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ÖNSÖZ
Bu araştırmanın amacı siyasette kullanılan dile ait söz varlığı ile ilgili
tespit yapmaya çalışmaktır. Buradan hareketle siyasetin ve devletin baş
aktörü olan Cumhurbaşkanının 2014 yılına ait konuşma metinleri
incelmeye tabi tutulmuştur. Cumhurbaşkanına ait konuşma
metinlerinin hazırlanmasında atasözleri, deyimler, kalıp sözler,
terimler, ikilemeler, pekiştirmeler, Osmanlı Türkçesine ait sözcükler
gibi temel söz varlığına ait ögelerden ne kadar yararlanıldığı ile ilgili
tespit yapılmaya çalışılmış ve alan yazına katkı sunacağı düşünülen bir
çalışma kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu tespit çalışmasından sonra
genel anlamda dilin siyasette kullanılma alanı özel anlamda ise
Cumhurbaşkanına ait konuşma metinlerinin dile ait söz varlığını sahaya
ne kadar yansıttığı ile ilgili sonuç elde edilmeye çalışılmıştır.
Cumhurbaşkanının konuşma metinlerinden elde edilen verilerden
hareketle; metinlerdeki söz varlığı, dil düzeyleri ve duygu değerleri de
göz önünde bulundurularak metinler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak,
siyasetin dilinde Cumhurbaşkanı konuşma metinleri örnekleminden
hareketle söz varlığı ile ilgili tespit yapılmıştır.
Tüm bunlardan hareketle çalışmamız şu bölümlerden oluşmaktadır:
Birinci bölüm olan "Giriş" bölümünde çalışmanın çıkış noktası olan
dil ile ilgili kısa bir açıklama ve dil tanımlarından bahsedilmiştir. Çünkü
dil yazılı ve sözlü bütün metinlerde ele alınması gereken önemli bir
unsurdur. Siyaset söz konusu olunca dilden bahsetmek mecburi bir hâl
almaktadır. Çünkü dil siyasetin en büyük aracıdır. Dil ile siyaset
şekillenmekte ve dil ile siyaset etki alanını belirlemektedir. Dil siyasetin
hem sebebi hem de sonucu olabildiği için bu bölümde dil kavramı ele
alınmıştır.
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Daha sonra söz varlığı ve unsurları ile ilgili "Kuramsal Bilgiler"
açıklanmaya çalışılarak çalışmanın amacı doğrultusunda bilgiler
verilmiştir. Devamında "Siyasetin Dili" adlı bölüm yer almaktadır. Bu
bölümle çalışmada yapılan tespitlerin önemi ve gerekliliği daha
anlaşılabilir. Siyasette dilin kullanımı, önemi ve dilin siyasetteki gücü
bu bölümde ele alınmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın dördüncü aşamasında ise "Konuşma Metinlerinin
İncelenmesi" yer almaktadır. Burada öncelikle incelecek metinlerin
seçimi ile işe başlanmıştır. Metin seçimi için Cumhurbaşkanlığı Web
sayfası kullanılmıştır. Burada Cumhurbaşkanının seçildiği birinci yıla
ait metinler ele alınmıştır. Metinleri seçmede özel bir amaç güdülmemiş
ve 2014 yılı konuşma metinleri Cumhurbaşkanının ilk yılına ait
metinler olmasından dolayı seçilmiştir.
Bu çalışmadan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarına ve
muhalefet liderlerine ait konuşma metinleri incelenmeye çalışılacaktır.
Böylece Türk siyasetinde kullanılan dil ve buna ait söz varlığı ile ilgili
geniş bir veri havuzu oluşturma planlanmaktadır. Buradan hareketle de
siyaset ve söz varlığı arasındaki bağ ile siyasette başarı arasındaki bağ
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Metinler belirledikten sonra her bir metin kendi bağlamında diğer
metinlerden ayrı olarak ele alınmıştır. Metinler için herhangi bir
karşılaştırma yapılamamıştır. Metinler incelenirken her bir metin en az
iki alan uzmanı tarafınca incelenmiş ve söz varlığı unsurları bu şekilde
tespit edilmiştir. Daha sonra elde edilen verilerin tasnifi için söz
varlığına ait unsurlar ile ilgili başlıklar kullanılmıştır. Bu başlıkların
oluşturulmasında ve verilerin tasnifinde alan yazından yararlanılmıştır.
Verilen tasnif edilirken bütün metinlerde geçen söz varlığına ait
unsurlar bir araya getirilmiştir. Böylece tekrara düşmemek için önlem
alınmıştır. Ancak bazı durumlarda aynı söz varlığı yazılmak zorunda
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kalmış olunabilir. Bunun sebebi de söz varlığının metin bağlamın göre
değişebilen anlamıdır. Çalışmada söz varlığı tespiti yaparken ve
açıklamalarına yer verirken alan yazındaki basılı ve elektronik
sözlüklerden, TDK web sayfasından yararlanılmış ve ihtilaflı durumda
olan söz varlığı ile ilgili bu kaynaklardan hareketle yorum yapılarak
tasnife devam edilmiştir. Böylece konuşma metinleri detaylı bir
incelemeye tabi tutulmuş ve gerektikçe tasnifte hem sayısal veri
kullanılmış hem de başlıkların sonunda yorumda bulunulmuştur.
Son olarak da çalışmada bazı konuşma metinleri ile ilgili genel bir
inceleme yapılmıştır. Bu incelemede ve söz varlığı unsurlarını tespit
etmede sözdizimi, dil düzeyleri (ölçünlü, teklifsiz) ve duygu
değerleri (esenlikli / esenliksiz) dikkate alınmıştır. Sonuç kısmı ile
çalışma tamamlanmıştır. Tamamlanan bu kitabın başta siyasete ilgi
duyan bireyler olmak üzere Türkçe Öğretmeni ve adaylarına, Türk Dili
ve Edebiyatı öğretmeni ve adaylarına, dil ve edebiyat bölümlerinde
okuyan üniversite öğrencilerine ve siyaset bilimi öğrencilerine, söz
varlığı alanına yönelik çalışma yapmak isteyenlere katkı sağlayacağını
umuyorum. Tüm çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışmamda da maddi
ve manevi desteklerini benden esirgemeyen eşim Emine AKIN ile bana
manevi olarak çalışma gücü veren kızlarım Elif Asmin, Eslem Şevin ve
oğlum Yekta Benan'a, hayatın her anında yanımda olan, beni
yönlendiren, beni ben yapan anneme ve babama minnetle…
Doç. Dr. Erhan AKIN
Siirt-2021
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1. GİRİŞ
İnsanoğlunun varlığı ile birlikte canlılığını devam ettiren dil; sadece
edebi metinlerde etkisini göstermez. Dil aynı zamanda insanlar arasında
iletişimde de etkisini çok güzel gösterebilmektedir. Bu iletişim kimi
zaman sosyal, kimi zaman ekonomi kimi zaman ticari kimi zaman da
siyasi tarzda olabilir. Özellikle modern çağda iletişim giderek önem arz
etmektedir. Çünkü iletişim her açıdan hayati bir durumdur. Bir siyasetçi
için de bu hayatiyet önemini artarak korumaktadır. Çünkü siyasetin en
büyük aracı dildir. Dil siyaset için kazanma ve insanları etkilemede
olmazsa olmazdır. Dil ile siyasetçi varlığını hissettirir. Dil siyaset için
hareket alanıdır. Kendini tanıtma ve kabul etme merciidir. Bu yüzden
dili iyi bilen onu en iyi kullanmaya çalışandır. Bu amaçla tarihten beri
insanlar dil ve dilin tanımları ile hep ilgilenmişlerdir. Dil ile ilgili
tanımlar yapılırken herkes ilgili alanına göre tanım yapmaya
çalışmıştır. Bu da aslında dilin gücünü göstermektedir. Çünkü dil ile
ilgili sayısız tanım yapılmıştır. Ve bunların birçoğu birbirinden farklı
tanımlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden
ortak

olan

ögeler

ve

kurallardan

yararlanılarak

başkalarına

aktarılmasını sağlayan çok yönlü, çok gelişmiş bir dizgedir ” (Aksan,
2003:55). Dilin çok yönlü özelliği onu etkili kılmaktadır. Bir nevi dil
kendisini kullanan herkesin ihtiyacını karşılayacak gücü bünyesinde
barındırmaktadır. Bu yüzden insanoğlu eskiden beri dili etkili
kullanmanın gayretinde olmuş ve dil ile ilgili yorumlarda bulunmuştur.
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Dilin bu çok yönlü olma özelliğinden dolayı dille ilgili yorumlarda çok
yönlü olmuştur.
Özarslan (2013: 253-254) çalışmasında dilin değişik tariflerinin
olduğuna dikkat çeker ve bu durumu dil anlayışlarının çeşitliliğine
bağlar. Bu çeşitlilikte de dikkat çeken ortak nokta olan dilin bir anlaşma
aracı olduğu hususuna değinilmektedir. Nitekim yukarıda dilin
siyasetteki yerine değinildiğinde de dilin bu anlaşma aracı olma
özelliğine dikkat çekilmiştir. Buradan hareketle Özarslan alan yazında
bu yönde yapılan değerlendirmeleri şöyle aktarır:
1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi
kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren,
koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüş
muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli
antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir (Ergin 1986: 7).
2. Dil insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları bir sesli
işaretler sistemidir. Elle, başla, gözle, kaşla işaretler yaparak da bazı
duygularımızı, düşünce ve dileklerimizi anlatırız. Fakat en mükemmel
anlatma (expression) vasıtamız dildir. Konuşma (parole) kişioğluna
vergi olan ve insanı hayvandan ayıran bir yüksek işleyiştir (function).
İnsan konuşma yeteneği ile doğar. Fakat dil doğuştan bilinmez. Çocuk
içinde yaşadığı topluluğun dilini, anadilini (langue maternelle) uzun bir
çıraklık devresi süresince öğrenir. Aslında her dil (langue) bir insanlar
topluluğu arasında binyıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir
sosyal kurumdur (Banguoğlu 1974: 9).
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3. İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan;
duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her
toplumun kendi değer yargılarına göre şekillenmiş ortak kurallarının
yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan, seslerden örülü çok
yönlü ve gelişmiş bir sistem (Korkmaz: 1992: 43).
4. Düşünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden
ortak ögeler ve kurallardan faydalanılarak başkalarına aktarılmasını
sağlayan çok yönlü, çok gelişmiş bir sistem” (Topaloğlu 1989: 55).
5. Dil düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam
yönünden ortak olan ögeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına
aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, çok gelişmiş bir dizgedir (Aksan
1995: 55).
Hasırcı, (2008) çalışmasında dilin yalnızca toplumun kültürünü
yansıtmakla yetinmediği aynı zamanda toplumun içerisinde birlik ve
beraberliği de sağladığı ve aynı dili konuşan toplum içerisindeki
bireylerin arasında sevgi, saygı, birliktelik duygularını pekiştirdiğini
belirtir. Bu husus da aslında dilin siyasetin temel hedefi olan bir ülkenin
birlik ve beraberliğini koruma ve geliştirme hedefine hizmet ettiğine
işarettir. Çünkü siyasette asıl hedef faydalı olmak ve insanları birlik ve
beraberlik konusunda bilinçlendirmektedir. İşte bu da siyaset ve dilin
ortak hedeflerinden biridir. Hasırcı çalışmasının devamında dilin bir
ülke bütünlüğünün simgesi olduğunu söyler ve dilin özellikleri ile ilgili
Günay'ın (2004: 13-14) çalışmasından şunları aktarır:
1- Dil, bir toplulukta konuşulan ve bireylerin tek tek değil de toplumun
hepsinin kuralları hakkında mutabık olması gereken bir sistemdir. Bu
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yönü ile aslında siyaset kurumuna çok benzemektedir. Çünkü dil nasıl
ki tek kişilerin müdahalesi ile değişmiyorsa siyaset de toplumsal
mutabakat isteyen bir sistemdir.
2-Dil, temel hedeflerinden birsi iletişimidir. Buradan hareketle iletişim
ağı incelendiğinde iletişim içindeki insanların sayısı fazla olmaktadır.
Bu durum siyasette de böyledir. Siyasette başarılı olmanın temel hedefi
iyi bir iletişimdir. Bu iletişim ne kadar etkili ise siyaset de o kadar
etkilidir. Bu iletişimin yolarlıdan biri de dildir. Siyaset sistemi her
zaman dili ön planda tutmuştur.
3-Dilin toplumsal bir olgu olduğu hep söylenmektedir. Siyaset için de
aynı şeyin geçerli olduğu söylenebilir.
4- Kendisi olmadığı halde kendisi yerine kullanılan göstergeler dizgesi
dili oluşturur. İşte bu özellik de dilin kolay bir iletişim aracı olmasını
sağlar.
5-

Toplumsal,

(Saussure,1998)

uzlaşımsal
olan

dil,

bir

ürün

ve

göstergeler

J.V.Vendryes’e

göre;

dizgesi
insanın

gereksinimlerine göre kurduğu ve geliştirdiği toplumsal bir kurumdur
(Vendryes, 2001:14).
Dil insan toplulukları arasında bin yıllar boyunca gelişerek meydana
gelmiş sosyal bir kurum olarak iletişim görevini yürütmektedir. Dilin
bu iletişimsel boyutu dikkate alındığında dil ile düşünce arasında da
güçlü bir bağ olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağ sayesinde dil ulusal
varlığın da temelini oluşturmaktadır. Bundan dolayı dil bilincinin
geliştiği toplumlar ulus kimliğini de kazanmışlardır. Dil, milletin dünü,
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bugünü ve yarınıdır. Bu da dille ilgili yapılan çalışmaların ne derece
önemli olduğunu (Cantürk, 2010) dilin milletlerin hayatındaki yeri ile
siyasetin yeri

arasında

benzerliklerin

ne

kadar

çok

olduğu

görülmektedir. Bu durum gösteriyor ki dil ve siyaset birbirini
tamamlayabilen önemli alanlardır. Dil de siyaset gibi bir birikimdir.
Çünkü dil; bir milletin bilgi ve birikimini nesilden nesile aktararak
(Kaplan,

2001:208)

hem

bireyleri

hem

de

toplumları

bilinçlendirmektedir. Bu da yine siyaset ve dilin ortak noktalarından
birdir. Dilin bu öneminden dolayıdır ki dil her geçen gün yeni
tanımlamalarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. Ancak tüm bu tanıma ve
tanımlama çalışmaları sonucunda dil ile ilgili ortak bir tanım
yapılamamıştır.

Bu

da

dilin

önemini

ve

çok

yönlülüğünü

göstermektedir. Nitekim alan yazına bakıldığında da bu durum
dikkatleri çekmektedir.
“Dil, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine
mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı
bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar
sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir.” (Ergin, 2002:3).
“Dil, bazı ses veya ses gruplarının o şeylerin hayalini uyandırması
sürecinden ibarettir”, işlevi bakımından “dil, vasıtadan başka bir şey
değildir, manevî bakımdan ise “dil, hayatın aldığı bir şekildir ve
milletin

çağlar

boyunca

yaşadığı

tarihin

adeta

özetidir.”

(Kaplan,2001:163).
Dil eski Yunan'dan günümüze kadar birçok düşünürün ilgi alanına
girmiş, sesten eklere, kelimeden cümleye ve metne kadar dil yapısını
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oluşturan birimler üzerine farklı görüşler dile getirilmiştir. Türkiye'de
özellikle Batılılaşma sonrasında Türk dilinin yapısına bakışta filolojikdil bilgisi geleneği ile birlikte dil bilimindeki gelişmelerin de dikkate
alındığı görülebilir (Altun, 2010:75). Dil insan toplulukları içinde,
ortaklaşa yerleşmiş sayısız sesli işaretlerle, her istenileni, düşünülen ve
duyulanı konuşarak veya yazarak anlatmak sistemidir (Emre, 1945:3).
“Duygu, düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan imlerin hepsine
birden dil denir. Dil, temeli yaradılışta bulunan bir yeti ile toplumsal
uylaşmalardan doğmuştur. Dil, düşünceleri anlatmaya yarayan bir imler
dizgesidir.” (Gencan, 2001: 21)
“İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu,
düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam bakımından her toplumun
kendi değer yargılarına göre biçimlenmiş ortak kurallarının yardımı ile
başkalarına aktarılmasını sağlayan, seslerden örülü çok yönlü ve
gelişmiş bir sistem.” (Korkmaz, 2007:67)
“İlk bakışta, basit bir iletişim aracı gibi görünen dil, dilsel topluluk
oluşturması nedeniyle, aynı zamanda, toplumsal, ruhsal, duygusal,
kültürel içeriği de bulunan karmaşık bir dizgedir.” (Koç, 1990:13)
“Dil insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları bir sesli
işaretler sistemidir. En mükemmel anlatma vasıtamız dilimizdir.”
(Banguoğlu, 2007: 9).
“Dil, düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden
ortak

olan

öğeler

ve

kurallardan

yararlanılarak

başkalarına
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aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, çok gelişmiş bir dizgedir.” (Aksan,
2009: 55).
Tabii bir vasıta olan ve iletişimin vazgeçilmezi olan dilin diğer önemli
bir yönü de tarihsel boyutudur. Çünkü tanımlara bakıldığında dilin
tarihin bir özeti olabileceğine dikkat çekilmektedir. Bu durum aslında
her alanda önemi bilinen dilin bu önemini bir kez daha arttırmaktadır.
Çünkü insanlık tarihine bakıldığında insanlar geleceklerini inşa etmeye
çalıştıklarında tarihten yararlanma gayretinde olurlar. Tarihsel belgeler,
sözlü anlatım unsurları, çeşitli semboller dilin bu tarihsel akıştaki
rolünün önemini göz önüne serer. Çünkü dil bu tarihsel akışın her
alanında yer almakta ve insanlara bir bilgi akışını da sağlamaktadır.
Gerek halk açısından gerekse devlet yönetimi açısından dil zengin bir
birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Devlet büyüklerinin ve
kahramanlarının kullandıkları dil ve dilin barındırdığı unsurlar ile halk
bilimine ait unsurlar bunun en iyi örneğidir. Bu yüzden dil herkese ve
her alanda yeterince malzemeyi bünyesinde barındıran ve insanların
geçmişi ile gelecekleri arasındaki bağı oluşturan, geliştiren ve herkese
hitap eden büyük bir hazinedir.
Dil denilen bu hazine değerini her çağda koruyabilmiş ve asla değer
kaybına uğramamıştır. Çünkü dil hazine sandığında taşıdığı değerleri
ile herkes tarafınca hep aranana bir özelliğe ve güzelliğe sahip olmuştur.
İşte dilin bu hazinesinde sakladığı değerlerden bazıları dile ait söz
varlığı unsurlarıdır. Çünkü dil bu unsurlar sayesinde vasıtalık görevini
yürütebilmekte ve gelişip değişirken kendisini koruyabilmektedir. Bu
unsuların başında sözcük gelmektedir.
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2. SÖZCÜK
2.1. Sözcüğün Tanımı ve Kapsamı
Sözcük; tek başına bir anlama sahip olan hece veya hecelerden oluşup
kavramlar arasında anlamsal ilişki kuran bir dil birimidir. Sözcük yalnız
başına

kullanıldığında

insan

zihninde

somut

bir

varlığı

karşılayabilmektedir. Bu hali ile belli bir eyleme, duyguya karşılık
gelmektedir. Sözcük sayesinde kavramlar arası ilişki sağlanmaktadır
(Eker, 2003).
oluşmasına

Bu ilişki sözcüğün bir ya da birden çok heceden
bakılmadan

tümce

kurma

özelliğinden

meydana

gelmektedir (Püsküllüoğlu, 2004). Sözcüğün en büyük özelliklerinden
biri de söylemde birlik sağlayan eklemeli ses öbekleri olmasıdır
(Vardar, 1980: 133). Sözcük aynı dili kullananlar tarafınca ortak bir
varlığı yansıtması bakımından da önem arz etmektedir (Korkmaz,
1992). Nitekim anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük (Türk Dil
Kurumu [TDK], 2005: 1130) şeklinde yaygın tanımla karşımıza
çıkmaktadır. Sözcük ile ilgili yapılan tanımlardan hareketle Karababa
(2013) çalışmasında sözcüğün şu dört özelliğinin ön plana çıktığını
vurgular:
1. Sözcük zihinde belli bir kavrama karşılık gelmektedir.
2. Bir ya da birden çok heceden oluşmaktadır.
3. Sözcük tek başına kullanılsa da anlamlıdır.
4. Sözcük anlamlı bir ilişki kurmaktadır.
Devamında dil bilgisinde, sözcükler sınıflandırılırken dikkate alınana
ad, sıfat, eylem, edat, bağlaç, zarf, ünlem gibi ayrımlar göz önünde
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bulundurulduğunda bu görevsel ölçülerin şöyle sıralanabileceğini
belirtir:
1- Sözcük zaman zaman varlıkları, zaman zaman eylemleri, zaman
zaman varlıkların özelliklerine karşılık gelmesine rağmen bazen de
kendi başlarına bir anlamı ifade etmekte yetersiz kaldığı
söylenebilir.

