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Alman Dili Enstitiisiiniin 36. yllik toplantisi, "Neues und Fremdes im 
deutschen Wortschatz - Aktueller lexikalischer Wandel" (Almancanm Soz Var- 
llglnda Yeni ve Yabancl Ogeler - Sozliikte Giiniimiizdeki Degigmeler) konu- 
sunda 14-17 Mart 2000 tarihleri araslnda Mannheim'da yaplldi. Yillik toplanb- 
lar iki yllda bir uluslar arasi boyutta diizenlenmekte ve bu biiyiik toplantllarda, 
biitiin iilkelerde dil alaninda gozlenen benzer geligimlerin incelenmesine ozen 
gosterilmektedir Bu y k i  toplantlya elli kadan yabanc~ iilkelerden, geri kalam 
Alman iiniversitelerinden olmak iizere 400'den fazla bilim insan1 kabld, qok 
saylda geni$ bildiri sunuldu, son giin de geni$ katllimli bir aqlk otummda konu- 
lar enine boyuna tartig~ldi. 

Soz varhgindaki gelivmeler ve yabanci dillerden alintdar, qok saylda q- 
tirmaya konu olmu$tu, ancak bugiine kadar bir biiyuk bilimsel toplantida ele 
almnmamigti. 14-16 Mart 2000 tarihleri arasmda yapilan toplantlda, soz varhgm- 
daki degi~meler, geli$m egilimleri ve yonelimlen, yeni kelimelenn ve yabancl 
dillerden ozellikle, hgilizceden a l ~ n ~ l a n n  kamuoyunda alg~lanmasi, sozliikler, 
sozliik yazim ilkeleri ve "yabanci kelimeler sozliikleri", bqlica tartigma konula- 
n olarak belirlenmi$ti. Ancak, incelemelerin merkezinde yer alan "yabanci ke- 
lime" konusu yanlnda, vgitli kelime tiiretrne siirqlerinden, yabanci kelimelerin 
toplumda yaylmasinda baslnln ve reklbciligin roliine kadar birqok degigik 
alana da el atild~ ve ilgi gosterildi. 

Enstitiiniin "Internationaler Wissenschaftlicher Rat" (Uluslar Arasl Bilim 
Konseyi) seqilmi? iiyesi olarak ve iilkemizi temsilen katrldigim bu toplantldaki 
goriigme ve tartigmalann hemen hemen hepsi, yurdumuzda da her zaman giin- 
demde olan dil konulanyla p k  yalundan ilgiliydi. Bu nedenle, ileri siiriilen 
fikirlerin ve gorii$lerin biiyiik kism birqok kigiye ters gelse de, "d~ganda" nele- 
rin nas~l ele alindigi ve tarti$ildigi konusunda bir bilginin yararll olacagl dii$iin- 
cesiyle, Alman kamuoyunda da biiyuk ilgi uyandrran bn toplantidaki g o ~ $ m e -  
lerin, yer yer dogmdan allntllar iqeren gene1 bir ozetini sunmaya qaligacagim. 

Almanya'da dil a rq t l rmala r~  ve Alman Dili Enstitiisii 
Almanya'da dil araStirmalan almnda ilk kumlu$, 1617'de Weimar'da 

Prens Ludwig von Anhalt-Kothen onciiliigiinde kumlan "Fmchtbringende 
GesellschaW ("Verimli, Yararh Demek")tir. Onun hemen ardndan birkaq der- 
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nek daha kuruldugu gibi, somaki ytizyillarda da yeni yeni dil demekleri ortaya 
qlkmi$; gramer, sozliik ve dil arqtmnalan alanlamda, ozellikle de yabancl 
kelimelere k q l  miicadele alamnda bu k ~ ~ l u g l a r  ve uyeleri yararli qaligmalar 
yapm~$larsa da, etkileri slnlrl~ kalmlgt~r. 

Her baknndan en bu$k etkiye ula$an kumlu$, pligmalanni 1885-1945 
araslnda siirdiiren "Deutscher Sprachverein" (Alman Dil Kununu)dur. Bu der- 
nek, sadece dil ara$t~rmacllann~, bilim adamlann~ ve iinlii yazarlan iiyelige alan 
onceki demeklerin tersine bir tutumla, dil ozlegtimeciligini ilke olarak benim- 
seyen herkesi iiye olarak kabul etme yoluna gitmi$ (ve bir am iiye saysin1 30 
bine qikarabilmig), 2. Diinya Savqi bqlanna kadar devletin, ozellikle Egitim 
Bakanl~glnin tam destegini arkasma almi~, 1933'ten itibaren ise nasyonal sos- 
yalist yonetimin (Nazilerin) bir organ1 durumuna gelmistir. Hitler'in 1940 y l i  
sonlannda dil ozle$tirmeciligini kesin biqimde yasaklamas~yla biiyiik bir sarslnti 
yqayan, 2. Diinya Sava$~ sonunda biitiin Alman kurumlan gibi d@ilan Alman 
Dil Kurumu, 1947 y l i  bqmda "Gesellschaft fiir deutsche Sprache - GfdS" 
adyla yeniden ortaya qlkmi$sa da, yeni kurulu$, 1960'lardan bu yana dil ozleg- 
timeciliginden tamamen aynlmlgtlr ve sadece giiniimiiz Almancaslnin sorunla- 
nyla ilgili ~ t n m a l a r  yapmakta, dille ilgili her tiirlii konudah sorulara (tele- 
fonla yapilan bqvurulara bile) cevap vermeye phgrnaktadlr. 

