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DİLDEKİ vABANCILAşMA AçISINDAN iri noı,rı.ı KAHRAMANI:
siIrRuz BEy vE EFRUz BEy

Aıi SöZER 1

!'rom The Lingusitic Degeneration Point of View The Characters: Named Bihruz B€y And Efruz Bey
Abslzct: In this Study, ı]re ljnguistic properties of two chaftctcrs in the novels named Ardbd seüüsl by Re.a

izade tkreıı and A§rradeleı by Ömer Seyfetıin were seffcheül. Bihruz Bey in Araba Sevdasİ and EfİuZ Bey in Asil
zadclcr were compared by examining ücir ]anguage using,'[heir language using also li8htened discussions in both
T2urzimaı and II Meşrutiye! pefiods. The Frcnch words used by Bihruz Be} and Eiuz Bey'üi ideas aboul Ycni Lisan
were dweh on.

Key worüi lnan words. language contacts. Tanzimat. Ariba ScvdiLsı.

1. Giriş
Dilde yabaıcılaşma. topJumJaın değişim süreçlerinde öne çıkan öze]liklerdcn biıidir, Türkçe, tarih

boyunca çşitii süreçlerden geçmiş ve Türklerin gdç etmeleri ve medeniyet değiştirmelerinden büyük ö1-

çüde etkilenmiştiı.
l l. yüzyılda toplu halde islamiycti kabul eien Türkler. g(rebelikten yerleşik hayata gqjiş siirecini de

başlatmışlıırdır. Yeni bir medcniyete girerken ve yeni bir coğnfyaya yerleşirkcn Türk kültiirü de geliş
rek değişmiştir. Kültürün önemli bir öğesi olan dil de bu değişinden en çok etkilenenlerdendır. İslam'ın
kabulünden sonnı ilk çağlarda Türkçe. Kur'ıın dili Aral4a ve o dönemin yaygın edebi dili Fanjça ile iliş-
kiyi belirii dengede tutmayl bir ölçüde başarmıştlf. Bu dönemde islami terimlerin Türkçe'ye giıişi görül-
mektedir, 14. yüzyıldan itibarcn ise özenti sonucu giftikçe ağdalı bir duruma bürünen Türkçc, osmeuı-
lI'nln ) tklll)lni] kadır bu iizelIiğini \üfdürmü)nir.

Türk edebiyal tarihi boyunca, dilde yabancılaşmad;ur haueketle eserlerini oluşturaı, dilini vc kahra-
manlanru bu ölçüde kurgulayan yiü.arlala l)ek rastlanmamaktadır. Sadae divan edebiyatında şiirleıi sa
de bir dille söylemeyi amaçlayauı ve bu yolda şiir]er söyleyen Tiirki,i Basiı ,lnmı temsilcileri görülmek
tedir, (Banarlıi l987.621-622ıÖksüz:l95,9-l0) Yine geleneksel'türk tiyatrosu O a qununclave gö|-

ge oyun[ Haciyat ile Kal.]8ö:'de, tenj ,uılarna. anlamazlıktan geJme, anlamadan anlamış görünme, söZ
uydurma. söz açma gibi konuşma üretmek ve nükte (esprit) olanağı sağlamak aınacıyla yapılıuı dil oyun
lannı (Türkmen:l99l, 82); Türkçeyi hep kendi geldikleri yeıin ağzıyla konuşıuı,bı lehçe, şive ve ağız
özelliklerinden faydalanarak güldürüyü amaçlayırn ve yer yer yabaıcı sözcükleIle çağnştm yoluyla alay
eden özçllikleri bir dil eleştirisi saymak oldukça zordur. Niıekim. İ\tınbul'Ju oynatılıur ,(aıogü'de Ana
dolu ağızliür güidürü öğesio]urken, Anadolu'da oynatülan K.ıragöz'de ise oynatılan yerin ağzı olağan ka-
bul edilmekte, ömeğin istanbul ağzı bununla ka§ıthk yarattığı için güldürücü duruma düşmektedir.
(Andi1967,27,1) ü

