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Sevgili Okurlar,
Merhaba! Zaman zaman bu köşede sizlerle dil 
konularını ele alıp, genel çerçeveli, kısa, açık ve 
anlaşılır açıklamalar yapacağız. Bilimsel terimlere 
ve açıklamalara boğmadan sizlerle söyleşeceğiz. 

Gözümüze çarpan kimi sorunlu dilsel birimleri tartışıp çözüm 
önerilerinde bulunacağız. 
Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, dil anlamlı birimler dizgesidir. 
Bu dizge, tarihsel süreçte belirlenip uzlaşılmış özelliklere 
göre işler; dilsel biçimlenmeler de ayrıca gereksinmeler 
ve etkilenmeler doğrultusunda gerçekleşir. Ancak bu 
değişimler kamuca benimsendiğinde dilin çevrimine 
girmekte, örneğin, sözlüksel düzeydeyse, genel sözlüklerde 
(sözcük: deyim, terim vb olarak) yer almaktadır. O nedenle 
dilin dizgesini oluşturan özelliklerin kesin, değişmez kurallar 
olarak görülmemesi gerekir. Kim değişmeler çok kısa süre 
içinde gerçekleşirken (Örn. Türkiye’de 8 yıllık kesintisiz 
eğitime geçilirken ilkokul sözcüğü yasal düzenlemelere 
uygun olarak kullanımdan kaldırılmış, yerine ilköğretim 
okulu sözü yerleştirilmişti. 2012 yılında eğitimde değişikliğe 

Dilciler uyarı görevini yerine getirmeli
Yusuf Çotuksöken

Sıklıkla kullanılan 
“Atıyorum” sözü, 
dile katkıda 
bulunuyor mu? 
Yazılı ve sözlü 
ürünlerde, 
söylemlerde ad 
tamlamalarındaki 
düşüme (ek yitimi, 
tamlanan ekinin 
düşmesi) üzerine 
dikkat!

gidilip 4-4-4 dizgesi yasallaştırılıp uygulamaya 
koyulduğunda, ilköğretim okulu sözü 
kullanımdan kaldırıldı, ilkokul sözü yeniden 
diriltilip kullanılmaya başlandı. ), kimi öneriler 
ise, belki yadırgandığı için kamuca beğenilip 
kullanılamamıştır. Türk Dil Kurumu’nun 
(TDK) Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar 
Kılavuzu’nda  (1935) bunun çok ilginç 
örneklerini bulabiliriz. Şu örnek çok anlamlı 
olacaktır kanımca: Dil Devrimi sürecinde, 
Osmanlıca tayyare (Ar. tayr’dan türetilmiştir) 
sözcüğü için uçku, tayyare meydanı için de 
uçak sözcüğü önerilmişti; ancak bu sözcükler 
dilimizde değişik bir gelişme çizgisi izlemiş, 
kamuda tayyare için uçak sözü yeğlenmiş, 
uçku sözcüğü yaygınlık kazanamadığı için 
unutulmuştur.
Bu yazımızda iki konuda görüşlerimizi 
aktaracağız.
İlkin atıyorum sözünün kullanım sıklığından 

söz edip dile katkıda bulunup bulunmadığını 
tartışacağız. 
İkinci olarak da ad tamlamalarındaki düşüm 
(ek yitimi, tamlanan ekinin düşmesi) olgusu 
üzerinde duracağız.

“Atıyorum”
Bildiğiniz gibi dillerde birebir eşanlamlılık 
yoktur, ancak bağlamsal eşanlamlılardan 
söz edilebilir. (Tabii terimleri bu yargının 
dışında tutmalıyız.) O nedenle, bir söylemi 
kurup geliştirirken eşanlamlı sözcüklerin 
kullanımına her zaman özen göstermek 
gerekir.

Son yıllarda, hemen herkesin diline bir 
“atıyorum” sözüdür gidiyor. Şu kullanım 
örneklerine bakalım: “Atıyorum, ben 
bankadaki paramı dövize yatırdım diyelim…”, “ 
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Atıyorum, bir bilimsel toplantıya gidip bu konuyu tartışmalıyız, desem…”, “Atıyorum, o genç sana 
evlenmek teklif ettiğinde tepkin ne olur?…”  vd.

Günlük yaşamda, gündelik konuşmalarda sıklıkla geçerken, o denli yayıldı ki, kamuya açık yayın 
yapan iletişim araçlarında, bilim adamlarının söyleminde de görülmeye başlandı. Doğrusunu 
isterseniz beni çok rahatsız ediyor bu konu, bu söz…
Karşı çıkmam şundan ötürü bu sözcüğün kullanımına:
“Atıyorum” sözü, dilin hangi katmanında yer alıyor dersiniz? Bence bu söz, argoda değil, kaba 
dilde değil, olsa olsa “teklifsiz kullanım” denilen dil katmanında yer alabilir. Ciddi konuların 
konuşulmasında yeri olmamalı bu nedenle.
Türkçede “atıyorum” yerine, bağlamına göre çok değişik sözler bulunmaktadır. Örneğin, 
“sözgelimi, sözgelişi, örnek, örneğin, örnekse, örnekleyin, mesela, misal, farzımuhal, faraza; 
ayrıca örnek vermek gerekirse, misal olarak…” gibi sözcük ve sözleri kullanabiliriz. Bunlar 
dururken, tümünü yok sayıp, sadece “atıyorum” ile yetinmek, özensizlikten, kısırdöngüden 
başka bir şey olmasa gerek. Size de sormak istiyorum: “atıyorum” sözü dilimize bir yenilik 
katıyor mu? Dil estetiği, nezaket stratejileri, vb yönlerden… Bence hayır! 
Bu konuyu bir öneriyle noktalamak istiyorum: Dilimize ve söylemimize hiçbir yenilik ve 
değişiklik getirmeyen bu “atıyorum” sözünü dilimizden atalım (çok zor olduğunu biliyorum, 
kullanımını kısıtlayalım demek istiyorum); çok gerekli görüyorsak, sadece yakın dostlarımızla 
teklifsiz konuşurken kullanalım diyorum. Kamuya açık toplantılarla, resmi, bilimsel 
toplantılarda, radyo ve tv’de bu sözü gelişigüzel kullananları uyarmak da gerekmez mi ayrıca? 
Bir düşünelim. (Ayrıca bakınız, Yusuf Çotuksöken, Dilce, 2009, ss. 161-163)