Bu açıdan bakıldığında sözcükleri tasnif etmede

"anlam" bir ölçüttür.
2- Sözcükleri tasnif etmede kullanılan bir yol da ek alma
durumudur. Çünkü bazen sözcükler kullanıldıkları cümleye göre ek
alabilirken bazı sözcükler yine kullanım durumuna göre bazı ekleri
almayabilir.
3- Sözcükleri tasnif etmede kullanılan bir yol da sözcüklerin
cümlede kendi başlarına öge olup olamadıkları durumudur. Bazı
sözcükler cümlede kendi başlarına yüklem, özne, nesne, tümleç vb.
öge olabilirken bazı sözcüklerde kendi başlarına bir öge
olamamaktadır.
4- Sözcüklerin bir diğer önemli özelliği ise bazı sözcüklerin ait
oldukları grupları ayıran bir sınır varken bazı sözcüklerin bu sınırı
aşıp başka grupların içine girerek yeni çevrenin özelliklerine uymuş
sağlamaktadır.
Sıralanan bu ölçütlerden hareketle Karababa, Türkçe sözcükleri;
yapılarına, tümce içindeki görevlerine ve anlamlarına göre üç başlık
altında toplar. Bir ses dizisinin sözcük sayılabilmesi için aşağıdaki
özellikleri taşıması gerektiğine dikkat çeker:
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1. Vurgu,
2. Ögelerinin arasına yabancı bir öge yerleştirilememesi,
3. Ses uyumu,
4. Sözcük sayılamayacak bir ögenin ona bağlanması,
5. Morfoloji bağlamaları (bitiştirme),
6. Tek başına cümle olarak kullanılabilmesi,
7. Bölümlerinin bütünden çok kullanılması,
8. Bölümlerin anlamı, bütünün anlam parçaları olmaması.
2.2. SÖZ VARLIĞI
2.2.1. Söz Varlığının Tanımı ve Kapsamı
Söz varlığı bir dilin zenginliğini, kullanılabilirliğini gösteren
unsurlardan biridir. Çünkü bireyler ana dillerine ait söz varlığı
sayesinde kendilerini daha rahat daha etkili ve sağlıklı ifade edebilirler.
Söz varlığı unsurlarını yerinde ve zamanında kullanan bireyler
toplumda etkili bir birey olma yolunda önemli adım atmış sayılırlar.
Toplum tarafından "ağzı laf yapıyor, ne güzel konuşuyor, belli
okumuş…" gibi ifadelerle bireyler tanıtılıyor. Bu yüzden okumanın,
eğitimi almanın toplumda ön plana çıkmanın en kestirme yollarından
biri söz varlığına ait unsurları etkili kullanmaktır. Çünkü söz varlığı bir
dilin geçmişidir. Yüzyıllar içinde dilin kendini işleye işleye kazandığı
bu

zenginlik,

bu

geçmiş

çeşitli

özellikteki

sözlüklere

ve

örneklendirilmiş kaynaklara aktarılmadıkça, yaşayan nesiller ve
sonradan gelecekler dillerinin inceliklerini tanıyamazlar, sadece kendi
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dönemlerinin sınırlı anlatım imkânlarıyla yetinmek zorunda kalırlar
(Ergüzel, 2007: 118). İşte bu yüzden bireylerin söz varlığı unsurlarını
kullanmaları, bunu gelecek nesillere aktarmaları önem arz etmektedir.
Çünkü diller elbette kendi içinde söz varlığı olarak yeterince zengindir
ancak bu zenginlik kendine kullanım alanı buldukça ortaya çıkar.
Nitekim dünyadaki bütün dillere bakıldığında bu dillerin sonsuz sayıda
söz yetisine sahip oldukları görülebilir. Herhangi bir dil milyonlarca
insan tarafından da konuşuluyor ya da sadece birkaç yüz kişi tarafından
konuşuluyor olabilir; ama önemli olan o dilin konuşurlarının yeterli
derecede söz varlığına sahip olması hususudur. Bu açıdan bakıldığında
Türkçe, söz varlığı bakımından yoksul değildir. Çünkü insan aklının
yarattığı, ortaya koyduğu her kavramın ya bir karşılığı vardır ya da buna
karşılık üretilmesi mümkündür (Eker, 2003: 87). Söz varlığı unsurları
insanların günlük dillerinde ve hayatın he aşamasında onların
kendilerini ifade etmelerine olanak sunmaktadır.
Çünkü söz varlığı; bir dili ve o dilin tarihini yansıtan en büyük
özelliklerden biridir. Bir dile ait sözlerin toplamıdır. Söz hazinesi,
sözcük dağarcığı, kelime hazinesi (Vardar, 1998; Korkmaz, 1992;
TDK, 2005);

sözcük/kelime serveti, sözcük/kelime dağarcığı,

sözcük/kelime aynı anlam evrenine sahip (Güneş, 2007) olarak da
tanımlanmaktadır. Fakat söz varlığı sayı olarak ne kadar zengin olursa
olsun bir dil için bireylerin kullandığı sözcük sayısı bireylerin aldıkları
eğitim ve yaşam şartlarına kültürlerine göre değişkenlik gösterse de bu
sayı sınırsız değildir. Hatta bireylerin bu söz varlığı içinde birkaç
bininden fazla sözcük kullanmadıkları Karababa, (2013) tarafınca

12 | Doç. Dr. Erhan AKIN

vurgulanmaktadır. Karababa devamında alanda yapılan şu tanımlara
değinmektedir:
Her dilde ana dilden gelen bir temel kelime varlığı bulur (Banguoğlu,
1986: 141-144).
“Bir dilin söz varlığı denilince, yalnızca o dilin sözcüklerini değil,
deyimlerin, kalıp sözlerin, kalıplamış sözlerin, atasözlerinin, terimlerin
ve çeşitli anlatım kalıplarının oluşturduğu bütünü anlıyoruz.” Aksan
(1996: 7).
Bir dildeki sözcüklerin bütünü olarak değil; bir kişinin sahip olmuş
olduğu söz varlığıdır (Günay, 2007: 29-30).
Söz varlığının dört farklı tanımı Çotuksöken (1992: 171) tarafınca şöyle
yapılmıştır:
•Bir dildeki sözcüklerin tümü
•Bir bilgi dalına ait terimlerin tümü
•Bir sözlükteki sözcüklerin tümü
•Bir kimsenin, yazarın, edebiyatçının kullandığı sözcüklerin
tümü.
Söz varlığının tanımı, Vardar (2002: 182) tarafından şu şekilde
verilmiştir: “Bir bireyin kullandığı ya da bir bütüncede yer alan
sözcüklerin tümü”. Söz varlığı kavramı, bir dilde sözcük adı verilen
ögelerle birlikte deyimleri, atasözlerini, terimleri, insanlar arasındaki
iletişimde kullanılan güle güle, geçmiş olsun, kolay gelsin gibi kalıp
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sözleri, gölge etme başka ihsan istemem gibi kalıplaşmış sözleri içine
almaktadır (Aksan, 1996).
Söz varlığının birçok tanımı yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.
Çünkü doğrudan insanı ilgilendiren ve dil denilen canlı varlığa ait
unsurlardır. Bu yüzden söz varlığı her zaman güncel her zaman aktif bir
dil unsurudur. Söz varlığının bu aktif olma durumu gerek günlük
konuşma dilinde gerekse yazınsal alanda ön planda olmakta dilin
geçmişi ve geleceği arasında köprü görevini üstlenmektedir.
Bir dili zenginleştiren, dilin gücünü arttıran, o dilin en eski
dönemlerinden beri kullanılan, ait olduğu toplum ile değişen gelişen
kelimeleri anlamak; bunların kullanımlarıyla ilgili doğru bilgilere
ulaşmak dilin yazılı ürünlerinin incelenmesinden geçmektedir. Dilin
imkânları ve zenginliği araştırılırken yazar ve şairlerin eserlerinde
kullandıkları söz varlığı vazgeçilmez bir kaynaktır. Bir bakıma söz
varlığı yazar ve şairlerin kültürlerinin ve hayata bakış tarzlarının
eserlere yansımasıdır. Bir yazar veya şairin eserlerinde dili kullanış
tarzı, üslûbu onun ifade gücünü ve çağdaşlarından farkını ortaya
koyar. Hayat ve insan karşısında alınan tavır, bir edibin dilinde kendine
has kavramlara bürünür. Yazar ve şairler, bilinen dile kendi
yorumlarını getirirken, kelimelere şahsiyetlerinin ve mizaçlarının
rengini de katarlar. İçinde yaşadıkları cemiyetin, dünü, bugünü ve
yarını arasında kelimelerle yaptıkları gerilimli yolculuk geçmişten
geleceğe, hatıralardan gerçeklere, hasretlerden hayal ve ideallere
doğrudur (Ergüzel ve Kirik, 2012).

14 | Doç. Dr. Erhan AKIN

Söz varlığı sadece belli kalıplarda anlama sahip değildir. Yukarıda da
Ergüzel ve Kirik tarafınca anlatıldığı gibi kullanıcısına göre anlam
genişliğine sahip olabilen bir güce sahiptir. Kullanıcısının yüklediği
anlam; söz varlığını kimi zaman daha etkili ve çekici kılmaktadır.
Çünkü söz; dilde kelime ve kelime üstü birimler olan ikileme, deyim,
atasözü vb. anlamlı dil birimlerinin oluşturduğu birikimin bütününü
kapsamaktadır (Karadağ, 2013: 8-16). İşte bu birikimle kullanıcılar dile
şekil vermekte ve gelecek nesillere dili yorumlayarak aktarmaktadır.
Bu yolla dile ait söz varlığı zenginleşip gelişmektedir. Nitekim söz
varlığı; bir bireyin kullandığı sözcüklerin tümü (Vardar, 1998: 190), bir
kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığında yer alan sözcükler toplamı
(Korkmaz, 1992: 100) olarak tanımlanmaktadır. Böylece her bir birey
kendince söz varlığına katkıda bulunabilmekte; kültürünü, değerlerini
söz varlığı unsurları yolu ile aktarabilmektedir. Çünkü birey söz varlığı
unsurlarına yüklediği anlamlarla kendi varlığını korumaktadır. Bu
durum dünya üzerindeki bütün dillerde ve dilleri kullanan toplumlarda
görülmektedir.

Bu durum Türkçede de atasözü, deyim gibi söz

varlıklarında kendisini göstermektedir. Bu söz varlıkları ile hem dilin
geçmişi hem de toplumumuza ait gelenek ve görenekleri ile ilgili
çıkarımlarda bulunulabilir. Bu çıkarımlar ne kadar fazla olursa dilin
etkililiği ve zenginliği de o derece fazla olur. Çünkü bir dilin gerçek
zenginliği ve yaşı sahip olduğu söz varlığı ile kendini ortaya koymakta
ve kalıplaşmış dil birimleri bu zenginliğin en önemli öğelerinden
sayılmaktadır. Bir atasözü ile bir ciltlik kitap yazmak mümkün
olabildiği gibi Türk dilinde bir cümle ile bir ömrü özetleyen sözler
olduğu da bilinmektedir (Karakuş ve Baki, 2015).
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Nitekim Aksan (2006: 7) çalışmasında söz varlığından bahsederken bu
hususlara şöyle dikkat çekmektedir:
Söz varlığı, sadece bir dilde bir takım seslerin bir araya
gelmesiyle kurulmuş simgeler, kodlar ya da dilbilimdeki
terimiyle göstergeler olarak değil, aynı zamanda o dili
konuşan toplumun kavramlar dünyası, maddi ve manevi
kültürünün yansıtıcısı, dünya görüşünün bir kesiti olarak
düşünülmelidir.

Örneğin

toplum

yaşamında

aile

ilişkilerinin sıkı olduğu Türk dünyasında bu ilişkiler
kavramlaştırılmakta elti, görümce, baldız, yenge gibi ayrı
ayrı kavramlar belirlenmiş bulunmakta, buna karşılık HintAvrupa dil ailesinin Roman ve Germen kollarının her
birinde bu kavramların tümü tek bir sözcükle anlam
bulmaktadır.
Bu yüzden bir dilin söz varlığı demek birebir o varlığı karşılayan anlam
demek değildir. Söz varlığı demek, bir dilde sözcük adı verilen ögelerle
birlikte deyimleri, atasözlerini, terimleri, insanlar arasındaki iletişimde
kullanılan güle güle, geçmiş olsun, kolay gelsin gibi kalıp sözleri, gölge
etme başka ihsan istemem gibi kalıplaşmış sözleri içine alan (Aksan,
1996) dilin geçmişi ile kullanıldığı zamanı bir arada güçlü kullanmak
ve bunu zenginleştirip yarına aktarmak demektir. Dilin gerçek
zenginliği bu şekilde kendisini göstermektedir.
Karakuş ve Baki (2015) çalışmalarında; bir dilin gerçek zenginliği ve
yaşı sahip olduğu söz varlığı ile kendini ortaya koyduğunu ve
kalıplaşmış dil birimleri bu zenginliğin en önemli öğelerinden olduğunu
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söyler. Bir atasözü ile bir ciltlik kitap yazmak mümkün olabildiği, Türk
dilinde bir cümle ile bir ömrü özetleyen sözler olduğuna dikkat çekerler.
Ayrıca bu tür zenginliklerin dilin yaşının da çok eski tarihlere
dayandığının ispatı olduğunu söyler ve yapılan bu tür çalışmaların
sonucunda tarih boyunca geçirdiği evreleri, yayıldığı coğrafyaları,
buralarda bıraktığı eserleri, bütün lehçe ve ağızları göz önünde
bulundurulduğunda kurallı ve güçlü bir dil olan Türkçenin zengin bir
sözvarlığına sahip olduğunu (Aksan, 2015: 157; Gökdayı, 2008: 89;
2006: 191; Toklu, 2003: 110) aktarırlar.
Söz varlığının gelişmiş olması bir milletin kültürde ve her
alanda zenginliğini gösterir. Köklü bir dile sahip olan
milletlerin edebiyatta, sanatta, bilimde daima ön sıralarda
olduğu bir gerçektir. Bir milletin dünya görüşü, yaşam
alışkanlıkları ve hayatı algılama biçimi söz varlığının
korunması ve geliştirilmesi ile geleceğe nakledilir ( Arslan
ve Durukan, 2014: 250).
Bu aktarma ile birlikte dil zenginleşip gelişmekte ve diğer dillerle de
aktarım işini yapmaktadır. Hem gelecek nesillere aktarma hem de başka
dillerle alış veriş ile ilgili olarak Aksan, (2004: 43-44) çalışmasında
Türkçenin söz varlığının temel özellikleri ile ilgili şunları söyler:
Türklerin zaman içinde birçok toplumla ilişki kurduğuna ve bunun
sonucunda yabancı sözcüklerin dile yerleştiğine dikkat çeker. Tür
dilindeki sözcüklerin çokanlamlılık özelliklerine, ikilemelerin sıkça
kullanılmasına vurguda bulunur. Türkçenin eş anlamlı sözcüklerin sık
kullanıldığı ve kavramlaştırma konusunda güçlü bir yapıya sahip
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olduğu hususunu dile getirir. Bu alışverişle birlikte dile başka dillerden
gelen söz varlığı unsurları sadece sözcük olarak ya da söz varlığı
unsurları olarak gelmemektedir. Bu söz varlığı geçişle birlikte o dilin
kullanıldığı topluma ait manevi varlıklara ait unsurlarda geçmektedir.
Bu da söz varlığı unsurunun kültürel boyutuna dikkat çeken bir
durumdur. Çünkü yukarıdaki bölümlerde de anlatıldığı gibi söz varlığı
unsurları sadece kavramsal anlamları ile değil ait oldukları topluma ait
kültürel mirası da bünyesinde taşımaktadır. Söz varlığını oluşturan
bireyler ait oldukları topluma ait manevi varlıkları da kullandıkları dile
yansıtmaktadır.