l Hanan Üniversitesi. Arş, Gör
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Öz.et: Bu çalışmada, dildeki yabanctlaşmayı oülaya koyan iki rcıman kzürıırarı üzcr]nde durulacaitıL Sözkonu
su kiürirnanlaf Recaiiııde Ekrem'in A/dkr .ı,lıiı'ndatl Bihnrı Beü ve Önıer Seütettın'in Açilapdeler'lndekl Ef-
rıa Be]"dir. Bu ka]ıramanlaİ. dil aj/,üjllikleriyle Tanzimat dönemindeki aliıftiın8ala§mayı ve IL Meşrutiyet öncesinde
ki dil taİtşmalan sonfirsındiüi eğilim]cri yansltmaktadır, BiİJ.lri Be!'in a§ın biçimde ku]]andığı Frarrçl..z kelimeler
ve EJiuı Bel'in Yeni Liuıı an]ayüşı çerçevcsindc _üeni litn'a ka§l düşünceleri eleşıinıesinln incelenmesi, bu ça]ış-
manın esasın, oluŞturmaktadır,

Anahtar sözciikler: Ödünç kelime, dil ilişkiIeri, Ttuızimat. Araba Sevdası.
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Tüüızimat diinemine gelindiğindc isc giveteciliğin başlıunası ve sanaln halka indiıilmesi gibi iuılayış-

lar dil üzerine ve di]deki yabancılaşma üzerine düşüncelerin yoğunlaşmasını sağ]amıştlr. Bu dönemde çe-

şitli basın orgiı,ılannda dilde sadeleşınc ınerkezli tartışııalara vc bu konuda düşünceleıin açıklırnmasıra

sık sık üst]anmaİtadır. (Öksüz ı995: l3 ],1- 15- l6. . . ) Bu taltlşmal,ır ve top]umun yeni bir uygaılığa yö

nelmiş olması, diidc yabaıcı]a§ma tjğcsinin edebi eserlere yansıınasıyla sonuçııJnınış, özelJikle eskiyi sa-

vunan tipier veya alafrıurga rtıman küramaı]ıırının yazarlar tarafındaır yaralılması ile ııınuçlınm ıştır. İlk

akla gelenler Aimeı Mth.]t [feüüli'nit1 Fcl(tun Be\'i, Rectıi;rıde Ekrem'in Bihrı:. Bıı"i, i)ntr ScıJcı

tiı'in Effua Be ,-'i ı,e Hiisel,in Rahnıi'nin Mefııün'udur. (Paflafi l984:27l: Monın l998: 68-69)

Doğan Aksan dil]e topluıİ vc kü]tü. ilişkisi çerçcvcsinde şunları siiylcmeküedir: Bir ulusun yaşayış

biçimi. inıınçları, gclenekleri. dünya gijrüşü. çeşitli nitelikleri ıc hatta tarih boyunca bu toplumda meyda-

na gelen çeşitli o]aylar üzcinde hlçbir bilgiıniz olmasa. yalnızca dilbilim incelemeleriyle bu konuda bilgi

elde cdcbiliriz, Ömeğin Tınzimat ya da 2. Dünya savaşı sıralanna aİ - ister bir gazete ya7ıSı. istcr bir sa

nat ürünü olsun - uzunca bir paİça, bu diincüıılcrde Türklerin hangi dış etkiler alında buluürduğunu. han-

gi soıunlaıın. hangi eğiliıılcrin toplumda canlı dufumda olduğunu belli cdccektir. (Aksaı: l998. 65) Yu
kaıdtüi düşüncclerden hareketle dil clcştirisi çerçevesinde kurgulan]nış esellel vc cscrlerin küraııırnla-
rı bizi o dönem hakkında bilgiJcndirmek açısından oldukça yararlıdırlar, Aysu Erden. kısa ii}'küde işlev