“Çocuk Büro” mu, “Çocuk Bürosu” mu?
Bilindiği gibi, Türkçede ad tamlamaları  [ad -(n)IN… ad-(s)I] ve [ad  (ek yok, sıfır ek)… ad-(s)I]  ve 
yapısında kurulur: arkadaşımın kardeşi, pencerenin kolu, toplantının sonu, televizyon sehpası, 
futbol topu vb.

Son yıllarda bu yapının bozulduğuna ilişkin örnekler, yazılı ve sözlü ürünlerde, söylemlerde 
dikkatimizi çekmeye başladı: çocuk büro(< çocuk bürosu), erkek çorap (<erkek çorabı), 

kısa sürede gerçekleştiği pek bilinen, gözlemlenen durumlardan değildir.
Özellikle, kurum adlarının üretilmesinde, bu düşümün (ek yitiminin) sıkça görüldüğünü de 
söyleyebiliriz: Eczane Sevgi, Market Sezen, Bakkal Kanaat, Dumankaya İnşaat, Otel İnci, 
vb.(Niçin Sevgi Eczanesi, Sezen Marketi, Kanaat Bakkalı… denmiyor ki?!)  Dil Devriminin ilk 
yıllarında, Etibank, Sümerbank, gibi banka adlarında da benzer  uygulama görülür. Bu olgunun 
sonraki örneklerinde(TürkBank, VakıfBank, İşBank, vb)göze çarpan değişmede yabancı dillerin 
etkisi de düşünülebilir.
İstanbul’da 10 ya da 20 yıl kadar önce sokak adlarının değiştirilmesi sırasında, benzer 
bozulmalar da yaşandı: Karanfil Sokak, Erdem Sokak, Duman Sokak, Merdivenci Sokak vb. 
Belki bunda “sok.” (sokak, sokağı ) kısaltması etkili oldu. Bilemiyorum. Kimi belediyeler, sokak 
tabelalarını daha sonraki yıllarda değiştirirken uyarıları dikkate alıp gerekli düzeltmeler yaptı 
(Karanfil Sokağı, Erdem Sokağı, Duman Sokağı…).
Dilci, genel olarak dilsel olaylar karşısında gözlemci durumundadır; olguları gözler, aykırı 
durumların hangi bağlamlarda ortaya çıktığına ve sıklıklarına bakar, bunların iletişimi 
zedeleyip zedelemediğini inceler. Ciddi sorunlar görürse kamuya açıklama yaparak olması 
gerekenleri birer birer sıralar. Biz de bu bağlamda, sözünü ettiğimiz olguya (ad tamlamalarında 
tamlanan ekinin düşümü olgusuna) dur demezsek, bu yapı bozucu yazılış ve söyleyişler giderek 
yaygınlaşacak; Türkçenin biraz önce yapısını açıkladığımız özelliği yok olup gidecek, ama bu 
arada iletişimde nelerin yitirileceğini şimdiden kestirmek güç.
Düşünün;  diş hekimi yerine diş hekim, göz doktoru yerine göz doktor, çocuk giyimi yerine 
çocuk giyim, erkek kuaförü yerine erkek kuaför, Dolmabahçe Sarayı yerine Dolmabahçe Saray, 
Boğaziçi Köprüsü yerine Boğaziçi Köprü, denilmeye başlanmasıkarşısında tepkiniz ne olur?
Sizin dil duygunuz, dil sevgi ve bilinciniz buna onay verir mi dersiniz? 

Bu aceleci değişimin önüne geçebilmek için dilcilerin uyarı görevini yerine getirmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Tabii, bu durum, bu dilin kullananların yani halkın tercih ve kararına bağlı olarak 
biçimlenecektir.

kadın külot (kadın külodu) vb. İş bu kadarıyla kalsa 
iyi. Televizyon habercileri belki de konuşmanın doğal 
akışı içinde, bu yapınınbaşka bozuk örmeklerini de 
üretmeye başladılar: “Gençler bu akşam da Taksim 
Parkta toplanmaya başladılar…”   “ Sonraki haber 
bültende buluşmak üzere…”,vb
Bu konuda, sözü edilen gelişmenin eski örnekleri 
olduğunu da söylemeliyiz:Kadı+köyü>Kadıköy, 
Edirne+kapısı>Edirnekapı, Top+kapısı >Topkapı 
vd. Anadolu’da futbol kulüpleri kurulmaya başlayıca, 
adları da şöyle belirlenmişti: Eskişehirspor, 
Bursaspor, Trabzonspor, Konyaspor, Gaziantepspor, 
vd. Bana öyle geliyor ki, bu biçimler sözcük 
düşümüyle oluşturuldu ve bileşik yazılması uygun 
görüldü:Eskişehir Spor Kulübü> Eskişehirspor, 
Bursa Spor Kulübü> Bursaspor gibi.   Ancak bu 
değişmeler,en az çaba yasası, dilde tutumluluk ilkesi 
uyarınca biçimlendi. Dilde yapısal değişmelerin çok 
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