Çünkü söz varlığının oluşmasında toplumun

konuştuğu dilin yeri büyüktür. Söz varlığı, bir dildeki sözlerin bütünü,
söz hazinesi, söz dağarcığı olduğu kadar toplumun düşünce yapısını,
olaylara ve dünyaya bakış açısını, kültürünü, gelenek-göreneklerini
iletişim sırasında ortaya çıkaran ve nesilden nesile aktarılan (Karababa,
2013) bir köprü olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle kültürün
bir toplumun kişiliği ve karakteri (Göker, 1996: 35) olmasından
nedeniyle dil dolayısıyla söz varlığı ve kültür arasındaki derin bağ
koparılamayacak kadar sağlamdır. Bu yüzden dil, toplumun kültürüne
ışık tutarak o toplumun inançlarını (Aksan, 2015), örf adetlerini ve
insan ilişkilerindeki dil ile kültür ilişkisini ortaya koymakta ve dili bir
bütün olarak düşünmek gerektiği düşünülmektedir. Çünkü dile ait temel
bilgilerin yanında kültürü yansıtacak söz varlığının da kullanılması
(Kara ve Memiş, 2015) kaçınılmazdır. Bu da kullanılan dil sayesinde
toplumda kültür aktarımının yapılması gibi toplumsal bütünleştirici bir
(Kara ve Şıhlaroğlu Yıldırım, 2017) görev üstlenmektedir. Çünkü dil
ve kültür birbirini tamamlayan ve dolayısıyla şekillendiren iki
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unsurdur. Kültür, bir milletin hayat üslubu ise dil bu üslubun yansıtma
şeklidir. İnsanlığın hayata ortak olarak verdiği şekle medeniyet denir.
Bu ortak şekil içinde, her millet hayata kendisine has bir tarzda şekil
verir ki buna kültür denir. Kültür; sanat, bilgi, eğitim, ahlâk, gelenek,
görenek, din, devlet, üretim, tüketim ilişkileri, sağlık, akrabalık
ilişkileri, insan çevre ilişkileri gibi alanları kapsar. Kültür; bir toplumun
kişiliğidir, kimliğidir, karakteridir, özgünlüğüdür (Göker, 1996: 35).
Çünkü her dil doğayı, nesneleri, eylemleri kendi yorumuyla dile getirir.
Bu nedenle de bir dildeki bir gösterge, bir başka dildekiyle eş değerli
olamaz; genellikle onu tam olarak karşılayamaz; örneğin İngilizcedeki
‘ home’ değişik kullanımları Türkçede yerine göre ev, yuva, yurt,
vatan… vb. sözcükleriyle karşılanabilir; eş değerlisi bir Türkçe sözcük
yoktur (Aksan, 2006: 97). Örneğin; Türk ulusunun doğayı bir renk
armonisi içinde değerlendirişi dilinde de kendisini göstermiştir:
Kırmızı: al, kızıl, lal, tunç, siklamen, şarabi, bordo, fırfıri, galibarda,
güvez, hamra; kan kırmızısı, kiremit rengi, vişneçürüğü, fes rengi, vişne
rengi, pancar rengi, tavşankanı, narçiçeği, nar rengi… gibi (Eker, 2003:
92). Dillerdeki bu değişimin etkisini Aksan (1990) üç şekilde ele alır:
1. Yan katman Etkisi: Komşuluk, bir arada yaşama nedeniyle dillerin
birbirlerini etkilemeleri. Çince ile Japonca, Türkçe ile Farsça dilleri
arasındaki ilişki gibi.
2. Alt katman Etkisi: Herhangi bir dilin, orayı fethedenlerin dilini
etkilemesidir. Yerli dil ülkeden silinse bile sonradan egemen olan
toplumun dilinde izler bırakabilir.
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3. Üst katman Etkisi: Bir ülkeyi egemenliği altına alanların dilinin, o
ülkede konuşulan dili etkilemesidir. Osmanlı egemenliği altındaki
Balkan dillerinde Türkçenin, bugün de yaşayan izleri vardır. Bu da dil
ve kültür arasındaki etkileşime dikkat çekmektedir.
Tüm bunlardan hareketle söz varlığı ile ilgili çalışmalara bakıldığında
organ ve akrabalık adlarının, sayıların, günlük hayatta sıkça kullanılan
isim ve fiiller ile onlarla ilişkisi olan kelimelerin, sıkça kullanılan
deyimler, atasözleri ve iletişimde önemli bir yeri olan kalıplaşmış
sözlerin ele alınarak çalışmaların bu şekilde yürütüldüğü (Barın, 2003)
görülmektedir. Çünkü dilin unsurlarından olan söz varlığını incelemeye
tabi tutmak aslında bireyleri ve toplumları her açıdan incelmeye tabi
tutmakla eşdeğerdir.
2.2.2. Türkçenin Söz Varlığı Üzerine
Türkçe söz varlığı ve diğer yönleri ile hem tarihi hem de kullanım alanı
ile ilgili olarak hep ön planda olan ve dikkat çeken dillerdendir. Türk
dili dünyanın birçok yerinde farklı çalışmalara konu edilmiş ve
edilmeye devam edilmektedir. Çünkü Türkçe hem onu kullanan
kişilerin sayısının fazla olması hem de dil bilgisel sisteminin
mükemmel yapıda olması onu daha çekici kılmaktadır. Ayrıca söz
varlığı olarak güçlü bir yapıya sahip olan Türkçe bu söz varlığı
unsurlarını çok iyi kullanan yazar ve hatiplere de sahiptir. Türkçenin bu
zengin söz varlığına ait unsurları etkili bir şekilde kullanan yazar ve
hatipler Türkçeyi daha tanınır hale getirmede büyük rol oynamaktadır.
Türkçenin bu zengin söz varlığı ile ilgili olarak alanda genelde şu
hususlara dikkat çekilmektedir:
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• Yaşayan diller arasında en eski yazılı eserlere sahip olması,
• Çok geniş bir coğrafyada konuşulması,
• Konuşan insan sayısının fazla olması,
• Sözcük sayısının çok olması Türkçeyi büyük ve zengin bir dil
yapmaktadır (Eker, 2003: 89-93).
Türkçeyi bu denli büyük ve zengin bir dil yapan etkenlerin başında
Türkçenin kökeni

gelmektedir. Türkçenin

söz

varlığı köken

bakımından genel olarak şu kaynaklardan oluşmaktadır:
• En eski, bilinmeyen dönemlerden kalma sözcükler: ben, üç…
• Bu sözcüklerden üretilen sözcükler: benlik, üçüz…
• Bilinen başka dillerden alınan sözcükler: inci (Çin.), kamu
(İr.)…
•

Uluslararası kültür dilinin gezgin sözcükleri: öküz, kedi gibi
(Eker, 2003: 153).

Tüm bunlardan hareketle Türkçenin söz varlığının temel özellikleri şu
başlıklarda toplanabilir:
1. Türkçe söz varlığının en büyük özelliklerinden biri sözcük türetme
ve bunları birleştirebilme gücüdür. Bunun yanında Türkçe birçok yolla
kavramlaştırma gücüne de sahip bir dildir.
2. Türkçe szö varlığının diğer bir özelliği farklı toplumlarla girilen
etkileşim sonucu yerli unsurların kaybolup yerine yabancı unsurların
yerleşmesidir.
3. Türkçe yukarıdaki türetme ve birleştirme işlevini kullanırken
doğadan ve somut nesnelerden esinlenmektedir.
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4. Türkçe söz varlığında önemli yere sahip olan ikilemeler dile
anlamsal güç katmaktadır.
5. Türkçe söz varlığı aynı zamanda çokanlamlı olma özelliğini
taşımaktadır.
6. Türkçede kullanılan eş anlamlı sözcükler söz varlığının diğer önemli
özelliklerindendir.
7. Bugün Türkiye Türkçesinde unutulmuş olan birçok sözcük,
Türkçenin değişik lehçe ve ağızlarında yaşamını sürdürmektedir
(Aksan, 2004: 43-44).
Gerek siyasette gerek bilimde ve gerekse eğitimde sözlü ve yazılı
iletişimde özellikle de anlama ve anlatma temel dil becerilerinden olan
okuma ve yazmada, hatta dinleme ve konuşma alt dil becerilerini de
etkileyen faktörler arasında söz varlığının önemli bir yeri vardır. Çünkü
anlama ve anlatma temel dil becerilerinin etkin kullanımı kişinin sahip
olduğu söz varlığına (Karatay, 2007: 141) ve bunları etkili
kullanmasına bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında Türkçenin hem zengin
bir söz varlığına sahip olduğu hem de bu söz varlığının kullanıcıları
tarafınca etkili kullanıldığı ileri sürülebilir. Bu durum yukarıda da
belirtildiği gibi gerek siyaset gerek bilim, eğitim ve gerekse sanat
hayatında rahatlıkla gözlenebilir. Çünkü bir siyasetçi söz varlığı
zenginliğince üretken olabilir. Bir siyasetçi sahip olduğu söz varlığı
kadar hazır cevap olabilir. Bir siyasetçi sahip olduğu söz varlığı kadar
etkileyici olabilir. Bu yüzden siyasetçilerin yukarıda sayılan Türkçenin
söz varlığı özelliklerini dikkate alarak söz varlıklarını geliştirmeleri
gerekmektedir.
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2.2.3 Temel söz varlığı
Türkçenin temel söz varlığına bakıldığında; insanın günlük hayatında
sık karşılaşıp temel ihtiyaçlarını giderdiği kavramlardan oluştuğu
söylenmektedir. Bunların başında organ adları, akrabalık adları,
çalışma alanları ve bunlarla ilgili araçlar gelmektedir. Bu adlar uzun
zaman geçmesine rağmen çok az değişiklik göstermektedir. Dildeki
temel söz varlığı bu yönü ile dikkat çekmektedir. Karababa, (2013)
çalışmasında temel söz varlığındaki sözcükler bir dildeki en az değişen
sözcükler olduğunu vurgular ve bir sözcüğün temel söz varlığı
içerisinde yer alıp almadığını bazı ölçütlere göre belirlenebileceğini
Aksan (1990: 19- 21)'dan şöyle aktarır:
• Üzerinde durulan sözcük eğer yaşamımızda birinci derece rol
oynuyorsa el, ayak… gibi.
• Türetme gücü yüksek olan sözcükler temel söz varlığına dahil
edilebilir. Dış ve iç sözcükleri bunun için örnek teşkil eder: Dış
alım, dış işleri, dış ülke... vs.
• Sözcüğün anlaşılma ve kullanımdaki genelliği de sözcüğü temel
söz varlığı kapsamına almada etkilidir.
• Bir sözcüğün çeşitli anlam aktarmalarıyla kullanım alanı
genişletme gücüne sahip olması o sözcüğün temel söz varlığı
sayılmasını sağlayabilir.
• Diğer bir ölçüt olarak da, ögenin anlaşılma ve kullanılmadaki
genelliği olduğu söylenebilir. Bu, bir sözcüğü söyleyen ya da
yazanın niteliğini ortaya koyan bölgesel, yaşa ilişkin, toplumsal
ya da meslekle ilgili belirtilere karşı yansız oluşudur. Ölçütler
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arasında bir sözcüğün çeşitli anlam aktarmalarıyla kullanım alanı
genişletme gücü ile çeşitli deyimler arasında bu deyimlere temel
olarak kullanılması da sayılmaktadır.
2.2.3.1 Kalıplaşmış sözler
Söz varlığı başlığı altında yer alan kalıplaşmış sözler, genellikle bir
kişiye ya da bir olaya dayandırılan ve ünlü kişilerin, sanatçıların
herhangi bir olay nedeni ile söyleyip dilde yerleşen ve çeşitli dillere
çevrilerek genelleşen sözler olarak kabul edilir. Bu sözler karşılaşılan
bir durumla ilgili olarak yaşanmışlıklardan hareketle anlatımı
güçlendirme amacı ile kullanılan (Karababa, 2013) sözledir. Bu sözleri
özellikle siyaset sahnesinde liderlerin sıkça kullandıkları sözlerdir.
Liderler bu sözleri halkı etkilemek ve yönlendirmek kullanmaktalar.
Siyasi liderler bu sözleri seçerken hedef kitlelerine ve onların ait
oldukları kültüre dikkat ederler. Çünkü genel bir hedef kitlesine hitap
ederken kullandıkları sözlerle özel anlamdaki hedef kitlelerine
seslenirlerken kullandıkları kalıplaşmış sözler faklıdır. Bu durum
liderlerin ait oldukları kültür, dünya görüşü hakkında da bilgi
vermektedir. Bir liderin kullandığı kalıplaşmış sözlere bakarak lider
hakkında bilgi sahibi olunabilir (Derici, 2012). Kalıplaşmış sözler
yerinde ve zamanında kullanıldığında hem anlatımı güçlendirmekte
hem de inandırıcılığı arttırmaktadır. Siyaset sahnesinde liderler bu
kalıplaşmış sözler içinde en çok deyimleri kullandıkları görülmektedir.
Çünkü deyimlerle kısa zamanda daha çok şey etkili olarak söylenebilir.
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2.2.3.2 Deyimler
Söz varlığı içinde deyimlerin yeri ve önemi büyüktür. Bu yüzden birçok
kimse deyimlerle ilgili olarak farklı tanımlarda bulunmuşlardır: Gerçek
anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz
öbeği, tabir (TDK, 2005: 517); gerçek anlamından farklı bir anlam
taşıyıp çekici anlatım özelliği kazanan (Korkmaz, 1992: 43);

öz

anlamından farklı bir anlam içeren, iki ya da daha fazla sözcükten
oluşan (Çotuksöken, 1992: 49); genellikle öz anlamından az çok ayrı
bir anlam içeren ( Vardar, 1980: 57) kalıp sözler olarak
tanımlanmaktadır.
Karadağ (2013: 26- 27) çalışmasında deyimlerin üç başlık altında
gruplandırmaktadır:
1- Söz öbeği şeklindeki deyimler: “Ağzı sıkı”, “Ağır başlı” gibi.
2- Cümle halindeki deyimler: “Eski çamlar bardak oldu.”, “İğne atsan
yere düşmez.” gibi.
3- Eksiltili anlatım biçimindeki deyimler: “Laf aramızda”, “Çat kapı”
gibi…
Çünkü deyimler; anlatımı daha güçlü ve etkili kılmada etkilidir.
Anlatıma büyük zenginlik katmakta (Şahin, 2004) ve insanların
kendilerini ifade etmede veya karşısındakini etkilemede başvurdukları
ilk kalıp sözlerdendir. Deyimlerin bu denli etkili olması deyimlerin
özelliklerinden kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü deyimler bu
özellikleri ile söz varlığı içindeki yerini korumaktadır. Deyimlerin bu
özelliklerini Aksoy (1993: 38-39) çalışmasında şöyle sıralanmaktadır:

SİYASETİN DİLİ I | 25

Şekil Özellikleri
1. Deyimlerin kalıplaşmış sözler olduğuna dikkat çeker. Bu yüzden
deyimlerin sözcükleri değiştirmenin olanak dışı olduğunu söyler
2. Deyimler kısa ve özlü anlatıma sahiptir.
3. Deyimlerin iki sözcükle kurulduğuna ve şekil bakımından da iki
bölüğe ayrılabildiğne vurguda bulunur. Bunları da şu şekilde açıklar: a)
Sözcük öbeği şeklinde olan deyimler. Bu deyimleri meydana getiren
sözcüklerin ayrı yazıldığına dikkat çeker. b) Diğeri ise cümle halindeki
deyimler olarak belirterek şu örnekleri verir: “İncir çekirdeğini
doldurmaz.”, “Halep ordaysa arşın burada.”, “Göz yummak.”….
Kavram Özellikleri:
1. Deyimlerin belli kavramlara işaret eden ve onları belirten özel
anlatım kalıpları olduğunu söyler.
2. Çünkü deyimlerin asıl amacının bir kavramı özel bir kalıp içinde ya
da çekici bir şekilde anlatma çabası olduğuna işaret eder.
Diğer Özellikler:
1. Bu başlıkta Aksoy deyimlerin farklı yörelerde farklı şekilde
söylenebileceğine dikkat çekerek konu ile ilgili şu örneği veririr:
“Çenesi düşük” deyiminin bazı yörelerde “Çenesi çürük” şeklinde bir
kullanım alanı bulduğunu söyler.
2. Deyimler bazen birbirlerine benzeyen sözcüklerle daha etkili bir
kullanım alanına sahip olur: : “Tadı tuzu yok.”, “Yol iz bilmez.” ….
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3. Deyimlerin de atasözlerinin oluşumu gibi belli bir birikimden sonra
ustaca kurulmuş sözcükler olduğuna dikkat çeken Aksoy; deyimlerin
oluşum

esnasında

dilin

bütün inceliklerinin

ve

imkânlarının

kullanıldığını belirtir.
2.2.3.3. Atasözleri
Deyimlerle birlikte söz varlığının etkili ve anlamlı unsurlarından olan
atasözlerine

bakıldığında

şunlara

ulaşılabilir:

Atasözleri;

deneyimlerden kaynaklanır, evrensel bir yapıya sahiptir ve bir yargıyı
ifade eden (Aksan 2003:38); “Özlü, sağlam birer bilgi dağarcığı” (
Buluç 1978: 11); "anonim karakter taşıyan, atalardan kaldığı kabul
edilen ve toplumun yüzyıllar boyunca geçirdiği denemelerden, ortak
düşünce, tutum ve davranışlarıyla aynı dünya görüşünden oluşan genel
kural niteliğindeki kısa, özlü, kalıplaşmış söz" (Korkmaz, 1992: 15);
toplumda yüzyıllar boyunca yaşanılan olaylar ve tecrübeler sonunda
ortaya çıkmış yargılar (Güler, 2005: 5); uzun bir deneme sürecinde
genellemelere ulaşan, düşünce ve öğüt içerikli, genel kabul görmüş
kalıplaşmış kısa cümlecikler (Püsküllüoğlu 2004: 7); çeşitli sanatlı
söyleyişlere yer veren ve etkili olabilen sözler olan atasözleri insanlar
için rehber niteliğindedir. Çünkü atasözleri bir insanın karşılaşabileceği
bir duruma ya da olaya göndermede (Güzel ve Karadağ, 2013) bulunur.
Bu nedenle insan ile bu denli iç içe olan atasözleri insanlar tarafınca
kolayca kabul görür (Hatiboğlu, 1982) ve sahada kullanılır. Atasözleri
halk arasında ders verici ve etkili anlatım için sıkça kullanılmaktadır.
İnsan var oldukça da insan ile birlikte atasözleri de varlığını sürdürmeye
devam edecektir.
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2.2.3.4 Terimler
Terim ile ilgili yapılan açıklamalara bakıldığında şu hususlara
ulaşılabilmektedir: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile
ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah (TDK, 2005:
1959); bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli uzmanlık alanlarının
kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad (Korkmaz, 1992: 149)
şeklinde tanımlanmaktadır.
Karababa (2013) çalışmasında terim kavramı için kesin bir sınır
çizmenin olanağı olmadığını vurgular ve terimlerin genel özelliklerini
şu şekilde özetlenebileceğini (Zülfikar 1991: 20-23) aktararak vurgular:
a.Bilimsel bir kavramın tek karşılı olan kavramlardır: feza (astronomi
terimi ), bitki (botanik terimi ), çatı ( dilbilgisi terimi )....
b. Terimler kullanıma göre anlam değişikliğine uğramayan, yoruma
kapalı, kesinlik bildiri.
c. Terimler genelde bilim ve sanat eserlerinde kullanılmasına rağmen
halk tarafınca kullanılan kelimeler sonradan terim olabilir.
ç. Halk arasında özellikle usta çırak vb. ilişkilerin olduğu çeşitli
mesleklere ait kelimeler de terim olarak adlandırılabilir.
d. Bazı terimler özel ya da dar bir alana ait olduğu için herkesçe
bilinmeyebilir.
f. Terimler bir çok yolla üretilebilen söz varlığı unsurudur.
Terimlerin bu özellikleri dikkate alındığında terimlerle ilgili şu
söylenebilir:
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Terimlerin kendisine sıkça yer bulup kullanıldığı dil için bilgilik dil
ifadesi kullanılabilirken (Başkan, 1973) bunun yanında terimler dışında
dile ait diğer sözcüklerin kullanıldığı sosyal hayattaki dil için de günlük
ya da gündelik dil ifadesi kullanılabilir.
2.2.3.5. Kalıp sözler (İlişki sözleri)
Kalıp sözlerden olan ve bireyler tarafınca da sık sık kullanılan alkışlar
ve kargışlar, alan yazında duygu ve düşüncelerin başkalarına
aktarılması ile birlikte dilde meydana gelen duygusal tepkilerdir.
Alkışlar, kişinin iyiliğini; kargışlar ise kötülüğünü isteyen konuşmayı
renklendiren, süsleyen, duyguları ifade eden, anlatımı güçlendiren söz
kalıplarıdır (Artun 2001: 121).