"Alman Dili Enstitiisii" (Institut fiir deutsche Sprache) ise, kendisinden on- 
ceki dil demeklerinden farkll bir konumdadir. 1966 yllnda Alman iiniversitele- 
rindeki Alman dil bilimi profesorlerinin, fen bilimleri alanlanndaki ara$tlrma 
enstitiilerini omek alarak ve "iiniversitelerde dil konusunda bilimsel q t i r m a -  
l a m  istenen boyutta yti~tiilemedigini, bu i$ iqin bir birime ihtiyaq oldu&" 
gonigiiyle kurduklan Enstitihiin amaci, giiniimiiz dilini tarihsel - sosyal geli$- 
mesi iqinde, sorunlanyla ve dil - toplum iligkisi iqinde ara@rmak, bu arada bav- 
ka iilkelerde dil konulanndaki geli~meleri, Avrupa Birligi iilkeleri egitim ku- 
rumlannda yabanci dil ogretimi, diinya dillerinin bilim dili olarak ozellikleri 
(bilim dili olmaya uygun olup olmadiklan) gibi konulan incelemektedir. Bu 
amaqlan gerqeklqtirmek iqin, Enstitii bir yandan giiniimiiz Almancasinln du- 
m u  ve geligmeleri, ote yandan A l m a n m  p k  sayida dille kar$llqtmlrnasi 
ile ilgili yiizlerce a r w r m a  ve y a p ,  sayslz bilimsel toplanti yapmi$tir ve yap- 
may1 siirdiirmektedir. Bu prqevede, dil bilimi alaninda .Ahanya'mn en zengin 
kiitiiphanesi olugtumlmug; soz varhgi alaninda da son yiuyllann biitiin metinle- 
rinin taranmaslyla derlenen, kelimelerin baglamIan iqinde kullammina ili~lun 
600 milyondan fazla allnti iqeren "Mannheimer Korpus" (Mannheim Koleksi- 
yonu) geligtirilmig, dil kullammi belgeliginde binlerce ses ban& bir araya geti- 
rilmi~tir. 

Enstihi, &$ ili~kilere biiyiik onem vermekte, ba$ka iilkelerle baglanti, elli 
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iiyeli "Uluslar h r  Bilim Konseyi" aracillgr ile saglanmaktadn. Aynca qegitli 
iilkelerden qok saylda genq bilim insanr (bu arada Mersin i j~versi tesi  d n a  bir 
aqtnma gorevlisi) Enstitiiniin belirttigimiz p k  saglam alt yapisindan yararla- 
narak doktora pli$masl yapmaktadr. 

Yillardir bqkanlik gorevini yiiriiten Prof. Dr. Gehard Stickel'in yonetimin- 
de siirekli ve istikrall biqimde geligen Alman Dili Enstitiisii, son donemin 
onemli konusu "yeni yazim kurallan" alarunda koordinatorliik yapmig, 
I Ahstos 1999'da yiiriiliige giren yeni kurallann uygulanmasimn gozlemlen- 
mesi, gqiv donemi sonunda gerekirse yeni diizenlemeleri gerqeklegtinne gorevi 
de, gu anda Almanya'nrn en biiyiik ve (bir anlamda yan resmf) tek dil kumlugu 
konumundaki bu kuruma, Alman Dili Enstitiisiine verilmigir. 

S6z varlrg~nda yeni ve yabancr kelimeler 
1 .YeN kelimeler 
Biitiin diller gibi Almancamn soz varlrgl da siirekli ve hrzli bir degigim 

iqindedir. 19. yiizylldaki dumm ile kaq~lqtrnldi@nda, soz varli@nin yaklapk 
yansi degigmigtir; eskisinin en az yiizde elli oraolnda yeni kelimenin eklenmesi 
ile (fen bilimleri ve trp alanlanndaki terimler hariq) sozliiklerde yer alan ve 
sozliiklere yeni girmekte olan kelime sayrsr 500.000 dolaylanndadir. (Enstitii'de 
D. Herberg yonetiminde yiiriitiilen "1990'11 ylllarda Alman Standart Diline Ek- 
lenen Yeni Kelimeler" konulu proje, son on y~lda dile giren ve tam yerlegen 
kelimeleri ve yeni anlamlan her yoniiyle ara$irmayr amaqlamaktadir.) 

