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ADLARIMIZDA SOYADLARIMIZDA YAŞAYAN DİL DEVRİMİ *

EIdırü SEvİNÇIj 1

Özet: Büyüklerimiz.e bizjere verilen adlann. (seçilen) soyadliırın çoğunun, topluosal yıp]mızla. kültiirc] dc

ğerleriınizle içiçe olduğunu hepimiz biliycıruz. Bu ad]ann. soyadlimnın dönemleıe. yöre]ere. tölgclcre. kazimdık]iıfü

/la§ıdlklan anlanrsal değerlere göre dilimizde kulliüıldüklannı. yaşadüklannı, öykülcriyle bi]iyoüuz, Ancak bugün di-
limiz-de, kullanılan adları. soyadlafı açıklayiur, tanümlayan. doyu cu biİ Kişi Adları sözlüğü hAli yok, Çalışmam-
da. Dil Devriııi (i932) ve soy lİ Yasasl ( 193,1) süİecindc doğ:m anciü bugün ölçünlü dilde kul]anılmaya,) ad ve

soyadümüz olan sözcükler üzerinde dırmcağlm. Kumllaia uygun olarak türetilmiş sözcük]erin. tcriınlerin kimilerinin

de ölçünlü dilde benimsenmediği. dışlaıdığı bir gerçektir.. Dil Devİimi sürccindc. 1932 1950 yılları araslnda,

T.D,K.'nun der]eyerck. tiirclcrck. üreterek ölçünlü dile kazandırdığ sözcük sayısınün 3000 kadar olduğu biliniyor,
Bu sözcüklerden ne kadarınln benimsenip dilde kullanrldığı, nc kadiıflnın da benimsenmediği ö7€] bir ara§tlrmayla

incelenmesi gerekiyor.. iŞtc, Dil Dcvrimi sürecinde tüİeti]meleıine / üretilmelerinc. bizimle viır]ükliınnı sürdümlele-

rine ka§ın ölçünlü dildc y§ayıp yaş:uniıdıklarü İartışllan söZcüklerin ba§lnda, adl2ırımız / soyadlanmlz geliyoı.

"Dcvrim sözcüklerimiz" nitemiyle tanımladığım, "Bırgün, adlanmüzda / soyadlitfımııda ya§ayan bu sözcüklcrimiz.

dilimizde yi§üyorlar ml. yoksa onlar birer ölü sözcük mü?" soüumun trnce tek yanıtı vaf: "Dcvriın sözcükleri

miz" adlanmlda / soyadlanmızda "kimliklcrimizi" be]irleyecek denli bizimle ya§ıyorlar.Fal«t yine kimi sonuçlara

ba](araİ "Devrim sözcüklcrimiz"in çoğunun yıştuıadığını söyleyebiIiriz. Çünkü ölçünlü dilin söZlükle.inde. kişiad-

]an sözlüklcrinde onlan bul2uıüyoruz.Bugün bu sörcükleri n:§ıl değerlendireceğiz'i

Anahtar §izciikler: Kişi Adlan sözlüğü. Dil Devrimi, soyadü Yasası. toplumsa] yapı, kültürel değerler. dev

rim sözcükleri

Language Revolution Living Through Our First and La§ı Name§

Ab§tract: we al] know that most of the finjt names given and ]ast namcs selecüed of indiliduals stem from lhe

piırticul.if soiriiı] slructure iırıd cullural values in which üey arc situaıed. ln fact. they al] have individual his|oİies in

ouı language that are İe]ated to the particular meanings, time periol and geographic.i region where they were firsl

invented or used. Howcvcr. in Turkish today. there ha§ not been a satisf'actory "Nimes Dictionary" yet that explains

1d defines them pr<ıperly, ln this study. I deliberaüc on üe words and the terms invenled ürough l,arıguage

Revolution ( l 932) and l-asl name tnw ( l 9]4) wcrc .iüer adopted by or exc]uded from sıandard Turkish, During the

lffguage Rcvolution bctwccn 1932 and 1950 the number of word created / compiled by Turkish l,anguagc

Asscriation werc about 3ü)c, while it is a matter of discussion wheüer üese names stil] maintain üeir existence

throughoııt the t anguage Revo]ulion in sıandzırd Turkish, Aıe rcvolution words which exist in our fi.st and lilsl

namcs still a]ive or dead in the Lur8uage !o,1ay'] My conlention is that, our revolution's words sti]l SuİVive in our

names determine our identity. on thc other hıüıd. inıercstingly, we can also Say thal the most of revolution words do

not exist because we cıtn no! find them in üe standard laİ]guage of words and dictionaries. ln thal ca§c, how do we

appreciate these words loday?
Key word§: Names Dicıionary. Language Revolution. social sffucture, cultural values, last name law,

rcvolution's words

l Yrd. Doç. Dr., Yaşar ünivenitesi-izmır,
* XX, Dilbilim Kurultayı'na bildirimle katılma kaİan verifken bir an, k€ndi uzmanlık alanlanmln dl-

şına çıklp çrkmadığımı kcndimce sorguladüm. Türk tiyatİo tarihi ile edebiyahmıZ. Türkçemiz üstüne yıllar
dır yazdığım yazılann çeŞitliliğine burada kökbilgisine, dilbilime. dilbilimin içinde adbilime yönelik bir ?ıraş

ırmayla yönelirken derslerindeki coşkusunu hiç unutamadığım. adınl hep Atatürk']e birlikte düşündüğüm,

büyük öndeİin önünde"'güneş dil kuramı çerçevesinde" Tiirkçe'yi genç bir üniversiteli olarak irdeleyen, §eV-

gili öğretmenimiz, "rahmctli" Prof'. Dr. Vecihe Hatiboğlu'ndan ve saygın bilimadamı, değerli öğretmenimiz
sayın Proi Dr. Doğan Aksan'dan öğrendiklerime. araştınp okuyar.ü edindiğirn bilgilere 8üvenerek giriş
rim.
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1. Gir§: Konuya il§kin Alan]ar2:
Dilbilim (linguistique), dilbiJgisi (gnmmaire), sözlükbi]im (lexicologie), adbilinı (ınoınastique), ki

şi .ıdbilimi (aıthrogınymie), ıuılanıbilim (samantiquc). kavrambilim (sğmasiologie), kökbilim (dtyıno-

logue), yapıbilim (morphologie). tinseldilbilin,ı (psycholinguistique). halkbilim (tiılkkırc) vb.

2. Konuya hişkin Öznel Bilgiler :

Çıılışma ırliurımız ncdcııiylc anlaırrlannı bilcnıcdikleıi. öğrenemedikleri sözcükleri gelip bizlcrc soran

öğrcncilerimiz. dostlanmız olmuşfur. Doğirısu söZl|iklerle boğuşurken yeni bir sözcük ösenıncnin mutlu,
luğunu yişıınm. Ancak adının, soyadınün anlalrnnı soıanlar kaı}ısünda çoğu /nnan h]ca]adrğıı]ı. sıkıntl

çektiğimi söylemeliyim, Veriliş. konuş gerekçeleıi ne oluna olsun insıırrliır. adlırrının. soyadlitı,ünın anlam,

liıını öğrcnmck istiyorlar, Ömeğin öğrenciın Mchmet ACIK. Mehmel'in Muhanrmed'den gelişini. sözcü-

