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BEYAN 
 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, baĢkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 

herhangi bir kısmının bu üniversite veya baĢka bir üniversitedeki baĢka bir tez 

çalıĢması olarak sunulmadığını beyan ederim. 
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ÖZET 

 

Hikayeleriyle olduğu kadar çeĢitli dergi ve gazetelerde yayımlanan dil konulu makaleleriyle de ünlü 

olan Ömer Seyfettin Türk edebiyatında ilk kez sistematik bir Ģekilde ortaya konulan ve geniĢ 

kitleleri etkisi altına alan Türkçe‟nin sadeleĢtirilmesi ve edebiyatın millileĢtirilmesi akımının 

öncülerindendir. Bu akımın öngördüğü temel fikirleri makalelerinde Ģiddetle savunan Ömer 

Seyfettin, edebi eserlerinin büyük  çoğunluğunu oluĢturan hikayelerinde de bu prensipleri 

uygulamaya çalıĢmıĢtır.  

Bu prensipler baĢlıca: KonuĢulan dille yazı dilinin birleĢtirilmesi, Arapça-Farsça kurallarla 

yapılan çoğullamaların ve tamlamaların kullanımına son verilmesi, dile yerleĢmiĢ olan terkipler 

haricindeki yabancı öğelerin dilden atılması ve yerine milli öğelerin getirilmesidir.  

Bu çalıĢmada Hülya ArgunĢah‟ın hazırladığı Ömer Seyfettin külliyatının birinci cildindeki 

yabancı kökenli kelimeleri analiz ederek dilde sadeleĢme akımının prensiplerine ne derecede 

uyulduğunu tespit etmek amaçlanmıĢtır.  

Anahtar sözcükler: hikaye, yabancı kökenli kelime, Ömer Seyfettin, dilde sadeleĢme  
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ABSTRACT 
 

Ömer Seyfettin who is famous with his stories as much as his essays which were published in some 

magazines and newspapers, is one of the pioneers of simplification of language and nationalisation 

of literature movement which has influenced a big community and was presented systematically for 

the first time. Omer Seyfettin who fiercely defended the main ideas of the movement in his essays, 

tried to apply these principles in his stories which constitues a major part in his works.  

Primarily these principles are: to unify the spoken language and written language, to put an 

end to the usage of multiplexing and propositional phrases which is made with Arabic-Persian 

languages‟ rules, to remove foreigner units except the phrases that are rooted in language and 

replace them with national units.  

In this work, it is aimed to determine to what extent the language simplification principles 

are followed by analyzing words of foreign origin in the first chapter of Omer Seyfeddin‟s corpus 

which was prepared by Hulya Argunsah.  

Keywords: story, foreign origin Word, Omer Seyfettin, simplification of language 
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ÖN SÖZ 
 

Ömer seyfettin‟in hikayelerindeki yabancı kökenli kelimelerin incelenmesi adlı tez çalıĢması 

öncesinde araĢtırmacı danıĢmanın tavsiyesiyle Ümraniye çevresindeki iĢ yeri isimleri üzerine bir 

çalıĢma yapmaktaydı.günümüzde dil konusundaki en büyük sorunlardan biri olan yabancı 

kelimelerin, iĢ yeri isimlerinde ne sıklıkla kullanıldığını araĢtırmak ve iĢ yeri sahiplerinin isim 

vermede kullandıkları ölçütleri tespit etmek amacıyla bir anket hazırlanıp iĢ yeri sahipleriyle yüz 

yüze görüĢmeler yapılmaktaydı. Bu görüĢmelerde iĢ yeri sahiplerinin iĢ yeri ismi olarak hangi dilde 

isimleri tercih ettiklerini anlamak için çeĢitli sorular sorularak notlar alınıyordu. AraĢtırmacı dünya 

genelinde yayılan covid 19 (koronavirüs) salgını nedeniyle bu çalıĢmaya son vermek zorunda kaldı. 

