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Ch. F. HOCKETT, aynx geyi L'tek bir kimsenin belli bir zaman ipindeki
ahgkanlklarinin ttimii" bipiminde apiklamaktadn (A Course in Modern
Linguistics, s. 321). HEIKE ise (s. 74), genig anlamda "bireyiistu dil
sisteminin belli bir birey ipin kendine azgii kullan~hgi" olarak gormektedir*'. fdyolekt'te dil ile sSz ayrlrnl daha iyi belli olmaktadn. Bu terimin
yam slra kullanilan ve bir bahma, onun tersi olan sosyokkt terimi iizerinde, dahn agabda duraca$z.
Dilin turleri konusu ele almuken,,once anadili'nden (langue matsrnelle, mother language, Muttersprache) baglamak gerekir'..
Anadili, baglangqta anneden ve yakm aile sevresinden, daha sonra da iligkili bulunulan pevrelerden ogrenilen, insaxun bilinpaltma inen
ve bireylerin toplumla en giiplii baglanxu olugtuan dildir. Adlndan da
gorulecegi gibi, bu dilin anne'yle ilgisi, kiipiimsenemeyecek niteliktedir.
Normal dorumda pocuk, herkesten once, annesinin ses dizgesini, annenin konugtuf;~dilin ya da lehpenin ~egitlises ezelliklerini kazam. &ellikle bizim toplumumuzda, yetigmekte olan insaxun anneyle ve yakmlanyla iligkisinin bagka toplumlara oranla daha uzun siirmesi, yagam
kogullannin anne ve yakrn aile pevresiyle olan baghhk, bu yakmhk
daha da arttirmaktadir. Bununla birlikte kimi bilginler, anadili kavrammda annenin temel olarak alnmamas~gerektigi g6riigiindedirler".
h c a k bu bilginlerin de anadili tan~mlarmday a k p pevreye iinem verdikleri goriilur ki, ananln bu pevrenin odak noktas~olarak diigiiniilmesi pok dogaldn.
Konunun as11 6nemli yam, anadilinin, dilbilim, dil yetenegi, toplumsal sorunlar, insan-ulus iliskisi gibi bak~mlardantag~di$ dekerdir. Bu
gibi apilardan anadili, insaxu degigik yanlerden s~msrlusaran, onun biliipa l t ~ n ainen ve pek pok ySnleri olan bir v a h k olarak ortaya pxkar. Bu
yiinleri goylece ozetleyebiliriz:
a. Belli Bir Ses Dizgesi Olarak Anadili:
Dig yoniiyle, ses ap~s~ndan
incelenecek olursa anadili, belli seslerden, beUi ses egilimlerinden olugan, kendine 6zgii bir dizgedir. o m e 6
dilimizdeki / I / sesi ancak kimi diUerde g6riiliirken Arappadaki aym,
hemze, gaym gibi degigik aesler dilimide yoktur. Bir Tiirkiin ses diegesindeki /a / iinlusiiyle bir h a h dilindeki /a / aplllu. Kimi dillerde
97 M. Pei ilc H. Gill vs M. Philipp?o id+b t d n i+ bbL. 8. CILq a.g.7.. I . 80.
98 Andili ibnusunu ~cgitJiyanlcrdsn inde).cn h d i U adh c-rd.
m k Dili
dergi.1. X X X I ) 1975. 423434) bu tonod. p d g biw v-tir.
99 Bn Lomud. Felitli g b ~ l s rre t@a, .Id&
-.(s.42
va b t u i ) b L
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iinlii, kiminde iinsiiz boldur. Kiiqiikli@iimiizden baglayarak kuan*
mu, kendi ulusumuza ozgii dizge, b q k e dillerlle k a r g i l q t + m d a birt a k ~ mgiiqliikler dogurur; yabancr dili kendi dilimiz lilpiisiinde 6&renmemizi giip, batta olanaksrz duruma getirir.
b. Anlatim Yolu, Ewene Balug Bipimi Olarak Anadili:
Biz pewemize anadilimizin penceresinden bakar, evreni anadilimizin anlama ve anlatma yolundan giderek adland~nnz.Baylece, anadilimiz bize ayri bir, evrene bakrg, eweni anlatig bipimi verir. Aulatlm
yolu ve dil-gerpek iliqkisi bahislerinde g6rdiigiimiiz aynhklm, burada
biitiiniiyle hatulamak gereklidir.
c. Bir Ulusun Kiiltiiriiniin Aynas~Olarak Anadili:
Dille Toplumun ve Kiiltiiriin fligkisi bagkkli boliimde iizerinde durdu&muz gibi, bir ulusun diliyle kiiltiirii arasindaki baglar o olpiide siludu ki, yalnizca dil varhgmn incelenmesiyle bir ulusun yagaylg bipimi,
inanp ve gelenekleri, pegitli nitelikleri ve tarih boyunca ipindc bulundu&
kiiltiir hareketleri honueunda bilgi edinebiliriz. Dil, bir t o ~ l u m u nkiiltiiriiniin en basta gelen ogesidir.
p. Bir Toplumu Ulus Yapan Etkenlerin E n C)nemlisi Olarak Anadili:

Anadilinin belirttigimiz yiinlerinden en lincmlisi, onun, ulusu ulus
yapan Bgelerin en giipliiaii oldugu gerqegidir. C)teki yiinlerin tiimiiyle
iucelenmesi de bizi bu gerpege gotiirur. Toplumun bir iiyesi olarak bizim toplumla butiin iligkilerimiz nnadili arac~ylasaglanir: ama biz de
ancak anadilimizle, bir toplumun parpam oluruz.
h s a n ister birden qok dilin kenuguldugu bir pewede ya da iilkede
biiyiisiin, ister ana-bababi degi$ik uluslardan gelmig olsun, bu dillerden
ancak biri anadilidir; ins an^ qepepevre sarar ve bilinpaltina iner.
Oteden beri dilciler, aynl dili konugan bir toplum, dolaymyla ayni
dil ipinde, bu dilin degigik tiirlerinin bulundu@na dikkat etmigler, bunlara ayn adlaz vermiglerdir. Bu tiirlerden dilin yaydigi ve zaman ipindeki
dekigmesiyle ilgili bulunanlar, dil bilgini olmayanlann da sezebilecekleri
lehqe (dialecte, dialect, Dialekt) ve agcz'lardu ki (parler,-, Mundarr),
bunlar iizerinde, lehpebilgisi b6liimunde uzun uzahya dwaca&r. Itsaca
belirtocek olursak bhp, aynl dilin dekigik nlanlarda ve yerine glire,
degigik qaglarda, yine ayni toplum tarafmdan konugulan degigik bipimidir. Lehpeden daha kiipiik bolgelere ozgii olan ve daha kiiqiik farklar glisteren did tiiriine ise a& diyoruz. Ancak gunu da belirtmeliyiz.
lsh$elerdqn kimisi ramanla dilden o kadar ayrllabilir ki, ilk balugta, ayn
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bir dil idenimi verebilirle*. Bunun en g i i d &ime&ini,Tiirkpenin Yakut
re Cuw( lehpeleriyle gasterebiliriz. Y b -.an
kadar, Tiirkpenin
birer Lehpuri o l d u k l a m farluna vardmaym bu lehpeleri iinlii Tiirkolog
W. RADLOFF bile bir ypna buakrmptu.
Dilin baghca yasalanndan biri, daha W. von HUMBOLDT'un ortaya koydu& gibi, siirekli bir dekigme ve geligme ipinde bulunan bir varhk
dnpudw. Bir dil ayn alanlarda, ayrl aiyasal ve kiiltiirel etkiler altmda
kaI&&da, kendi dogal gehgmesiqe bir de siyasd ve kiiltiireI etkiler
eklenmekte ve dilden bir baklma aynlan, adma leke dedigimiz birlikler
meydana gelmektedir. Giiniimiiz dilbiliminde, balgesel lehpelerin genel
dilin bozulmug ya da geligmemig birer bipimi olarak degl, genel dilden
az pok bakmslz bir bipimde geliamig birlikle~olarak gihiildiigiinii belirtmeliyiz (bkz. J. LYONS, s.g.y., s. 35). J. LYONS'a g&im (a.y.) dille
yakm a k a b a lehpe araslndaki aynmlann biiyiik btiliimii dilbilim aplsandan dekil, daha ~ o politik
k
ve kiiltiirel apldandu. Bu da dilde kiiltiiriin ve toplum ipindeki pegitli olaylarln etkisine tamktu. Ortak dil deW m i z dil tiiriiniin do#ugu da genel olarak bu etkenler sonucunda ortaya plkmgtu.
ORTAK DIL (langue commune, common.language, Gameinsproche)
ya da koind (Yun. koin6 dialektos), bir iilkede konugulan lehpe ya da a@lar ipinden yaygdagan ve egemen olana verilen addu. Bizde ortak dil,
Istanbul a+ iieerine kurulmuptur.
Bir eylemin pekimi, bir sl)zcii@in stiylenigi ya da bir kavramm anl a m , iilkenin bagka bagka ytirelerinde dogmug, yetigmig kigilerde deggiklik giisterebilir. Ornegiu bugiin Tiirkiyede pegitli akzlan konuean
kimseler, dilbilgisi kitaplarmda /yapamyorum/ bipiminde yer alan
ortak dilin eylem pekimini /yapamlyomm/, yaparmyon 1, /yapami:m/,
/yapama:yom/ bipiminde soylemektedirler. Ancak ayru kigiler, dekigik
qevrelerden kimselerle, kiiltiirliilede konugwken bir dilekpe yazarken
s&izeii@i /yaparmyonim/ bipiminde saylemek gerekini duyarlar. Ciinkii
okul kitaplannda, Weki kitaplarda, gazetelerde, radyolarda kullarulan,
ortak dile azgii olan bu stiylenigtir. Aynl gekilde. Anadolunun pegitli
yerlerinde patates, kompir, kortal, patalak, tomatp, humpur, h6zmiir..
gibi adlarla azuluken ortak dilde patetes k u l l d r .
Yeryiiziinde ortak diller genellikle ytinetim ve kiiltiir merkezlerinin
lehpe ya da a& iizerine kurulmugtiu. Eski Yunanda konugulan Auiki,
Arkadya, Dor gibi degigik lehpeler ipinde Attiki lehpesi, bu yanmadanm