sel vc dilbilgisel biJeşenler noktıı_ıırda şunJan söyler: Bir kısa öykünün oluşunrunu etki]eyen vc aşamalı

olarak bir ııraya gclen bilelenleri !e iiyküde (ruşturduklafı düzlcmicri Haynes. strısıyla şu şekilde açık-

lamaktadır:

l. Düşiinsel düzlemi Yazarın deneyim ve birikinıleriylc beJirlenir. Okuyucu ya da aıaştınnacü ijy

küdeki olayları vc duruııılan yazaın eğiliııılcri aç]sündan sınıflandırr ve değerlendirir.

2. Durum bağlaml ve düzlemi: Öyküde yer alan olaylann \e etkilcndiği çeV.e ve durum i'aktör

lcrini içerir. Bu faküörler iki ü.lüdür:
a) Öykünün oluşturulnasına ncclcır olaır öykü dışı faltörlcr.
b) Öykünün içindcki olaylann orta}-a çlkırrasına neden olan ve on]ar,ın gidişini etkileyen duııımsal

faktiirlcr: Buırlal. kontı. mekan. kişilcrin toplumsal ı,e birbiriyle oIan iIişkileıi. birbirlerine kıirşı olan tu

tumlan. öykü içindc birbirlcriyle sürdürdük]cı,i ileti§imin niteliği vc biçimiyle iIgili fakttjrlerdir. (Erden

2002: 19-20)

Bütün bunlardan harckelle Rectizadc Ekrcm'iır ,4rrıöı Seldası'ndaki Bürı;8ıı,ıc Önıer Seltet-

tin'in A-ıitaleler'indeki Efru- Bcı adlı küran].u]l.!rın öne çıkan dilsel clcştiıi iige]e.i ile bizc hiüngi ola

nıılIıırı sundukları ve yazarlann bu ıiplcr dolayısıyla bizlere ııılatmak istediklerinin ncler o]duğu araştürı-

lacakır. İlk önce yayımlanış itibarlyle ve içediği dijncm itibariyle Arabrı ScrTlası'ndan başlıyoıuz.

2. Dil§el (lgeleri ile iki Roman Kıüramanı
2.1. llihruz Re1

l870'li yılJiırın İstanbul hayatının bir yüzünü yansltiın Aıdlr.] ,Ser,./.ı.rı yüut Blirı; Beı"ıı Aşıiiğı ad-

lı romirn ile eclcbiyatımız yeni bir tip kazanır: Biiüı,ı]7 Bey.

Tan7i,İat edebiyatının üzcrinde durduğu öneıııli sosyal soıunlirrdıur biri olan batülılaşmüıün yanlış a]

gıluıması. bunun sosyal hayatta bilinçsizcc uygulanması ve keırcli değer yargılıırımızın bir kenııra itilmc-
.ı ıcnıı. hu romııılı i,.lcni)or.

Bihıuz Bey, Fnnsızca okumi*, 'Bonjur!. Bonsuvırr|. Vuzallc biyen?' (Günaydıı|, Iyi akşaıılıır|, Na,

sılsınız?) demek için Bcytığiu'nda adıııı ıuamak. Türkçe lakırdı edcrken araya llransızca sözciikler kaı
ınak, koltuğunun altında roırran L4ımak. Türkçeyi edcbiyatsıZ. kaba bir dil sal,aıak,bu dilin cahili olmak

la övünen bir tiptir, (Pariaır: 198,1. 265) O dönemin modaya iizcncn ve i1,1 bir eğitim almam]ş tiplelin-

den o]an Bihİuz Bey'in (Moran l998: 57) kullandığı dil, Fransızca sözcük]cr açrSından yoğunluk göste

