi yerlerinde (% 22 ve daha çok), oran yükselir. Kul 
Mes'ut'un Kelile ve Dİmııe çevirisinde bulduğumuz ortalama değer % 16' 
dır. 

Dede Korkut Kitabı'nda yabancı öğeler, yalıuz dinsel konularda ve dua
larda artıyor. Ece!, behişt, amİn gibi öğelerin bulunduğu, kitabın son sayfa
sında ödünçlemelerin oranı % 17'dir. Ancak, hika.yelerin anlatımında bu 
oran, ortalama % 5,3 e düşmektedir. Bu sonucu, özellikle belirtmek gere
kir. 

Anadolu'da gelişen yazının öteki ürünlerinde ve daha sonraki yapıt
lannda yabancı öğelerin oranı yükselir. Örneğin Tezkiretü' i Evliya çeviri-

i Sayım için seçilen parçalara birkaç örnek verelim: Kültigİu, doğu 10-11, 26; kuzey 10, 
Güney 1-4, 4-8; Tonyukul<, batı 1-3: 4-9; kuzey 1-15; Güney 5-9. 
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sinde (EbZllleys Semerkandi) oran % 16'ya, Süleyman Çelebi'nin Afevlid' 
inde % 26'ya varır. Divan yazınının ünlü temsilcilerinde ortalama sayı Ba
ki'de 65, Nef'i'de 60, Nabi'de 54'tür. Buna karşılık, halk dilinin anlatım 
olanaklarından ve yollarından yararlanan ünlü İstanbul şairi Nedim'de ö
dünçlemelerin ortalama oranını, şarkılarda % 41, gazellerde % 47 olarak 
saptıyoruz. 

Şimdi de biraz Tanzimat dönemi ve onu izleyen çağın yazarları üzerinde 
yapılan bir sayımın2 sonuçları üzerinde duralım: Yabancı öğelerin otanı 
Namık Kemal'de % 62, Şemsettin Sami'de 64, Ahmet Mithat'ta 57, ünlü 
toplumbilimci ve Türkçülük akllll1nın temsilcisi Ziya Gökalp'te 55'tir. 

Tanzimat yazınmda, devlet katındaki yazışmalarda yabancı sözcüklerin 
oranı yer yer o ölçüde yükselir ki, kimi zaman bir tÜ111cede yalnızca yüklemin 
bir Türkçe sözcük olduğu görülür. Kimi özleştirıne eğilimlerine karşın bu 
durum, yazmda, bilim ve teknikte dil devrimine değin süregelir. 

Burada belirtmek isteriz ki, böyle bir inceleme için gazete dilinin, daha 
doğrusu haber dilinin sözvarlığı, anlatım özelliklerinin ve dil devrimi karşı
smdaki kişisel tutum farklılığının söz konusu olduğu bir bağımsız yazarm 
dilinden daha elverişlidir. Bu nedenle, günümüz yazı dilinin incelenmesinde 
gazete diline dayanmayı yerinde garüyoruz. 

Dr. Kamİle İmer'in bir araştırmasının sonuçlarına göre3
, dil devriminin 

başlangıcında, gazete dilindeki yabancı öğelerin oranı, % 60 dolayındadır. 
1965'te bu sayı 43'e ve bugün (aşağıda belirteceğimiz gibi) aşağı yukarı % 
25'e düşmüştür. 

Bugün kimi yazar1anmızın ve bilim adamlarıl111zın dilinde yabancı öğe
lerin ortalama oranı % 10'un altmdadır (örneğin E. Özdemir'de % 9, H. 
Eren'de % 8, Cemal MıhçlOğlu'nda % 4)4. 

Son olarak, bugünIdi Türkiye Türkçesi gazete dilinden karşılaştırmalı 
bir istatistik vermek istiyorum. Bu amaçla, özleşme sorununda birbirinden 
çok ayrılan ve dil devrimine karşı değişik tutumları olan iki tanmmış günlük 
gazete seçtim. 