.
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kiiltiir ve siyaset balumindan merkez olusu dolaylslyla siwilmig, biitiin
iilkeye yayilan bir ort'ak dili olugturmugtur. Buna verilen koini ad1 da
dilbilimde 'ortak dil' anlammda kullanih. Latince, Roma'nm da ipinde
bulunduku Latiurn eyaletinin lehpesinin ortak dile doniigmesi sonucunda meydana gelmigtir. Alman ortak dili, Martin LUTHER'm incil
pevirisine dayamr; LUTHER'in olugturdugu dil, halk dilindeki s6zciik
ve kullanimlarla destekledigi Yukan Saksonya lebpesi iizerine kurulmugtur.

A. DAUZAT'ya gore (La Philosophie d s langage, Paris, [1948], s.
143) Fransa, Ingiltere ve ispanyada ortak dil, bagkentler pevresinde
geligmigtir (Fransada Paris, hgilterede Londia, Ispanyada once Toledo,
soma Madrid). Italyada ise Toskana edebiyatmin yiiksek degeri yiiziinden Floransa lehpesi, ortak dil olmugtur.
Bu hrneklerde de goriildugii gibi, bir iilkenin yoneiim, siyaset
ve kiiltiir balumndan bagta gelen kenti ya da yoresi, iilkenin (rteki
bolgeleri iizerinde etkili olmaya baglar. Yonetim ve siyaset merkezi, qegitli bilim kummlarlmn, kuruluglann, universitelerin, sanat kurumlannm
topland@l bir merkez durumuna girer. Bu merkezde bilim ve sanat
adamlarinin paligmalan ve bu merkezin lehpesinin kullandmast, ydrenin
lehpesinin sivrilmesine yo1 apar. Bizde Istanbul agzlmn da durumu boyle
olmugtur. Yiizyillar boyu, Imparatorlugun bagkenti olan Istanbul,
ayni zamanda kiiltiirel faaliyetlerin de merkezi olmug, Istanbulda toplanan bilim ve sanat adamlarl fstanbul agzlyla yazmaya, konugmaya
onem vermiglerdir.