ğün değişimini açıklıyorum.- F.ıkat $yadi] ACIK sözcüğünü duyunca, aklıma, dilimdc dolaşaı "azıcık"
sözcüğü gelmiş. bu sözcüğün bozu]muş biçimi diye düşünmüşdim Aıcıü "tı:ıı aı.]ğı i),"le değikli".
ACIK'ın an]aniannı dğtEndiğİnde de çok şaştrmrştım, Fark]ı külttir]erin etkisiyle konulıın adların, alınaı
soyadlıırın bir çoğunun, siyasııl, ttıplumsal döncmlcrc, yörclcrc. k)lgclcrc. kazaidıklan / ti\ıdıklan anlam

sııl değerlere göre dilimizde kullanıldıklımnı. yaşadıklıırını, öyküleriyle biliyoruz, Adlanmızın / soyadlan

mtlın. ]akaplanünıZtll ;m]amiannı çözn,]ede bugün er]ey bir bilgiye de sa}ribiz. Fhİat dilimizde kullıınılıu]
adlan, soyadlıırı açıklayiin, Lmüınlayan doyurucu bir Kişi Adları Sözlüğür hili yok,

Adlıırının. soyadlannın aılamlirrını sonnaya gelen dostlaırümıza, yanıt vcrmcktc zoı,lanırken bu ıöz
cük]erin dilimizde kalşrlıklannın. anlanr]annın olnıadığını, kimiJerinin doğuşlaİ / türetilmeleri / iieğişim-
lcıi yiinündcn bizlerc sorunlıu çıkiırdıklarını. siiylcyiş. yazılış / yazım sürecinde değişliklerini. önemli bir
kilümünün de Dil Devrimi §tireÇinde önerilmelerine, tüİetilmelerine karşın ölçünlü dilde kullanılmadık-
larını görürüZ.

Çalışmııında Dil Devrimi sürecinde doğirn iincıık bugün 6lçünlü dildc kullanılmayan bu sözcükler
üze.inde duracağlm. soyad]anmt7a !e belintiğim süreçle dilimize kMandlrılan sözcükleıe ilgi duyma-

2 TDKununu. sanalağda. Kişi Adlarl Çalışma Crubu'nun hazır]adığı Kişi Adlarü Sözlüğü'nü yeDiden

küüIlanüma sundu.l1.500'ün üstünde adln bulunduğu belinilen söz]ük'ün ek]enrelerle sümlesi lmaçlantYor,

Çünkü aranan birçok ad ve soyadı Söllük'te yok. Çaltşma. yayıı olarak bilIere ulaŞınca düşüncclcrimizi
açıklayacağıZ. Yalnlz biİ gdllenlimi burada bc]irtmeliyinl; toPlumumuzda soyad]arın. ha]a "özad" olduğu
gerçeği bcnimscnınediği için hem ad hem soyadı o]an söZcük]er dizin]erde yer alırken salı soyadü olan söz-
.üklere ilişkin bir düzenlenle. henl bu sirzlükte hem de diğer söZlüklerde görünmüyor.

] Kişi adları sözlükl€ri ve adbilim üstün€ kimi çalışmalar :

tsc.ım Atalaü,tq\\l. riirk BiütüLlcri |\,lTilrl AdlI]n. i.ıanbul. Dc\lğı İ]d.üürğ!

Adviye Aysan - Selma Tırncay (l997).,(aılıı-I,:rkck Adkn Sa;.lüğü, Ankara. Doruk Yay.
Kcinal Zeki Gençosman ( |995]), Tiirk ilıınltrı.Ç,,.r/j, i\Ixnhul. TcInpo Ya).. tarihsiz.
Erol Gün8ördü (1992). A,ıı Çi.gilerir,le Türk KiŞi Adlcün .Sisleüni, YayımIanmamüş Yüksek Lisans 'I'ezi,

Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Biiimler Enstitüsü.IGörmedim- sanalağ'dan öğrendim].
Gürbülsel (l935)..!.^A./1.1rl, istanbul. Nünlune Matbaasl.
osman Kibar (2006). Tülk Kiiküri)n le Ad verm., Ank.ra. Akçağ Yay. IYeni yayın. 8ijrmedim.I
All Pü.kullüUPluü200.11.5P\,ilni,\,,.uk 4dlorı \;:liidü. iııııbul.Özvüı \ a1,

OIh:rn C. KuıJlmIr, )n01|. l üi4 \, Ki}, 4Jl.rı,. İn.nl]ul. Kııahudun Ya1

Şemsettin Kudu (1969). Tiirkçe Kadın \,? Erk?,( /,ldlafl, Ankaİa, TDK. Yay.
Mehmet Özııen (20(İ). "Dil DevrimiSonıasü Ad Ve soyadlarümüZ". Türkliik Bil8isi Arüştırmalorı-

6Pah Sırrı lİlenl Hatlra Savsı-lI), (vo1,24lll). l07-1l7.
Saim sakaoğlu (200l).I'ürk Albiliıni-l-, Ankara. TDK. Yay.
Muraı Uraz (1935). Irıt Adlorı, isıanbul. Yeni Şark Bitik cvi.
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ının. ilgiüıç olduğunu düşündüğüm kiıni gcıı-.kçelerinide be]inmek isterim- l970 yılı olmalı, ünivenite
de okuyoruın, soyadını beğenmeyen bir ıırkııdışıma scıyadı bulmasünda yardım ettim, Arkadaşım Süley
man, BACAK o]an soyadını BAYTUN (Uzaklardan gelen zengin kişi-?-)olırak değiştirirken ınıüke-
mede de ıılığüydım.

D. T. C, Fakültesi'nde sınıi'arkadaşım SATILMIŞ KfiRT'un adını beğenmeyi§i yanında. dönemin
siyasal gerginliği içinde. adınln konma gerekçesi sınıfia bilinse de yapllan sataşmalala dayanamayıp sA-
TILMIŞ'ı TARIK diyc dcğiştiımcsini unutmuyoı,um .

Ögrctmcn olarak ilginç adlan ve soyadian olan ö$cncilcrimle karşı]aştıkça ad koyma ve soyadı al

ma gerekçelelini araştıımaya, öğrenmeye çaJıştıın. Bilisizliğin egemenliğinde, ilkel bir biçimde toprı*la
uğraşıp doğayla içiçe yaşayınlıırın dünyasını düşündükçc. adı BOSTAi{, soyadı KELEBEK olan,
kendisini Yılmaz Güney olarak tanıtan Adana Erkek Lisesi'ndeki ösencimi ve yaşadığ ıcıliin unuG

ırraclın. Eşimin istanbul'da tanlştığl öğIctnren arkadaşı, HiÇ YILMAZ'ü dabu acıya eklemeliyim.4
On yıl oluyor. bir gün, anneü. dura dura sanrmış. yaşmağa benzer bir örtüye sıırılı bir "çıkrn" ver-

di, Doğıusu içindckilcri anncm dc bilmiyordu. Anncaırnemden kalan çeyizlik üç beş parça eşya aü"sın

da yıllardır sessizce bekleyen "çıkın'ln içinden çık2ml.ırın hemen hepsi osmıurhca yıuıJmlş. katlanmış,
kıvnlınış kağıtlardı. O "kağıtlıuf' okuınaya başlayınca, ailemizin lırihiyle yüzleşmeye ba5lad]m, Anne
annemin ç<xukluğumda bana anlatiğı, annemin de aklını geldikçe "hikAye" gibi yineJediği olaylınn
belgeleri elimcicydi. O güne değin yedi yıldan iazia askcrlik yapan, bir iki kez'ıtebdil-i hava" için, bel-

ki de kaçal. Kasaba'ya / Turgutlu'ya gelen. yaıa]anıp sağ elinin parmatlaı satatlanınca "çürüğe çıka
nlan" dedcın Nusret Çavuş'un "Balkan MuhArebesi Tezkeresi" cJimdcydi. Yine ıiıni 20 Eylül 326