Alkışlar; daha çok uzun bir yaşam

sürme, şansın daim olması, kötülüklerden kurtulmak maksadıyla
yapılan iyi temennilerdir. Alkış sözcüğü Divanü Lügati’t Türk’te “dua
etme, övme, birinin iyiliklerini sayma” (Kaşgarlı, 1940:97) manasında
kullanıldığı görülmektedir.
Alkış ve kargışlar, sadece gündelik hayatta değil gerekse sözlü
iletişimde ve gerekse yazılı iletişimde anlatıma zenginlik katar. Çünkü
alkış ve kargışlar halkın, psikolojik ve sosyal atmosferini yansıtmada
önemli işleve sahiptir. Bu durum yazılı ve sözlü edebiyatın önde gelen
kişileri tarafınca sıkça kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Yaşar
Kemal romanlarında, özellikle ihtiyar tiplerin ağzından ve özellikle
kargış ağırlıklı olmak üzere, alkış ve kargışlar kullanmaktadır (Topçu
,2008). Çünkü alkış ve kargışlar atasözleri ve deyimler gibi bir dili
konuşan toplumun kültürüne ışık tutmakta, onun inançlarını, insan
ilişkilerindeki ayrıntıları, gelenek ve göreneklerini (Okuyan (2012: 31)
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büyük ölçüde yansıtmaktadır. Her kullanılan alkış ve kargışın altında
yatan bir geçmiş ve kültürel birikim vardır. Bu deyişler; kültürün nasıl
algılandığını ifade ederek, belirginleşmesine ve sabitleşmesine
yardımcı olur (Zeyrek 2003: 28). Çünkü bir söz varlığı unsuru sahip
olduğu anlam ile de toplumca benimsenip ifade aracı olabilmektedir.
Toplumun ona yüklediği anlam zamanla yerleşip dile mal olmaktadır.
2.2.3.6. Tekrar öbekleri
Çeşitli durumlarda anlamı güçlendirmek için kullanılan tekrar öbekleri
ile ilgili yapılan çalışmalara ve tanımlara bakıldığında şu hususlara
ulaşılabilir:
Özellikle cümlede anlamı güçlendirmek üzere kullanılan ve çeşitli
kelime gruplarına giren ikilemelerin başlıca türlerini Korkmaz, (1992:
82-83) çalışmasında şu şekilde açıklamaktadır: Aynı kelimelerin tekrarı
ya da eş, yakın veya zıt anlamlı kelimelerle kurulan tekrar öbeği aynı
kelimenin önsesinin değiştirilerek tekrarlanması ile kurulabilir.
Delice, (2003) de çalışmasında tekrar öbeklerini benzer gruplar altında
incelenebileceğine vurguda bulunarak başka dilden alınan sözcüklerin
yardımı ile kurulan tekrar öbeklerine dikkat çeker.
Tekrar öbeklerinin bu özelliklerine ve tanımlarına bakıldığında;
anlatıma varsallık, kıvraklık, güçlülük ve şiirsellik katan öbekler olduğu
ve bu öbeklerin dilimizin anlatım olanaklarının genişlemesi, güçlü,
akıcı, şiirsel ve kıvrak bir anlatımın sağlanabilmesi bakımından çok
önemli bir yere sahip olduğu (Akyalçın, 2007: 1) söylenebilir.
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3. SİYASETİN DİLİ
Siyaset denilince akla ilk gelen unsurların başında herhalde dil
gelmektedir. Çünkü dil siyasetin en büyük aracıdır. Gerek toplumları
etkilemek gerekse yapılan işlerde ikna edilebilir olmak için dil; siyaset
sahnesinde hep başroldedir. Her siyasetçi doğal olarak siyasete
atılmaya başlamadan önce öncelikle dil alanında kendisini geliştirmek
ve eksiklikleri gidermek istemektedir. Aynı zamanda dile ait
unsurlardan olan söz varlığı unsurları ile ilgili kendisini geliştirmek
istemektedir. Bununla birlikte dile hâkim olma ve dili etkili kullanma
gayreti içinde olmaktadır. İyi bir lider olmanın en büyük yolu dili iyi
kullanmaktır. Dili iyi kullanan bireyleri dolayısıyla toplumları etkileme
gücünü elde eder. Bu gücü elde eden toplumda söz sahibi olur.
Toplumda söz sahibi olan o toplumun lideri olmaya çok yakın olur.
Gerek günümüzdeki siyasi liderlere gerekse geçmişteki siyasi liderlere
baktığımızda dili kurallarına uygun olarak kullanmak da kendilerine
yetmiyor. Siyasi liderlerden beklenilen dili elbette kurallarına uygun
kullanmaktır ancak toplum siyaset dilinde espri, yeni kullanımlar,
alışılmışın dışına çıkma gibi beklenti içinde olmaktadır. Çünkü siyaset
sahnesindeki dil, sokak dilini harekete geçirmektedir. Bir siyasi liderin
alışılmışın dışında kullandığı bir kavram ya da söz grubu etkisini hemen
toplumda yaşayan bireylerde göstermektedir. Bu zamanla toplumda
kabul göremeye başlar ve alışılmışın dışında olan bu kullanımlar
zamanla sıradanlaşmaya başlamaktadır.
Buradan hareketle siyaset dili aslında günlük dili ve edebiyat dilini de
şekillendirebilecek güçtedir denilebilir. Çünkü yazarlar ve hatipler kimi
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zaman açık kimi zaman gizli olarak toplumları etkileme çabasındadır.
Bu çaba onları; dili etkili kullanmaya mecbur kılmaktadır. Bu da zaman
zaman siyaset dilinde var olan unsurların kullanılmasına sebep
olmaktadır. Çünkü siyasiler dili bilinçli kullanırlar ve kullandıkları her
bir söz varlığı ya da kavramın etki alanını hesap etmektedirler. Bu
geçmişten bugüne bütün siyasi liderlerde görülmektedir. Nitekim kimi
siyasetçiler kullandıkları dil ve dile ait unsurlarla gündemde
kalmaktadırlar. Çünkü siyasiler toplumla iletişim kanallarını bu şekilde
hep açık tutmaya çalışmaktadır.
Siyasette dil ve iletişim denilince akla ilk gelen, liderlerin
Türkçeyi gramatik olarak tökezlemeden kullanması yani
hatiplikleri ve özlü sözler (darbı mesel) kullanmalarıdır.
Türk siyasi tarihinde dili ve hitabeti etkili biçimde kullanan
ve özlü sözler üreten siyasilerin sayısı az değildir. Örneğin
Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal akıcı bir
dile sahipken, Süleyman Demirel konuşmalarında yöresel
şiveleri, deyimleri ve mizahı kullanarak siyasi literatüre
katmıştır. Necmettin Erbakan, hoca kimliği ve üslubuyla bir
tarz oluşturmuş ve siyasette ayrı bir yer edinmiştir.
Cumhurbaşkanı

Recep

Tayyip

Erdoğan'ın

gençlik

yıllarından itibaren şiir münazaralarına katılmış olması ve
edebiyatla ilgilenmesi, onun güçlü bir hatip olmasını
sağlamıştır. Erdoğan'ın güçlü ve etkili konuşmalar
yapabilmesine rağmen mizaha yeterince yer verdiği
söylenememektedir. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu,
Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş'ın da son derece düz,
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ciddi ve gramatik bir dil kullandıkları görülmektedir.
Ahmet Davutoğlu'nun konuşmalarının anlatısı, içeriği ve
söylemi entelektüel ve akademik derinliğini açıkça ortaya
koymaktadır (Devran ve Gül, 2016: 376).
Buradan hareketle her siyasi lider aslında kendisine göre etkili olduğu
düşündüğü bir dil kullanma gayretine girmektedir. Yukarıda da
belirtildiği gibi kimi mizahi bir dil, kimi ciddi bir dil, kimi yerele
dayanan halk ağzı da denilen bir dil kullanmak durumundadır. Tüm
bunlar aslında siyasi liderlerin hedef kitlelerinin durumuna göre şekil
almaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı dile bakılınca bu durum daha iyi
anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef kitlesine göre
deyimler, sözler, yerel deyişler belirlemektedir. Bu durum hedef kitleyi
daha aktif kılmakta ve siyasi liderin söyledikleri onların nazarında daha
etkili olmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dilin gücünü çok iyi
bilmekte ve bu yüzden Türk dilini gücünü siyasette de güçlü bir şekilde
kullanmaktadır. Nitekim 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın Açış
ve Ödül Töreninde yaptığı konuşmada Türk dilinin etkili bir dil
olduğunu şöyle vurgular:
Türkçe dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin
dillerinden biridir. Üzerinde konuşulmayı, tartışmayı gerçekten hak
eden köklü bir dilimiz var. Az önce de söylendi ama et tekraru ahsen
velev kane yüzseksen, ben de söyleyeceğim, Yusuf Has Hacib Kutadgu
Bilig’de şöyle diyor: “Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz,
yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil ile söyler, sözü iyi olursa yüzü
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parlar.” Evet, insan sözünü Yaradan’ın bizlere en büyük lütuflarından
biri olan dil ile hecelere, kelimelere, cümlelere dökerek söylüyor. Bu
bakımdan hayatı ve eşyayı anlamlandırdığımız dilimiz, Türkçemiz,
bizim en büyük güzelliğimizdir.
Değerli misafirler, merhum Ali Fuat Başgil Hoca, Türkiye Türkçesini
“her kelimesinde asil bir milletin en az bin yıllık tarihinin biriktirdiği
mana ve hatıralar bulunan lisan şekline girmiş millî ruhumuz” olarak
tarif eder. Bilimde, teknolojide, ekonomide, sanayide, ticarette ve her
alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için mücadele
ederken

dilimizi,

millî

ruhumuz

olarak

görüp

sahiplenmek

mecburiyetindeyiz.http://www.tdk.gov.tr/images/01-Cumhurba%C5%
9Fkan%C4%B1_R.T.ERDO%C4%9EAN.pdf).
Cumhurbaşkanın Erdoğan yukarıdaki sözleri aslında bir siyasi lider
olarak da dile bakışını yansıtmaktadır. Çünkü siyasi lider eğer
kullandığı dilin geçmişinden ve gücünden haberdar ise o zaman dil o
liderde daha büyük bir güç haline gelir. Dilin gücünü bilen güçlü
olmakta ve toplumu harekete geçirecek etkiye sahip olmaktadır.
Siyaset dilinde kullanılan söz varlığı unsurlarına bakıldığında da bu
durum anlaşılacaktır. Nitekim çalışmamızın çıkış noktası olan ve
aşağıdaki bölümlerde incelemeye tabi tuttuğumuz konuşma metinlerine
bakılınca söz varlığına ait unsurların çeşitliliği ve kullanılabilirliği
görülecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan özelinden yola çıkıp aslında tüm
siyasi liderlerde bu durum dikkat çekmektedir. Kimi zaman rakibini
eleştirmek kimi zaman halkı harekete geçirmek amacıyla söz varlığı
siyaset dilinde kendine her zaman yer bulmuştur.
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Siyaset diliyle ilgili olarak aslında kısaca şu söylenebilir: Siyaset her ne
kadar dili kullanan ve şekillendiren bir dil mecrası ise de dil de aynı
şekilde siyaseti şekillendiren ve etkileyen bir unsurdur. Çalışmanın
genelinde bahsettiğimiz dil ve toplum, dil ve kültür ilişkisi kadar dil ve
siyaset ilişkisi de dikkat çeken bir alandır. Bu yüzden siyaset dili birçok
açıdan çalışmaya konu edilmelidir.
4. KONUŞMA METİNLERİNİN İNCELENMESİ
Konuşma metinlerini incelerken şu hususlara dikkat edilmiştir:
Öncelikle incelenecek konuşma metinleri Cumhurbaşkanlığı web
sayfasından alınarak işe başlanmıştır. Daha sonra bu konuşma metni iki
alan uzmanı tarafınca incelenmeye tabi tutulmuştur. İnceleme işlemi
için başta Doğan Aksan'ın söz varlığı tasnifi olmak üzere literatürdeki
söz varlığı ile ilgili çalışmalar dikkate alınarak başlamıştır. Uzmanlar
söz varlığı unsurlarına ait bir içerik değerlendirme formu ile tasnif
çalışmasına başlamıştır.

İnceleme süresince birbirileri ile görüş

alışverişinde bulunulmamıştır. Böylece iki uzmanın birbirlerini
etkilemeleri engellenmeye çalışılmış ve çalışmanın güvenirliği
sağlanmaya çalışılmıştır. Bütün konuşma metinleri incelendikten sonra
iki uzman tarafınca yapılan tasnif ve tespit sonuçları analiz edilmek
üzere bir araya getirilmiştir. Bazı söz varlıkları metin bağlamından
hareketle aynı anlam ve görevleri sağlamışsa bunlar tespitte bir adet
olarak sayılmıştır. Bazen de aynı söz varlığı unsuru metin bağlamında
farklı anlamda kullanıldığı için birbirlerinden ayrı olarak ele alınmıştır.
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Veriler bu şekilde içerik analizine tabi tutularak araştırmacı tarafından
tespit çalışması yapılmıştır. Konuşma metinlerinde geçen ve uzman
onayı ile kabul edilen söz varlığı unsurları alt başlıklar halinde
sunulmuştur. Sunma çalışmasında söz varlığının geçtiği konuşma
metnin tarihi ilgili söz varlığı unsurunun karşısına yazılmıştır. Bu
durum çalışmanın güvenirliğini arttıran bir etken olarak kabul
edilmiştir.
Çalışmada Söz dizimi kuralları dikkate alınmıştır. Söz dizimi, yargısız
anlatım birimi olan kelime grupları ile yargılı anlatım birimi olan
cümlelerin yapısı, işleyişi, görevleri ve anlam özellikleri; cümlelerin
bağlanma şekilleri ile bağlanan cümleler arasındaki şekil ve anlam
ilişkileridir (Karahan, 2004: 9). “Söz dizimi bir kelimenin veya kelime
grubunun diğer bir kelime veya kelime grubu ile birleşmesini inceler”
(Bilgegil, 1984: 12).
Söz dizimsel taramaya tabi tutulan konuşma metinleri incelenirken
özelikle deyim ve atasözü ile ilgili tasnif yapılırken söz varlığı
unsurlarını tespit etmede sözdizimi, dil düzeyleri (ölçünlü, teklifsiz)
ve duygu değerleri (esenlikli / esenliksiz) şeklinde bir açıklama ile söz
varlığı unsurlarına farklı bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır.
Böylece tespit edilen söz varlığı sayısal bir veri olmaktan daha çok
anlam taşımıştır. Bahsi geçen söz varlığının söz dizimi açısından hangi
unsurları barındırdığı, ait olduğu dil düzeyi ve taşıdığı duygu değeri ile
birlikte söz varlığı unsurlarından olan atasözü ve deyimler farklı olarak
dikkatlere sunulmuştur.
Dil düzeyleri ile ilgili olarak şunları söylenebilir:
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Darıcı (2012: 2) çalışmasında teklifsiz dil, ya da senli benli dil, samimi
ilişkide olan konuşucuların yeğlediği bir dil düzeyidir. Ölçünlü dil ise,
görece olarak daha resmi ve toplumun büyük kesiminin anlayıp
kullandığı ortak bir dil düzeyidir. Dilde ve söylemde farklılaşabilen
duygu değeri ise, sözcüklerin kişilerde uyandırdığı esenlikli (iyi) ve
esenliksiz (kötü) algılarla belirir. Örneğin sevgi, dostluk, sadakat,
dürüstlük gibi kavramlar esenlikli bir duygu değeri taşırken, ölüm,
yalnızlık, hastalık, ihanet gibi kavramlar esenliksiz değer taşır. Bir
konuşucunun belli bir söyleminde hangi duygu değerine ağırlık verdiği,
söylemin yaratacağı etki açısından büyük önem taşımaktadır.
Darıcı, çalışmasının devamında bireylerin dili farklı ortamlarda farklı
biçimlerde kullandıkları bilinmektedir. Dil düzeyleri bakımından
düşünüldüğünde bireylerin içinde bulundukları durum, alıcılarıyla olan
ilişkileri önem kazanmaktadır. Örneğin, arkadaşıyla daha samimi bir
havada konuşan bir öğrenci, hocasıyla karşılaştığında daha resmi bir
şekilde konuşmayı tercih ederken, annesini aradığında ise daha farklı
bir dil düzeyi içinde bulunabildiklerini söyler ve Günay ve Kırman ' dan
şunları aktarır ve açıklar:
“Üretim koşullarını belirten sözceleme durumu açısından
iki tür söylem bulunmaktadır: Sözceleme durumuna
gönderimde

bulunan

söylemler

ile

kendi

üzerine

gönderimde bulunan söylemler. Sözceleme durumuna
gönderimde bulunan söylemler, söylemlerin anlaşılması
için üretim yeri, zamanı ve söyleyen kişinin bilinmesi
gerekli

iken

kendi

üzerine

gönderimde

bulunan
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söylemlerde

bu

tür

bilgilere

doğrudan

gereksinim

duyulmayabilir. Benzer şeyler gönderge açısından da
söylenebilir: Bazı söylemlerdeki göndergeler, söylemin
üretiliş yeri, zamanı ya da kişisine gönderimde bulunur,
bazı söylemler ise kendi üzerine gönderimde bulunur”
(Günay ve Kırman, 2005: 327).
Bunları kısaca açıklamak gerekirse, sözcelemin biçimsel dizgesini
oluşturan dilsel öğeler üç grupta toplanır: kişi adılları (ben/sen); zaman
(şimdi, dün, yarın vb.) ve uzam (burada, şurada vb.) belirteçleri. Bu
anlamda, sözceleme durumuna gönderimde bulunan söylemlerde her
söylem ben/şimdi/burada bağlamında üretilir. Örneğin bir eczanenin
kapısına asılan bir ilanda “Yarın eczanemizde ücretsiz cilt analizi
yapılacaktır” sözcesinin ne zaman yazıldığı ya da kapıya ne zaman
konulduğu belirtilmemişse, yazıda sözü edilen “yarın” zaman dilimi bir
türlü gelmez. Sözceleme zamanını bilmediğimizden biz her günü
sözceleme zamanı olarak algılarız. Bu tür bir söylemin gerçek
göndergelerini, yani sözceleme durumunu bilmek için ilanının altında
o günün tarihinin yer alması gerekmektedir. Benzer biçimde, bir
gazetede gördüğümüz “Bugün İstanbul’da su kesintisi yaşanacak”
haberinin de anlaşılması için yine sözceleme durumunu bilmemiz
gerekir. Gazete yazıları, mektuplar, günlük konuşmalar, ancak
sözceleme kişisi, zamanı ve yeri bilinerek anlamlandırılabilecek söylem
türleridir. Bu tür söylemlerin göndergeleri gerçek dünyaya ya da başka
bir deyişle sözceleme durumuna aittir (Darıcı, 2012: 9-10).
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Tasnif çalışmanın sonunda ise seçkisiz (random) yolla seçilen bazı
konuşma metinlerinden alınan örnekler metin halinde sunulmuştur. Bu
sunumda söz dizimi, dil düzeyi ve duygu değeri başlıkları
kullanılmıştır. Böylece konuşma metinleri söz varlığından bağımsız
olarak ilgili başlıklar altında kısa bir incelmeye tabi tutulmuştur.
İncelemeler bittikten sonra Metin Yurtbaşı’nın Sınıflandırılmış
Deyimler Sözlüğü, TDK’nin Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü ile Ömer
Asım Aksoy Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden ve çeşitli internet
kaynaklarından yararlanılarak kontroller yapılmış ve çalışmaya son
şekli verilmiştir.
4.1. Deyimler ve Atasözleri1
1. Kapı aralamak (28.08.2014): Bir konuya giriş yapmak,
karşısındakini hazırlamak
Öznesi: Aziz Milletim
Esenlikli
Ölçünlü dil
2. Yol açmak (28.08.2014 – 17.09.2014): Bir olayı oluşturmak, bir
şeyin nedeni olmak, bir şeyin olmasını sağlamak.
Öznesi: Değerli Arkadaşlar
Esenliksiz
Teklifsiz dil