32
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rir. Bu romıur kıüramanının dilindeki Fiansızca ögeleri şilyle sırıılayabiliriz:
2.1.1. Tamaınıyla Fran§ızca Cünı]eler
Özel]ikle Fransızıa diyalogleır çeçevesiniie yoğunlaş:ın bu tiir cümleler, belirli kalıplann dışına çık-

mıuıaltadır, Bunları, ileri derece Fransızca bilmediği vurgulanan kahJamirn. özenti sonucu kul]iınmaİta
dır, Aşağıda ömekler bu cümlelerin çeşit]i yönlcıi vansıtıcıık şekilde seçilerck verilmiştir. Ömekler Seyit
Kemal Karaalioğlu ıırafından hazırlanaırııİ yayımlanan Ara6o .leyda.rl'ndan alınmıştr, (R«:aizade Ek
rem:l985)

Dö ktl amur ı,ule vu kti jti parl? Vu saıe bien kil ıa kıınur dö la patri, lamur filv-a\,Iamur maıernel,
Lamur dli proşen,lumur propr kımur dö sua.. sö xın dezamur dö difera l ruütür. Dö kel wle vu ld nu par-
iıloı2 (Aşkın hangi çcşidinden bahsetmek istiyonunuz? Malum ya aşkın çeşitleri vardır: Vatan aşkı, ev
lat aşkı, ana aşkı, ana aşkı. hemcins a5kı, izzeti nctls düşkünlüğü. insanın kendi nefsine olaı aşkı, Bunl.ır
hep ayn şeyleıdir. Hıuıgisinden bahsedclim) (s. 47)

Tu le poet sonfu! (tsitiin şairler dclidir.) (s.63)
ı(el ııfun /iı,r./ (Ne bcrbat kitap!) (s, 66)
KeL tlrtıl dö langaj! (Ne acayip dil|) (s. 66)
Kel beti:? Kel skındal il ıı srı/ (Ne budalalık| Büttin bunla.. ne rezalet!) (s. 69)
? l. 2. Frarısızta Siizciiklerin Yoğun Olduğu Cünıleler
Ozellik]e F'ıansızca isim ve sıfatlann yoğun olıuıık kullıınıldığı ve Tükçc çah üzerine kurulmuş cüm-

Jeler de Bihruz Bey'in dikkat çekcn iizelliklerindendiı,.
"... erıesi giinü heınen joıdın püblik'e şitab ile ddhil ye hariciııi muayeııe ederek buranın pek ala.

mod ıe hususs|:le kıuli ar7.usu veçhile ar|-ı 7.iı-nete pekİayurabl bir promenaıl mıfuılli olacağou anta
},ıL](:.] ekipaj'fu1 birtlz clııha s s veımek. . ." (s. 19)

"- Tre şik!
- Tre z-elegant!
- Monşef kimin bu lando?
- I ıındo r- u t a nıı, am aılım..
- E la hbnn?
- Blond'u tanııac-ağun gibi." 6.22)
" Ne nıüıwsebeı?._ KoıJık)ı-ü gibi burjuva bir kııtiyecle bu derece şık bir ekipaj butunıun... Ne mti

rasebet?... Oraı]a ııLıınlar hep ıııılunı. Bhıdıı lanırım- demesi ıle ağı7... Tanısaydı öyle nıi ılururdu?..
Oh! Kel bole diyin! Siirtu kel gu ekselan! Beniıü1 ekipaj'o ne kıılar diklııtli bakıyorılu!..." (s.23)

"Ne kAd r poetik bir bote!. Ya o konvenasyonun güzelliği! Miruır terestr, o gkL, İüarler, he bel
komparezon pur ön pEti lak, se tre joli! İngilıeı e pırlunaıı ıJıı gi: cl. .. Benin iç in ön pö lro flalan, me
sa nö fe rien. Çiçeği pek güç aksepte etti. Tabii, l»le birjün penon için sa va bien, sa ne ki} dö lı pü-
dör, se dö lüü kandijr!" (.s.31)

2.1. 3. Birleşik Fiiller
TiirkÇedeki el, rıl ve ler- gibi yardımcı Iillcrdcn yırrıırlıınarak Fransızca bir isimle birleştirerek bir-

leşik eylemler yoğun biçimde kullanılmışır. Bu kullanımda Türkçe yardımcı eylemleıin bu tür yapılar
için oldukça kolaylık sağladığınü gijz önünde bulundumak gerckir.