/n,ıilidi ] Iıkim l9l0'da evlenen anneannel\ " Meıdile blııt-i Receö" ile deılem "Nı sret i,bn-i mütevef-

fE Haydaı'\n "Kasaba ve Tevöbi'ine Mahsis Miinikpluü İin-ümesidir" hışlıklı
avuçlıırımın içindeydi. Ve beni şaşırtnraya devaın eden. yeni yıuıyla yıuılmış bir "bclgc" düa ijnümdc
duruyordu. Bu. ömeğini ilk kez gördüğüm. soyadı yasaslnın uyguliırıışını gösteıen. 25.5.1936 tarihli

'Soy Arlı Kğdl'ydıS, Dcilcm Nusrct'in. cŞi Mcrdiye ile oğlu Mustafa Kema]'in ve kızr Gülter'in so
\aLllirrlnı g.N1.1ı)tırJu: "Yukarıda adlan yaıh aik efnidı TlŞYi'REK soyadını 4,1r24rıl' i)ı( açık]a.

dığım geıekçeler ve hepimizin de ömekleyebileceği öyküleriyle adlıııımız. soyadlıırımız, lakaplanmız /

ıaln,a adlınmı/ uzun tüıcdır ılgimı çckır,,r,
Bugün. kullıuıınlıırın bile çoğunun anlamlıırını unuttuğu. bilmcdiği. ancıık kinıliklerimizi. benlik-

lerin,ıizi tanımlayan. bütünleyen ad]anmız / soyadlanmız, dilbilim açısından ilginç özellikler 8österiyor-
Bcn bu xizcüklcri. çallşmamda "Devrirn Sözcükleri" diyc niteleyeceğim. Yeni Abece Devrimj ( l Ka
sını l928) iie bütünleşen bir eylem olıırıü Dil Devrimj'nin ( l2 Tcınııuz l932) diliınizc kazandırdığı bu
"sözcükler", soyad] YaSaS] (2l Haziran 193.1) ile de ilginç bir uygulıuıma / yaşama aliırrı bulmuşfur.

'1Soyad1 yasasının / tiizüğünün uyafıcllığlna karşln uy8ulanışında. denetiınsiz]iğin yolaçhğü aksaklıkla
rü hale dü^ltememiş olınamız yöıetsel ınlımijı buı uI hır .ıkıntı. Ö/ündc dLışİncnlık]a. okuma yazma bil,
ıncycnlcre . kötü an]amlı sözcüklcriı ad / Soyadı o]arak verilııesi bu8ün de çözüın be],ll}or. Üık.mızın.nu
ru. soyadü yasasıD!n onuru adxla bu tür ad]aI düzeltilİİreli. Günümiizde. hepjnriZi utandlran bu ad ve soyad
lar. basınlmlla haber olurken §aınalağda da eğlencelik ilelilcr olartk göndcriliyor- Bkz.: "Utzndıran
soyi§imler / Şanhurfa'da eşekçalan, açoğlu, kLzma, çakal, ökijzbakan, Sinek, devebakan, fincan,
bağürsak.", Mi iyet,2.06.2002. Ayflntılı bilgi içinbkz.: Rüştü Erau. sachmalama Türkçe de Neymiş !,

istanbul. Yapı Yay.. 200,1. ss.20 33: 'İlgizç ve en yayıNn soyadlanmüz, eıı çok bulunan dİşi ve erkek
adIarr, sultanlarımflün, cunlhua-başkanlarımüzın adları, adlann lararıLşr"bölümlcrinde. çoğu Nüfus ve
vatandaşhk Genel Müdürlüğü'nün sanalağı.dan a]ınma ilginç örnekler veriyor.

5 Bkz. Ek ] : "soy Adl Keğldl'.
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3. Derrim §izciikleri İçin Çal4ınamuın Kalııaklan ve thdiğirniz Kurarn,
Yöntem. veri Tabaru :

Dil, yapısıyla bütünlenen kunıllarıyla (dilbilgisi) kendiliğinden varlığını sürdüıürken yeni kavrıunla-

n ka§ıl.ırn.ık üzere türctilcn / üretilen yeni sözcüklerin. dilbilgisi kurallanna uygunluğu doğiıl olarak gö

zetilir. Kurallara uygun sözcüklerin kimisi benimsenip ö]çünlü dilde tutunurkcn kimisi de yapısal düz-

günlüğüne kaşıı çok farklı etmenlerin bileşimiyle dışlaırır. bcnimsenmez. Aynca dil, onu var eden, ko

nuşaı. yazan, dıüa açık biı tirnımla on]an anlamlaıdıracıık insanlıuıı çok fark]ı seçimleıine, ilgilerinc.

beğenilerine. anlayış ve kavrayış düıeylerine bağlı olaııık dilbilgisi kurallanna uymayan sözcük]crin tü

retimini / üretimini dc bcnimseyerek djlde yaşamalaına olanaık ıııır. Bu durum günümüzde hızla tincm

kazanan, düasl ülkemizde özel bir çalışına aiaırı olarak §lenip geliştirilmesi gcrcken tinseldilbilimin /

ruhsııl dilbilimin (psycholinguistique) ilgi alnına giriyots. D<ığrusu "dewim ve dil" sözcükleri, bireyin

tinsel yapısına ilişkin etkileri açısından ar4tırmacılara her dönemde ilginç gclüniştir, gelmeye de devam

cdecektir, "Devrim Sözciikleri"nin di!bilimcilerimizcc, psikologlanmızca hAlii incelenmcdiğini biliyo
rum ve incelenmesinin gcrekliliğine inanıyonım..

Küallara uygun olafak tiiretilmiş sijzcüklerin, terimlerin kimilerinin de ölçünlü dildc benimsenmedi

ği, dışlaıdığı bir gerçcktir. Türkçemizde bu sözcükleı dilbilim açısından gereğince tartışılmamıştır.7 Dil
Dev.imi Sürecinde türetilip ölçünlü dilde kullanıma sunulan Sözcükleıin kesin sayısını bugün bilmiyoruz.

l932 l950 yıllan arasında, TDK'nin ),erel dilden derleyerek, türcterek / üreterek ölçünlü dile kazandır

düğı sijzcük sayısının 30ü) kadar olduğu biliniyor.8 Bu sözcüklcrden ne kadannın benimsenip dilde kui
lanıldığ. ne kadaının da benimsenmcdiği özel bir ara5oımayla incelenmesi gcrekiyor, Ben. tıiiylesine

özcl bir arixitırma bilmiyorum.
İşte, Dil Devrimi süıtcinde tüetilmelerine / üretilmelerine. bizimle varliklannı sürdürmelerine kıuşın

ölçünlü dilde yaşayıp yaşamadık]an taItışılan Sözcüklerin başında, i]ginçtir adla.m:z / soyadlırrımız ola-

ıak yaşayan "dewim sözciiklerirniz" gclmektedir. Sorumuz şuduı,. "Bugün, adlanmızlı l soyodlın,
mızla yaşayan bu sözcüklerimiı dilinizde yaşıyorlar mı, yoksa onlır birer ölii sözıiik mı;i?" Yanıtım
yineleme olacıık biliyorum. yincleyeceğim ; bu sözciikle. ya§ıyorlar, çünkü adlanııızda / soyadlımmız-

da "kimliklerimizi" belirleyecek denli bizimlc yı4ıyorlar, Yine sonuçlara bııkarak bu sijzcüklelin çoğu
yt§amıyorlar. çünkü ölçüniü dilin sözlüklerinde, kişi adları sözlüklcrinde "çoğu" bulunmuyor. Bu sapta-

mamızı burada ömeklerle açıklayacağız,

6c. kcomptc.'Ruhsal Dilbilim", Dilbiliıı ve Dilbilgisi KonuŞmalan. Ankiıra, TDK Yay.. l980, ss.

