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BİRKAÇ SÖZ…

2014 yılının sonlarında bir sosyal medya hesabında liste arka-
daşlarıma yönelik olarak Türkçe kökenli kimi kelimeler üzerinde 
küçük etimoloji denemeleri paylaşmıştım. Bunlar arkadaşları-
mın ilgisini çekti. Bu ilgi beni bu konuda daha fazla kafa yormaya 
yönlendirdi ve yıllardır biriktirdiğim notları bir araya getirmeme 
vesile oldu. 

Sosyal medya ilginç; hemen her kültür çevresinden, meşrepten, 
yaş ve meslek grubundan insanların bulunduğu bir ortam. Bu 
kadar çeşitli insan profiliyle teknik bir konu olan etimoloji mese-
lelerinin tartışılması bir sorundu, fakat insanlarımızın, dillerinin 
üzerinde düşünme gayretleri heyecan vericiydi. Elinizdeki kitap 
işte bu sorundan doğan heyecanla yazıldı… Kitabın üslubunu 
bu ortamın dili belirledi ve kitap, bu yüzden daha önce yazılmış 
hiçbir kitaba benzemedi… 

Peki bu “benzemezlik” nasıldı? 

Bu kitap bir sözlük değil, dilbilgisi kitabı değil, etimoloji kita-
bı değil, ağızlardan derlenen sözler değil; Eski Türkçenin, Orta 
Türkçenin, Yeni Türkçenin sözlüğü değil. Çağdaş lehçelerle ilgili 
bir sözlük hiç değil...

Peki bu kitap nasıl bir kitaptır? 

Yukarıdaki “değil”lerin hepsini kapsayan, popüler, ama ömrü-
nün üçte ikisini Türk dilinin “iç”inde geçirmiş bir dil işçisinin, 
bir dil âşığının anadilinin tarihî kökleri üzerinde kendi kendine 
yaptığı bir iç konuşma ve bu konuşmaya okuyucuları da ortak 
etmek isteyen, onlarda, dildeki kaybolmuş anlam derinliklerini 
hatırlatan ve anadillerinin söz yapma mantığı üzerinde merak 
uyandırmaya çalışan bir kitaptır…



Esasen buradaki kelimelerden birçoğunun yapısı Türk dili uz-
manlarının malumu olan bilgilerdir. Bu yüzden kitabın hedef 
okur kitlesi kökenbilgisi uzmanlarından çok, bu alana meraklı 
kimseler, öğrenciler ve daha ötesi, sokakta Türkçe konuşan in-
sanlardır. Bu yüzden ayrıntılı, özel dilbilgisi terimleri, işaretleri 
kullanılmaktan mümkün olduğunca uzak durulmuştur…

Niye Düşünen Türkçe? 

Çünkü Türkçe, düşünen bir dildir…

Bir dilin konuşurlarının düşünüş tarzları, hayat felsefeleri, olay-
lar karşısında aldıkları tavırlar doğrudan dile yansır. Diğer yan-
dan, dil de insanları şekillendirir, onların düşünüş biçimlerini 
belirler. Çünkü insan, kelimeleriyle düşünür. Bu yüzden, dil ile 
insan arasında organik bir bağ vardır. Bu bağ, Türkçede daha be-
lirgindir, ya da en azından ben öyle düşünüyorum. Nitekim dilim 
ile düşüncem arasında sıkı bir bağ görüyorum. Düşüncem, dilim 
sayesinde hayat buluyor, dilim, yeni düşüncelere yelken açmamı 
sağlıyor, bana yol gösteriyor, beni ben ediyor… Bu konuda, Ame-
rikalı Osmanlı tarihçisi David Cuthall dikkat çekici bir değer-
lendirmesini hatırlamadan geçemeyeceğim: “Birçok yabancı dil 
bilirim. Bu diller arasında Türkçe öyle bir farklı dildir ki yüz yük-
sek matematik profesörü bir araya gelerek Türkçeyi yaratmışlar 
sanki. Bir kökten bir düzine sözcük üretiliyor. Ses uyumuna göre 
görev anlam değişiyor. Türkçe öyle bir dildir ki başlı başına bir 
duygu, düşünce, mantık ve felsefe dilidir.” Bu yönüyle Türkçe-
nin kelimeleri yoğun bir zihinsel birikimle dünyayı tanımlıyor, 
anlamlandırıyor. Türkçe bu bakımdan bir düşünce dili. Bu dilin 
kelimeleri öyle bir mantık ve düşünce derinliğiyle oluşturulmuş 
ki uzaydan gelen biri onları bir filozoflar heyeti türetmiş sanır.