Konqrna dili ve y a n b dil kavramlan iizednde durmadan once
djlin yaziya gepiriligi ve yazili dilin ozellikleri konusuna lusaca deiinmek istiyoruz.
Her geyden once gunu belirtmek gerekir ki yam, hip bir yerde, hip
bir zaman konugma dilinin ses degerlerini biitiin incelikleriyle saptayamaz; konugma diliyle yazll dil arasinda her zaman ipin ufak tefek
dekiqiklikler, ayrlmlar vardlr. J. LYONS da hip bir yam dizgesinin kogulan dildeki ton yiiksekliginin ve aksarnn anlam taglyan biitiin degigmelerini yansitrlmadi$nl belirtir (s.g.y., s. 41). h e g i n Istanbul a&
iizerine kurulan ortak dilimizde lgelecegizl bipimindeki eylem pekimi
qo@nlukla /gelici:z/, /gelice:z/, /yaplyor/ da /yapiyo:/ olarak soylenir.
/Bir su verin/ yerine po@ kez /bi su verin / de~iz.Agabey sozciigii, yamya bu biimde gepirilirse de konugma dilinde gene1 olarak /a:bi/ soylenigine sabiptir; iyelik eki olarak -i almasi gerekirken de /a:bi:si/ bipiminde, -si ekini alarak kullanilg~yaygmdu. Mustafa Ejendi (ya da

Bey), /mustg:fendi/ ya da /musta:bey/ biciminde sbylenir. Yazlya
nasd ya da efendim bipiminde gesirdigiiniz ses birlegimi, ap~klamak
istedigimiz diigiinceye, anlama gijre, konugulan dilde farkli vurgularla
kullandrrl~~.
Konugma dilinde gijriilen degigik bipimler pok yaygmlagtrsa y a z h dile de yerlegir (cuma ertesi > camartesi : hamm nine > haminne).
Konugma dilinde, dinirn (syntax) balumindan da farklar varmr
ki, etkili olma nmaclyla kullanllan dekigik ve Tiirkpenin dizim kurallarina uymayan bu gibi kullau~liplara(ornegin gordiirn neler yaptlgmz!,
bak soyledigine!, kes sesini!. . . gibi), Dizim boliimiinde dekinecekis.
Konupma diliyle ~ a z r hdil (daha do$usu konugulan dille yazdan
dil) arasmda, bir boliimii kouugma mekanizmasiyla ilgili, bir boliimii
duygusal nedenlere bagh olan biitiin bu farklar, her dilde vardu. YanL
dil daha 6lpiiIii, daha kurallrd~r.Konugulan dilin yanlig ya da bozulmug
iikeleri, nncak biitiin dilbirlikine yayhr, ash hip kullanllmaz duruma
gelirse, bu bipimleri sozliiklere, yazlm lulavuzlani~aalmak dogru o h .
Ornegin balhn pogunlugu jpehrizl bipimini kullamrsa da Farsphdan
ahnma do@ bipim perhiz'i soyleyen kimse kalmaymcaya kadar perhiz'i
yazih dilde korumak, ondan sonra yerlegik bipimi benimsemek do@
olur, kanismdayz.
Biitiin bu noktalarl gazden gepirdikten sonra konugma dili ya da
konupulan dil'in (langue parlke, spoken language, gesprochene Sprache)
gene1 tanimma gepebiliriz: Konugma dili bir ulusun, bir dilbirlikinin
diinin yazlyla iligkili olmayan ve pegitli soyleyig ozellikleri taglyan
yoniidiir. Bu nitelikiyle konugma dili -yam pok soma bulundu$ ipina d , temel olmak gerekir. Degigik ylintemlerle yazlya gepirme dizgeletinin
(ses yausl, kavram yazisi gibi) hepsi, temelde, konugma diline dayanir.
Konugma dili, yaz* dile oranla daha hlzh bir degigme, geligme ipindedir. Bu dekigmede h s a anlabm, pepitli vurgulama istekleri gibi ruhsal nedenlerin yamnda, soyleyipen ileri gelen etkenlerin pay1 vardlr.