"Çiçeği pek güç üsepte ellı'. " (s. 3,1)

" Her ne kadar ba.l taLaıılar kültive etıirmese dt..." (S.57')

"... en sevimli işLerinılen birini olmire ederek kendimi kandırdın ki.,." (s.6J)
". -. biıat çakıriniz bile o miielliflere itaatli bir süje olmık hizmeıini ifıı edebitir olılun!" (s. @)
" Bunların hepst beni aldatmal-a kınkur ehniyorlar mı idi? " (s. 61)
"Teylrih takımun gelince ta başnn gt)züne llişe "Tarih i kııh,.. der kurb-i Çaınlıcai sagir"

]3



ibaresinılen (Çamlıca) laf|.ı m nasebeti.-Ie enterese obrulk istedi." (s.66)

" . , . kelinenin Vasıf şair tarafin7ın fabike edilmiş ,-ahut ( gah) olacak iken ,ı,anlış basılmış

olduğunu. - ." (s. 67'1

" Hatbuki bel-efendi,-e kimsenin paıol verrliği yoiır. " G, l02)
" Bihruz hey o kaılar tuşe oau ki hemen lğla»atık gibi oldu." (s- 107J

2.1. 4. İ§imler
Bir dile bt4ka bir dilden giren kelimelcr içcrisinde ilk sırıyı alaı isimlerdir. Bihruz Bey'de dc Fran

sızca isimler oldukça yoğundur. Bu sözcüklerin biİçoğunun Türkçe ka!ı]üklan var olmasına ıağman

FranSızcalannın ku]lanılmış olması dikkat çekicidir.
" Ah! O moıııan (ü oüııenı )'du ne kaılar örö, ne kıdır malErö iılim." (s, 5'7)

"Bu47a btj,,-le eLektriğe beıızel,en pasyonlar lwkkındı şek ve şüphe eımeıeceğim!" (s. (fl)

"O zaman bu mektubtı bir gizel poei ve,-ıı bl kuplı LeJIehııe,"i diişüntlü-" (s.62)

"...Vasıf ismlnde biisi şOnsonetıe epe\ce meşhur olınuş ise ıle bunun y-azdığı şe1,Ierin ıle ekseri

komik nevinı]en-. -" (s. 64)
"Demek ki kartiyemiz. eskiden beri nobt bir kartiye imiş ki ştıirlerin deskipsiyonlarına ko,dar

geçmiş, brovo- -." (s.68\
"Salı al<şaını Miis,ı,ö PiJ,er'in ietirüliği kilabın içindeki şevkengiz, inajları\ tenaŞa\n,don sonra""'

G, 75)
'İçinılekt konplimanları, saıılimanlorı bir ılııha gljımck iledL . ." (s. 81)

"O fanEr ıle acaba dtığru haber verir mi?" (s. 182)

2.1. 5. Sıfadar
isimlcrden sonra yoğun bir biçimde kullanlan yabıuıcı söZcükler sılatlardır. Bu sılatjarla nitelcnen

isimler, Türkçe ),apının dışına çıkmazJar.
" Kalıkjyi gibi buiuva bir karliyede bu derece şık bir ekipaj bulunsıı.,." (s. 23)

"Sokak Süpürgesi" Jilan gibi inyobl lakırılılırı da şiiı,e sokınak, hem cLe bunu bir kadına Lıırşı

sii1-Iemek ne kadıır bcııağılıt!.., " §. 6,1)

"Demek ki kıırıiyenıi:, eskileı beri nobl bir kaniye lızlş,.. " (s. 68)