149 156.
7 BkZ. f)oğan Aksan. Tartışılan Sözcükler. Ankara. TDK Yay, . l976.
Doğan Aksan. "Türk Dil Devriminin Kendine ÖZgü Yönleri", Uygulaınall Dilbilim Açlsından

Türkçenin Görünümü, Ankara. Dil Demeği Yay., ]994, ss.63 68,

Kamile imer. Dilde Değişmc ve Ge]işıİe Açısündan Türk t]il l>vrimi. Ankara, TDK. Yay. , l976.
Kdrnile İmer, "Toplumbilim Kavramlan Işığında Türk Dil Devriminin Değerlendirilmesi". Uygulamalı

Dilbilim AçlsIndan Türkçenin Görünümü. Ankara. Dil Demeği Yay,. l994. ss.75,87.

Kamile İmcr,"Türk Yiızı Dilinde Dil Devriminin Başlangıcından l965 Y!lı Sonuna Ka,jer Özleşmt
Üzerine Saylma Dayanan Bir Araştıma". AÜDTCF Turk Dllı \c Ed. Araş. En\. Türkoloji Deıgisi.
cilt:V,l.sayı. l973. ss, l75- l9],

Ze}nep Korkma-/.Türk Dlllnln [.ırıhl Akıtl içın.je Aıaıüık Vğ lJil Devrimi. Ankıfa. AÜDTCl Ya} .

l963.
Zeynep Korkmaz. "Dilde Doğa] celişme ve Dcvrim Açüsından Türk Dil Devrimi". AÜDTCF Tüfk

Dili Ve Ed, Araş. Ens. TürkoloJi Dergisi. cilt:Iv. l.sayü,1972.ss.97-1l4.
8 Ali Piisküllüoğlu, Öz Türkçe Sözcükler ve Terimler sözlüğü, Ankara. Nokta Yay.. l906 "ÖnsL,,, -

Ömer Asım Aksoy", ss.7 8.
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Bu küçük çalışma sırasında. ijmck olarak kullandığm "dewim sözciiıklerinin" bir bölümünü. var-

lığını bildiğim ıirıcat kısa bir sü.e önce sevgili Şadıuı Gökovıılı'nın ümağ.nıyla edindiğim, Gazi Eğitim
EnStitüSü Edebiyat Öğretmeni Namdar Rümi Karatay'ın (1896 1944) Yazıın DersterP adlı kompozis-
yon dersleri için hızırladığı. temeli çeviriye dayıuıiuı kitabından aldım. Doğrusu Yazın Dersleri'nln di
lini inceleyince şaşırdıln. Çünkü, dil devriminin uygulanışı açıS]ndan yeni türetilen sözcüklerin kullıuıı-
mında direngen davrıurım Kııratay'ın kullıuıdığı -kimilerini bildiğim sirzcükleri, şaşkınlıkla okudum ve

yapıtın sonundaki Siizlüktc öğrcnip dilimizdcki diğer sajzlüklerde Karatay'ın kull.mdığı sözcükleri .ı].aş-

hrdım, incclcdim. Sözcüklerin hemen hemen hiç biıisi sözlüklerimizde yoklu. Ancak ilginç o] bu söı
cük]erin çoğu, ad ve soyadı olarak kullanılmıştı. çevremde duyuyordum. görüyordum, sözün kısası dili-
mizde yaşıyorl:ırdı. İşte, Fransa'da felsefe okuyıuı. fclscfcci olarak ne denli incelendi bjlmiyorum, ancak

ilginç bir aydınımız olan Karıtay'ın kullandığı sözcük]erden birkaçı: Adanç: Adıımak e1:lemi ıeya aılı-
nıları şe1,, ıaiı;Balık,ı Cerçekliğintlen şiiphe hulunnııı,an, mevsuk, bedihi ( l -Akkı kendiliğiıı7en gelen 2-

DeLiLsi:,, açık oLan, besbelti.); {Jöreyl. Manzara: (!ölnidlk 1 A1 yanmış 2 Cinerk \Lünm\ 3- İtice ol-

muş, ıumuşamış 1- Acı-ıı olaıı, eLemli-

Bu listeyi uzatmak isteıniyoıum. çünkü çoğu, ömek olarak aldığrm soyadlanmlz içinde vıır. Buıada.
ölçünlü dile yeniden kazırndınlmaya çalışılaı "bıyık" ile "göynük" siizcüklefinin dilimizin oldukça cs-
ki söZcükleri olduğunu, "hatk ağzında" vc "kitaplarda" yüzyıllardır kullaılldığını ]0 belirtirken

"adanç" ile "görey"in devrim Sürecinde türetilen / iiretilen sijzcükler olduğunu bilmenizi ve unutma-

manıZı istiyoüum, Çünkü bir:zdıuı vcrcccğim iimck]erde hepsinin diiimizde yaşadıklannl göreceksiniz!.

Sürekli yineliyorum, çevremizde duyduğumuz, gazetelerde, kitıpl.ırda gijrdüğümiiz, ad ve soyadı

olarak kullanılan bu sözcüklerin hemcn hepsiniıı "Derrim Siizcükleri" olduğunu gördüm. Anlamlannı.
önce ad ve soyad olarak kullananlar başta olmak üzeıe kime sorsam. çoğunlukla kaşılığını bilmiyorlar
dı. Ben de "çoğunun" anlamını bilmiyordum. Ancak anlamlannı bana sorduklznında da ilk baş vurdu-

ğum. kitaplığımın artık en kıymetli kitaplanndıiıı biri olan, babamln onaokulda kıı|lanüğl, osmınlıco
d.]n Tirkeye Sö. KuışıLıkLurı Taruıııa Dergiıı-1-l/-'den ( l934) doğıuı, Türkçeden Osmonlıc.ı,ya Cep Kı-
ial,ı;ı [ İstanbul, T.D,K, Yay., l935.] idi.Bu küçük sözlük, 1928 yiında"DiJ Enciimeni larartndan ter-

lip edilen" Y azılJrıvimi'ni bütünleyen. Türkçemizin ilk lıılri Lii3arı'nden soırra Di] Devıimi'nin yansı

ması olan bir çalışmaydı.
işte çallşmamda, Dil Devrimi sürecinde üretilen, bugün çoğunu öIçünlü dilde kullanmadığımız, sa-

dece adlarımızda ve soyadlıırımızda kullıuıdığımız sözcükleıimizi, bu sözlükte / kılavuzda aıaştrdım.
T rkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu (1935), çalışmamın ilk kaynağı olurken bir den kitabı olan* N,
Rahüni Karatay'ın Yazmı Dersleri'ndc (|945) ka§ıma çıkan'D€wİm Siizciikleri"ni çok önemsedim.

[İsteneniz sizler de bışka bir kaynaktaı yarıırlıuııırıık "Devrim Sözcükleri" ile tantşabtlrstniz, Ömegin.
daha önce basılmış, Hasan Ali Yücel'in haz ır]|adığı- Frı]nıa'dı Kühnr işleri\1936) kitabını kullıuıabi-
lininiz |]

Yine TürkTelekım'un İzmir Alfabeıik Telefı,n Rehberi'nin [.ilı:1-2.İstarıbul, l997] salt A haıl'ini
taİayalak görünüşıe ölçünlü dilde / konuşma dilinde yaşamasa da yazı dilinde, ad ve soyadı olıu-ak vıır-
lığını sürdüren yüzlercc "Devrim §izcii}leri" ile ka4ılaşım. Diiimizin tarihsel dönemleıinden, etkile-
ıinde kaldığımız kültürlerden gelen, oluşumunu, kaynı*lırrını bilemcdiğimiz ya da tümüy]e kurailaIa

9 Karaıay. Namdar Rümi, Yazma Denlcri. İstzmbul. Maarif Matbaası, 19.15.
l0 Türki,-ede Hotk Ağzından Derleme Sö.lüğü (l X ), Ankora, TDK, Yaı. 1963-1982, \.579, s.2]72

Tonıkları,-la Taroma Süliiğü (l VIII), Ankara, TDK. Ya,ı,,, l963-1977, s.465, ı.]796.
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uymayan 'tydurma" sözcüklerin yanlnda "Devrirn Sözcükleri" azımsanmayacıü dcnliçok,* Hemen,

A hıııfinden scçtiğim ajmck lerden bir kaç tanesini alıntılıyorum: akrmsar (nikbin, iyiın*r), ıünç
(akan, saldın), ak-g-kın (istekli, gönüllü, diizgün), aklan (eğinıli yiizty, yamaç) , akınan (nezih, te-

miz) , aksal (akla ilgiü), aksan (iyi, temiz tanınmış kiınse), alanç (müsadere), algan (fatihplan), al-

$ (ganimet), algln (güçlü, giiz€l) angı (anı, hatıra, şöhret), angın (şöhretli, meşhur) atay (üııtü, ta-

nmmış, hücum, akrn) , atınç (mermi), ayça (hilal), ayla (hate), ayral (istisnai, mütesna), azay (.ı§-

gari, minimum) .