Arqtnmalarda gu noktadan hareket edilmektedir: Toplumda insanlar dili 
bir biitiin olarak, sozlii ve yazrli "metinler" biqiminde year,  konugur-dinler, 
yazar-okur. Tek tek kelimeler sirf ara$trrma - inceleme amaciyla bu biitiinden 
kopanhr, kolaylik saglamas1 iqin alfabetik bir srraya dizilir ve sozliiklere yer- 
legtirilir. Bu pligma, bir kimyagerin liboratuvanndaki p l i~masma ve deneyle- 
rine benzetilebilir; ancak kelimeler konusunda, daha soyut ve yapay bir durum 
soz konusudur. 0 zaman yaprlacak ig, dil-toplum iligkisine daha p k  onem ver- 
mek, dil kullanimmr, halkm tercihlerini iyice incelemek, tek tek kelimelere 
baglanip kalmamak, "agqlar yerine ormana bakmak"t1r. &e yandan, sozliikler, 
dillerin iqinde eski - yeni, yerli - ithal - kapk  biitiin kiiltiirel iiriinlerini sergile- 
dikleri, "satl$a sunduklan" qargilan, biiyik magazalan, siipermarketleri andinr; 
b q k a  bir deyigle, bir dilin soz varhgi, o dilin kiiltiiriiniin bir aynasidlr. Oyleyse, 
her iilkede (degerli bilim insanrmiz Prof. Dr. Celil Sengor'iin de vurguladlgl 
gibi), o iilkenin soz varllgini ortaya koyan en genig kapsamli sozliiklerin olugtu- 
mlmasi garthr. Bu sozliikler, onlarca, hatta yiizlerce yrllrk qalr~malarla ve biri- 
kim iiriinii olarak ortaya qlkabilmektedir. Bir de bunun yaninda, toplumdaki 
ileti~imi ve "yqayan dili" esas alan, en qok kullmlan 20 - 30.000 kelimeyi bir 
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amya getiren, yabanci dil ogrenimi ve Nretiminde de buyuk onem tagiyan pra- 
tik sozliikler gerekli go~lmektedir. 

Giinumuzde teknolojide, ozellikle iletigim alaninda yqanan w k  hizli ge- 
ligme, butiin dillere hizla yeni kelimeler biqiminde yansimakta, yeni terimler ve 
kavramlar, toplumlam ideta "ya&aktadir". Ornek olarak Almanca soz varligl- 
na eklenen kelimeler araslnda bilgisayar, iletigim ( y a h  ve elektronik basm, 
telekomiinikasyon), uluslar arasi ekonomi ve bankaclllk terimlerinin on siralar- 
da yer almasi bir rastlanti eseri degildir. 

Diller (omek olarak Almanca), bu gelivmeler kargemda iiq yola bqvurabi- 
lir: a) Yeni adlandnma ihtiyaqlanna, diinya piyasasma yeni q~kan kelimelere ve 
kavramlara yerli malzeme ile tiiretilmig kar~illklar bulmak; b) dilde var olan 
kelimelere yeni anlamlar yuklemek; c) yabanci ogeleri oldugu gibi almak 
("Nesne ile ad1 birlikte gelir" kurali). 

Almanca yiizlerce on ve son ekiyle, aynca kelimelerin kok iinlusiiniin degi- 
gebilmesi veya birle~ik kelime yapma yollanyla, kclime uretme giicu qok yuk- 
sek bir dildir; sadece bir zieh- veya bir fahr- kokiinden 800 kadar kelime tiire- 
tilebilecegi, mevcut eklerden ve koklerden matematiksel olarak 30 milyon ke- 
limenin "yapllabilecegi" hesaplanmigtu. Ancak bu kadar kelime, bir toplumun 
ve bireylerin algllayabilecegi iilqulerin qok ustiindedir; bu yiizden, p k  daha az 
sayda kelime ile yetinilmek zorunlulugu vardr. 

"Yerli rnalzeme" ise, ayn bir m g m a  konusudur. Son on y~llarda Alman- 
ya'da tiiretilen kelimeler arasmda, "yerli kok + yerli e k ,  "yerli kok + yabanc~ 
ek", "yerli ek + yabancl k o k  yontemleri ile yapilanlar yamnda hgilizce ve 
Fransrzcada var olrnadl$ Mde,  ingilizce ve Franslzca "havas~" verilerek (!) 
yapilmlg "Twen, Handy, Frisisdr, Bankroneur, Nestle ..." gibi kelimeler, ya da 
"lurma (yansi Almanca, yansi yabanci) birlegikler" (Datenautobahn 
B u n g e e s u m  Hanuta, m r o p a x ,  Phytohush;l ... vb.) onemli sayilara ulag- 
maktadir. ' 