Daha sonrasında danıĢman Dr.Göksel Öztürk‟ün diğer bir tavsiyesi olan mevcut tez konusuna 

odaklandı ve bitirme tezi konusunu değiĢtirdi.Pandeminin yol açtığı sorunlar dolayısıyla yeni 

baĢlanılan projede ilerleme istenen hızda gerçekleĢmedi. Bu nedenle külliyatın tamamı incelenmek 

istendiği halde yalnızca birinci cilt üzerinde çalıĢıldı.  

Hülya ArgunĢah‟ın hazırladığı Ömer Seyfettin-Bütün Eserleri’nin birinci cildindeki yabancı 

kökenli kelimelerin incelenmesi” adlı bitirme tezi, dilde sadeleĢme akımının temsilcilerinden olan 

Ömer Seyfettin‟in dil üzerine yazdığı makalelerde savunduğu düĢünceleri ve ilkeleri eserlerinde ne 

derecede uygulamaya koyduğunu belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Bu amacı gerçekleĢtirmek için Hülya ArgunĢah‟ın hazırladığı Ömer Seyfettin Bütün 

Eserleri-Hikayeler adlı eserin toplamda otuz dokuz hikayeden oluĢan birinci cildi incelenerek 

eserdeki yabancı kökenli kelimeler tespit edilmiĢ ve sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırma herhangi 

bir dilbilgisi çalıĢması olmayıp, yabancı kökenli kelimelerin farklı kelime grupları arasında nasıl bir 

dağılım gösterdiğini saptamak amacıyla yapılan kabataslak bir çalıĢmadır. Bu çalıĢmada öncelikle 

pdf dosyasına çevrilen kitap Word dosyasına dönüĢtürülüp oluĢan hatalar minimize edilmiĢtir, bunu 
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yaparken kitabın orijinal hali olduğu gibi korunmuĢtur. Kitabın her sayfası ayrıntılı bir Ģekilde 

incelenmiĢ ve Türkçe‟nin morfolojik yapısı dikkate alınarak yabancı kökenli olduğu tahmin edilen 

kelimeler sarı renkle vurgulanmıĢ, bilinmeyen ve Türkçe olup olmadığına karar verilemeyen 

kelimeler çevrimiçi sözlükler yardımıyla tespit edilmiĢtir.  

ÇalıĢmanın son derece titizlikle yapılmasına rağmen bazı kelimelerin göz ardı edilmiĢ 

olması ya da bilerek çalıĢmadan çıkarılmıĢ olması mümkündür. Ġstatistik bir sonuca ulaĢma amacı 

güdülmediği için aynı kelimenin birden fazla yazıldığı durumlarda kelime sayısı bir‟e 

indirgenmiĢtir, bunun için çevrimiçi internet sitesi kullanılmıĢtır.  

Burada amaç eserin tamamında bulunan yabancı kökenli kelimeleri ve bunların dillere göre 

dağılımını tespit ederek Ömer Seyfettin‟in dil konusundaki görüĢlerini ve  eserlerindeki 

uygulamalarını karĢılaĢtırmaktır.  

AraĢtırmacı Türk Edebiyatının birçok döneminde görülen bir durumun Ömer Seyfettin‟de 

tekerrür edip etmediğini de anlamak amacıyla Ömer Seyfettin‟in Türk dili ve edebiyatına getirmek 

istediği yenilik ve devrimleri araĢtırıp incelemiĢtir. Türk Edebiyatının birçok döneminde görülen bu 

durum; edebi Ģahsiyetlerin gerçekleĢtirmek istedikleri devrimleri dergi, gazete gibi çeĢitli yayın 

araçlarında yayımladıkları yazılarla bildirmeleri ve görüĢlerini Ģiddetle savunmaları ancak bu 

düĢüncelerini bir türlü gerçekleĢtirememeleridir. Bu duruma Tanzimat edebiyatı döneminde dilde 