Ad ve soyadı o1arak bana soıulan biı çok sözcüğü. bu siizlükic vc önccki osınınlı(adcın Tirkçeıe
Sijı. Karşılıkfurı Turoıü Deryisi-I-Il-'de (1934) de bulamıyordunı- Gerçekte "Devrim Sözciikleri" üs

tüne bugüne değin özel bir alıştım]a / inceleıne de yapıLmadı. Bu sözcükleıin dönemsel olıırı* dcrlcnip

bir ıuaya getirilmclcri gerckiyor(du). Elbette bu güç bir iş. Çünkü l932'dcn gününlü1€. l'.D.Kunı-
İlu'nca tiiretilen sözcüklerin yan]sıra. sajzcük / tcriın türcten aydün]annızın katkıliırını düşünüısek ko

nunun zorluğu anlaşılabilir.1 l

Burada. vereceğiın ijnrcklcrden yola çıkiui* öncelik]i savunum. "Devrim Sözcükleri"nin. soyadı

yasasıyla topluma aİtajümınln sağl,ıJıdığını söstermek olacıütır. Yeniden vu.gulanralta y.ıriır sijrü),o-
nım. Yıızı Devrinri ilc bütün]cşcn Dil Devrimi, toplumsa1 yapııl]ızda Soyadl Yasas]yla güçlenmiş. !,ay
gınlaşmıştır. Amacrm. bu küçük çalışmiınün açtığı yolun dilbiliın kuı"mlaıylı irdelenip tiırtışü]ması ya

nünda sijzcük türclmede / üretn]ede bu söZcüklerin. bugün izlenmesi gc.ckcür yijntemlerj göStemlede biz-

lere yiirdımcı olıııasıdır.

,l. Verilerin Değerlendirilişi : Dewim SözciiReri Ad ve Soyadlarırıxzda Yaşyor
Çalışmalıırına l0 Aralık J928'de Soyadı Konrisyonü'nun kuruluşuyla başlanan 2525 sayıJı Soya

dı Yısası. 2l Hıuirıuı 193,1 günü. TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'nin 2 Temııuz 1934 larihli.

274l. sayısrnda yayımlanıp uygulaınaya başlınmışhr. Abecc Dcvıimi. Dil Devrinıi ve Soyadı Yasası

Dcvrimi, genç Türkiyc Cuınhuriyeti'nin yaşadtğt kültüıel değişim sürecinin tcmc] ti\lartdür.

Soyadı Yasası, özellikle Dil Devrimi stirci:indc tiiüijtilen / önerilen sö7rüklerin ölçünlü dile kazitndıll-
ınasında, öZ]eştilme çaltşn,]a]annda aktancı, uşıyıo oluşuyla Dil Dcvriıni'nin b4anİ]1i}ında önemlibir
işlev yiiklenmiştir. Bu diincmdc hazırlaııan. Tiiüt Dii Kurumu'nun ilk derleme çıılışmıılıırından olan Os

ıııınlıcaılan Türfo:oie Sti: Karşılıklun I'oronn Deryisl'nir. (l93,1), Soyadı Yasaslnın uygulıuıışında. yuı1-

ti\l.mmızi çok y:ırdımcı olduğunu, ad ve soyadı olarak kullanılaı sözcüklerden biliyoruz, Yine dönemin

Küıahya Saylavr olan Besim Atıılay'ın 'l'irk Bi,-ükleri vel-a Türt Arliorı (1935). Murat Uraz'nTürk Ad-

1arı (1935) ile düa nice "ad/ soy adf'sdzlüğinün yurtt.§l.mmızın soyadltırını *1-melerindeki eüisi ıar-

tışılmı\z. Ancai bu yayınlıırın içeriklcri. kaynaklan. adii!,ın, soyadlann anlamlım. sözcülcrin kökenleri vb,

üstüne. bugüne değin. özel. eleştirel bir inceleme / ileğerlendirmc yapıiınadığını belinmeliyim-l2

* Bi]işim olanak]arına biıkiırak Nüfus ve Vatandaşlık Cienel Müdüİlüğü'nün saoalağlndan ad ve soyad ta-

raması yapılabilmeliydi, Bu isleğimi dile getiren bir başvurum da oldu. Ancak yanıt verilmedi. Bu sanalağ

da. Rüştü Erata'nın da kitablna alıntıladığı isıatistik bil8ileri dışünda. veri tarama olanağlmı2 Şimdilik yok.
l l Günümüzdc de söZcük türelen nice aydünümızı bilııemize karşın Aüaç'ın sözcüklcri, lAnkara. TDK..

l963.] düşında başka bir yayın yok. Ömeğin Ö ı ,+ k.o} 'un. E. Özdcmlr'ın. A. Köksal'ın sözcükleri. M. C.
Anday'ln, D, Aksan'ln vh, nice di]cimizin, dilscvcr aydınımızın türeltikleri sözcükler öZeI bir incc]cmc ko

l2 soyadlaflmlz ve dil devrimi sLiıecinde seçilen adlara yönelik cizel bir çalışma için bkz.: Bkz. Mehmet
Özmen, "Dil Devrimi Sonrası Ad ve SovadlarımıZ". Türklük Bilgisi Araştlrma]irn vol. 24 / ll. 20{X]. ss.l07-
l|1.
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24 Kıısım l934'te. Kem al "iizqdtı"|3 GazjMvştafa Kı,mal'e ATATİIRK soyadı vcrilmiş.26 Kıısın,ı

l934'de de lakap !e un!anlann kaldınlmasl h:(kınıJıli 1ırı kabul edilmışıir. işıe bu siireç. bütiin yurt14

lırrı soyadı ırlırıılırn için yıı-sııl olırak zorlıırken, birçok kişidc soyad bulma tcli§üna. güçlüğünc düşnıüştür.

Mustafa Kemal. bu evrede. çalışııa arkadaşlanna. bakanIafa. milletvekillerine, tanıdıklıırına. yııiınındııii
yufti§lanınlza, görevlcrine. sorumluluklımna. ilgi ııliuılıuına giirc. ul-gun bulduğu sözcük]eri "soyadi' ola-

rai verirken yısaıın uygulaıışınıır en yakın denet]eyicisi olmuşfur.1,1 tsu evrede. yaylır]lanan kiııplar, söz

lükler i]e nüfus müdürlükieıinı:. bclcdiyclcrc, valilik ve kaymakamlıklaıı gönderilen soyadı liste]eri. yuü1

ti§lara yardımcı olmuştur. (Bu listelerini göremedim.) Soyadü yas.ısının l930'lu yıllıııın koşullannda. bütün

ilçelerde. köylerde uylulanışında. rc.luklün }anlnda ilginç. gülünç olayl.ır da yaş.miıış. yışaıaılar fık
r,ül4i!ak bugünlcre dcğin ulaşınışır,l5 Soyadü iı]ma !c kütüklcıç iş]eınedc ya§anan aklaklıklan, sıkıntıları
bu,Jda Lmlşmiü istemiyorum. Bugün. ad ve soyadı olarak kullııdığımız, dil devrimimizin belgesi olıuı bu

Sözcükleri, çevrerıizde yapacağımız küçiik bir aıi§tırmada kolayca bu]abiIiriZ.