Sonuq olarak, Almancada sadece yerli malzeme ile o lduh  gibi, yer- 
li+yabanci malzeme ile de surekli olarak kelime turetilmektedir. Bunlara bir de 
saylan 40.000'i apn, ozel sozliikleri bile bulunan, "hsaltmalan", lusa kelime 
ve sozleri eklemek gerekiyor. Onceleri ~iddetle karg~ qlkllan ve Akii-Sprache 

' Bu omeklerde A l m c a  kelimelerin veya parplann altr qizilmi$tir Hanuto, Almanca Hu~elnuss [ftnd~kl'rn 
Ha 'st ile, ingilizce [am anlamdaki] hoielnur'un son parysl nut 'm alttup sonuna bir -a yerle$kilmesiyle; 
Ohropmr, Almanca Ohr Fulak]+(azel b i  anlam olmayan) baglantl bliisu p + L81.m kelimelerinden, 
P h p o w l  ise Y m c a  phyfo(n) (biiki) + Alm Husten (hksiimek fiillnin kbko) + ii eki ile )aprlm$n! 
Cep telefonu h t h $  Handy'de ise Almanca Hond kelimesine "ingilirce gbrilniim v m e k  i$in bir ''y" ek- 
leminlr ve kelime Almanca "hand?' biciminde de&l. tneilizce "hendi" biciminde s3vlenmektedii. "Fran- 
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diye ("Abkiirzung" [kisaltma] kelimesinin $aka amaclyla kisaltllmasi+ 
"Sprache" [dill keliiesinden) day  konusu olan k~saltmalar, a d  olagan ve 
yararli bir iletisim araci olarak goalmektedir. Bu gekilde yeni tiiretilen kelime- 
ler ile kisaltmalann, soz varhgina yeni eklenen ogelerin yiizde 60 kadanni 
olugturdugu diigiiniiliiyor.2 

Soz varllgina eklenen ogelerin yiizde 40'1 ise, oldugu gibi al~nan kelimeler- 
den, bunlann ezici pgunlugu ise, Ingilizceden, daha dogmsu Amerikan 
hgilizcesinden allnan kelimelerden olu$uyor. iilkede iiretilen kelimeler ne ka- 
dar "gtizel", ne kadar "dogru" olursa olsun, hgilizce kelimeler kadar "modem" 
ve "qekici" bulunmuyor. Bir kitapqida arkadqlna bir kitabi tavsiye eden genq 
klziq olumlu nitelik belirten onlarca Almanca kelime dururken "Das Buch ist 
c& i" dedigini duyuyorsuouz; hgilizce cool (Almancasi "kiihl"), "serin, so- 
&k" anlarmnda, fakat genqlerin dilinde "miikemmel, harika" anlamlanyla tam 
bir moda kelime; iyi bir ig de, iyi bir arw da, iyi bir film de "COOP' olarak 
nitelenip degerlendirilebiliyor. h e  yandan, genqlerin dili, bilgisayarcilam, 
reklhcilann ve iletigimcilerin dilleriyle birlikte, ingilizce kelime oranlnln en 
yiiksek oldugu gmp dillerinden biri. 

2. Yabanci kelimeler 
Almanca soz varhgim yak lq~k  yiizde 20'sinin (yaklq~k 100 bin kelime- 

nin) yabancl kokenli oldugu hesaplan~yor. Almtilann ywnda  w k  sayda "keli- 
me yapun araci", onlarca yabanci on ve son ek bulunuyor ve bunlarla da yeni 
kelime yapilabiliyor. 

Almt i lm iqinde en biiyiik gruplan Litince ve Yunanca'dan (bilim terimle- 
ri, dinle ilgili kelimeler), Fransizcadan kiiltiir, bilim askerlik), Italyancadan 
(miizik, sanat ve bankacdlk), i~panyolcadm (askerlik) ve elbette en son, en 
yogun ve en biiyiik grup olarak hgilizce'den allnan kelimeler olu$turuyor, bu- 
nun yaninda R u s w  Tiirkqeye kadar qok say& dilden kelimeler de soz varli- 
gl iqinde yer aliyor. 

hgilizcenin kendisi (en onemli i i ~  parqasi Germanca, Mince, Fransizca 
olan) tam bir karma dil oldugu, y a m 1  ve okunmasi biiyiik giiqluk yarattigi, 
grameri de soylenenlerin tersine, hiq de o kadar kolay olmadlgi hiilde, biitiin 
iilkelerde nasil olup da boylesine etkili oldugu konusundaki tartqmalarda $u 
noktalarda hemen bemen goriig birligine vanllyor: 

a) hgilizcenin etkisi, Amerika Birlegik Devletleri'nin dili olmas~ndan kay- 

Rof. Gahad Augst, hsa  kelimelain ve lusaltmalann son yizy~lda ayn ve verimli bir kelime yapim yolu 
durumuna geldigini sadece Almancmn tipik bir azelligi olan p k  par@, uzun bile~ik kelirnelae k-t bir 
care olmak al@lanmad~guun, her iki kelime yaprm tMhOn de ayru kokten geldibni ve hernen hemen her 
zamm bir ad pbundan ~klktlgllll hekleriyle gosterdi. 