sadeleĢmeyi savunan ġinasi, Namık Kemal gibi Ģahsiyetlerin bu konuda her ne kadar istekli olsalar 

da yeterince yol alamamıĢ olmaları örnek verilebilir. Bununla birlikte Ömer Seyfettin‟in dilde 

sadeleĢme ve milli bir edebiyat oluĢturma konusunda Türk edebiyatında önemli bir yere sahip 

olduğu göz ardı edilemez. AraĢtırmacı Ömer Seyfettin‟in eserlerinde kullandığı dili inceleyerek 

yalnızca yazarın edebi anlayıĢını değil, Ömer Seyfettin‟in de temsilcilerinden biri olduğu yeni lisan 

hareketini de anlamaya çalıĢmıĢtır.  
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Bu çalıĢmada araĢtırmacı eserde kullanılan yabancı kökenli kelimeleri incelerken Arapça-

Farsça kelime ve kelime grupları haricinde Fransızca, Ġtalyanca, Yunanca, Latince, Ġspanyolca ve 

Ġngilizce gibi birçok farklı dilden kelimelerle karĢılaĢmıĢ ve aynı dilde sayıca ondan fazla olan 

kelimeleri sınıflandırmaya dahil etmiĢtir. Bu sınıflandırma için eserde sarı renkle vurgulanan her 

sözcük kopyalanarak baĢka bir belgeye aktarılmıĢ, çekim eklerinden temizlenip kök veya gövde 

haline gelecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu iĢlem hata payını olabildiğince azaltmak amacıyla her 

hikaye incelenip bitirildikten sonra yapılmıĢtır. Daha sonra fazladan yazılmıĢ kelimeler silinip bire 

indirgenmiĢtir. Kelimelerin kökenlerinin bulunması ve sınıflandırılması en son aĢamaya bırakılmıĢ, 

eserin tamamı bitinceye dek bu kelimelere dokunulmamıĢtır. Bunun nedeni aynı kelimelerin eserde 

onlarca kez geçmesi ve bu durumun sınıflandırma yapılırken karıĢıklığa yol açmasıdır. Kelimeler 

kökenleri bulunmadan önce kelime gruplarına göre sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırmalar: Özel 

isimler, yabancı dilde kelimeler, birleĢik kelimeler, birleĢik fiiller, türemiĢ fiiller, Türkçe ek alan 

kelimeler ve tamlamalar Ģeklindedir. AraĢtırmacı zaman zaman danıĢman öğretim görevlisine 

danıĢarak bu sınıflandırmanın nasıl olması gerektiğini kararlaĢtırmıĢtır. Yabancı kökenli kelimelerin 

ait oldukları kelime gruplarına göre sınıflandırılması araĢtırmacının amacına ulaĢmasına yardımcı 

olmasının yanında en son aĢama olan kelimelerin kökenlerinin tespit edilmesi aĢamasında 

karıĢıklığa sebep olmuĢtur.  

Ömer Seyfettin‟in dil konusunda yazdığı yazılarda belirttiği birkaç husus vardır. Ömer 

Seyettin‟e göre eski lisan (Osmanlı Türkçesi) Latince ve Ġbranice gibi ölü bir dildir, günümüzde 

kullanımı yoktur. Türkler Asya‟dan Anadolu‟ya göçmüĢ ve Arap-Fars medeniyetleriyle doğrudan 

iliĢkiye girmiĢtir. Bunun sonucunda Arapça ve Farsçadan birçok kelime Türkçeye geçmiĢ, daha 

fazlası bu dillerin gramer kuralları Türkçe‟ye uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Yeni lisan anlayıĢına göre 

bu kuralların kullanımına son verilmeli, milli terkipler ve kurallar kullanılarak milli bir edebiyat 
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oluĢturulmalıdır çünkü diĢillik-erillik içeren Arap dili ve tamlamaların tersten yapıldığı Fars dili 