1

İncelene söz varlıklarına ait unsurların anlamı ile ilgili olarak öncelikle TDK’nin Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü, Metin
Yurtbaşı’nın Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, Ömer Asım Aksoy Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden ve internet tabanlı
sözlüklerden yararlanılmıştır.
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3. Kucak açmak (28.08.2014): İhtiyaç sahibi birine sığınacak yer
vermek, onu korumak.
Öznesi: çok değerli misafirler, aziz milletim
Esenlikli
Ölçünlü dil
4. Altını çizerek belirtmek (17.09.2014 / 4 kez – 19.09.2014):
Vurgulamak
Öznesi: değerli kardeşlerim
Esenlikli
Teklifsiz dil
5. Her ne pahasına olursa olsun (17.09.2014): Her türlü sıkıntıyı,
tehlikeyi, özveriyi göze alarak.
Öznesi: Saygıdeğer Konsey Başkanı,
Değerli Yönetim Kurulu Başkanı,
İş Dünyamızın Değerli Mensupları,
Hanımefendiler, Beyefendiler
Esenlikli
Ölçünlü dil
6. Ortaya koymak (17.09.2014 – 19.09.2014 / 2): Herkesin
görebileceği bir yere koymak.
Öznesi: Saygıdeğer Konsey Başkanı,
Değerli Yönetim Kurulu Başkanı,
İş Dünyamızın Değerli Mensupları,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Esenlikli
Teklifsiz dil
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7. Baltalamak (17.09.2014): Bilinçli olarak, bile bile ve önceden
hazırlıklı biçimde, bir işi, bir durumu bozucu, bir şeye zarar verici
davranışlarda bulunmak.
Öznesi: Değerli kardeşlerim
Esenliksiz
Teklifsiz dil
8. Görmezden gelmek (17.09.2014 – 19.09.2014): Görmemişgibi
yapmak, farkında değilmişçesine davranmak
Öznesi: ekran başındaki vatandaşlar ve tüm dünya
Esenliksiz
Ölçünlü dil
9. Seyirci kalmak (17.09.2014): Bir olay karşısında hiçbir tepki
göstermemek.
Öznesi: bazı ülkeler
Esenliksiz
Ölçünlü dil
10. Göz yummak (17.09.2014 / 3): Görmezlikten gelmek, hoş
görmek, bağışlamak.
Öznesi: Örtük kişilere gönderme yapan esenliksiz bir söz.
Teklifsiz dil
11. Aynı kefeye koymak (17.09.2014): Bir değeri, diğer bir değerle
eş tutmak.
Öznesi: medya kuruluşları
Esenliksiz
Teklifsiz dil
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12. Kulak vermek (17.09.2014): İyice anlamak ereğiyle dinlemek,
işitmeye çalışmak.
Öznesi: Türkiye
Esenlikli
Teklifsiz dil
13. Boyun eğmek (17.09.2014): Bir şeye, isteyerek ya da
istemeyerek uymak, katlanmak.
Öznesi: Türkiye
Esenlikli
Ölçünlü dil
14. Diz çökmek (17.09.2014): Yenilgiyi kabul etmek, boyun
eğmek, baş eğmek.
Öznesi: Türkiye
Esenlikli
Ölçünlü dil
15. Başkasının değirmenine su taşımak (17.09.2014): Bilip
bilmeden isteyerek veya istemeyerek iyi veya kötü olan birisine
yardım etmek.
Öznesi: sözde özne
Esenliksiz
Ölçünlü dil
16. Yere sağlam basmak (19.09.2014): Dikkatli ve titiz
davranmak.
Öznesi: hükümet
Esenlikli
Ölçünlü dil
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17. Boşa çıkarmak (19.09.2014): Olumlu bir sonuç alınmasını
engellemek.
Öznesi: sözde özne
Esenlikli
Ölçünlü dil
18. Ayakta tutmak (19.09.2014): Bir şeyin sürekliliğini sağlamak,
bozulmasına, yıkılmasına, çökmesine engel olmak.
Öznesi: sözde özne
Esenlikli
Ölçünlü dil
19. Rekor kırmak (19.09.2014 / 3): Eski rekoru aşıp yeni, üstün bir
derece, sonuç elde etmek.
Öznesi: otomobil ve beyaz eşya satışları
Esenlikli
Ölçünlü dil
20. Alt üst etmek (19.09.2014): Karmakarışık bir duruma
getirmek, düzenli durumunu bozmak.
Öznesi: enerji
Esenliksiz
Ölçünlü dil
21. Çekidüzen vermek (19.09.2014): Karışıklığı, dağınıklığı,
başıbozukluğu gidermek.
Öznesi: değerli arkadaşlar
Esenlikli
Teklifsiz dil
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22. Dik

durmak

(19.09.2014):

Tutumunu

değiştirmemek,

yılmamak.
Öznesi:?
Esenlikli
Teklifsiz dil
23. Kol kanat germek (19.09.2014): Yardım etmek, gözetmek, bir
kimseyi koruyuculuğu altına almak.
Öznesi: örtük kişilere gönderme
Esenliksiz
Teklifsiz dil
24. Güler misin ağlar mısın (19.09.2014): Hem gülünç hem de
üzücü nitelikteki şaşırtıcı olaylar karşısında söylenen söz.
Öznesi: kredi derecelendirme kuruluşları
Esenliksiz
Teklifsiz dil
25. Ayakta durmak (19.09.2014): Sağlam olmak. Yıkılmamış,
harap olmamış durumda olmak.
Öznesi: banka
Esenliksiz
Teklifsiz dil
26. Arkasında durmak (19.09.2014): Desteklemek.
Öznesi: sözde
Esenlikli
Teklifsiz dil
27. Dalga geçmek (19.09.2014): Karşısındakini anlamaz yerine
koyarak aldatırcasına konuşmak, alay etmek, eğlenmek.
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Öznesi: örtük özneli göndermeli bir deyim
Esenliksiz
Teklifsiz dil.
28. İhtiyaç duymak (01.10.2014): O kimse veya şeyi gerekli
saymak.
Öznesi: “Milletvekilleri”
Ölçünlü dil
Esenlikli
29. Son noktayı koymak (01.10.2014): Bir işte en son sözü
söylemek
Öznesi: “Millet”
Ölçünlü dil
Esenliksiz
30. Ortadan kaldırmak (01.10.2014): Yok etmek
Öznesi: Millet
Ölçünlü dil
Esenliksiz
31. İstikamet çizmek (01.10.2014): Yön vermek, yöneltmek
Öznesi: TBMM
Teklifsiz dil
Esenliksiz
32. Boyun eğmek (01.10.2014): İsteyerek veya istemeyerek
uymak, katlanmak
Öznesi: Siyaset
Teklifsiz dil
Esenliksiz
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33. Medet ummak (01.10.2014): Yardım beklemek
Öznesi: Siyasiler
Teklifsiz dil
Esenliksiz
34. Umudunu kesmek (01.10.2014): Bir şeyin artık olacağını
beklememek
Öznesi: Siyasiler
Teklifsiz dil
Esenliksiz
35. Umut bağlamak (01.10.2014): Olmasını, olacağını ummak.
Öznesi: Siyasiler
Teklifsiz dil
Esenliksiz
36. Zemin hazırlamak (01.10.2014): Uygun ortam yaratmak.
Öznesi: Millet
Ölçünlü dil
Esenlikli
37. Rahat bir nefes almak (01.10.2014): Ferahlamak, rahatlamak
Öznesi: Asker-Polis Ailesi
Ölçünlü dil
Esenlikli
38. Mesafe koymak (01.10.2014): İlişkilerde samimi olmamak.
Öznesi: Siyasi Partiler
Ölçünlü dil
Esenliksiz
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39. Kenara bırakmak (01.10.2014): Bir şeyin üstünde durmamak,
önemsememek
Öznesi: Siyasi Partiler
Ölçünlü dil
Esenliksiz
40. Taviz vermek (01.10.2014): Ödün vermek
Öznesi: Siyaset
Ölçünlü dil
Esenliksiz
41. Göz yummak (01.10.2014): Görmezlikten gelmek
Öznesi: Yargı
Teklifsiz dil
Esenliksiz
42. Boyun eğmek (01.10.2014): İsteyerek veya istemeyerek
uymak, katlanmak
Öznesi: Meclis
Teklifsiz dil
Esenliksiz
43. Boşa çıkmak (01.10.2014): Yapılan planları etkisiz kılmak
Öznesi: TBMM
Ölçünlü dil
Esenliksiz
44. Ayakta durmak (01.10.2014): Yıkılmamak
Öznesi: Meclis
Ölçünlü
Esenliksiz
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45. Gözü yoktur. (01.10.2014): Bir şeye sahip olmayı istememek
Öznesi: Yabancı Ülkeler
Ölçünlü dil
Esenlikli
46. Gözünü kapatmak (01.10.2014): Görmezden gelmek
Öznesi: Tüm ülkeler
Ölçünlü
Esenliksiz
47. Olaylara karşı sessiz ve tepkisiz kalmak(01.10.2014): Olaylara
müdahale etmemek
Öznesi: Türkiye
Ölçünlü dil
Esenlikli
48. Gönlünü açmak (01.10.2014): İnsanın iç sıkıntısını gidermek,
iç açmak
Öznesi: Millet
Teklifsiz dil
Esenlikli
49. İnisiyatif

almak

(01.10.2014):

Karar

verme

yetkisini

kullanmak
Öznesi: Mille
Teklifsiz dil
Esenlikli
50. Kapılarını açmak (01.10.2014): Başkalarına karşı zor
durumlarda yardımcı olmak
Öznesi: Millet
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Teklifsiz dil
Esenlikli
51. Bağrına basmak (01.10.2014): Bir üzüntüye, sıkıntıya
yakınmadan katlanmak
Öznesi: Millet
Teklifsiz dil
Esenlikli
52. Altını çizmek (01.10.2014): Bir sözün önemini belirtmek,
üzerine dikkati çekmek, vurgulamak
Öznesi: Meclis
Teklifsiz dil
Esenlikli
53. Tavır sergilemek (01.10.2014): Mesafeli davranmak, uzak
durmak
Öznesi: Millet
Teklifsiz dil
Esenliksiz
54. Yolundan alıkoymak (01.10.2014): Çalışması durdurulmak,
çalışmadan alıkonulmak
Öznesi: Uluslararası Sermaye
Teklifsiz dil
Esenliksiz
55. Hiçbir amaca hizmet etmemiştir (01.10.2014): İş görmek,
çalışmak
Öznesi: Millet
Teklifsiz dil

SİYASETİN DİLİ I | 49

Esenliksiz
56. Renk katmak (11.10.2014): Neşe, canlılık veya değişiklik
kazandırmak
Öznesi: Yabancı Öğrenciler
Teklifsiz dil
Esenlikli
57. Sırtını dönmek (11.10.2014): Bir şeyden veya bir kimseden
desteğini, ilgisini kesmek
Öznesi: Türkiye
Teklifsiz dil
Esenliksiz
58. Muhabbet beslemek (11.10.2014): Sevgi duymak
Öznesi: Muhalefet
Teklifsiz dil
Esenliksiz
59. Dize getirmek (11.10.2014): Kendisine karşı geleni yenerek
buyruğuna uyacak duruma getirmek
Öznesi: Türkiye
Teklifsiz dil
Esenliksiz
60. Boyun eğdirmek (11.10.2014): İsteyerek veya istemeyerek
uymak, katlanmak
Öznesi: Türkiye
Teklifsiz dil
Esenliksiz
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61. Gözden

kaçırmak

(11.10.2014):

Görülmemek,

farkına

varılmamak
Öznesi: Belirsiz
Teklifsiz dil
Esenliksiz
62. Yanında durmak (11.10.2014): Desteklemek, yardımcı olmak.
Öznesi: Vatandaşla
Teklifsiz dil
Esenliksiz
63. Gerçek yüzünü ortaya çıkarmak (11.10.2014): Sakladığı
düşüncelerini sonradan ortaya koymak
Öznesi: Terör
Teklifsiz dil
Esenliksiz
64. Hedef almak (11.10.2014): Bir kimseyi, bir yeri yıpratmak,
eleştirmek amacıyla karşısına almak
Öznesi: Terör
Teklifsiz dil
Esenliksiz
65. Mesafe koymak (11.10.2014): İişkilerde samimi olmamak.
Öznesi: Vatandaşlar
Teklifsiz dil
Esenliksiz
66. Gölgesi düşmek (11.10.2014):B şeyin değerini veya ününü
azaltacak işler yapmak
Öznesi: Provakatörler
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Teklifsiz dil
Esenliksiz
67. Sahip çıkmak (11.10.2014): 1): Kendinin olduğunu ileri
sürmek; 2) korumak, koruyucu olmak, ilgilenip gözetmek
68. Sahip çıktığınız için (11.10.2014): 2) kendinin olduğunu ileri
sürmek; 2) korumak, koruyucu olmak, ilgilenip gözetmek
Öznesi: Millet
Teklifsiz dil
Esenlikli
69. İmza atmak (11.10.2014): Destek vermek amacıyla aynı
düşüncede olduğunu göstermek.
Öznesi: Millet
Teklifsiz dil
Esenlikli
70. Mahcup etmediğimiz (11.10.2014): Utandırmamak
Öznesi: Cumhurbaşkanı
Ölçünlü dil
Esenlikli
71. İşbaşına gelmek (11.10.2014): Yönetici olmak
Öznesi: Cumhurbaşkanı
Ölçünlü dil
Esenlikli
72. Kendisine dert etmek (11.10.2014): Bir sorunu veya durumu
üzüntü konusu yapmak.
Öznesi: Cumhurbaşkanı
Ölçünlü dil
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Esenliksiz
73. Adım atmak (11.10.2014): Bir işe ilk kez girişmek.
Öznesi:
Cumhurbaşkanı
Teklifsiz dil
Eesenlikli
74. Ter akıtmak (11.10.2014): Çok emek vermek, zahmetli bir iş
görmek
Öznesi: Hükümet
Teklifsiz dil
Esenlikli
75. Karşılarına çıkmak (11.10.2014): Karşıt olmak
Öznesi: Eylemciler
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
76. Tuzak kurmak (11.10.2014): Birini güç ve tehlikeli bir duruma
düşürmek için düzen hazırlamak, komplo kurmak.
Öznesi: Eylemciler
Ölçünsüz dil
esenliksiz
77. Oyuna gelmek (11.10.2014): Aldatılmak
Öznesi: Eylemciler
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
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78. Hesap sormak (11.10.2014): Birini, birilerini yöntem veya
yasa dışı davranışlarından dolayı sorguya çekmek
Öznesi: Siyasetçiler
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
79. Sokağa dökülmek (11.10.2014): Herhangi bir sebeple dışarı
çıkmak
Öznesi: Siyasetçiler
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
80. Dersini vermek (11.10.2014): Azarlamak, sert davranmak, sert
bir karşılıkla yola getirmek
Öznesi: Vatandaş
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
81. Taviz vermek (11.10.2014): Ödün vermek
Öznesi: Polis Teşkilatı
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
82. Dikkat çekmek (11.10.2014): Göze batmak, fark edilmek
Öznesi: Millet
Ölçünsüz dil
Esenlikli
83. Methiyeler düzmek (11.10.2014): Övmek, övgü şiiri yazmak
Öznesi: Medya
Ölçünsüz dil
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Esenliksiz
84. Destek vermek (11.10.2014): Güç sağlamak, yardımcı olmak
Öznesi: Türkiye Cumhuriyeti
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
85. Derdest etmek (11.10.2014): Yakalamak
Öznesi: Millet
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
86. Arasına mesafe koymak (11.10.2014): İlişkilerde samimi
olmamak
Öznesi: Siyasiler
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
87. Kol kanat germek (11.10.2014): Yardım etmek, korumak,
himaye etmek
Öznesi: Uluslararası kamuoyu
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
88. İş tutmak (11.10.2014): İş yapmak, çalışmak
Öznesi: Eylemciler
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
89. Hesap yapmak (11.10.2014): Ayrıntılarıyla hesap edip
düşünmek
Öznesi: Siyasi Parti
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Ölçünsüz dil
Esenliksiz
90. Maşalık yapmak (11.10.2014): Başkalarının çıkarı, isteği ve
amaçları doğrultusunda çalışmak.
Öznesi: Gençleri
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
91. Oyuna gelmek (11.10.2014): Aldatılmak
Öznesi: Millet
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
92. Tavşana kaç diyeceksin tazıya tut diyeceksin (11.10.2014):
İki tarafı, karşıt olan davalarında kışkırtmak, ikili oynamak.
Öznesi: Muhalefet Parti
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
93. Kolları sıvamak: (02.11.2014): Bir işi yapmaya güçlü bir
biçimde, istekle hazırlamak. Ölçünlü dil kullanımı.
94. Nüfuz etmek: (21.11.2014): Bir şeyin içine işlemek, geçmek.
Ölçünlü dil kullanımı.
95. Ümit etmek: (21.11.2014): Olmasını, olacağını ummak.
Ölçünlü dil kullanımı.
96. Çamur atmak: (26.11.2014): Birini kötü bir işe karışmış gibi
göstermek, iftira etmek. Teklifsiz dil kullanımı.
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97. Göz yummak: (26.11.2014): Kusurları görmemezlikten
gelmek, hoş görmek.
Ölçünlü dil kullanımı.
98. Göz kamaştırmak: (29.10.2014): Kısa bir süre görüşü
bulandırmak, kısa bir süre göremez duruma getirmek.
99. Layık görmek (13.10.2014): Kakıştırmak, uygun görmek.
Öznesi: Aziz milletimiz
Teklifsiz dil
Esenlikli
100.Yüzünü kara çıkarmak (13.10.2014): Birini utandırmak.
Öznesi: Ben
Teklifsiz dil
Esenlikli
101.Şifa bulmak (13.10.2014): İyi olmak, onmak.
öznesi: Onlar
Teklifsiz dil
Esenlikli
102.Sahip çıkmak (13.10.2014): Kendinin olduğunu ileri sürmek;
2) korumak, koruyucu olmak, ilgilenip gözetmek.
Öznesi: Hakim ve Savcılarımız
Ölçünlü dil
Esenlikli
103.Ele geçirmek (13.10.2014): Yakalamak; 2) Sahibi olmak
Öznesi: Örtük
Ölçünlü dil
Esenlikli
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104.Dikkat çekmek (13.10.2014): Dikkat komutunu yüksek sesle
söylemek; 2)ilgi toplamak; 3)göze batmak,