Tarih yazıyla başlar, ama dil insanla. Bu yüzden dilin tarihi, insa-
nın tarihidir; kelimelerin kökenleri onbinlerce hatta yüzbinlerce 
yıl öncesine dayanır. Dil sürekli devinir, gelişir, değişir; birçok 
söz zaman içinde ölür, bunların yerini başka sözler alır. Her daim 
değişen, devinen bu hareketli süreç içinde yeni oluşturulan, tü-
retilen bütün sözler geçmişteki eski ve derin köklere dayanır… 



Bu bakımdan dilin köklerini, düşüncenin derinliklerinde aramak 
gerekir. İşte bu arayış yolculuğunda önümüzde açılan aydınlık 
çığır, bizi Anadolu yaylalarından Sibirya tundralarına kadar gö-
türdü.

Çığır, bizi yalnızca coğrafyanın enginliğine değil tarihin derin-
liklerine de taşıdı… Orada Orhun kıyılarında dikilmiş yazılı ilk 
Türkçe belgeleri, Dun Huang’da gayretli Uygur kâtiplerinden 
kalan metinleri, Kaşgarlı’nın göz nuru Divânü Lügâti’t-Türk’ü, 
Yunus’un Anadolu yaylarında söylediği Oğuzca ilk ilahilerini, 
Toros yaylarının gönlü hep on sekiz yaşında olan ozanı Kara-
caoğlan’ının koşmalarını ve Türkçenin tarihine  altın harflerle 
yazılmış daha nice metni tekrar okuduk, onları yazan gönül ve 
kalem erlerine selam verdik.

Yazılı ve sözlü dilde köklerini unuttuğumuz binlerce kelime 
var… Bunların her biri başka bir hatıra taşıyor. Ama biz o “ha-
tıra”yı unutmuş durumdayız… Söz gelimi, günüle- “kıskanmak” 
sözü ta Moğol bozkırlarındaki “kuma” anlamına gelen küni ile 
ilintili… Dilimiz, kıskanmayı “kuma”lık ile özdeşleştirmiş… 
Eski Türkçenin idisini Orta Asya bozkırlarında bırakılırken Arap-
çadan “sahip” ve “rab” kelimelerini alıp onlara kutsiyet izafe et-
mişiz. Daha sonra bu da yetmemiş, Yunancadan efendos’u alıp 
“efendi” yapmışız… Fakat kelimemiz bize bu kez iye olarak geri 
dönmüş…

İnanılmaz hızla ilerleyen teknoloji, hayat tarzımızı köklü olarak 
değiştiriyor. Buna bağlı olarak dilin kavram alanları daralıyor ve 
binlerce yıldan beri kullanılan sözlerimiz birer birer unutuluyor. 
Artık üzengi kelimesi kulaktaki malum kemikten öte bir anlam 
ifade etmiyor… buzağı sözünü nüfusumuzun köylerde yaşayan 
çok küçük bir kısmı dışında bilen yok…

Eskiden her hayvanın bir adı vardı. Koyunun bir yaşındaki er-
kek yavrusuna toklu, dişisine şişek; erkek sığır yavrusuna tosun 
dişisine düve denirdi. Hatta bunların renklerine göre ayrı ayrı 
isimleri vardı… Atın beyazı kır, koyu kahverengi olanı doru, ha-
fif kirli beyazı demirkır idi… Koyunlar kuzular, inekler buzağılar, 



at ve eşek kulunlar, köpek ve kediler enikler, mandalar balaklar/
malaklar ve develer bodalardı. Şimdi hepsi için “yavrulamak” di-
yoruz. Hayvanların da dili vardı: koyun meler, keçi beğirir, köpek 
ürür, kurt ulur, at kişner, eşek anırır, deve bozlardı. Şimdi hepsi 
“sesleniyor”…

Kelimeler dirilir mi, elbette hayır. Dil de bizim gibi canlı, orga-
nik, ölümlü… Ölen insan gibi söz de geri gelmiyor. Çünkü o ken-
di çağının bir işaretiydi, varlığıydı, sembolüydü, göstergesiydi. 
Biz burada ölmek üzere olan veya kök anlamı belirsiz hâle gelmiş 
sözlerden son bir haber soracak, onların ailesini tanıyacak, tere-
kelerinin peşine düşeceğiz… Onlarla yok olan güzelliklere son 
bir kez göz atacağız, nazar salacağız… Niçin? Çünkü şu anda 
konuştuğumuz bütün sözler, o eski, ölmek üzere olan “arkaik”, 
“saklantı” kelimeler üzerinde yükseldi… buñ olmasaydı bunal-
mayacak, uz olmasaydı uzmanlaşamayacaktık… 

Türkçe yüz binlerce kelimesi, on binlerce deyimi, atasözü olan 
büyük bir medeniyet dili. Bunların büyük çoğunluğu Türkçe 
kökenli sözlerden oluşuyor, ama yabancı dillerden kopyalanan, 
komşu milletlerden aldığımız birçok alıntı kelimemiz de mevcut. 
Bunların kökenlerini tespit etmek bu çalışmanın kapsamının dı-
şındadır. Amacımız da zaten bu değildir. 