Türkçe‟nin dil yapısına uymamaktadır. Dile yerleĢmiĢ olanlar haricinde Arapça ve farsça dillerinin 

gramer özelliklerine göre yapılan çoğullamalar ve tamlamalar atılmalıdır. Ömer Seyfettin milli dili 

olmayan bir milletin varlığını devam ettiremeyeceğini söyler. Bu yüzden Türkçe‟yi iĢgal eden 

yabancı kelime ve kuralların dilden atılması ve Ġstanbul Türkçesinin standart dil olarak kabul 

edilmesi gerektiğini savunur.  

Ömer Seyfettin‟in bu düĢünceleri ayrıntılı olarak incelendiğinde araĢtırmacının eserdeki 

kelimeleri neden kelime gruplarına göre sınıflandırdığı anlaĢılabilir. Bu çalıĢmada yabancı kökenli 

kelimelere Türkçe yapım eki getirilerek oluĢturulan türemiĢ fiiler, yardımcı fillerle yapılan birleĢik 

fiiller, Türkçe yapım eki alarak farklı bir anlam kazanmıĢ türemiĢ kelimeler, yabancı kökenli özel 

isimler ve Fransızca, Makedonca, Bulgarca, Yunanca gibi yabancı dillerde yazılmıĢ kelimeler 

incelenmiĢtir. Böylece Ömer Seyfettin‟in Türkçe‟den atılmasını öngördüğü kelime ve terkiplere 

eserlerinde ne kadar yer verdiğini saptamaya bir adım daha yaklaĢmıĢ oluruz. ÇalıĢmada özellikle 

ayrı gruplar altında sınıflandırılan Arapça çoğullamalar, birden fazla dilden oluĢan kelimeler ve 

birleĢik fiiller bu amaca hizmet etmektedir.  

Daha önce belirtildiği gibi bu araĢtırma herhangi bir sayısal veriye ya da istatiksel analize 

ulaĢmak için yapılmadığı halde ulaĢılan sonuçlar tablo ve grafikler kullanılarak gösterilmiĢtir. 

Kitabın word dosyası üzerinde vurgulanarak iĢaretlenen kelimeler tek tek kontrol edilerek yanlıĢ 

yazılan kelimeler düzeltilmiĢ, Türkçe kökenli kelimeler listeden çıkarılmıĢ ve kökeni bulunamayan 

kelimeler listeye dahil edilmemiĢtir. Böylelikle doğru bir sınıflandırma yapılarak sonuca ulaĢmak 

amaçlanmıĢtır. Her Ģeye rağmen bu çalıĢmada hatalar ve eksikler olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır.  
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AraĢtırmacı bu konuya odaklanarak ileride daha kapsamlı çalıĢmaların yapılmasına öncülük 

etmek, Ömer Seyfettin‟in dilci özelliğini derinlemesine incelemek ve eserleriyle fikirlerini 

karĢılaĢtırmak istemiĢtir.  

Bu tezin yazılmasında büyük katkısı olan ve Ömer Seyfettin külliyatındaki yabancı 

kelimelerin incelenmesi fikrini veren Dr. Öğr. Üyesi Göksel Öztürk‟e daimî teĢvikleri ve rehberliği 

için teĢekkür borçtur. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
 

1.GiriĢ 

1.1.Ömer Seyfettin’in Hayatı 

Ömer Seyfettin Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarındandır. Türkiye kısa hikâyeciliğinin 

kurucu ismidir. Ayrıca edebiyatta Türkçülük akımının kurucularından olup, Türkçede sadeleĢmenin 

savunucusudur. 
1
 

11 Mart 1884'te babasının görev dolayısıyla bulunduğu Gönen, Balıkesir‟de doğdu. 

Öğrenimine Gönen‟deki mahalle mektebinde baĢlayan Ömer Seyfeddin, Babasının görevi nedeniyle 

sürekli yer değiĢtirmemeleri için babasının bulunduğu Ayancık‟tan annesiyle beraber Ġstanbul‟a 

gelerek dedesinin KocamustafapaĢa‟daki konağına yerleĢti. Tahsiline Eyüp Askerî Baytar 