fark

edilmek

Öznesi: Ben
Teklifsiz dil
Esenlikli
105.El ovuşturmak (13.10.2014): 1) birinin karşısında ezilip
büzülmek; 2) birinin kötü duruma düşmesine içten içe sevinmek.
Öznesi: Örtük
Ölçünlü dil
Esenlikli
106.Alet olmak (13.10.2014): bilerek veya bilmeyerek kötü bir işe
aracılık etmek, vasıta olmak
Öznesi: Siz
Teklifsiz dil
Esenlikli
107.Sırt dönmek (13.10.2014): Sırt çevirmek
Öznesi: Statüko partiler,
Ölçünlü dil
Esenliksiz
108.Tuzağa düşmek (13.10.2014): Birileri tarafından hazırlanan
kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
Öznesi: Örtük
Ölçünlü dil
Esenliksiz
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109.Kula kul olmak (13.10.2014): Bir kimsenin buyruğu altında
bulunmak.
Öznesi: Biz
Teklifsiz dil
Esenlikli
110.Tavır koymak (13.10.2014): Mesafeli davranmak, uzak
durmak.
Öznesi: Siz
Teklifsiz dil
Esenliksiz
111.Kayıp vermek (13.10.2014): Ulus, toplum, kuruluş vb. değerli
bireylerini yitirmek
Öznesi: Biz
Teklifsiz dil
Esenlikli
112.Kaçamak yapmak (13.10.2014): hoş görülmeyen şeyi gizlice
ara sıra yapmak
Öznesi: Gizli özne
Ölçünlü dil
Esenliksiz
113.Ortaya koymak (13.10.2014): 1) herkesin görebileceği yere
koymak; 2) yaratmak, yapmak; 3) açıklamak
Öznesi: İddia
Ölçünlü dil
Esenliksiz
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114.Seyirci kalmak (13.10.2014): Bir olay karşısında hiçbir tepki
göstermeyerek işe karışmamak
Öznesi: Onlar
Ölçünsüz dil
Esenliksiz
115.Gözden geçirmek (13.10.2014): 1) okumak; 2) niteliğini
anlamak için bir şeyin her yanına bakmak, incelemek, muayene
etmek; 3) araç, motor vb.nin çalışıp çalışmadığını incelemek,
denemek, denetlemek.
Öznesi: Örtük
Ölçünlü dil
Esenlikli
116.Tehdit etmek (13.10.2014): 1) gözdağı vermek; 2) tehlikeli bir
durum yaratmak
Öznesi: Örtük
Ölçünlü dil
Esenlikli
117.Örnek olmak (13.10.2014): hayır ve davranış yönünden
başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
Öznesi:biz
Ölçünlü dil
Esenlikli
118.Hesap vermek (07.10.2014): 1) bir işin sorumluluğunu
yüklenmek;2) herhangi bir davranışın sebebini açıklamak,
anlatmak
Öznesi: Gizli özne
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Teklifsiz dil
Esenliksiz
119.Karşılık vermek (07.10.2014): 1) küçük büyüğüne karşı
gelmek; 2) cevap vermek, yanıt vermek
Öznesi: Biz
Ölçünlü dil
Esenliksiz
120.Bağrına basmak (07.10.2014): 1) kucaklamak; 2) biriyle
ilgilenerek onu koruyup kayırmak, yetiştirmek
Öznesi:Örtük
Teklifsiz dil
Esenlikli
121.Haddini bilmek (07.10.2014): Kendi değer ve yeteneğini
olduğundan üstün görmemek
Öznesi: Gizli özne
Ölçünlü dil
Esenliksiz
122.Peşine düşmek (10.10.2014): 1) arkasından gitmek, izlemek; 2)
bir isteğin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak
Öznesi: Emniyet birimleri
Ölçünlü dil
Esenliksiz
123.Hasret gidermek (10.10.2014): Özleme son vermek, kavuşmak
Öznesi: Biz
Teklifsiz dil
Esenlik
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124.Tedbir almak (10.10.2014): 1) önlem almak;2) hazırlanmak.
Öznesi: Biz
Ölçünlü dil
Esenliksiz
125.Alkış tutmak (10.10.2014): 1) topluca el çırparak yüksek sesle
yaşa, var ol vb. sözler söyleyerek birini

alkışlamak;

2)

taraftar olmak, belli bir görüşten yana olmak
Öznesi: Biz
Ölçünlü dil
Esenlikli
126.Sahip çıkmak (10.10.2014): 1) kendinin olduğunu ileri sürmek;
2) korumak, koruyucu olmak, ilgilenip gözetmek
Öznesi: Halkı Müslüman olan bazı ülkeler
Ölçünlü dil
Esenlikli
127.Akıl vermek (10.10.2014): Akıl öğretmek.
Öznesi: Gizli özne
Ölçünlü dil
Esenliksiz
128.Boyun eğmek (10.10.2014): İsteyerek veya istemeyerek
uymak, katlanmak
Öznesi: Türkiye
Ölçünlü dil
Esenliksiz
129.Canı yanmak (10.10.2014): 1) çok acı duymak; 2) acı bir
deneme geçirmek; 3) bir işte zarar görmek
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Öznesi: örtük
Ölçünlü dil
Eenliksiz
130.El birliği (10.10.2014): Birlikte davranmak, dayanışmak
Öznesi: Örtük,
Ölçünlü dil
Esenlikli
131.Ekmeğine yağ sürmek (10.10.2014): İstemediği hâlde birinin
işine yarayacak biçimde davranmak
Öznesi: Gizli özne
Ölçünlü dil
Esenliksiz
132.Ayaklar altına almak (10.10.2014): Önem verilmesi gereken
şeyleri hiçe saymak, çiğnemek
Özne: Deyim öznenin kendisidir (ayaklar altına alanlar)
Ölçünlü dil
Esenliksiz
133.Tuzağa düşmek (10.10.2014): Birileri tarafından hazırlanan
kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
Öznesi: Kardeşine karşı nefret hissine kapılan
Teklifsiz dil
Esenliksiz
134.Hasret gidermek (10.10.2014): Özleme son vermek, kavuşmak
Öznesi: Ben
Teklifsiz dil
Esenlikli
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135.Hakkını vermek (10.10.2014): 1) gereğini bütün olarak yerine
getirmek;

2)

birinin

çalışmasının

karşılığını

gereğince

değerlendirmek
Öznesi: Örtük
Ölçünlü dil
Esenlikli
136.El uzatmak (10.10.2014): 1) Birinden bir hakkı almaya
kalkışmak; 2) yardım etmek
Öznesi: Örtük
Teklifsiz dil
Esenlikli
137.Zayıf düşmek (10.10.2014): 1) zayıflamak; 2) güçsüzleşmek
Öznesi: Biz
Ölçünlü dil
Esenliksiz
138.Seyirci kalmak (10.10.2014): Bir olay karşısında hiçbir tepki
göstermeyerek işe karışmamak
Öznesi: Bazı ülkeler
Ölçünlü dil
Esenliksiz
139.Ortaya koymak (10.10.2014): 1) herkesin görebileceği yere
koymak; 2) yaratmak, yapmak; 3) açıklamak
Öznesi: Trabzon halkı T
Teklifsiz dil
Esenlikli
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140.Tedarik etmek (10.12.2014): Araştırıp bulmak, elde etmek.
Öznesi: Şah deniz
Ölçünlü dil
141.Mutabık kalmak:(10.12.2014): anlaşmaya varmak.
Öznesi: Türkiye
Ölçünlü dil
142.Ete kemiğe bürünmek: (12.12.2014): Biçim değiştirmek.
Öznesi: Bizim medeniyetimiz.
Teklifsiz dil kullanımı
143.El emeği: (12.12.2014): Çok emek isteyen iş.
Öznesi: Hasan çelebi.
Ölçünlü dil kullanılmıştır
144.Kan akmak :(12.12.2014): Savaş, çatışma.
Öznesi: Net değil
Ölçünlü dil kullanılmıştır
145.İhdas etmek: (12.12.2014): Ortaya çıkarmak, meydana
getirmek.
Öznesi: Gizli özne.
Ölçünlü dil kullanılmıştır
146.Dimdik ayakta durmak: (12.12.2014): yıkılmak.
Öznesi: Türkçe.
Ölçünlü dil kullanımı.
147.Alnının akıyla: (13.12.2014): Ayıplanacak bir duruma
düşmeden başarı göstermiş olmak.
Öznesi: biz
Ölçünlü dil kullanımı
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148.Diz çökmek: (13.12.2014): Dizlerini yere koyarak oturmak.
Öznesi: biz
Ölçünlü dil kullanımı
149.Feryat etmek: (13.12.2014): Yüksek sesle haykırmak.
Öznesi: onlar
Teklifsiz dil kullanımı.
150.Boyun eğmek:( 13.12.2014): Uymak, katlanmak.
Öznesi: biz
Teklifsiz dil kullanımı
151.Vakit nakittir:(13.12.2014): Zaman çok değerlidir.
Teklifsiz dil kullanımı
152.Diz çöktürme:( 17.12.2014): Birini yolla getirmek, birine
boyun eğdirmek.
Ölçünlü dil kullanımı
153.Timsah

gözyaşı:(17.12.2014):

Ağlayan

kişinin

aslında

yapmacık bir vicdan azabı sergilediği anlamına gelir.
Teklifsiz dil kullanımı
154.Medet ummak:(17.12.2014): Sıkıntıda bulunup, bu sıkıntıdan
kurtulmak için her türlü çareye, olmadık yerlere başvurmak,
yardım istemek.
Ölçünlü dil kullanımı
155.Alay etmek: (12.12.2014): Birinin, bir şeyin ya da bir durumun
eksik, kusurlu, gülünç vb. yönlerini küçümseyerek eğlence
konusu yapmak.
Ölçünlü dil kullanılmıştır.
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156.Eli kolu bağlı: (17.12.2014): Yapması gereken işi, engeller
dolayısıyla yapamaz duruma gelip beklemek.
Ölçünlü dil kullanılmıştır.
157.Günah keçisi: (17.12.2014) Suçsuz olduğu halde başkalarının
suçu üzerine yüklenilen kişi ya da topluluğa verilen isim.
Ölçünlü dil kullanılmıştır.
158.Kol kanat germek: (17.12.2014) Yardım etmek, gözetmek.
Ölçünlü dil kullanılmıştır.
4.2. Kalıplaşmış Sözler2:
1. Niyaz etmek (28.08.2014 – 17.09.2014)
2. Allah yolumuzu açık etsin (28.08.2014)
3. Allah yar ve yardımcımız olsun (28.08.2014)
4. Allah utandırmasın (28.08.2014)
5. İnşallah (28.08.2014 – 01.09.2014 / 8 defa – 17.09.2014 / 10
defa - 19.09.2014 / 5 defa
6. Sağolun, varolun (01.09.2014 / 2)
7. Hayırlara vesile olmak (17.09.2014 / 2 – 19.09.2014)
8. Yemin etmek (17.09.2014)
9. Hamd olsun (17.09.2014 / 2)
10. Allah’a emanet olun (17.09.2014)
11. Allah aşkına (19.09.2014 / 2)
12. Allah’a şükür (19.09.2014)

2

İncelene söz varlıklarına ait unsurların anlamı ile ilgili olarak öncelikle TDK’nin Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü, Metin
Yurtbaşı’nın Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, Ömer Asım Aksoy Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden ve internet tabanlı
sözlüklerden yararlanılmıştır.
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13. Ne diyor, Ahi Evran, “Ahinin eli açık olacak, kapısı açık olacak,
sofrası açık olacak, bunun yanında gözü, dili, beli kapalı
olacak. Ahi, işine, eşine yani ailesine ve aşına özen gösterecek.
Kuvvetliyken affetmesini bilecek. Hiddetliyken yumuşak
davranmasını bilecek. Muhtaç iken bile başkalarıyla paylaşacak
kadar cömert olacak.” (17.09.2014)
14. Esnaf, her yeni güne yeni bir heyecanla, yeni bir umutla uyanır,
-az önce Başkan da söyledi- dükkanını besmeleyle, dua ile açar,
akşam da kanaat içinde kazandığına hamd ederek, şükrederek
dükkanını kapatır. (17.09.2014)
15. “Bismillah” diyor olmanın heyecanını, sizlerle burada bir kez
daha yaşıyorum. (17.09.2014)
16. Biz, 2023’e inşallah yanımıza şehitlerimizin ruhaniyetini
alarak yürüyeceğiz. 2023’e milletin hayır duasını alarak
yürüyeceğiz. (17.09.2014)
17. Biz, “Bir insanı katleden tüm insanlığı katletmiş gibidir”
hükmünü veren bir dinin mensuplarıyız. (17.09.2014)
18. “Allah sizi kazalardan, belalardan korusun, yolunuzu
bahtınızı her daim açık etsin” diye dua ediyorum.
(17.09.2014)
19. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Türk Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin Yüksek İstişare Konsey Toplantısı’nın,
ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile
olmasını, Allah’tan temenni ediyorum. (19.09.2014)
20. Hannibal’ın söylediği iddia edilen meşhur bir söz vardır “Ya
bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız.” (19.09.2014)
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21. Başarılar diliyorum (01.10.2014)
22. Şükranlarımı sunuyorum (01.10.2014)
23. Gurur duyuyoruz (01.10.2014)
24. Kusura bakmayın (01.10.2014)
25. Sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum (11.10.2014)
26. Muhabbetiniz bol olsun (11.10.2014)
27. Allah’tan niyaz ediyor (01.10.2014)
28. İnşallah (01.10.2014)
29. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun (01.10.2014)
30. Hayırlara vasıl etsin (01.10.2014)
31. Mübarek

Kurban

Bayram’ını

şimdiden

kutluyorum

(01.10.2014)
32. Sağ olun var olun Allah’a emanet olun (01.10.2014)
33. Rabbim’den niyaz ediyorum (11.10.2014)
34. Hamdolsun (11.10.2014)
35. İnşallah (11.10.2014)
36. Rabbim zihin açıklığı versin (11.10.2014)
37. Allah’a emanet ediyorum (11.10.2014)
38. Gurur duyuyoruz (11.10.2014)
39. Kusura bakmasınlar (11.10.2014)
40. Hasretle muhabbetle selamlıyorum (11.10.2014)
41. İftihar ediyorum (11.10.2014)
42. Teşekkür ediyorum (11.10.2014)
43. Tebrik ediyor (11.10.2014)
44. Allah aşkına (11.10.2014)
45. Allah’tan niyaz ediyor (11.10.2014)
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46. Sağ olun var olun (11.10.2014)
47. İnşallah (11.10.2014)
48. Allah hepinizden razı olsun (11.10.2014)
49. Rabbim …korusun (11.10.2014)
50. Allah’ın izniyle (1.10.2014)
51. Günümüz kutlu olsun (11.10.2014)
52. İnşallah: (13.10.2014) 6 kez Tanrı uygun görürse, Allah
isterse”, dilerim ki anlamında bir isteğin gerçekleşmesi dileğini
anlatır.
53. Kalbi muhabbetle selamlamak: (13.10.2014) içten, samimi
dileklerle selamlama.
54. Allah'tan niyaz etmek: (13.10.2014) Allah’tan bir şeyi isteme.
55. Rahmet ve minnetle yâd etmek: (13.10.2014) Ölenin
arkasından söylenen söz.
56. Allah'tan

rahmet

niyaz

etmek:

(13.10.2014)

Ölenin

arkasından söylenen söz.
57. Şifa temenni etmek: (13.10.2014) Hastalar için kullanılan bir
iyi dilek sözü.
58. Sabır temenni etmek: (13.10.2014) Ölen kimselerin arkasında
bıraktıklarına söylenen söz.
59. Başı sağ olmak: (13.10.2014) Ölenin ardından hayır duası
60. Hayırlı olmasını dilemek (13.10.2014).
61. Hayırlı olmasını niyaz etmek (13.10.2014)
62. Allah aşkına (13.10.2014)
63. Alçak (13.10.2014)
64. Vatan haini (13.10.2014)
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65. Tezgâha gelmek: (13.10.2014) oyuna gelmek deyiminin
argodaki karşılığıdır.
66. Kusura bakmak (13.10.2014)
67. Şecaat arz ederken sirkatin söylemek:

(13.10.2014)

Çingenenin harbisi kahramanlıklarını sıralarken yani kendini
överken suçlarını, yaptığı hırsızlıkları anlatır anlamına gelen bir
sözdür.
68. Hayırlara vesile olmasını dilemek (13.10.2014)
69. İnşallah: (07.10.2014) 4 kez Tanrı uygun görürse, Tanrı
isterse”, dilerim ki anlamında bir isteğin gerçekleşmesi dileğini
anlatır.
70. Hayrun nas men yenfeun nas: (hadis) (07.10.2014) İnsanların
hayırlısı insanlara faydası olandır.
71. Allah'a emanet etmek (07.10.2014)
72. Muhabbetle selamlamak (10.10.2014)
73. Hamdolsun: (10.10.2014) 2 kez
74. Şifa lütfetmek (10.10.2014)
75. Rahmet dilemek (10.10.2014)
76. Başı sağ olmak (10.10.2014)
77. Teşekkür etmek: (10.10.2014) 3 kez
78. Şükran sunmak: (10.10.2014)
79. İnşallah: (10.10.2014)7 kez
80. Hayırlı olmasını dilemek (10.10.2014)
81. Teşekkür etmek (10.10.2014)
82. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek (10.10.2014)
83. Rica etmek: 3 kez (10.10.2014)
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84. Her ne pahasına olursa olsun
85. Bahtı açık olmak
86. Başı sağ olmak (10.10.2014)
87. Teşekkür etmek: 3 kez (10.10.2014)
88. Şükran sunmak: (10.10.2014)
89. İnşallah: 7 kez (10.10.2014)
90. Hayırlı olmasını dilemek. (10.10.2014)
91. Teşekkür etmek (10.10.2014)
92. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek (10.10.2014)
93. Rica etmek : 3 kez (10.10.2014)
94. Her ne pahasına olursa olsun (10.10.2014)
95. Bahtı açık olmak (10.10.2014)
96. Kalbi duygularla selamlamak (10.10.2014)
97. Teşekkür etmek: 2 kez (10.10.2014)
98. Şükran sunmak (10.10.2014)
99. İnşallah: 4 kez (10.10.2014)
100. Hamdolsun (10.10.2014)
101. Aklıselim sahibi olmak (10.10.2014)
102. Şifa dilemek (10.10.2014)
103. Allah'a emanet etmek (10.10.2014)
104. Yâd etmek: (18.10.2014) anmak, hatırlamak.
105. Kadim kardeşliğimiz: (18.10.2014) eski kardeşlik.
106. İhmal etmek: (18.10.2014) gereken ilgiyi göstermemek,
önem vermemek, boşlamak.
107. Müdafaa etmek: (18.10.2014) savunmak.
108. Kadim ordu: (18.10.2014) eski ordu.
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109. Boyun eğmek: (18.10.2014) karşısındakinin gücünü kabul
edip ona karşı durmayı bırakmak.
110. Hayır duası: (18.10.2014) iyi dua.
111. Temin etmek: (18.10.2014) bulup getirmek, elde etmek.
112. Emanet etmek: (18.10.2014) bir şeyi birine, ya da bir yere
korunması için geçici ya da sürekli olarak bırakmak.
113. İdrak

etmek:

(29.10.2014)

akıl

erdirmek,

anlamak,

kavramak, algılamak.
114. Hamdolsun: (29.10.2014) şükür duası.
115. İnşa etmek: (29.10.2014) kurmak, yapmak.
116. Muhabbetle selamlamak: (02.11.2014)
117. Allah’tan niyaz etmek: (02.11.2014) dilemek, istemek.
118. Temenni etmek: (02.11.2014) dilemek.
119. Durmak yok, yolla devam: (02.11.2014)
120. Hizmet etmek: (02.11.2014) iş görmek, çalışmak.
121. Umut ışığı: (02.11.2014) umutlandırıcı belirti.
122. Cereyan etmek: (02.11.2014) geçmek, yapılmak, olmak.
123. Yâd etmek: (10.11.2014) dilemek.
124. Saygıyla, sevgiyle selamlamak: (17.11.2014)
125. Tebrik etmek: (11.11.2014) kutlamak.
126. Telaffuz etmek: (11.11.2014) söylemek.
127. Hayırlı olsun: (11.11.2014) iyi dilek sözü güle güle kullan
anlamında.
128. Hükmetmek: (11.11.2014) buyruğu, etkisi, egemenliği altına
almak.
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129. Teşkil etmek: (21.11.2014) ortaya çıkarmak, oluşturmak,
kurmak.
130. İştirak etmek: (26.11.2014) ortak olmak, katılmak.
131. Niyaz etmek: (06.12.2014) dilemek.
132. Temin etmek: (06.12.2014) elde etmek.
133. Dikte etmek: (06.12.2014) yazdırmak için söylemek,
söyleyerek yazdırmak.
134. Halef-selef: (06.12.2014) eskimiş.
135. Tahrip etmek: (06.12.2014) kırıp dökmek, yıkmak.
136. Yolunuz açık olsun: (06.12.2014) iyi dilekte bulunmak.
137. Bahtınız açık olsun: (06.12.2014) iyi dilekte bulunmak.
138. Allah sizden razı olsun:(konuşma metninin geçtiği tarih
12.12.2014) hayır duası.
139. Allah’a

hamdolsun:

(konuşma

metnin

geçtiği

tarih

12.12.2014) şükür duası.
140. Bu da geçer yahu: (konuşma metninin geçtiği tarih
12.12.2014) her şeyin fani olduğu anlamında.
141. Hakkınızı helal edin: (konuşma metninin geçtiği tarih
12.12.2014)
142. İnşallah: (konuşma metninin tarihi 13.12.2014)
143. Yâd etmek: (konuşma metninin geçtiği tarih 13.12.2014)
anmak, hatırlamak.
144. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz: (konuşma metninin
tarihi 13.12.2014) kendi işini kendi görmek.
145. Tebrik etmek: (konuşma metninin tarihi 22.12.2014)
kutlamak.
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146. Başsağlığı diliyorum: (17.12.2014)
147. Milletin adamı: (17.12.2014)
148. Ahde vefanız: (17.12.2014) verilen sözde durma.
149. Tevdi etmek: (17.12.204) bırakmak, vermek.
150. İftiharla taşımak:(17.12.2014) övünçle taşımak.
151. Başarılı olmak: (17.12.2014)
152. Allah’tan niyaz ediyorum: (17.12.2014) dilemek.
153. Yâd etmek: (17.12.2014) anmak, hatırlamak.
154. Yüreklerimizi dağlayan: (17.12.2014) üzüntü verici.
155. Elim hadise: (17.12.2014) kötü olay.
156. Terörün karanlık yüzü: (17.12.2014) bilinmeyen kötü taraf.
157. Kadim başkent: (17.12.2014) eski başkent.
158. Cihan devleti: (17.12.20014) dünya devleti.
159. Durmak yok yolla devam. (17.12.2014)
160. Niyaz etmek: (17.12.2014) istemek, dilemek.
161. Önü kesilmek: (17.12.2014) engellemek.
162. Kollarımızı sıvadık: (17.12.2014) bir işe başlamak için
hazırlık yapmak.
163. Boyun eğdirmek: (17.12.2014) hüküm altına almak.
164. Müşahede etmek: (17.12.2014) gözlemlemek.
165. Diyet ödemek: (17.12.2014) bedel ödemek.
166. Elini kolunu sallayarak dolaşmak: (17.12.2014) rahat
davranmak.
167. Himaye etmek: (17.12.2014) koruma altına almak.
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4.3. Tekrar Öbekleri (İkilemeler) ve Pekiştirmeler3
1. Doğrudan doğruya (28.08.2014)
2. Adım adım (28.08.2014)
3. El ele (28.08.2014)
4. Uzun uzun (28.08.2014)
5. Tekrar tekrar (28.08.2014 – 19.09.2014)
6. Yıllar yılı (01.09.2014)
7. Tek tek (17.09.2014 – 19.09.2014)
8. Zaman zaman (17.09.2014)
9. Fellik fellik (17.09.2014 / 2)
10. Çok çok (19.09.2014 / 2)
11. Hatta hatta (19.09.2014)
12. Açık açık (19.09.2014)
13. Gizliden gizliye (19.09.2014)
14. Tek tek (01.10.2014)
15. Sağ salim (01.10.2014)
16. Zaman zaman (11.10.2014)
17. Sorgusuz sualsiz (11.10.2014)
18. Sürekli sürekli (11.10.2014)
19. Tek tek (11.10.2014)
20. Tekrar tekrar (11.10.2014)
21. El ele (11.10.2014)
22. Omuz omuza (11.10.2014)

3

İncelene söz varlıklarına ait unsurların anlamı ile ilgili olarak öncelikle TDK’nin Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü, Metin
Yurtbaşı’nın Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, Ömer Asım Aksoy Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden ve internet tabanlı
sözlüklerden yararlanılmıştır.
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23. Ayrı ayrı (11.10.2014)
24. Yakıp yıkıyorlar (11.10.2014)
25. Kol kola (11.10.2014)
26. Utanmadan sıkılmadan (11.10.2014)
27. Tek tek: (18.10.2014) bir bir, birer birer.
28. Nereden nereye: (02.11.2014)
29. Bire bir: (02.11.2014)
30. Adım adım: (02.11.2014)
31. Yeni

yeni:

(11.11.2014)

çok

bugünlerde.
32. Farklı farklı: (24.11.2014)
33. Zaman zaman: (06.12.2014)
34. Açık açık: (06.12.2014)
35. Başka başka: (06.12.2014)
36. Yan yana: (06.12.2014)
37. Açık açık: (06.12.2014)
38. Alt üst: (06.12.2014)
39. Açık açık (13.10.2014):
40. Çil çil (13.10.2014):
41. Tane tane (13.10.2014): 2 kez
42. Zaman zaman (07.10.2014)
43. Tek tek (07.10.2014): 2 kez
44. Gece gündüz (07.10.2014): 2 kez
45. Kat kat (07.10.2014):
46. Adım adım (07.10.2014):
47. Açık açık (07.10.2014):

yakınlarda,

şimdilerde,
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48. Kolay kolay (07.10.2014):
49. Şurada burada (07.10.2014):
50. Nokta nokta (07.10.2014):
51. Tekrar tekrar (07.10.2014):
52. Ayrı ayrı (10.10.2014):
53. Gece gündüz (10.10.2014):
54. Estek köstek (10.10.2014):
55. Hele hele (10.10.2014)
56. Halef selef (10.10.2014)
57. Adım adım (10.10.2014)
58. Çok çok (10.10.2014):
59. Sağ salim: (13.12.2014) güvenlik içinde zarara uğramadan.
60. Nereden nereye: (13.12.2014)
61. Yavaş yavaş: (15.12.20014) ağır ilerlemek.
62. Hüngür hüngür: (15.12.204) yüksek sesle ve hıçkırarak.
63. Zar zor: (17.12.2014)
64. Gerek …..gerek: (17.12.2014)
65. Halef - selef: (17.12.2014) yeni-eski
66. Sapasağlam: (konuşma metninin geçtiği tarih 20.12.2014)
67. Koskoca:(konuşma metninin geçtiği tarih22.12.2014)
68. Sımsıkı: (konuşma metninin geçtiği tarih 17.12.2014)
4.4. Terimler
1. Koalisyon (19.09.2014)
2. Postmodern (19.09.2014)
3. Brifing (19.09.2014)
4. Faiz (19.09.2014)
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5. Kredi (19.09.2014)
6. Rafineri (19.09.2014)
7. Finans (19.09.2014)
8. Miting (19.09.2014)
9. Lojistik (19.09.2014)
10. Döviz (19.09.2014)
11. Enflasyon (19.09.2014)
12. Yasama yılı (01.10.2014)
13. Meşruiyet (01.10.2014)
14. Otonom (01.10.2014)
15. Teçhizat (01.10.2014)
16. Rejim (01.10.2014)
17. Parlementer sistem (01.10.2014)
18. Döviz (01.10.2014)
19. Fahri doktora (11.10.2014)
20. Statüko (11.10.2014)
21. Makroekonomi (07.11.2014)
22. Girizgâh (07.11.2014)
23. Zabit: (07.11.2014)
24. Nutuk: (07.11.2014)
25. Demokrasi: (07.11.2014)
26. Sahra: (21.11.2014)
27. Dolar: (21.11.2014)
28. Ebola:( 21.11.2014)
29. Yargıç: (24.11.2014)
30. Roket : (26.11.2014)
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31. Elmas: (26.11.2014)
32. IMF: (06.12.2014)
33. Konvansiyonel silah (10.10.2014)
34. Teokratik (10.10.2014)
35. Otokratik (10.10.2014)
36. Hidrokarbon:( 10.12.2014)
37. Hat: (12.12.2014)
38. Hatim: (17.12.2014)
39. Fatiha: (17.12.2014)
40. Maşuk: (17.12.2014)
41. Fezleke:( 17.12.2014)
42. Aktör: (17.12.2014)
4.5. Osmanlı Türkçesine Ait Sözcükler4
İştirak etmek (28.08.2014): Ortaklık, ortak olma, paydaşlık.
Tevdi etmek (28.08.2014): Vermek, bırakmak.
Mütecaviz (28.08.2014): Saldırgan, saldırıcı.
Telakki etmek (28.08.2014): Saymak, öyle kabul etmek, öyle anlamak.
Teamül (01.09.2014): Bir yerde öteden beri olagelen davranış.
İştigal etmek (17.09.2014): Uğraşmak, ilgilenmek, meşgul olmak.

4

İncelene söz varlıklarına ait unsurların anlamı ile ilgili olarak öncelikle TDK’nin Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü, Metin
Yurtbaşı’nın Sınıflandırılmış Deyimler Sözlüğü, Ömer Asım Aksoy Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden ve internet tabanlı
sözlüklerden yararlanılmıştır.
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Tecelli etmek (17.09.2014): Belirme, görünme, ortaya çıkma.
İntikal etmek (17.09.2014): Yer değiştirmek.
Muhasebe yapmak (17.09.2014): Hesaplaşma, karşılıklı hesap yapma.
Haiz (17.09.2014): Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan.
İhya etmek (17.09.2014): Yeniden canlandırma, diriltme.
Mevhum (17.09.2014): Gerçekte olmayıp var sayılan, var diye
düşünülen, kuruntuya dayanan.
Uhuvvet (17.09.2014): Kardeşlik
Müsamaha göstermek (17.09.2014): Hoşgörü, anlayış göstermek.
Tensip etmek (17.09.2014): Uygun bulmak, uygun görmek.
Defaatle (17.09.2014): Defalarca
Mesuliyet (17.09.2014): Sorumluluk
Temenni etmek (17.09.2014): Bir şeyin gerçekleşmesini dilemek.
Teşkil etmek (19.09.2014): Oluşturmak, ortaya çıkarmak.
Akamete uğramak (19.09.2014): Başarısız olmak, sonuçsuz kalmak.
Muhal

(19.09.2014):

Olamaz,

olmaz,

olmayacak,

gerçekleşmesi olanaksız.
Tevessül etmek (19.09.2014): Başlamak, girişmek.