Bu yüzden elinizdeki kitapta Türk dilinin söz denizinden yalnız-
ca kökeni Türkçe olan kelimeler üzerinde durulmuştur. Yukarıda 
ifade edildiği gibi dilimiz, birçok dilden değişik kavram alanla-
rına ait alıntılar yaparak zenginleşmiş, alıntıladığı sözlerin ses, 
yapı ve anlamları tanınmaz hale gelebilecek kadar değiştirmiş. 
Kuşkusuz ki bunlar da Türk dilinin derin sözleri kategorisinde 
girerler, fakat biz bu kitabı Türkçe kökenli olanlarla sınırlı tuttuk. 
Çünkü belirtiği üzere, alıntı sözlerdeki kaynak dillerin sözlük ve 
gramer kitaplarını ayrıca incelemek başka bir çalışmanın konu-
sudur. 

Bu kitap kökü herkesçe bilinen sözleri değil, anlamları açık ola-
rak bilinmeyen “gizemli” ve “derin” köklerin kitabıdır. Bu yüz-
den gözlük, ayakkabı, yürüyüş, bilgisayar… gibi sözleri incelemedik; 
anla-, saklambaç, kına-, örümcek… gibi derinlere kök salmış sözle-



rin sihirli dünyasına götürmek istedik sizleri… Bu etimolojilerde 
kökeninin kolay kolay tespit edilmediği sözlerde Türk dilinin söz 
yapma, oluşturma mantığı içinde kendi görüşlerimizi, düşünce-
lerimiz ve tecrübelerimizi devreye soktuk, dilcilerin muhtemel 
olarak gördükleri ihtimalleri değerlendirerek yorumlamalar yap-
tık. Bunlar tartışmaya açıktır, fakat yeni belgeler, deliller bulu-
nuncaya kadar bizim görüşümüz bu yöndedir.
Bu kitapla aynı zamanda tarihî ve coğrafi bakımdan uzaklaştığı-
mız Asya’nın en kuytu köşelerine selam yollayacağız. Yakutis-
tan’daki “çakmak”ı Ege kıyılarındaki “çoveş”le birleştireceğiz. 
Moğolistan’daki bengü taşlarda gururla okuduğumuz kelimele-
rin Balkan coğrafyasına kadar uzanan “iz”lerini takip edeceğiz…
İnsanoğlu doğadan, diliyle birlikte koptu. Şimdilerde büyük 
kentlerin hızlı yaşam hengâmesinde geçmişine yabancı, gelece-
ğine ilgisiz vaziyette küresel dünyanın tüketim nesneleriyle yeni 
oluşturulan “para” adlı dinin aciz, çaresiz ve hodkâm ümmeti 
olmuş durumdadır… Bu yalnızca bizim sorunumuz değil, bütün 
dünyanın -az azından kültürel- bir yok oluş süreci… Bu süreç, 
dilin yitirilmesiyle başladı… Eğer, insanlık –ve dahi Türkler- ye-
niden güzellik, aşk, barış, bilgi… adına yeni bir hamle yapacaksa, 
bu, zengin, derin ve bizi biz yapan anlam dünyasıyla mümkün 
olacaktır; ancak kelimelerimizle yeniden ayağa kalkacağız. Zira 
Heidegger’in dediği gibi Die Sprache ist das Haus des Seins (=Dil 
varlığın evidir).
Teşekkür etmem gereken birçok kişi var; dostlarım, meslektaşla-
rım, öğrencilerim, asistanlarım, sosyal medyadan beni bu konu-
da teşvik eden liste arkadaşlarım, iyi ki varsınız, iyi ki dil sevdası 
yüreğinizi ısıtmaya devam ediyor… Ve eşim Nihan Hanım… Ki-
tabın yazımı aşamasında kahve çekti, çay çekti ve dahi kahrımı 
çekti… Bu kitap çıktıysa en büyük fedakârlığı o yaptı, bu yüzden 
teşekkürlerin en büyüğü ona… Kitabı bitirince emaneti ehline 
yani Ötüken Neşriyat’tan Göktürk Ömer Çakır’a teslim ettim. 
Gerisini onlar gerektiği gibi hallederler nasıl olsa…

Türklük bilimine faydalı ola…

Muğla, 3 Mayıs 2019