RüĢdiyesi‟nde (1893-1896) ve Edirne Askerî Ġdâdîsi‟nde (1896-1900) devam etti. Mekteb-i 

Harbiyye‟de iken 2 Ağustos 1903‟te Makedonya‟da baĢ gösteren isyan hareketlerinden dolayı onun 

bulunduğu son sınıf o bölgede görevlendirilmek üzere erken mezun edildi. Meslek hayatına 

KuĢadası Piyâde Taburu‟nda mülâzım-ı sânî olarak baĢladı. Ancak Ġzmir‟e varmadan taburunun 

gönderildiği Selânik‟te ve Manastır‟a bağlı Pirlepe‟de görev yaptı. 
2
 

 

1906 da Ġzmir Jandarma Okulu‟na öğretmen olarak atandı. Bu, Ömer Seyfettin için önemli 

bir hâdiseydi. Zira bu vesileyle Ġzmir‟deki Fikrî ve edebî faaliyetleri takip ederek bunlar içerisinde 

yer alan gençlerle tanıĢma fırsatı yakaladı. Batı kültürünü tanıyan Baha Tevfik‟ten Fransızca 

bilgisini artırmak için teĢvik gördü. Necip Türkçu‟den ise sade Türkçe ve millî bir dille yapılan 

millî edebiyat konusundaki önemli fikirleri aldı. Buradaki görevinin ardından bir süre için 

Köprülü‟de Askerî RüĢdiye Mektebi‟nde beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Balkanlar‟da batılı 

devletlerin teĢvikiyle Osmanlı aleyhinde baĢlayan ve geliĢen milliyetçilik hareketlerinin neticesinde 

ortaya çıkan kargaĢa sebebiyle bu bölgede farklı yerlerde görevler yaptı. (ArgunĢah 1999, 6) 

 Ġki yıl süreyle Balkanlar‟daki Velmefçe, Pirlepe, Osenova, Pirbeliçe, Serez, ĠĢtip, Babina, 

Demirhisar, Cum„a-i Bâlâ, Razlık gibi sınır yerleĢim yerlerinde çete takibiyle uğraĢtı. Serez 

mutasarrıflığı Menlik kazası Razlık kasabası yakınlarında bulunan Yakorit köyünde bölük 

kumandanlığı yaptı. 
3
  

Bu dönem yazarın hayatında ,eserlerinde de etkisi görülecek kadar önemli etkiler bıraktı. 

Özellikle Osmanlı aleyhindeki milliyetçilik hareketlerini ve kurulan komitaları gözlemleyen yazar 

bazı hiikayelerinde bu izlenimlerine yer verdi.  

                                                 
1
 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96mer_Seyfettin 

2
 https://www.islamansiklopedisi.org.tr/omer-seyfeddin 

3
 https://www.islamansiklopedisi.org.tr/omer-seyfeddin 
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Ömer Seyfeddin‟in Ġttihat ve Terakkî ile münasebeti Selânik‟e tayin edildiği 1909‟dan 

itibaren baĢladı. 31 Mart Vak„ası‟nı bastırmak amacıyla Ġstanbul‟a gelen Hareket Ordusu‟nda o da 

vardı. Ancak Ġstanbul‟un siyasî-ideolojik havası ve asker-siyaset iliĢkisi askerlikten soğumasına 

sebep oldu. Ġttihat ve Terakkî‟nin maddî desteğiyle çıkan Genç Kalemler dergisinde “yeni lisan” 

hareketini baĢlattı (II/1, 11 Nisan 1911, s. 1-7).  