Ça]üşmamda ömeklcdiğiın soyad]arınız, döncmin dilbilim koşullanna. olanaklıırına bakarak kav
ram / terim yalatma açısından söz.ük tiiretme ve özleşti.me ça]ışm.ıliırının. ne denli tlneınli olciuğunu

bi7lere bugün de göstennektedir. Çünkü bu sölcüklerin bir bölünlü. N.R.Karalay'dan akıardrklaİm gi

bi, dilimizdc yaşamış / yaşayan sözcüklerimizdir. Bu sözcüklcr, ijzlcştirme çalışmasınün bir aşaması oia-

rak. yeni kavramlan karşılamalan düşünü]erek yeniden yayglnIaşhnlmaya / canlandınlmaya çalışılmış.
bir bijlümü dc ycni türctilmişlcr.

Şimdi. dilimizde salt ad / soyadı o1arak kullanılan. belirttiğim kaynai yapıtlirrdaJr rastlaJrtısalolirrak

seçtiğim "DeYrim sözctilderi"ndcn şimdilik l0 tanesini, kök Ve eklerini değer]endjİmeden. anlamsal

kiırşılıklarıyla sunuyorunı:

Kamil ABAY. Alcı, ABAYLI
[*Aöo_yJı; Dikkat li; Abaflamak: D|kkıl etmek / TOC(, s.1; A bay: abo / Almyy: Of, aman gibi sı

kıntı, acü üDleıni /AraJlr: Çirkiıı. köü huylu (Turgutlu Çepnidere)l6 lTHADS, Ss,I2-13l Aba!: l Ay
dınlık. aydınlık verici 2 Hayret uvandıran. hayret veıici 3-Cuci Han'ın torunu. Batu Him'ııı oglu 4-Ka-
lak ası]lü dünyaca ünlü şair-l9. yy - (ibrüim Abay E.s,) / T&4, s.l,al

Mehmet ACII(
fAcık: Ilacia l TOCK, §2 ,,Ac,&: Keder. e]em. şefkat. hiddet. öfl(e l THADS, s.18; Acık: Acı, dert.

$fiap; AcLk eımek: Istırap vcımck / T?s, ss.4-5 / TKA, yok.]
Yusuf ADANÇ
[Adanç: Yaaı: Adançrırü,/ü., Vaat etmek; A dançlar: \aaıler l TOCK, s.4 ; TKA, yok ]
Bülent iR NÇ
14nrç;l-Barüş. kurtuluş 2-Temizlik, saflık,gin,ıhsızllk l T K4, s.72 ]

l] ilginçtir. "258? saytlı kanunla 24.11.1934 ta.ihind€ K€mal öz adlt cumhur rei§imizc ATATtRK
soyadl verilmiştir." lanlmının ;. anlış.ınlaşıllnasl nedeniylc kimi kaynallarda, "M. Kcmai'in ilk so}-adı

Öz'dii. yani bu yasayla 'Öz' soyadı dcğiştirilıniş. yerine Atatürk soyadü verilİıiştir."gibi yanlIş bir bil8i. ha

li ilgi çekiyor
la Atatürk'ün verdiğ soyadlara örnekler : i, inönii. C. Bayff. A. Kı]lç. A. inan. M. B. Bozkurt. K.

Özalp, F. okyar, A. Dilaçar. B. Türkcr. S C.jl(cn, F. Kü]rutürk, N Özkın. M. K .Korugan. s, Acar.
T.Mayatepek vb.

l5 Bugün Tairkiye'de en çok kullanılan "Yılmaz" soYedlnü. köy muhtarlannln aldığ1 / yazdürdığı öykü
lcşlirilerek 

^nlatı]ıyor. 
Yine polisin. so}-adı yasasının uygulanması için yoğun uğraş verdiğini. yurltaşlı!rü so

yadlafınü almaları için "acclc ctmc]cri" yönünde uyardığınü. soyadlarını alııayanlıırın cezalandırılacağını sık
sük anımsattığınü. bu nedenle de latll / sen duyurular yaptığınü biliyorır1,

l6 l]fda] Sevinçli. "Özel Bir Dil: ÇepniDili", Dönemeç, sayt:27. l979. ss.4 8.
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Sa,di Yaver ATAMAN
[Alüıırıııı: Uln, sl|y1| Ijcğcr kişi l TKA, s,77]

Okın BAKMAN
[BoknanJık: Mnfcttiş-lik / TOC(, ss_i8-J9 / TKA, yok.]

Muraı BAylK
[Bay*; Muhııkkak, atetttükik, Şübhesiz / T0CK, s.41 ; Bayık: Doğru. gerçek. şüphesiz lTHADS,

s-578lTS,s.165; Ba!ı/<., l Varlıklı. egcmcn 2 tJsta. eliyatkın 3- Doğru sözlü. saygülü. güvenilir/ TK4,
s, I15]

Reyhan BERKİ
[Beıki: Me|anet l TOCK, s50 / TK^, yok]

Tunç BircET
1Blgel: Şüun. havadis (işJer,yeni işler. yeni söz. haberlcr,E,S,) / TOCK, s.53 / TKA, yok]

Rııl ÇciZEL
LÇözel: Tahllli l TOCK, s50 ll TK{, Jok]
Ve bu iimckicre ekleyeceğim. ekleyehile.eğimiz niuc ıı]zcugümüz ,, aı İşte hemen mımsadıklan

n-ıız: Dulsal (Dei ile ıılınıuı (duyuıı) sensjtj|, Bu ke]ime t;ransızca metindc duysakla ka§ı]aıması 8c-
reken sensible yerinde kullanılnıışır. \D, s.237):Dinız (Hayat. ToCK, s.96):G6iey (Manzala. TocK,
s.l37): Göl3ıiç (Adesc, TOCK, s.l]7):Göıerı (Cazibeli. c.zib. TOCK, s,1,10); Gıi'zey (Saye, giilgclik.

TOCK, s,1,15) :lryeı (Oluınlu. gızitif. TOCK, \.löb) : lşçen iÇılı;ın. fuıJ. TOCK, s,l68) : I(ırg,rı
(Kılgı hııJine geçirilebiicn. anıeli, pntik. \'D, s.250)ıOgarı (Mabut, KadjriMutlat. Tann. T()CK, s,l66):

Od?a (Bir işe karştltk olarak verilen aımağan, ınükafaı. TOCK, s. 22,1. YD, s. 2571: Oaey ıCephe. nn-

yüz. ToCK, s.228); Sölmeı (Saider. sıfŞiken, düşmirn sallarını yaıan yiğit. TOCK, s. 262): a-,Uırı (US

talık. müaıet, htuakat. TOCK, s. 299) Ya.lgzn (Serap. TOCK, s. 3l l) : Yaltıı (Parlaklık. T()CK, s.