" - -. yalnız iki kuplesini diğer bir parİiime kağıdı yazılı. . ." (s,'7 |,12)
" Burada promenıi lerlei var. kıınğtı giılersek bahçerle mi geı.ingüin l " (s. l92)

2.2. Efruz Bey
ömer Seyfettin'in daha Büru Ber'in adından başla},arai yarattığı tip olan EJiı; Be_r (Parlaır:l98,1,

211). ,-eni lisdn anlayüşı çerçcvcsinde oluşturulmuş ve bu yönde kurguliürmüştır. Yedi bdlijmden oluŞan

ve Ömer Seyfettin'in io nte:i Ronıaıı (Ömer Seyfettin:1982. 5) şeklinde tan]mladığü eserde. her kilümde

lL Meşrutiyet öncesindeki düşünceler ironik biçimde ele alınıyor, Eserin Bilgı Bıctıjı'nda adlı bölümün-

de di1 konusunda düşünceler ortaya konuluyor- Bihruz Beı'e gi\rc kullandığı dii yerine. dil hakkındaki

düşünceleri i]e öne çıkan 
'rı; 

Be_r'in dikkat çekici ),önlcri aşağrda maddeleı halindc sııalanmıştır,

2.2. l. Türkçedeki Arapça-Far§g Ye Fransızca ogeler
İronik bir tip olıın Efıuz Bey'in söylemleri de bu bağlamda ele alınmalı ve bu açıdan bıkıırıık değer

lendirilmclidir. Buna göıe kaluamanımızın savunuyor gibi göründüğü iigeler aslrnda. elcştirdiği ögeler-

dir, Böylece. biriı,. da abaltaİ.ü savun,İasl ve sückli düşünce değiştimesi o noktadaki eksikiikleIi gös-

termck içindir.
Türkçcye giren Aıapça-Farsça ve Frıursızca ögeler üzerindc düşünceleri şöyledir (Ömckler, "Asılza-

ler, İnkılap ve Aka Yay,. l982". künyeli eseıden alınmıştil)i
" Ah krkib-i wsrt, |,asl-ü ıerkibileı, Arupça ve Acenıce uğIar, etlatlar, o güz,eLinı cem' i mükesser

kaitkleri hep t:icos ha? BtiLesi ı>lnız! Yeıi lisııcılar işin kola,,ına gimak isteıen, birtaküı ıembel ca
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hillerrJir. Bir şeı- öğrenmeslnLer, ku\.lktan lur-attan öğrendikteriJ,k iktifa etsinler!..," (,s. l08\
"Yine eyyela leni lis{üncülar&ın ayrılı,-orılu. "Onlar her ne kıdar şimd|ıe kadar llsanıı g|rmiş

Arııpça, Acemce Frenkçe kelimeLeriıı ipkısını ıarafiarlar ise de'I'ürk hurfınin haricinıleki ecnebi kıı-
ideleri kabul etnıiı,cırlar. Mitli Türk fuırfinin tıınuımi!-etini isti\orklr. Halbuki bu da bir c:ihetten b.ısit,
çiLik sayılır." diı-ordu. Onun Jikrint:e Arapç.ı, Aceınce F'rcnkçe, Almanca, Rumca, Iııtince lisanların
dan mürekkep bir lisan tılmalıl,dı. Ecdııılımı7 Artıpça, Aı,tmc:e kaideleri çok kullanmışlarc]ı. Her ııe kı-
dar buıılar konuşulan l|sıınu geçmeınişse de hük met şiıııdiden sıınra gar-ret ederek ahaliyi cebrede-
rek pekala geçirebilirdi. Fakııı bu Arapça, Acemce kaideLü Ttirkçe kelimelerde de ku[lanılnalıytlı.
Meselı "evimiı kapısı" denecek ıerrle Farisi kıiılesiıLe "kapıyı evim" denilme[iı-cli." (s. 1|3)