J. LYONS, geleneksel dilbilgisi urmanlarmln konugma dilinin
y a d dilden daha agag bir diizeyde oldugu gijriigiinde bulunduklarmi
belirtmekte, modern dilbilimin ise bu goriigiin bilinpli bir kargib olarak
konugma dilinin temel ve daha eski oldugunu savundu&na degnmektedir (s.g.y., s.39).
101 nbad? h e bidm'. w l l ? @c&nilmeyen, ludan veya yrpdrnamam istenen bir ih bir
d a y kyumda); .f6ndim ( ~ a b m s y aknrp&k olarsk); efsndirn ('us& anhyamadun, bdyle py,
olur mu?' k.r(lL@nds, bir &n uygun gdriilmcdigini bclLtmek Users.
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Y w b dil'i (Ingue Bcrite, written Innguage, geschriebew Sprache),

3ia&cte siizciiklerinin lusaltllarak bilegiminden olugan bu terim, onun
niteligini de agaB yukan ortaya koyuyor.
HEIKE, sosyolekt'i "bireyiistii dil dizgesinin, bir dilbirliginin iiyelerinden bir grup tarafrndan karakteristik kullamhgl" olarak tammlamakta, sesbilim apremdan da "bireyi bir toplum kesimine ait h l a n
biitiin belirtilerin toplam" bipiminde g6rrnektedir1O' Daha h s a bir
anlatimla sosyolekti "bii grubun biitiin dil varlr$, bir grubun dili"
olarak tan~mlayabiliriz~".
REICHMANN, soz konusu olan gruplan sualarken bagta kliylii,
orta sm& okumug yiiksek katman olmak iizere toplum katmanlannr
saymakta, aynca mezbepleri, cinsleri, yag gruplanm, aile, akrabahk
ve tamdlk gruplar~nl, obenim, meslek ve siyasa gmylannl (Ornegin
beUi bir partiye bagh olma) gostermektedirl~n.
Aym dilbilligi ipinde, kiiltiir aprsmdan birbirinden ayn diizeydeki
kimselerin aynr dili kullanlg~,birbiinden pok farkbdu. Ses azellikleri
ve kurallara uyma konusu bir yana brralulsa bile, knllanrlan sozciiklerin
sepimi ve pegitliligi yuniinden biiyiik aynhklar belirir. Kiiltursiiz kimsenin dili, genellikle daba k u ~ i i kbir saz varhgmdan yararlanrr; somut
kavramlara, somutlagtrlmalara fazla yer verir. Iyi bir kiiltiir almg olan
kimsede lsavram, siizciik zenginligi kendini belli ederlo~.Kiipiik bir 61nek iizerinde durahm:
Kiiltiirlii bir kimsenin "bende olumlu bir izlenim bzrakmadt" bipiminde anlattl$ diipiinceyi, okumamlg bir kimse "kulak asma, g6ziim
turnad&" tiimceaiyle dile getirebilir.
Gerpekten, bir toplum ipinde soyleyig nitelikleri iizerinde durulmasa da saz varhgr aplamdan birbirine yaklagan, aym geylere ilgi duyan,
belli kesimlerde deger verilenlerden ayrz kavramlara 6nem veren, kimi
geyleri kendi- e 6zgii bipimde dile getiren gruplar vardm. Bu gruplann bagmda, meslek birlisnden ohqanlan saymak gerekir. Hekim dili, denizci
dili, bunlara arnek olarak sayllabilir.
Hekimlerin, go& yabanc~ogelerden kurulu bir ortak dilleri vardu
ki, bunlar hekimlikte kullanrlan terimlerden ve kimi bilgin s6zcEkbri'ndenlomolugur. Bagka mesleklerde oldu* gibi, onlardan daha biiyiik
101 Heika, s.g.y., 8. 18.