3ll); ydr€} (cebhe. TOCK, s,332).
Yincleyerck soılıyoı]ım. bugün bu sözcükler]n kaçının anlamıııı biliyoruz'l Çoğunun anlanrlarıırı

bilemediğirniz bu sözcükler. 8tjrünüştc. bizlerde i-abancı sözcük eüisi / duygusu )aralıyor. Anc.ü. söz-

cüğün anlaünü ne olabilir diye sorunca ya da düşününcc. yardüİrcımlz yine Türkçenıiz oluyor,. Kimi söz

cük]ere biftız dikkat ettiğimizdc, anlam açısından düşünmeye başlayınca, siizcüklerin çoğunun kök vc ek

yapısıyla anlaıılaını e]e verdiğini 3iirüyoruz. Bugün. bu sözcüklerin ölçünlü dilde kullanılaınayışlan

nın ıurlıııbilimsel ncdcnlcri nclcrdir'] Şinldi soruyorum. "diizey, yiizey dikey, bükey" derken hiç sıkın-

h çekrniyonu ; "öne}, görey, görkey" de*en şşınyoıuz. Aıcak v.rciikler yine de bizlere tıuııük ge]iyoı

Bu söZcükler. günüİrüzde kul)iurdığımız sözlüklerimizdc ıreden yok'] Yukırnda sorduğum soıumu
yineliyorum: 'tsıgln adlanmııla l soyadlanmıılı yaşayan bu siizcüklıimiz, dilimizje yaşılorlaı mı,
yoksa onhr birer 6lü siizcük mij?" Yı]li,ıtımız nc olınalı? Benzeri sorulafı çoğaltiırak. koııu),u gündeme

taşıyıırıık bcncc hdli haksızlık yaptığrmrz bu sözrükle.i sözlükleıiıııiııc, gcnel dile kazandımıalıyız diyo-

nım / istiyorum. Çünkü biı geıçek var. bu sijzcükler, bize inat ölçüılü dilde viırlıklarııı süıdürüyorlar.

Eğer ölçüntü dilde yaşamadıklaınl hela düşiİıenlerimiz va§a kul]andtğtmız sözcüklere oranla bu söz

cüklerin kıırşımıza çıkiş oranlarını araştırabilirler, Değerlendirmek zor olmiua gerek,
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5. Sonuç
Bugün. burada beni ilgilendircn. "Devrim Sözciiklcri"ni, ıd ve so},a(lı olaral kullanırkcn yaşadığımız

an]amsal bütünlüğü ölçünlü dilde yi§aıama]' lşlmlz. Bu sözcüklcri. özad/so},ad bütiin]üğündc ku]lanllır

kcn ya da duyduğumuzda. anlambilimsel açıdan, tinseJdiJbilim açısından nasıl algılıyoııız'] Bizleıe ırc

ler duyumsatıyorlaı '] "Devİim Stizcük]eri"ne bakıİık Türkçcnin. sözcük ürctme olanaklıırı ve yapısal

hzelItllerı ırt.ındiın nel,r,illelehılıriu).
Dil Devriııi'niıı kazandırdığı bu sözcükleı. kavraınsal ,'ıeıimsel / anlanrsal açıclaı yışadıkJaı / ya-

şattıklıırı soruırlarla. "dili daha çok yeıü ögelein egemen oduğu bir kükiir dili durumuna getirmek

aırıOcılla lapılan ve de ?ıin desıeğini k unmış olqn ulus çapındaki ılili geliştiıme eylemi"niüı]7 ürü

nüdüıler, Dil Devrimi'ni. "rürkçe diişünmek, Türkçeyle yqİımak" açıS]ndan. düşünselanlamda doğ-

ru. dilbilimscl açıdan uygulıınışını da tiimüyle "Devrim Koşul]anna" bığ}ı oluşuy-la ıçıklayabiliıi7, Os-

manlldan 'l'ürkiye Cunıhuriyetine ııkan sürcçle. osn]anlıcadan uzaklaşrp Ttirkçcyc yönelnıek. bugün bi,
Ze. e]eŞtirel anlit,nda kolay göİünebilir, Ancak l930'lu. l940'lı yıllarda kaç clilbilimciıııiz vıııdı? Bugün

kaç dilbilimcimiz var? Sözcük türetip önemrek. salt dilbilimcilerin uğraşı ını oJmalı'l Bu sorulafla süre,

cek taıtrşma. biliınsel devrimle.i ytin]cndireçek Tüfk bilinıadanllannın vıırlığıyla ;ınlam kazanacakhr,

Soııılması geıeken son soı,umuz. bu sözcükicr. dilimizin söz varlığını oluşturuyorlar mı. oiuşfurmu

yorlıır mı? Bu basit sorunun yanııını !e çözümünü hcpimiz biliyoruz. Hcr yerde. hef zaman biıi tanım-

layan'T)evrim §özcükleri"ni, anlıunlıırıyla. seriivenleriyle Türkçc Sözlüklerimizc almalıyız. Bu işlcmin

tarihscl sözlüğün görevi oltiuğunu düşünebilirsiniz. Ancak unutınayalım. bu sözçüklcr bizimle birliktc
yaşaınaya devamcdiyorlar.

Bugü.. çoğunluğu ölçünlü diJde kullanılmayan, yalnlzca ad vc soyadlaİımızda yaşattığımız "Devrim
Sözcükleri", Atatiirk'ün öndcrliğinde gerçekleştirdiğimiı top]umsal dcvrimlerin en ilginç ömeği oltırak

Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kimlik kavgasında, Dii Devriııi'nin başansının öncmli bir göstergcsidil

kısaltrnalar:
TOCK, Türkçecleı Osmınlıca,-a Cep Klayu:u (1935),

THADS,T rkiı,e'rle Halk Ağzından Derleme Siiz.lnğıi (l963 l982).

TKA, Türkçe Kfi Adları (2l\)3)-

TTS, Tanıklar4ı Lıı Taraııvı Si;:,liiğü (]963- 19'7'7 ).

Ka)İıakça:
Aksan. Doğan (l976). nJrı,rlldİ s'd.,ill€ı AnkJra, TDK Yay.
Aksan. n)ğan ( 1982), lrer Yliniiıle Dil l Anı Çi:gileri\le Dilbilinı -1 , Ankaft. TDK Yay.

Aksan, Doğan (l99,1). "Türk Dil Devriminin Kcndine Özgü Yönleri". Uı3ı kıııııılı Dilbilim Açı.ıından Tiirkçenin

Gir,iİrirİı, Ankara. Dil Demeği Ya},. ss ,63 68.

Atabay. Neşe Baya/. Ayla (l990). (drşıhklar Kılavu:u, AnkJra, Bilgi Yayıncvi.

Aloç'ın :jij...ükleri \|963), Anktua. TDK Ya1,.

ALlla}. Besim (l935), Zrrk Rü|ükl?ri ye\-ül Türk Adldİı, istanbu]. Devle! Ballmevi.

Atalürk'ün YOlund,Q'l'ürk Di! D?Viıni (BildiriLer)(.l98l). Ankaft, TDK Yay.

Aysan. Ad!i}e-Tuncay. S - (|991'). Kculın-Erk?k Adld/l .!i;ii/rğr, Ankaft. Doruk Yay.

Baskakov. N. A. (l997), Türk Kiikrnli Rıs So,ı,all.l/,,, (çev. Prof.Dr. S.Kezlmoğlu). Ankiıİa. TDK Yay.

Battal, Aptullah ( l997). löni Mühenna LagalL Ankara. TDK Yay.

Bozyiğit. tssal(1995). Trrk Aılbilinı l}ibli"-ograt'osl, Ankara, Ayylldız Yay.