Dilc yabancı ögeleıin girişini aşın şckiJde savunaı fu: ae_r, ilişki içerisindc bulunduğumuz büttin
dillere kapıyı sonuna kadar açiır. Yeni lisancı]ann meşhur dört mıddesini değiştirerek kendi düşüncesine
uyar]aI:

|.Türlçe, esasen Arapçıı, Acemcı, Frcnkçe, Almanca, kıtiıce, Rumc:a miirekkeptir. Diğer lisanlar-
dın keline aLabilir.
2.Türl<ç,e aslen T|irkçe oLünlı|on bütün ecnebi kelineler kendi nilli gruıııer kıicltlerine tabidir.
3. Arapça, Aı:emce Frenk4e, Almanca llah.. terkip «m kaileleri aslen Tiirkçe tıldn kelimeLerde de
kulLanılır: ınisal :

Elmıısünül kanm - kanmın elmrıslan
Alan lüJrmız]- Kırmıı ol4r
l,e vaife üi me biraderler- Biraılerlırimin vqifelei...

4. ... Ecnebi edaıların hepsi, bilhassa Farisi " ,-a-,-ı ülispel" 'I'üıkçe keliınelcrde kulLanılır pek gizel
ı,ani 1-ı,ni sıfatlar teşkil. Mi.ıal "hayoi, exeli, edebt.-." gibi "güzelt, çirkini, diki, inişi, yokuşi'' de
nilir - Eski Lisanla "Zira|, mimaıi, irjani terakkiyar-i ameliyemiz gayi kürbil-i redd-i inkafür." de-

mek nıiirel,,keptir- Aııııı a7 ııi,ireklıpıir. 'l'iirkç-e kelimlerle rle bu nıiirckkeptiği muhaJ,:ızı edebiliriı.
"Ekini, ypıt, bilği ilerlemeiyü-ı yiiksekiyemiz galn kabili lok demek ve reddetmekliy''
(s.l l3 l l4)
"Yaşayende ılaı tebeddül ederesf' (Ağaç ıaşken eğilirl G, ] l 5)

"Senboliıniya, kJısike-i eskğan ıe sairun pek kaıma kanşıhyeti hıikukıde ve hhavan eder,"
(s. ll5)
2.2. 2. Eski Türkçe ve (}üniimiiz Türkçesi Hakkındaki Giiriişler
Yukiu,ıda, dildc yabıırıcı kelime]erin ve kura]ların yaygınlaşması halinde ne gibibiıdurumla karşı kıır-

şıya kalacağıııızı abartarak bizc göstcnİeye çaılşan [fnız Bey, tasfiyecilik (sadclcştirmc) ııraftıırı da de

ğildir. Bu da onuı reıl llsoıcı olıışuyla açıklanabi]ir. Eski Türkçedeki kclimelerin diriltilmesi, diğe.Türk
lehçelerinden sözcük iılnmas1 ve veni sozcükler tüıJtilmesi konusuı]da da görüŞleİi aşağıda Sılalanmlşür:

"(orta Asya'I'irklerine hitaben) Ası[Türkler sii.lerslniı _ Türki|-e Tiirkleri Tiirk değiklir. Dejeneredir-
[er. Ri: medeniyeti sizden akıcağq. Hepinı| Taıır okıcağı:. Ka:,gıın'da Orenburg'da çıkan alimlerin bir
ıanesi bizde ,-etişebilnıiş m[? H.ütlül ruiarın terakkisi bile siziıı ı-üziinkdenılir." rlerdi. (.s. l0l 1021

" Lisaın, hdtıa kıınuşnu lisanuuı ne kaılır Aralıço, Acemle, I renl«,:e keLimeler giımişse hepsi alma-
lıyılı - '|iir kçesi olmaıarı, Taıarcadın, Moğıılcalııı alınıp Türkçe kıhikalarta (eklerle) birleştiıilneli\-li.
MestLe gecele tiin, merkebe bingeç cleıilmeli;-di. E|iuz Bey lahiktılarla ı,iizlen:e kelime uydurmuşıu."
(s. l09)

" Halbuki ne kııuıtları vattlır, ne tle uç:kııç,kırı, . .