105 Bu konuds bb. H. Glim. 8.g.y.. 8. 15 vs 81.
106 Deurods WorCfwrdlmg, 1969. 8 . 81. 82: bkz. H. Glior. s.g.y.. 8. 82.
101 Dokddu ki. burad* y b m a s~mciiklorkulllnmr. tuttusu y. d. sski dsyimls '%tab1
o h " $ J a m elanlam kptetmiyonu.
108 Bifgin#hi&(
@
Fr.nwi la-w k q h b ) adnu vcrdighh b ~ s l s rbdli
.
hn&.
yeni
bulunln neenelari adlmdumak *ere t b t i l s n . yapay o l d .my.
kos€.s&erdL.
Bilim
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olpiide bu meslektekiler, alanlanyla ilgili kawamlarla aylesirie ir, ipe
bulunurlar ki, zaman zaman bir hastahki hastaya aplklarken de bagka
bir hekimle konugur gibi, aym s6zciiklere bag vururlar. Kimi dillerde
(6rnegin Almanca) fizik, Limya terimleri gibi bu alamu da kimi terimlerinin giinliik dilde karphklan bulunduku ve kullanlldGg ipin hekim
dilinin anlagdmasi bizdekinden daha kolaylagrmg say~labilir.
Denizcilerin dili, alabandu, siya, bqtankara gibi, denizin, ruzgbn n durumunu, gemiye iligkii kawamlan gosteren pek pok iikeyi iperir.
Denizciler bunlarl giinliik konugmalannda, kendi alanlarlyla ilgili
olmayan kimselerle konupurken de kullanirlar.
Bir terzinin dilinde reglan, klog, basen,.kup gibi, kimini anlamah@mz, po& yabanci kakenli pek pok terim buluuur. Bir ayakkabicl
fiyonta, maskarata gibi, kiminin anlamim bilmedikimiz s6zciikleri kullanu, fpte butun bunlar, aym dil ipinde meslek gruplanmu olugturduklan, dilcilerin Bzel dil ya da sosyolekt dedikleri dillerdir.
Yagadan ortam bu apldan bireyin dilini etkiler. Kliylii konugmas1 dogaya, dogadaki varhklara daha pok bashdw. Koyde yetigen
pocu+~ b i i k i ve kullan&@ slizciiklerle gehirli, hele biiyuk gehirli pocu&n kavramlarl birbirinden qok farklldu. Bu durum, diiin yagamla,
gene1 anlamda kiiltiirle olau iligkisini de yansltu. K6y pocu&~,tailmda
k u l l d a n qegitli arap ve gerepleri, diikeni, sabam, puuugu, bunlann
parpalarun, kliyde hazlrlanan yiyeceklerle ilgili pegitli geylerin adlarim
biliu ve kullaxur. Bunlann pokunu bilmeyen gehirli pocukun dilinde ise,
koyde yetipende bulunmayan 6keler vardm.
REICHMANN'in toplum katmanlan arasinda saymil ve dil apiandan far& Gbekler olarak gi5rdiigii din-mezbep, cine, yag, aile, akrabahk ve tanrdrk grublanxun bizce, 6yle birbirinden pek farkb dilleri
o l d u b utiylenemez. Bir kadmla bir erkeeiu, bir delikmh ile aym yagtaki
genp luzln konugmalm araalnda ancak ufak aynmlar b ~ l u n u r ' ~Oteki
*.
grublann farklan da yine ufaktu, samyoruz.
d a d . g o & h k h Latincs ve Y-u
bkderdcn ynrarladarak, haaltma, bllcqtirms yoluyh
tbtilirkr. K u l h m d d s n gsni&yenlari. normal Szoiik dorumum gircr. Yunanoa r M i
'uzak' ~ O s d k i ibu
, tiiden, e t l i O@erin tiiratilmrsindc kullanhup~.: Tiirkpsdc da yerlcp.n
&fm, r&&ym,

rel.obj&&

rdubuniidayon..