472 Sdz Varll@nda Degiqmeler 
naklanmaktad~r. Dillerin uluslar atast  diizeydeki etkisinde, o dili konugan iilke- 
nin siyasal, ekonomik, kiiltiirel ve askeri giicii birinci onemdedir. Roma impa- 
ratorlugu nedeniyle Litince, Hellenistik kiiltiir nedeniyle Eski Yunanca donem 
donem genig alanlarda etkili olmug, geqen yiizyllarda Fmsuca bir uluslar 
iletigim dili gorevi iistlenmigti. Simdi de ingilizce bu konumda bulunmaktadlr. 

b) hgilizce biitiin dillerden kelime almakta, bunlan lasaltlp kiiqiiltiip ideta 
torpulemekte, banlanna gore "modern" bir havaya sokmaktadlr. Ingilizce keli- 
meler genellikle k lsdr ,  kelimelerin birqogu ise tek hecelidir ve yeni anlam 
yiiklemelerine aqlktlr, uygundur. Bir sit (oturmak) + in ('iqinde), birdenbire 
sit in "oturma eylemi" anlamlm al~vermektedir. ingilizcede job kelimesi, Al- 
manca kelime hazinesindeki bir boaluk nedeniyle, beruf; arbeitsstelle gibi Al- 
manca kelimeler de var oldugu Mde, "lasa sure ve para kazanmak iqin yapllan 
ig" anlamtuda Almancaya yerlegmi$tir. 

c) hgilizce kelimelerin "modem bir hava" verdigi (ozellikle genqler iqin 
onemli:) diger iilkelerle baglantl kunnaya yardmcl oldugu duygusu yaygmdlr. 
Bu nedenle her iilkede satlg merkezleri iqin "center", "show room", vb. dergiler, 
markalar iqin ingilizce adlar tercih edilmektedir. 

d) hgilizce kelimelerin biiyuk boliimii de, asllnda Liitince ve Yunanca ko- 
kenlidir. Avrupa dillerinin qogunda Litince genig bir taban buldugu iqin, bir 
baglantl kurmak oldukqa kolay olmaktadlr. 

'Yabancl" kawm konusunda ilgi qekici bir gozlem de, reklhcllann dili 
baglamlnda yap~llyor. Reklhcllar, geni~ tabakalann, uriin adlanndaki x, g, c, m 
(Xsara, Xantia, elmex, Nesquick ...) gibi ban hartlerden, 41, -an, -en, -in, -on, 
-at, -it, ax, -ex, -ox (Biskin, Sanopin Lemocin ...) gibi ban eklerden, aynca 
alrgllmaml~ ve ne ifade ettigi kolayca anlqllamayan, daha dogrusu gifreye ben- 
zeyen ban klsaltmalardan (or.: "ZSDN Telefon T-&sy P.520") aeta biiyiilendi- 
gilu (bunun da iiriinlerin sa t lg lm qok olumlu etkiledigini!) kegfetmisir. Bu 
nedenle, pek qok Alrnanca kelimenin yazlllgl bile hgilizceye qevrilmekte (or.: 
Zigarette yerine Cigarette vb.), her r e k l h  metninde mutlaka birkaq hgilizce 
kelime yer almaktadlr. Bu ise, geni~  yigmlara (be$ on y l  oncesinin bir sigara 
reklbtnm moda  slogan^ ile) sozde "biiykk ve genig diinyamn kokusunu" ("Der 
Duft der groJ3en weiten Welt") saglamaktadlr. 

Yabanc~ Kelimelere Kar,w Davranl~ 
Almanya'da 2. Diinya S a v q m  kadar yabancl kelimelere kargl resmi dii- 

zeyde yo@n bu miicadele yiiriitiilmii$iir. 6nciiliigiinii Alman Dil Kurumunun 
yapb@ bu miicadele smmda,  ban kurumlarda, ozellikle posta ve demir yolu . . 
i k e h n m  dillerinde birk;lF yiiz yabanct kelimenin yerine Almancalan yerlegti- 
dd$i. Ancak Hitler'in 1940 ydmda yasakladtgl dil ozle$lrmesi hareketinin 
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giiniimiizde canlanhnlmas~ giindemde degildir. Vaktiyle yabanci kelimeler 
yiiziinden Almancanln "bozuldugu"ndan, "kirlendigi" ve "lekelendigi'hden, 
"soysuzla+~gi" ve "hastalandi&"ndan soz edilirken (bu sijzler, 20. yiizyilin 
yansindaki eserlerde yer almaktadir), bugiin bu dugiinceler "govenlik", "bilim 
dlgr" ve "totaliter diigiince iiriinii" olarak nitelendirilmekte ve bu konudaki go- 
riigler b i r k  noktada kiimelenmektedir: 