- Ne efenıJin, ne?
Uçkuç...

- Uçkuç ne?
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- Tay,ıarenin Türkçesi." (s. 110)

"Eğilıli, kürsüniin yanıntltı bir grubun konuşıruısına dikknı etti. Pek latiİti:

- İskacı itgan nığay?
Tungır giz garcuılı ge z.,

- l|4inkır ıa5 gum,ııa/..-a ninküü.üüi-

- Allbik kişinin tura kütardilar -

- Tışkı çıkılgım.
Tukima birsayı nodon birla lüaletinı." (S, 1lLlIl\

- " Kuı itargam, kut iıar1am,, (tebik ederim)" (s. 1l]\
Bunlann dışınü Efruz Bey. yapay bir lisandaı söz açar. Sözlüklere bakarak kelime dağarcığımızın

oldukça genişleyrceğini söylel istanbul TüIkeSi konusuna değinir,

3. Sonuç
Araştrırnalanmız sonrasında iki roman kzüramanı haİkında şunlan söyleyebilirz:

l. Bihruz Bey'in alafrangırlışması çerçevesinde yoğun biçimde dilimiıre Fransız roz-

cük girdiği görülmektedir. Bu sözcüklelin bif çoğu iizcnti dolayıslyla dilirnize gir-

miştir. Bu özentiyi dc modaya bağlamak çok da zor değildir,

2. Bihruz Bey'in kullandığı ve bütünüyle Fıansızca olan kelimelcr belirli kalıpla-

n geçmemektcdil Bu da onun okuduğu romanlardan berber, teraihane vc lokanta

gibi yerlerde öSendiği cümleleri konuşmısından kaynaklauımaktadıı.

3. İsimlerde, sıfılarda ve yardümcı eylemlerle kuıulan birleşik eylemlerde Frans]zca

sözciikler yoğunl4maktadır, Tiirkçede yaygün biçimde kullanıJan kelimeleı 1cnne
bile Fran§ızca olanlar tercih edilir olmuştur.

4. Kendi dilini iyi bilmeyen bt tip olan Bihıuz Bey için Fraısızca kelimeleri kullaı-
mak koJaylaşmaktadır. Bu yüzden dilde yabancılaşmaya ka§ı güçlü bir dil bilin
cinin gerekliliği dikkati çekmektedir.

5. Bihruz Bey'in kullandlğı sözcük]er ve bu sözcüklerin yoğunluğu Tanzimat döne-

minde meydıına gelen dildeki yabancılaşmaya kanıt olacak niteliktedir.

6. Bihruz Bey'e göre daha farklı kurgulanmüş bir tip olan Efruz Bey, dil hakkındaki
görüşleriyle öne çıkmaktadır. Yabancı dillerden Eski Türkçeye, Türk Lehçelerinden

söZcük tıiretmeye kadar birçok alıuıda söz söylemesi o dönem haİkında bize bilgi

vermektedir.

7. Ömer Seyfenin'in yeni lisanı savunması. yaıattığı karaktclin de bu yönde olması

nı sağlamıştır. Böyiece Efruz Bey, dilkonusunda söyJemek istediklerini yeni lisan

anlayışını merkez alarak söylemcktedir. Diğer bir ifadeyle, yeni Jisaı dışındaki bü-

tün an]ayışlart ironik bir biçimde eleştiren. alaya alan Efruz Bey yeni lisaıa güçlü

bil.emin hazırlamaktadır.
8. Efruz Bey, hiçbir anlamı olmayan uydurma cümlc]erle, "ileri gidildiği ıakı}irde di,

l inıiz baj,|le olacaküır", düşüncesini güçlendirmektedir.
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