. gibi.

Dilbilimdcki ae&onik,

.

diy&ronik,

idpkJ#. adruorum. subtworm, samnrik, r s m i p l o j i . . tcrimleri de bikin aO~eiiklcrinin
Omokluindandl.
109 Lhnsun T i M y s d s hr poeollanm. hatts gcn$ k d a n o konnpmalannda oy! iinlemininqok W l d d & , pek gok kss, tiimcalcrin brwm getidditi dikkatimizi ~ekiyor.Hayw ~ a z e i i f i
a)rm kclimde ddm gok /ha:yu/ bidminde. ilk hceeri uzatdprak ~lylsnmcktcdii.Aneak bunlu
dak .,ndudm,
L.nUmd.yu.

bii
110 Argo rszeii@iniin kakcni bilinmernektcdir. Fr. da orgor'ya XVIII. yiizyd sonundm
bsri raatlsmyor (Lkz. Robert Slalii@i).
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rastlanlr. Ornegin bir omuzu diigiik olarak, parprk yiiriiyen kigi ipin argoda gepen Fururya, bir deniz bayvan1 (iri yengep) ad1 iken bir aktarmayla
insan iqin kullan~lmgt~r.
Dolma ise 'yalan', 'hile', 'dalavere' anlammdad~rllf.
Ufak dekigiklikler, iizellile cylem pekimindeki kiipiik aynmlar dqlnda, argonun dilbilgisi y~niindenortak dilden aynldlk siiylenemez. Ancak
bu h e 1 dil tiiriiniin bir knemli iizelligi, siirekli olarak dekigmesidir. Bundan on yll iinceki argodn gepen birpok iigeler bugiin nnntulmugtur. Bugiinkiilerin yerini de, zamanla ynnileri alacaktm. Argo, toplum ipindeki
modalardan, Gnem kazanan qegitli kavramlardan, iligki kurulan yabancl
iilke ve dillelden siirekli olarak yararlanmakta ve deiigmektedir. Bu da
dil-toplum iligkisini ve dilin degigkenlikii gijsteren tanlklardan biridir.
Konuganlar dqlndaki kimselerce anlaplmamaa ipin siizciiklerin
bozulmug bipimlerinden olugtorulan ve yinc bir ziimreye iizgii olan iizel
dil tiirii de jargon'dur.
Abmet Caferokln'nun Erkilet perpileri (gezici manifaturacdan)
araslnda konugulau bir dil tiiriinii inceleyen yazlsmda'l' ole ahnan ve
dike ad1 verilen dil, daha pok, jargona yaklagmaktadlr. Ortak dilin 68elerinin degigtirilmesi ve yabancl dillerden ahnan iikelerin katllmaslyla
olugan bu dil, bu gezici esnafm, kendi aralannda, allcilann anlayamayaca@ bipimde konugma isteklerinden dogmug olmahd~r.