Clauson. sir G. (]972). A n Eüj-rulo+icıl Didianİln (t Pre:lhirleenlh Cenlu^,Turkish, oxJard Un, Ple$,

Diwni Lngatil Türk Di.,)?i (l972). Ankiıra. TDK Ya},

]] Kami]e imer. Dild? DeğiŞm( w cıllişrn? ü\çıslıiaı] Tiirk Dil Deyrimi, Ankara. TDK. Yay.. 1976. s.3l
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Eren, Hasan (lqrg), 7r],,( Diliniı Etilxtojik Si;.lüğıi, Ankara, Bizim Büro B&İm Evi.
Fnıa.RUrıüü)004l sdürınalaıı tıiLledı VP,lrı/i', i.Lınbul. Yapl Yd).
Gençosmim. K. Zeki (bt 1995?), Milenwın Çocuklüırı İçin Türk İsinleri Söxlıiğır, İstanbul, Tempo Yay.
Geonerri ( l97l). Ankara. TDK.
Lol,man. MuZaI leü , lq /\ü. 50 

' 
ıhn Tuıaful4l lq2J lıJ7J. j\tanbul. Hümüfı Ydy

Cüngördü. Erol ( l992), An0 Çiagileriyk Türk Kişi AdLorı Sislemi, yaylm|?J].miuıüş Yüksek Lisiü]s Tezi. Anka_
ra G2ai Üniversitesi Sosya] Biljmler Enstitüsü lcörmeiim- sarıalağ'dan öğrendim].

Gürbüzsel (l935). s.» Allr:rı, istaıbul. Nümune Matbaası,
Hatiboğlu. Vecihe (i97,1), Tiirkçenin Eklcri, Ankaİa,TDK.
lnld Kılavul Qüfr), Ankitr.]. TDK.
imer, Kamile ( l973),'Tiirt Yaz] DilinĞ Di] Dcwiminin Bi§]arıgıcından l965 YıJı Sonuna Kadiır Özleşme Üzerine

Sayıma Dayanan Bir Araştırma". AÜDT.L*F Tiirk Dili ve Rl. Arğ. Ens, Ir7kl/oji D./8al, (ci]İV. ].sayı). ss.l75 lq].
İmer. Kamile (l9?6). Dil.ü Değişıne ve Gelişnıe Açısınülan Tiirk Dil Devrimi, Ankiıra,TDK Yay.
imer. Kamile ( l98l ). "Dil Değişmesinde Toplum\al \ e K u hurel Fıienlen n Önem|' . Aıariirk'ün Yolunda Türk

Dil Deviüni / Bildiriler , sS.59 69, A^kara. TDK Yay.
imer. Kamile (l994), "Toplumbi]iın Kavramlan lştğında Türk Dil Dcvriminin Değerlendirilmesi". Ulgılaııalı

Dilbilin Açısınılan-l'ürlqenin Görünümü, sS.15 E7, Ank -a. DiI Demeği Yay.
Kiı]-.tüa}. Nomddİ Rıhmi. f,ı:ııı.ı fıı rJcri i.ıanbul. Maifıl MJıbi,i§l. lqa5.
Korkmlz, Zeynep (]963). Türk Dilinin'I'urihi Akışı lçiıde Ataıürk ı,e Dil Deü,rini, Ankaft. AÜDTCF Ya}.
Korkmitz. iaeynep (l972), "Dilde DoğalGelişme Vc Devnm Açısından Türk Di] Iıevrimü", AÜDTCF Türk Dl-

li ve Ed. Aİ,r§. Ens, Irİk)kii Dergisi, (c\ll|v,l.sayı), ss.97 l 14.

Kuıalml). OrhJn C |)ü]L lür\\c Ki,i 
^Illaı 

ı, i.tanbuı. Kzu-abudun Yuy.
Kuttu. Şeınscı1in ( 1969). 'I'ürkç,e Kadın ve Erkek Adldl,,, Ankara. TDK Yay.
Locompte.Güney ( l980), "Ruhsa] Di]bilin". 

'llrilim 
ve Dilbilgisi Konuşınakİ|, Ank,u-a,. TDK Yay. ss.l49 156,

t vend. Aga}t sım (|912\.Türk Diliııle Gelişnı? ft SaüleLeşıne Evrekrl Ankara, ']'DKYay.

Mcninski. Franciscus (2000),'I'hesdurus Lingınrum 
'rienıaliuün 

k\iL,,n,l,:.\,]l. inde\ der türkischen wöner),

çev.: Mehmeı Ölmez. isıımbul. Simurg Yay.
Nişaıy;ıı. Sevıın (2002), Si;.jerin Soluğu.ü ' Ç',ıg,L\ Turtç,nin Enn,l,UüA S;,.lüırüi. irtanbu], Adam Yay.
osııınlıcaılın Ti)rkçeye Siiı Karşılıkları Toran.l rerEİi / // (la]4). isLnbul, Türk DitiTedkik Ccm.Yay.
Özmen. Mehmct (2000). "Di] I)evrimi sonrasl Ad ve soyadlanmu". rr Liik Bilgisi Aroştırnaları (A?ah St

Iıvend Halırtı I;1'l,,ısı Il), (vo].24,{I), l07 l l7.
Özel. sevgi (l977). 7i;rt ile TürkÇesifule kicükTüreone V BileŞlirme, Ankİa,TDK.
Özön. Nijaü (19t]5), D/l 1(l1avı:ı, istaıbul. Arkın Kitabevi.
Ö7yetgin Melek (2005), "Türk Ad Bilimine Mir]zf me|er . Kııjbu'l.i,lr,ıL lı tll.iİl'ıIrİ.lit'te Kişi Adlan". or

ı,ı Zıın"n Tuı t Dlt ıt Knltnrü İ':erine İn.cl.ünplcı. )5l 265. İ.üanbul. Örüken \ J)
Püsküllüoğlu, Ali (l9t6) , ()zTiirkçe Siizciikler ve Terinler Si;.lüğü, A.f,kala. Nokta Yay.
nisküllüoğlu. Ali (2000). Arkadaş Türke k;.LüL Ankiıra. Arkad2§ Yayünevi,
Pü.kı]llüj^Plu. Ali l2mı l, \fcil,ı) (;,.ıüL Adlan So:1üEü. i,liıntul. Öıgür \ a1.

Rasonyi. L. (l964). "Türk Özel Adlannln Kir\n3klffI", Ank3ra. 
^l]Dl« 

TnrL,,üUJi DeryıJi, (sayı:l).7l ]0].
Sal<aoğlu. Saim (l979). "Türkçedc Soyadlan". Ankaji. Aıaıurl Ünıv,rıııt,ı F,lehııat Fukülıcsi Arıqınıw

Dergisi, (A. Cafcrtığlu Öıel Sa:,ısı) (sayü : l ]. farikü] : 2 ), 375,122,
sakaoğlu. Saim (200l). Irr.{ Adül'll)ri-1-, Ankara, TDK.
Sevinçli. Efdal (J979), "(izelBirDı]l: Çepni Dili", Di;neneç, (S^yl:21), 4-8,
'l'ıınıklarııla Taraııa kj.tüğü (I v| )( 1963 1977), Ankara, TDK Yay.
Tiı},çedcn n,ıru,nlı,,ıı,ı Cep (ı/.ıı ıı, , l9.1> ı. İ,ıanbul, tDK Y"y
Tinke Sö.lük QUJ'J, Ankafa. TDK Yay.
Türkiıede HaLk Ağınılan DerlefiE Sö.lüğü (I x|D, ( 1963 1982). Ankiua, TDK Yay.
Tırt ftlıL,niınirAllubctik t|lPlon R?hboI tJa ' 

\|99 ' ). l.iılı 1_2l, itıanbul
Uraz. Munt (l935). rüri Ad"İı, istaİbul, Yeni Şark Bitik evi.
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Vaİdaİ, Berkc (Yön.) (i98q, Dilbilin l,e Dilbil81si Terinleri Sij..lüğü, A^kiu-a, TDK Yay
Yazm Klavuau (2ün). Ankara. Dil Dcmeği,
Yücel. Hasan Alj (l9]6), Franıa'ıla K|ilrür lşlerı, İsranbul. Devleı Boımevi.
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