- 'Yabanci dillerin etkisi", "bit yabanci dilin (lngilizcenin) etkisi" vb. kav- 
ramlar, dil bilimi qisindan uygun go~lmemektedir. Cunkt~ higbir dil, elle tu- 
tulur, gozle goriiliir bir varlik degildir ve bir "din" etkide bulunmas~ soz konu- 
su olamaz. Hiqbir devlet veya hukiimet de, kendi dilinin veya parqalannin bir 
bqka iilke dili igine gimesi igin emir veremez, bash yapamaz. Bir kigi veya 
grup, herhangi bir yabanci (or. Ingilizce) kelime kullandlgi takdirde, bunu ta- 
k e n  kendi iradesi ile ve belli bir m l a  kullanmaktadir. Oyleyse buna mu- 
dahale edilmemelidir. 

- Toplumda herkesin her kelimeyi bilmesi, anlamasi miimkiin degildir, ge- 
rekli de degildir. Herhangi bir kelime yiizde yiiz yerli malzeme ile yapili olsa 
bile, birqok kiqiye "yabanc~"drr; bilim dillerinden ve felsefeden saylsrz kavram 
buna omek gosterilebilir. "Yabanc~lik", kelimelerin kokenine gore "pasaportla- 
nna balularak" degil, toplumda kullarulma ve anlqilma olqutlerine gore belir- 
lenmelidir. Almancada Ingilizceden ve ba&a birpk dilden alinan pek gok ke- 
lime herkes taralindan kullamlrnakta, ote yandan yiizlerce yildir her balumdan 
"yabanci"l~klan belli qok saylda kelime de herhangi bir yadirganma ile karqi- 
lqmamaktadir. (Prof. Horst-Haider Munske, Alman geleneksel dil bilimindeki 
"Erbwort - Fremdwort - Lehnwort" (atalardan mims kelime - yabanci kelime 
- yerlilegmig kelime) aylnminin, giiniimiizdeki dil tarihi ve dil sosyolojisi arag- 
hrmalan sonunda tamamen temelsiz ve tutarsiz kaldigmi pek gok omekle gos- 
terdi.) 

- Kullan~lan her kelime, kokeni ne olursa olsun Almancada kabul edilmek- 
te, Alman soz varllBnin pargasi, Almancayi zenginlewren bir oge olarak go- 
Nlmektedir. Burada Goethe'nin "Bir dilin giicii, yabanci olam reddetmekte 
degil, onu oziimsemekte go~liir ." go~giiniin etkisi dikkati gekmektedir. 19. 
4iizy1l bqlanndaq Alman milliyetqiliginin onderi filozof Fichte'den ve &agdaT 
diici Campe'den kaynaklanan go~glerin (saf Almanca - saf Alman lrla - ustiin 
insan - diinya egemenligi) ilkelerinin ve fikir dizisinin yerini, yabanci kelimele- 
re kaqi bir kayltsizlrgiq alhrmazligin aldigi gdriiliiy~r.3 

' Enstitil &re Rof Stickel, Aman Dili tanhinde ylky~llar b o p  ysbann kelimelere h r  ol&kqa pli*li 
da-$la1 garlendiani, b u m  [l7.-18. ylrylllarda o l l g u  gibi] lasa bir sac iqerisinde $ok say,& yabanc! 
[o danemde b in l~ce  Franszca] kelimenin dile girdigini bazen de yabancn kelimelme kaq1 yogun mncadele 
&nemleri yqdrfirn& buan de kllreselle~me - Avrupaldqt-a siireci $erqevesinde, bir~ok alanda qok 
say,& tngilizce kelimenin kullantllr oldugunu, ancak bunu &@I kq~ladklanm, hem a$xl~$ konu$masmnd+ 
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- Yabanc~ kelimelerle mucadele yerine, dil yanllglan ile, dilin yanllg kulla- 
n lm~ ve bozuk ifadelerle, aynca ban siyasetqilerin ve rek lhc~lann  dil yoluyla 
genig topluluklan kanduma qabalan ile mucadele on plina q~kmal~dlr. 

- "Yabanc~ kelimeler soz1ukleri"nden vazgeqilmeli, buyiik sozlukte soz 
varhgmmn butiin ogeleri yer almalldr. 