YAPMA DILLER (diinya dili, u l u d a r a r s ~dil sorunu)
Yeryiiziindeki insanlann bagka bagka dilleri konugmnlan, bu insanlar arasmda kurulan qegitli iligkilerde dil giiglii@iniin iinemli bir
s o m olarak ortaya qlkmasl, eskiden beri, degiqik nluslann her birinin
konngaca$, kullanaca& bir yapma dilin meydana getirilip getirilemeyecegni diigiindiirmiigtiir. Uluslararas~ iligkilerde biiyiik kolayllklar
saglayahilecek biiyle bir dil yaratma konusunda bugiine degin 500 kadar
denemeye girigildigi bilinmektedir. Daha XVII. ve XVIII. yiizydlarda
DESCARTES ve LEIBNIZ'in de ilgi duydnku ve destekledigi bu +alar arasmda, bilimsel incelemelere yiinelenler de vardu. Ancak son ydlarda pek qok dil bilginiuin ve pek qok kimsenin, biiyle bir dilin, anadilinin yerini tutamayacaB karnsm paylagmalan nedeniyle, son denemeler,
daba qok, ortak bir ikinci dil, "diinya yardlmcl dili" ortaya koyma yolunda olmuqtur.
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Bilindigi gibi, giindelik konugmalmm~zda k d &
siiavarh&,
slizciik'says~ qok s ~ n ~ ~ h Hele,
d ~ r . kiiltiir balu-dan
diipiik bir diizeyde bulunan kimselerin bir giin iqinde kdand*lan kalimeler s a p
lac& olursa, bunlmn birkaq yiizii bile bulmad~klmgilriiliir. Unlii sanatqdann, romandann siizvarhk~unbide kimi zaman 5-6000 slizciik dolaynda o l d u b giiriiliir. fgte, yapma dil meydana getirmek istcyen kimseler, giinliik konugmalarda kullandan dilin bu lizellikinden yararlanrmqlar, biiyle, smuuh bir qerqev.? ipindeki kavramlara degigik dillere uyabilecek kargddar bulma yoluna gitmiglerdir.
Yapma dillerin en iinliisii Esperanto'dur. Cocuklu&nda pqitli
uluslardan qocuklann okudubi bir okula giden ve anlagma z o r l u ~ u
pek erken tadan Polonyah hekim Dr. L.L.ZAMENHOF tarafmdan
meydaua getirilmigtir (1878-1887).
Esperanto siizcii@iniin bu dildeki anlanu 'iimit eden'dir. Bu ad da
Dr. Zamenbof'un, dilin yaylaca&, benimsenecegi yolundaki umudunu yansltmaktadn. Esperanto, 6teki yapma dillere oranla gerqekten
en qok yaylan, en benimseucndir. Bugiin birpok lilkede bn dili yaymaya, ii@ctmeye yilnelen kurulug ve deruekler var&rl14. Kimi iilkelerde,
bu dilde dergi ve gazeteler yaymlanmakta&r.
Esperanto, hig dqma qdulmaym 16 kurala dayamr; bliylece, agrenilmesinin kolaylagacak diigiiniilmiigtiir. Bu dilde yazllrmg bir metin
okundu@nda, h l y a n c a y andmau bir izlenim uyandmmaktadm. Esperantr. ad olan slizciilrler lo/, s~fatlar/a/, belirtcqler /e/ ile biter. Yine
li$enilmesinin kolaylagtmlmasl amaciyla, si5zvarh@na Latiuce, Franslzca, Almanca, tngilizce gibi dillerden, qok bilinen kimi slizciikler katilmlgur. Bir f i edinmeyi sa$nnak iizere bu dildeki saylan gliaterebiliriz'15.

.

3 tri
6 ses
9 nau
"r sep
4 kv4r
10 dek
5 kvin
8 ok
Yapma dillerin iiteki iirnekleri arasmda J.M. Schleyer'in 1879'da
yapti& Volapiik'ii, Franslz dilcisi L. de Beaufront'un, arkadaglmyla
hamla&@ Ido'yu, Universal ve Occidental a& dilleri giisterebiliriz.
Mitbat Sertok1u"nun saptad@na giiren* bizde, 1605'te 61en Mehmet Muhiddin, biitiin insanlann, hip olmazsa biitiin o r t a d o b uluslan-

0 nu1
1 unu
2 du

114 Yordnmusda da Myla bir d-fin
ilk h 1928'ds koruld@wm biliyomr
115 R a p t t i n DurJ. DUnp D P fipmmto, A&%
1965.
116 Mibitbat S u t o ~ l uIlk
, miUetler.rsu dili bir Tiirk icadatmiyti: Rayat Tuih M-uam
1 (1966). 66-68.
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mn anlagmalanm saglamak iizere bir yapma dil meydana getirmigti.
1580 tarihini taglyan bir yazmada ozellikleri gasterilen bu dil, Bilibilen
a d m tagnyordu.
Daha once de$~di~imiz gibi dil, bir toplumun diiqiince yapmu,
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