1911‟de, bütün zamanını kültür konularına ayırmak amacıyla Ziya Gökalp‟in teĢviki ve 

tazminatının Ġttihat ve Terakkî tarafından ödenmesiyle ordudan ayrıldı. Fakat Balkan SavaĢı‟nın 

patlak vermesi üzerine yeniden askere çağrıldı ve üsteğmen rütbesiyle Garp Ordusu‟nda 39. Alay‟ın 

3. Tabur‟una katıldı (14 Eylül 1912). Komanova‟da Sırplar‟a, Yanya‟da Yunanlılar‟a karĢı savaĢtı. 

20 Ocak 1913‟te Kanlıtepe‟de Yunanlılar‟a esir düĢtü.  

Atina yakınlarındaki Nafliyon kasabasında on ay kadar süren esirlik hayatının yaĢadı. (17 Aralık 

1913). 
4
 

Nafliyon‟da acılarla geçen esaret hayatı “Piç”, “Mehdi”, “Hürriyet Bayrakları” gibi 

hikâyelerini yazdığı ,sürekli okuduğu ve tecrübeler kazandığı yazarlık hayatı için önemli bir dönem 

oldu. Ömer Seyfettin 1913‟te esaret hayatı bitince Ġstanbul‟a döndü.  

Ġstanul‟a döndüğünde annesi vefat etmiĢ,babası ise tekrar evlenip Ġstanbul‟u terk etmiĢ 

olduğunu öğrendi. Manevi olarak kendisini yalnız hisseden Ömer Seyfettin 23 ġubat 1914‟te 

askerlikten ikinci defa istifa etti. 1915 te yalnızlıktan kurtulmak ve hayatına çekidüzen vermek 

maksadıyla Ġttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenlerinden Doktor Besim Ethem Bey‟in kızı Calibe 

Hamm‟la evlendi. Ancak sosyeteye mensup bu hanımla yapılan fakat fikrî ve ruhî anlamda 

uzaklıkları bulunan bu evlilik Güner isimli bir kız çocuğuna rağmen bozuldu. Yazar tekrar 

yalnızlığına döndü. (ArgunĢah 1999, 6) 

 

Dârülmuallimîn‟de kıraat, KabataĢ Sultânîsi‟nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Aynı yıl 

Ġstanbul Dârülfünunu‟nda kurulan Tedkīkāt-ı Lisâniyye Encümeni üyeliğine seçildi. Manastır 

yıllarında kumandanı olan Câvid PaĢa‟nın KalamıĢ koyundaki yalısını kiraladı. “Münferit Yalı” 

adını verdiği bu evde tek baĢına yaĢadı. 23 ġubat 1920‟de yatağa düĢtü, 4 Mart 1920‟de kaldırıldığı 

HaydarpaĢa Tıp Fakültesi Hastahanesi‟nde 6 Mart 1920 tarihinde vefat etti.  

 

 

 

                                                 
4
 https://www.islamansiklopedisi.org.tr/omer-seyfeddin 



3 

 

1.2.Sanatı ve Eserleri 

 

Yazılarında "Ömer", "Tarhan", "Ayın Sin" gibi çeĢitli takma isimler ve rumuzlar kullanan ve birçok 

yayın organında yazıları yayımlanan Ömer Seyfettin hikâyeci olarak Ģöhret kazanmasına rağmen 

edebiyat âlemine Ģiirle girmiĢtir. Bilinen ilk Ģiiri “Lâne-i Garâm”dır. Edebiyât-ı Cedîde etkisinin 

görüldüğü II. MeĢrutiyet‟ten önceki Ģiirleri aruzla olup genellikle sone Ģeklinde ve aĢk konusunda 

yazılmıĢtır. Aynı dönemde Ģiire girmeye baĢlayan sosyal konular 1914‟e kadar birkaç Ģiirinde daha 

devam eder. 1911‟den sonra kelime kadrosunda önemli değiĢiklikler görülür. ġiirlerindeki asıl 

değiĢme ise 1914‟te baĢlar. Daha önce kısmen kullandığı heceyi benimsemiĢ, sonenin yanı sıra 

koĢmaya da yer vermiĢtir. 1914 yılına kadar yazdığı Ģiirler Tevfik Fikret‟i hatırlatırken sonrakiler 