Özleştinne çabalarını başlangıçtan beri destekleyen "Cumhuriyet" 
gazetesinin haber dilinde; bugün ortalama olarak % 75 Türkçe, % 25 ora
nında da yabancı öğe görülmektedirs. Özleştirme eğilimlerine karşı tutumu 
olan ve bu konuda yazılar yaymılayan "Tercüman" gazetesi haber' dilinde-

2 Ömer Asım Aksoy'un Gelişen ve Özleşeıı Dilimiz (4. basım, Ankara, 1975, s. 86) adlı yapı
tında bu çağ yazar1arımn dili üzerinde yapılan sayımlara yer verilmiştir. Bu sayımda Türkçe söz
cülderin sayısı belirtildiği için, bunlara dayanarak yabancıların sayısım hesapIayıp veriyoruz. 

3 Türk yazı dilinde dil devriminiil başlangıclIldan 1965 yılı soııU/ıa kadar özleşme üzerine sa
yıma dayanan bir araştırma: Türkoloji Dergisi V, 1 (1973), 175-190. 

4 Ö. Asım Aksoy, sözü geçen yer. 
5 Bu sonuç, Cumhuriyet'in 8.4.1977-31.5.1977 arasındald on ayrı sayısından (18927, 35,43, . 

50, 57, 63, 70, 72, 80, 88 numaralar) çıkarılmıştır; Türkçe öğelerin sayısı % 72 ve 87 arasında de
ğişmektedir. Ortalama sayi 75,5'tur. 
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ki sayım, ilgi çekici bir sonuç veriyor: Bu gazetenin 10 ayrı sayısmda, haber 
dilinde yabancı sözcüklerin ortalama oranı % 35'th·6

• Birbirine karşıt olan 
bu iki gazetenin dili arasmda, yabancı sözcükler açısmdan ayrımm % 10'u 

. geçmeyişi, bizce dil devriminin başarısını gösteren önemli bir tanıktır. 

Sonuç olarak, açıklamalarını ı kısaca özetlemek istiyorum. 
Türk yazı dilinin ilk evresinde sözvarlığımızda ödünçlemelerin payı 

çok düşüktür. Yabancı kültürlerin güçlü etkisine karşm bu oran, Uygur 
metinlerinde, İslam-Türk yazmmm ilk ürünlerinde ve Eski Anadolu Türkçe
sinin başlangıcmda da yüksek değildir. Bu son saydığml1z evrenin Sultan 
Velet ve Aşık Paşa gibi temsilcilerinde yabancı öğe oranı % 15-20'ye, Dede 
Korkut Kitabmda ise, çoğu yerde % 5'e düşmektedir. Eski Anadolu Türkçe
sinin sonlarmdan dil devrimine değin, ödünçlemelerin sayısı süreIdi olarak 
yükselir; kimi yazarlarda % 70'e varır. Bu durum, bir dil devrimini gerekli 
kılmıştır. 

Bugün, dil devriminin başlangıcmdan 45 yıl sonra, yazı dilinde ödünç
lemelerin azalışı çok ilgi çekicidir; bu azalış, yazarlarıınızdan çoğunun söz
varlığmda ve herhangi bir baskı ya da etki altmda bulunmayan gazetelerin 
dilinde kendini iyice belli eder. 

Yukarıda da değinildiği gibi, dil devrimi öncesinde, kimi yazarlarda 
yabancı öğelerin oranı % 65 ve daha yüksek iken bugün bu oran kimi yazar
larda % 10'a ve bunun da altma düşmüştür. Bu durumu somut olarak orta
ya koymak istersek yazı dili sözvarlığmda % 50 dolaymda bir değişmenin 
gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu sonuç, her dil için olduğu gibi, Türkçe için 
de çok önemli ve görmezlikten gelinemeyecek bir değişmedir. 

6 Gazetenin 25.8.1977-5.7.1977 arasındaki on ayrı sayısında yapılan sayımda Türkçe öğe
ler % 55 ile 77 arasında değişmektedir; Türkçe sözcük ortalaması % 66,5'tur. 