olması,
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Feraseti (01.10.2014): Anlayış, seziş, sezgi
Basiret (01.10.2014): Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği,
uzağı görüş, seziş, anlayış, kavrayış, sağgörü, vizyon
Müşahhas (01.10.2014): Somut
Vakar (01.10.2014): Ağırbaşlılık
Mukadderat (01.10.2014): Yazgı
Yegâne (01.10.2014): Biricik,tek
Gayri meşrudur (01.10.2014): Yasadışı
Mümeyyizdir (01.10.2014): İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran
Vasilere (01.10.2014): Sebep, bahane
Velilere (01.10.2014): Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü
davranışından sorumlu kimse
Menkul (01.10.2014): Bir yerden bir yere taşına bilen mal
Vesayet (01.10.2014): Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
Hürmetsizliktir (01.10.2014): Saygısız
Acziyet (01.10.2014): Kendine yetememe
Maalesef (01.10.2014): Ne yazık ki
Mükelleftirler (01.10.2014): Yükümlü
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Muhafaza (01.10.2014): Koruma
İtibar (01.10.2014): Saygınlık
İfası (01.10.2014): Bir işi yerine getirme
İnfiale (01.10.2014): Kızgınlık, öfke uyandırma
Tabii (01.10.2014): Doğa
Mecrasına (01.10.2014): Bir işin gidişi, bir olayın doğrultusu
Aleni (01.10.2014): Açık
İstikbali (01.10.2014) : Gelecek
İstisnai (01.10.2014): Kural dışılık
Müzakere (01.10.2014): Görüşme
Nihai (01.10.2014): Son
Müteaddit (01.10.2014): Birçok
Tekabül (01.10.2014): Karşılık
Meşruluk (01.10.2014): Yasaya uygun
Makbul (01.10.2014): Kabul edilebilir
Tabiatıyla (01.10.2014): Doğası
Tevarüs (01.10.2014): Bir kimseden miras kalma
Teşkil (01.10.2014): Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
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Hususiyetidir (01.10.2014): Özel
Tasfiyesi (01.10.2014): Ayıklama
Teşebbüs (01.10.2014): Girişim
Mensupları (01.10.2014): Üye
Talebidir (01.10.2014): İstek
Tecelligâhı (01.10.2014): Ortaya çıkılan yer
Ziyadesiyle (01.10.2014): Fazlasıyla
Zaviyesinden (01.10.2014): Anlayış, görüş, bakış açısı
İstikrar (01.10.2014): Kararlılık
Mesuliyete (01.10.2014): Sorumluluk
Vesileyle (01.10.2014): Aracılık
Müsahamayla (01.10.2014): Görmezlikten gelme, göz yumma
Palyatif (01.10.2014): Geçici
Mütereddit (01.10.2014): Çekingen, kararsız,
Müşahede (01.10.2014): Gözlem
Bizzat (01.10.2014): Aracısız
Varis (11.10.2014): Kalıtçı
İhya (11.10.2014): Yeniden canlandırma, diriltme
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İthamda (11.10.2014): Suçlama
Tezahürüdür (11.10.2014): Görünme
Tahkir (11.10.2014): Aşağılama
İrtibatı (11.10.2014): Bağlantı
İtimadınıza (11.10.2014): Güven
Ahde vefanıza (11.10.2014): Verilen söze bağlı olma
İstişareler (11.10.2014): Danışma
Teveccühüne (11.10.2014): Güler yüz gösterme, yakınlık duyma,
hoşlanma, sevme
Metanetle (11.10.2014): Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
Müteyakkız (11.10.2014): Uyanık, tetikte
Mükellef (11.10.2014): Yükümlü
Müddei iddia (13.10.2014): İddia sahibi
Fasit daire (13.10.2014): Kısırdöngü
Müteyakkız (07.10.2014): Uyanık, tetikte, sak.
Teşmil (07.10.2014): içine, kapsamına alma, yayma, genişletme.
Müşterek (10.10.2014): 1. ortak, 2. birlik, birlikte
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Şiraze (10.10.2014): Ciltçilikte, kitap yapraklarını diplerinin ucundan
birbirine bağlayan ve onları düzgün tutmaya yarayan ince bez şerit.
Zaviye (10.10.2014): Köşe, taraf.
5. Bazı Konuşmaların, Sözdizimi, Kullanım Sıklığı, Dil Düzeyleri
(Ölçünlü, Teklifsiz) ve Duygu Değeri (Esenlikli / Esenliksiz)
Açısından İncelenmesine Yönelik Örnek
Konuşma Metnin Tarihi: (24.09.2014)
Ölçünlü Dil
Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Çok Değerli Devlet ve Hükümet Başkanları,
Saygıdeğer Delegeler,
Sizleri saygıyla selamlıyor, Birleşmiş Milletler 69. Genel Kurulu’nun
tüm ülkeler, halklar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
“Sayın Başkan” özne
“Sayın Genel Sekreter” özne
“Çok Değerli Devlet ve Hükümet Başkanları” özne
“Saygıdeğer Delegeler” özne
Teklifsiz Dil
Çok Değerli Delegeler,
Değerli Dostlar,
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Bu arada Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici
Üyeliği için 2015- 2016 yıllarında desteklerinizi beklediğimizi ifade
ediyor, şimdiden destek veren ülkelere şükranlarımı sunuyorum.
Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülke ve halklara Türkiye’nin en kalbi
selamlarını ve barış mesajlarını iletiyorum.
“Çok Değerli Delegeler” öznesi
“Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum” öznesi kendisi/konuşmacı
“Değerli Dostlar” özne
“Şükranlarımı Sunuyorum” öznesi konuşmacı
“En Kalbi Selamlarımı İletiyorum öznesi konuşmacı
Esenlikli Dil
Bölgemizdeki her ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösteriyor, bunu
güçlü şekilde savunuyoruz.
“Umudumu Muhafaza Ediyoruz” öznesi seslendiği biz kavramı
“Saygı Gösteriyor” öznesi seslendiği grup
“Barışa destek Vermeye Devam Edeceğiz” öznesi konuşmacı grubu
Esenliksiz Dil
Çocuklar ve kadınlar savaşlarda hunharca katlediliyor.
Suriye’deki savaşta 17 bin çocuk hayatını kaybetti
“Hayatını Kaybetti” öznesi konunun merkezindeki insanlar
“Katledildi” öznesi insan grubu
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“Yıkıma Dönüşmüştür”
“İnsan Katledilirken”
Konuşma Metnin Tarihi: (24.09.2014)
Ölçünlü Dil
“Sayın Başkan” özne
“Sayın Genel Sekreter” özne
“Değerli Katılımcılar” özne
“Teşekkür Ediyorum” öznesi konuşmacı
Esenliksiz Dil
Uzun vadeli düşünüp kapsamlı, gerçekçi ve samimi bir yaklaşım
benimsersek bu tehdidi de alt edebiliriz.
Türkiye yıllarca terör belasından çekmiş, terörizme binlerce evladını
kurban vermiştir.
IŞİD eli kanlı bir terör örgütüdür.
Kaos Ortamı, istikrarsızlık, terör örgütlerine faaliyet alanı…
“Tehdit Ederiz” öznesi devlet adına biz kavramı.
“Binlerce Evladını Kurban Etmiştir” öznesi halk
“Terör Örgütüdür” özne IŞİD.
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Esenlikli Dil
Tüm bu fedakârlıklarımıza rağmen ve dayanışma beklentimize
yeterince karşılık bulamamışken, haksız birtakım eleştirilere maruz
kalmak; bu da bizi gerçekten üzmektedir.
“Fedakârlığımız ve Dayanışma Beklentimiz” öznesi biz.
“İşbirliği ve Dayanışma Sağlandığı Takdirde” öznesi seslendiği biz
topluluğu.
“Kalıcı Bir Barış, Demokrasi ve İstikrar Ortamı” özne.
Konuşma Metnin Tarihi: (28.09.2014)
Ölçünlü Dil
Çok Değerli Devlet ve Hükümet Başkanları,
Saygıdeğer Bakanlar,
Değerli Katılımcılar,
Hanımefendiler, Beyefendiler
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, Dünya Ekonomik
Forumu’nun İstanbul’da düzenlediği iki günlük özel toplantısına
başarılar diliyorum.
“Başarılar Diliyorum” özne ben/ konuşmacı
“Hoş Geldiniz”
“Teşekkür Ediyorum” öznesi ben/konuşmacı
“Çok Değerli Konuklar”
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“Selamlıyorum” öznesi ben/ konuşmacı
Teklifsiz Dil
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle…..
Bu önemli buluşmaya verdikleri ve verecekleri katkılar için şimdiden
şükranlarımı sunuyorum.
Çok Değerli Dostlarım,
En Kalbi Muhabbetler….
Şükranlarımı Sunuyorum…
Değerli Dostlar….
Tüm Katılımcı ve Değerli Dostlarımıza Teşekkür Ediyorum….
Esenlikli Dil
Türkiye olarak bölgemizdeki sorunların çözümünde siyasi diyalogun en
geçerli yöntem olduğuna inancımızı bizler muhafaza ediyoruz.
Sergilediği işbirliği ve kararlılık ruhunu muhafaza etmesi büyük bir
ihtiyaçtır. Türkiye'yi son 12 yılda önemli demokratik reformlarla
buluşturduk, bunları daha ileri seviyelere taşımanın mücadelesini
sürdürüyoruz.
Güç birliği yapmak
Dostane uyarılar
İnsani ve vicdani bir duruş
Dost ve kardeş ülkelerle paylaşarak birlikte büyümek
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“İnşallah bitireceğiz” öznesi biz
“Türkiye’nin ufkunu açıyor” öznesi yapılan çalışmalar
İleri seviyelere taşımanın mücadelesi
“Muhafaza edeceğiz” devlet adına biz öznesi.
Esenliksiz Dil
Bakınız yoksul, çaresiz ve haksızlığa uğradığına inanan halk kesimleri
terörün ve terör örgütlerinin istismarına açık hale gelmiştir.
32 yıldır biz terörle mücadele ediyoruz
Bir günde 5 bin küsür insanın öldürüldüğü bir yer var mı?
Irak’ın üçte birini şu anda işgal etmiş vaziyetteler.
Terör örgütünün istismarı.
Küresel barışı tehdit eder boyuta ulaşıyor.
Ulasal anlamda bir terörü yaşıyoruz.
İnsanlığı tehdit eden sorunlar.
Terörün oksijeni olmuştur.
Irak’ın üçte birini şu anda işgal etmiş vaziyetteler.
Umutsuzluğun ve güvensizliğin yer etmesi.
Konuşma Metnin Tarihi: (28.09.2014)
Ölçünlü Dil
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Çok Değerli Genel Başkanı,
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Saygıdeğer Bakanlarımız,
Yönetim Kurulu’nun Değerli Üyeleri,
İş ve Medya Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Hanımefendiler,
Beyefendiler,
Teşekkür ediyorum.
İhracatçı kardeşlerimize de şimdiden teşekkür ediyor, başarılar
diliyorum.
“Çok değerli Başkan”
“Saygıdeğer Bakanlarımız”
“Değerli üyeler”
“Değerli temsilcilerim”
“Hanım efendiler beyefendiler”
“Teşekkür ediyorum” öznesi ben/ konuşmacı
“Değerli arkadaşlar”
“Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” öznesi ben/ konuşmacı
Teklifsiz Dil
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, bugünden itibaren hızla tüm
dünyaya yayılacak, inşallah kısa süre zarfında tüm dünya tarafından
tanınacak logonun ve sloganın hayırlara vesile olmasını, başarılı
olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
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Değerli Kardeşlerim,
Değerli Arkadaşlarım,
Bütün hayalleri de Allah’ın izni ile gerçeğe dönüştürürüz.
“En kalbi duygularımla selamlıyorum” öznesi ben
İnşallah kısa süre zarfında…
“Cenabı Allahtan niyaz ediyorum” öznesi ben
Değerli kardeşlerim
Değerli arkadaşlarım
“Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor, elinize sağlık diyor, herkese
şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum” öznesi ben
“Başarılarının devamını diliyorum” öznesi ben
“Hedeflerine ve hedeflerimize mutlaka ulaşacaklarımıza şahsen ben de
gönülden inanıyorum” öznesi ben
“İnşallah yakında onunda adımları atılacak” öznesi işleri yapacak olan
kurumlar
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni yüzünü şefkatli kucaklayıcı,
merhametli yüzünü keşfedecektir
“Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.” Öznesi ben
Esenlikli Dil
“Heyecanla yaşamıştık” öznesi halk
“Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdik” öznesi devlet
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Güven katılmış olacaktır
“Gücü keşfet sloganı, yeni Türkiye’nin özgüveninin simgesidir,
sloganıdır” öznesi sloganlar
“Yenilikçi fikirlere sahip bir neslimiz var” öznesi gençlik
“Çok daha güçlü bir konumdayız” öznesi biz olarak devlet
Küresel markalar oluşturmayı başardı
“Özgüven içerisinde, umut içerisinde olacağız” öznesi biz kişiliğinde
halk
Esenliksiz Dil
Uyarılarına, özellikle de gücüne ihtiyaç duyulan bir Türkiye var
Terör örgütleriyle böyle bir mücadele yapmak zorundayız
Bunlar rahatsız oluyor, tahrik peşinde, provokasyon peşinde, sabotaj
peşinde koşuyor
İçimizde terör var.
Konuşma Metnin Tarihi: (29.09.2014)
Ölçünlü Dil
Değerli Misafirler,
Yurt İçinden ve Yurt Dışından Bu Sempozyum’a İştirak Eden
Saygıdeğer Dostlar,
Hanımefendiler,
Beyefendiler,
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Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Milli Eğitim ile Gençlik ve
Spor bakanlıklarımıza da teşekkür ediyor, onlara da başarılar diliyorum.
“Teşekkür ediyor”
“Başarılar diliyorum” öznesi ben
Teklifsiz Dil
“Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum” özne ben
“Hayırlı neticelere vesile olmasını Allahtan diliyorum” özne ben
“Şükranlarımı ifade ediyorum” özne ben
Değerli dostlar
“Tüm dost ve kardeşlerimize, tüm kurum ve kuruluşlara da şimdiden
başarılar diliyorum” özne ben
Esenlikli Dil
Mutlu, huzurlu yapmıyor
Esenliksiz Dil
Dünyada ne kadar kişi uyuşturucu kullanıyor, ki tespitlerimiz 180
milyon uyuşturucu kullanan var. Bunların 75 milyonunun uyuşturucu
bağımlısı olduğu ifade ediliyor.
Hem uyuşturucunun, hem de istismarın işte tam da böyle bir noktada
devreye girdiğini görüyoruz.
Bu bazen uyuşturucu oluyor, bazen şiddet oluyor, bazen de örgütlü
şiddet olup teröre dönüşebiliyor.
“Yok oluyor, azla yetinme, paylaşma duygusu hızla yok oluyor” özne
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“Bazen uyuşturucu oluyor, bazen şiddet oluyor, bazen de örgütlü şiddet
olup teröre dönüşebiliyor”
Terörü asla tecviz etmez, asla teröre yol vermez
Kan aksın yeter ki katliam olsun
Başka bölgelerin her gün açlıkla, şiddetle, çatışma ve ölümle
karşılaşması…
“Füzeler, silahlar teröristlerin elinde yakalanmış…” öznesi füzeler
“Ocaklar sönmüş, bu uğurda cinayetler işlenmiş, hayatlar yitip
gitmiş…” öznesi ölen insanlar
Sonuç olarak;
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca 2014 yılında yapılan konuşmalara
ait metinler incelendiğinde bu metinlerde 158 farklı deyim ve atasözüne
rastlanmıştır. Deyimlerin hem kısa ve etkili olması hem de bireylere
kendilerini daha iyi ifade etmelerine büyük katkı sağlaması bilinen bir
durumdur. Deyimler ve atasözleri sadece yazılı edebiyatta değil aynı
zamanda sözlü edebiyatta ve siyaset, sanat alanında hep iletişimde
kullanılan dilin etkili unsurlarındandır. Siyaset dilinde deyim ve
atasözleri sıkça kullanılan söz varlığı unsurlarındandır. Bu durum dile
olan hâkimiyeti bilinen ve hitabet gücü iyi olan günlük hayatın her
alanında da bunu hissettiren liderlerden biri olan Cumhurbaşkanı
Erdoğan'da da kendisini göstermektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği her yörede o yöreye ait olan ağzı ve
deyimleri kullanmaya çalıştığı görülürken aynı zamanda kamuya mal
olmuş söylemlerden (Devran ve Gül, 2016) fazlasıyla yaralandığı hem
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incelenen

konuşmalarında

hem

de

diğer

konuşmalarında

görülmektedir. Çünkü iyi bir hatip olmak tek başına yetmemektedir. İyi
bir hatip aynı zamanda kullandığı dil ve o dile ait söz varlığı unsurlarını
yerinde ve etkili kullanan kişidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca 2014 yılında yapılan konuşmalara
ait metinler incelendiğinde toplamda 167 adet farklı bağlamda
kullanılmış dua, beddua, kalıp söz şeklinde söz varlığı unsuruna
rastlanılmıştır. Bu kadar çok söz varlığı unsurunun farklı bağlamlarda
kullanılması konuşmaların etkili olmasını, dinleyicideki inandırıcılığı
ve konuşmaların samimiyetini göstermektedir ki bu durum önemli
hatiplerin konuşmalarında da görülmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle dini tabirleri konuşmalarında hep
kullanmaktadır. Özellikle dini tabirlerden olan ama geleneğimizin de
önemli unsurlarından olan selamlama, Allah'a ısmarlama, Allah' a
emanet etme gibi kavramları konuşmaların açılış ve kapanış
kısımlarında kahir ekseriyette kullandığı görülmektedir. Bu durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan özelinde konu ve konuklara göre çok
değişmeyen bir durumdur.

Gerek halka hitapta gerekse ekonomi,

eğitimi vb. konuların konuşulduğu salon toplantılarında bu durum
değişmemektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca 2014 yılında yapılan konuşma
metinleri incelendiğinde toplamda 65 adet farklı bağlamda kullanılmış
farklı tekrar söz şeklinde söz varlığı unsuruna rastlanılmıştır. Tekrar söz
öbekleri yerli yerinde kullanılmadığı zaman konuşmanın akıcılığını ve
inandırıcılığını bozabilir. Bu yüzden bu kadar çok tekrar sözü
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metinlerin anlamsal yapısını bozmadan kullanmak büyük bir dil
hâkimiyeti ve bilgisi istemektedir. Bu da yetmeyebilir bu seferde bu
tekrar sözleri vurgu ve tonlamaya uygun söylemek gerekmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca 2014 yılında yapılan konuşma
metinleri incelendiğinde toplamda 42 adet farklı bağlamda kullanılmış
farklı terime rastlanılmıştır. Sanat, tarih, edebiyat, eğitim, bilim,
ekonomi, askeri ve hayata dair ne varsa onlarla ilgili terimler konuşma
metinlerinde geçmektedir. Bu da göstermektedir ki incelenen
konuşmaların hayata dair her türlü ihtiyaca yönelik içerikleri barındırır.
Bu içerik zenginliği Cumhurbaşkanının halkın her kademesine hitap
ettiğini ve vatandaşların ihtiyaçları ile ilgili konuşmalar olduğunu
göstermektedir. Çünkü terimler diğer söz varlığı unsurlarından farklı
kullanım alanlarına sahiptir. Yeri gelince bir deyim farklı anlamda
farklı yerlerde kullanılabilir ama bu durum terimler için geçerli değildir.
Çünkü bir terimi kullanmak ancak ona uygun ortam, hedef kitlesinin
olması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem konumu itibari ile
hem de dile hâkimiyetinden dolayı çok farklı terimi kullanma ve
metinlerini buna göre şekillendirmede etkili bir dil kullandığı
görülmüştür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca 2014 yılında yapılan konuşma
metinleri incelendiğinde toplamda 92 adet farklı bağlamda kullanılmış
Osmanlı Türkçesine ait söz varlığı unsuruna rastlanılmıştır. Kullanılan
bu söz varlığına ait unsurlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem siyasi
yaşantısı hem de siyasi söylemlerinde zaten görülmektedir. Çünkü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı Türkçesine yönelik söylemleri
gündemde kendine yer bulmaktadır.
Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset sahnesinde etkili bir
dile ve hitabet gücüne sahip olduğu Cumhurbaşkanlığının ilk yılı olan
2014 yılına ait konuşmalarında da bu durum görülmektedir. Ulaşılan bu
sonuçlar aslında siyaset sahnesinde başarının etkili yollarından birsinin
de dili etkili ve verimli kullanmak olduğu sonucunu vermektedir.
Çünkü dil öyle bir güçtür ki onu kullanana aynı büyüklükte güç
vermekte ve gücüne güç katmaktadır.
Siyasette söylenen her sözün amacı, toplumda kendileriyle aynı görüşü
paylaşan kesimin beğenisini sürdürmek, kararsız olan kitleyi
etkileyerek kendi yönlerine çekmek, karşıt yığın ya da yığınlardan
olabildiğince güç toplamak (Ilgın, 1996) olduğu bilinmektedir. Bu
durum özellikle seçim dönemlerinde partilerin propaganda yoluyla,
halkı

kendi

doğrularına

inandırmaya

çalışmaları

sırasında

görülmektedir. Partiler ve görevlileri bunu yaparken de etkili bir dil
kullanmak,

dilin

çağrı

işlevine

başvurmak

(Derici,

durumundadır.
Çünkü siyasi söylemler planlı, sistemli, belli bir amaca
yönelik, konuşmacının hedeflerini, düşüncelerini iyi bir
şekilde belirten söylemler olmalıdır. Politik söylemde
tümce yapısı ve sözel edim arasındaki ilişkide ortaya çıkan
sosyal içerik, siyasetin "güç" kavramıyla olan bağlantısını
gösterir. "Güç" kavramının çeşitli dışavurumlarının yer
aldığı politik söylem de, bu açıdan bakıldığında soyut ve

2012)
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belirsiz anlamların açığa çıkmasına neden olur. Dil yoluyla
siyaset yapmak, siyasetin geçerli tek aracıdır. Politik
söylemin temelinde sosyal kurumların çeşitli yönlerinin
irdelenmesi, tanımlanması, sınırlandırılması, o kurum ile
ilgili yetki, yetkinlik, bilim, aile, yapı, cinsiyet gibi
kavramların değerlendirilmesi yatar. Bu açıdan politik
söylem dil açısından yansız olmayıp sözdizimsel biçimlerle
şekillendirilir (Kress ve Hodge, 1978 akt. Aksoy: 2002).
Siyaset dili her zaman ve şartta kendi mecrasında
kendisine has kullanım alanını hep koruyacağı düşünülmektedir.
Bu düşünceden hareketledir ki siyasiler siyasete atılmanın ilk
eşiğini dil etkili kullanma, sahada uygulama alıştırmalarını
yapma gayretinde olurlar.
Bu çalışmadan ve alanda yapılan diğer çalışmalardan hareketle
siyasetin etkili bir dille yapılması ile ilgili olarak şu önerilerde
bulunulabilir:
Siyaset hem etki alanı olarak çok geniş kitlelere seslenebilen hem
de toplum tarafınca kabul görme inandırma olasılığı yüksek
olabilen bir kurumdur. Bu nedenle siyaset kurumu dilin
inceliklerini, etki alanını, önemini bilerek hareket etmelidir. Dili
etkili, doğru ve yerinde kullanan siyasetçilerin başarılı olduğunu
tarihsel süreç incelendiğinde görülecektir. Bu yüzden siyasi
aktörler dili kullanırken dilin özelliklerini bilerek kullanmalıdır.
Böylelikle hem işlerini etkili yapmış olurlar hem de dil
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kurallarının toplum tarafınca daha rahat ve etkili benimseme
konusunda yol göstermiş olurlar.
Tabii bir vasıta olan ve iletişimin vazgeçilmezi olan dilin diğer
önemli bir yönü de tarihsel boyutudur. Çünkü tanımlara
bakıldığında dilin tarihin bir özeti olabileceğine dikkat
çekilmektedir. Bu durum aslında her alanda önemi bilinen dilin
bu önemini bir kez daha arttırmaktadır. Çünkü insanlık tarihine
bakıldığında insanlar geleceklerini inşa etmeye çalıştıklarında
tarihten yararlanma gayretinde olurlar. Tarihsel belgeler, sözlü
anlatım unsurları, çeşitli semboller dilin bu tarihsel akıştaki
rolünün önemini göz önüne serer. Çünkü dil bu tarihsel akışın her
alanında yer almakta ve insanlara bir bilgi akışını da
sağlamaktadır. Gerek halk açısından gerekse devlet yönetimi
açısından dil zengin bir birikimi bünyesinde barındırmaktadır.
Devlet büyüklerinin ve kahramanlarının kullandıkları dil ve dilin
barındırdığı unsurlar ile halk bilimine ait unsurlar bunun en iyi
örneğidir. Bu yüzden dil herkese ve her alanda yeterince
malzemeyi bünyesinde barındıran ve insanların geçmişi ile
gelecekleri arasındaki bağı oluşturan, geliştiren ve herkese hitap
eden büyük bir hazinedir.
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“Büyük bir lider olmanın en büyük yolu dili iyi kullanmaktan
geçmektedir. Çünkü dili iyi kullanan; bireyleri ve dolayısıyla
toplumları etkileme gücünü elde eder. Bu gücü elde eden
toplumda söz sahibi olur. Toplumda söz sahibi olan o toplumun
lideri olmaya çok yakın olur.”
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