Tar t~$ma 
Bu gortiglerin dile getirildigi toplantllarda, soz W a r m  tamamltun aynl 

diigiinceleri paylqmas~ bir bqka dikkat qekici noktaydl. Sadece son giin yapl- 
Ian ve Almanya dgmda Avusturya, isviqre ve Fransa temsilcilerinin de katlldl@ 
"Soz Varh@ndaki Yeniliklerin Degerlendirilmesi" konulu aqlk otunnnun sonla- 
nnda gerqek bir "tarttgma", hatta zaman zaman gergin anlar ya+ndl. once bu- 
tiin toplantl boyunca otuza yakin konugmaclmn dile getirdigi goriigler tekrarlan- 
dl, dil bilimcinin gorevinin esas olarak degerlendirme yapmak ve "dogru - yan- 
hg" diye yarglda bulunmak degil, gozlemlemek, kaydetmek, betimlemek (an- 
latmak) ve segenekler gostermek, kullan~lmas~ gereken kategorilerin de "daha 
iyi - daha kotii" oldugU vurgulan&. 

Yabancl kelimeler, ozellikle ingilizcenin yaygln kullannn~ konusunda da 
aynl lllml~ yaklqlm belirgindi. Birqok yabanc~ kelimenin Almancada gerqek bir 
zenginle~me sagladg~, dilde yiizde yiiz tam eg anlam11 kelimelerden soz edile- 
meyecegi, hiqbir yabanc~ kelimenin bir yerli kelimenin olumiine sebep olmadlgl 
ve olamayacag~, buna kargll~k yabanc~ kelimelerin anlarnlarda ince farklll~klar 
ve farkl~ bir uslfip kalitesi saglayarak dilin niteligine olumlu katklda bulunduk- 
Ian ileri siiriildu. Bir konugmac~, yabanc~ kelime bakmndan degerlendinnenin, 
sadece belirli dummlarda, "bu kelimeleri kullananlar, bau politikacllann veya 
reklzmcdann yapbg~ gibi, dinleyicilerin bunlan anlamayacagrtu bile bile ve 
kand~rma veya belirli bir yone yonlendirme amacl ile kullan~l~rlarsa, igte o za- 
man karg~ ~~kllmall&r" gortigiinu savundu. A n d  buradaki "yabanc~" kavram- 
nm etimolojik agldan degil, sosyolojik aqldan, bir gmp iqin yabancl olup olma- 
ma balamlndan ele almmas~ gerektigini, yiizde yiiz Almanca bir kavramn pe- 
Mi yabancl olarak kullanllabilecegini belirtti. 

Gorti~meler, Dortmund'tan "Verein ftir Deutsche Sprache" (Alman Dili 
Dernegi) B q k a n ~  Prof. Walter Kidmer ile Fransa temsilcisi Prof. Jean-Marie 
Zemb'in konugmalanyla trutlgmaya, hatta zaman zaman gabgmaya doniigtii. 
h c e  Prof. Krher'in, Almancanln p k  saylda Ingilizce kelimeyle "kirlendi- 
gi"ni, hatta ozellikle bilgisayar alamnda bir "gempanze di1i"ne doniigtiigii sozle- 

hem de Wgmalar slraslnda b e l i  ve s6zllerini 96ylle bbapladl: "Ama gene de Almanca Almanca olarak 
kalmakfadu. ingilircenin Upe ikisi yabancl kakkenlidlr; ama bu *den hgilizcenin batuB~u ayleyecek 
birisini ki- ciddiye a l m . "  
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ri havay~ bir anda gerginlegtirdi ve yo@n protestolara neden oldu. Prof. 
Krimer'in, yabanc~ kelimelerin Almanca iqin zararl~ ve tehlikeli oldu&, bu 
yiizden biifiin yabanc~ kelimelere, ozellikie ingilizceye savq  aqdmas~ gerektigi 
sozleri protestolar araslnda kaybolup gitti. &e yandan, kendisinin dil bilimci 
veya gennanist olmadlg~, uzmanllg~nln ekonomi ve istatistik alan~nda oldugu 
belirtilince, sahnedeki masa vvresinde yer alan diger a h  konugmac~, kendisiyle 
konugmay~ reddetti ve bu durum, salondakiler tarafindan cogkulu alklglarla 
desteklendi. 

Dil konusundaki yasalanyla ta.mnan Fransa'mn temsilcisi, iilkesindeki "dil- 
de yabanc~ etkilere karg~ miicadele komisyonu" uyesi Prof. Jean-Marie Zemb'in 
goriigleri de farkl~ bir balag aqlsml yans~t~yordu. Onun Almanlar kendi dillerini 
b~raktlklanna ve Ingilizceye yoneldiklerine gore, Almancanln art& kurtanlma- 
smln miimkiin olmad~g~", Fransa'da ise "Academie franqaise" (Franslz [Dill 
Akademisi)nin ve kendisinin uyesi oldugu komisyonun qallgmalamm ornek 
alinmasi gerektigi 9eklindeki sozleri ise, i$in iqine biraz da "bit Frans~zm Al- 
manlan ve Almancay~ elegt~rmesi'nin yaratt~g~ rahatsdlktan olsa gerek, olduk- 
qa sert tepkilerle kargllandl. Sonraki giinlerde gazetelerde de siirdiiriilen t a r t ~ g -  
mada, Fransa'daki yasalann toplumda ciddiye allnmad~g~ ve uygulanmad~g~ 
(Mannheimer Morgen gazetesi, 17.03.2000), 1635'te kurulmug olan kuralc~ 
"Akademi"nin ise, toplumdaki ve dildeki geligmeleri p k  geriden izledigi ve 
geligimlerin qok gerisinde k a l d ~ g ~  ifade edilirken, Almanya'da dil konusunda 
yasalam ve standart belirleyici bir dil kurumunun asla soz konusu olamayacag~, 
~ o k  sayda konugmac~mn iizerinde onemle durdugu bir nokta oldu. 

Ortam anc& Avustutya temsilcisi Richard Schrodt'un tipik Viyanal~ sii- 
Kneti ve esprisi ile sijyledigi "Blralun da dil kendisi konu~sun!" sozleri ile yu- 
mug&. Prof. Schrodt, her dilin kendi i$ dinamigi ile siirekli olarak diizenleme- 
ler ve ayklamalar yaptlg~, uygun olanla olmayam aylrdg~, yabanc~ kelimelerin 
her m a n  her dilde goriildugii ve hiqbir dilin yabanc~ kelimeler yiiziinden oldii- 
giiniin goriilmedigi iizerinde durdu. Alan Kirkness'in yiiriittiigii "Giiniimiiz 
Almancas~nda Uluslar Aras~ Kelimeler" konulu ara$hrma projesi de, bir anlam- 
da bu goriigii destekliyordu. Bu ilginq aqtlrmaya gore, Avrupa dillerinin yeni 
sozliiklerinde yer alan   ye^ kelimeler", biqim bakim~ndan ufak farklar gosterse 
de, iqerik bak~m~ndan tam bir uyum gostermektedir. "Uluslar aras~ kelimeler" 
(Internatiolismen) almndaki arqt~rmalar, pek qok dilde aynl anlamda kullm- 
Ian kelimelerin saylsmln ytizleri q u g l n ~  ve bu kelimelerin bir ortak tabaka 
olugturdugu gosteriyor. Bunlara bir de "gizli" uluslar arasl kelimeleri ve de- 
yimleri eklemek gerekiyor. Bununla kastedilen, qok hlzl~ bir ~ev i r i  eylemiyle 
biitiin dillere "giren", kaynag~ bazen bilinen, bazen bulunamayan ogeler. Ornek 
olarak: Hemen biitiin Avrupa dillerinde "bir ~ e y i n  olmas~na engel olmamak, yo1 
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aqmak, bir $eye izin vermek ..." anlamlannda "yegil tglk yakrnak" (Alm. griines 
Licht geben) ekonomi alanlnda "dar bogaz" (Alm. ~ G s s ) ,  "uzun siire yakm 
ve dost goriiniip en beklenmedik anda ihanet e tmek anlam~nda "birisini slrtm- 
dan vurmak" (Alm. jmdm. in den Ruckenfallen) gibi binlerce deyim var. "Yegil 
lg~k yakmak"1n demir yolculannln dilinden geldigi velveya ilk trafik limbalan- 
nln ortaya qlklglndan sonfa kullanllmaya bagladg~ diigiiniiliiyor. En y&n gor- 
diigii kigilerin ihanetine ugramak, arkadan vurulmak ise, neredeyse dogal bir 
insanllk sorunu; bu yiizden de kaynaglnl bulmak zor. Ancak birqok dilde "or- 
tap kavram ve deyim saylslmn imlmayacak boyutta oldugu da bir ger~ek. Bu 
yiizden, Avrupa dillerindeki ortak tabam ve ozellikle on binlerce bilimsel teri- 
min olugturdugu "Avrupa L6tincesi" ("Eurolatein") yarunda, k y l e  ortak keli- 
me, kavram ve deyimlerden "Avrupa Dillerinde Ortak Ogelernden 
("Europismen") olugan bir "Ortak A m p a  Soz Varl1gl"ndan soz etmek yanllg 
olmayacakhr. 

Ancak bu, asla ulusal dillerin ortadan kalkacag~ anlamma gelmemektedir; 
ulusal diller, Alman romantizmi kokenli biitiin "bomlma" iddialanna ve suqla- 
malanna kar$~, hem de siirekli geligerek, yqamaya devam edecektir. Geligme- 
nin yoniinii ve bi~imini onceden soylemek ise, hiq de kolay degildir. "Dildeki 
geligme konusunda bir tahmin, hava tahmin raporundan daha giivenli degildir." 
(Prof. Stickel). 

Dillerdeki ortak y d e r i ,  ortak kavramlan ve deyimleri incelemek ise, qok 
onemli yeni bir W r m a  slam olarak goriilmektedir. 
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