Ziya Gökalp‟in yönlendiriciliğini yansıtır. Kurucularından olduğu ġairler Derneği‟nin (Haziran 

1917) millî edebiyat anlayıĢıyla hece veznini kullanmak, konuĢma diliyle yazmak, Ġran ve Yunan 

mitolojisi yerine Türk destanlarından ilham almak gibi ilkelerinin de (Ahmet Hidayet [Reel], bk. 

bibl. ) Ömer Seyfeddin‟e ait olduğu anlaĢılmaktadır. 
5
 

 

Edebiyat ve dil üzerindeki bu fikir değiĢimi Ömer Seyfettin‟i Ģiir türünden çok hikaye 

türünde eserler vermeye yöneltmiĢtir. Ġlk hikâyesi 1902‟de Sabah gazetesinde çıkan “Tenezzüh”tür. 

Ömer Seyfettin mauppasant tarzı hikaye türünü edebiyatımıza tanıtması bakımından Türk 

hikayeciliğinde önemli bir yere sahiptir. Serim,düğüm, çözüm bölümlerinden oluĢan ve olay odaklı 

olan bu hikaye tarzının yanında karakter ve portre tasvirine önem veren Antov Çehov hikaye tarzını 

eserlerinde birleĢtirerek kullanmıĢ ve günlük hayattaki karĢılaĢılabilecek sıradan olayları 

hikayelerine dahil ederek eserlerine realist bir özellik katmıĢtır. 

SamipaĢazade Sezai ve Halit Ziya ile belli bir noktaya gelen hikâyeciliğimiz Ömer Seyfettin‟in 

hikâyesi ile Cumhuriyet devri hikâyeciliğine geçiĢ yapar. (ArgunĢah 1999, 8) 

 

Ömer Seyfettin, hikâyelerini 1911‟deki yeni lisan hareketinden sonra yazmıĢtır. 

Hikâyelerinde ilham kaynakları çok çeĢitlidir. Öncelikle Ģahsî hayat tecrübelerinin izlerini taĢıyan 

metinler önemli bir yer tutar. Bunlardan bir kısmını kahraman-anlatıcının bakıĢ açısıyla verdiğinden 

bunlar kendisiyle ilgili araĢtırmalarda belge diye kullanılmıĢtır. “And”, “Falaka”, “Ġlk Cinayet”, 

                                                 
5
 https://islamansiklopedisi.org.tr/omer-seyfeddin 
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“KaĢağı” gibi hikâyeleri çocukluk yıllarının; “Bomba”, “Hürriyet Bayrakları”, “Tuhaf Bir Zulüm”, 

“Beyaz Lâle”, “Nakarat” gibi hikâyeleri askerlik hayatının yansıması olarak kabul edilmiĢtir. 

Millî bir edebiyat meydana getirmek amacıyla yazdığı tarih ve kahramanlık konulu metinler 

halkın ve askerin maneviyatını yükseltmek ve mücadele azmini artırmak için destani özellikler 

içerecek Ģekilde mübalağalı bi üslupla yazılmıĢtır. 

Ömer Seyfettin, bu tarz yazılmıĢ hikâyeleri için “Eski Kahramanlar baĢlığını uygun 

bulmuĢtur. “BaĢını Vermeyen ġehit”, “Pembe Ġncili Kaftan”, “Kütük”,“Vire”, “Teketek” , 

“Ferman”,“Topuz”,“Kızılelma Neresi?” gibi hikâyeler bu niteliktedir. 

Destani bir ton taĢıyan bu hikâyeler yazarda genel anlamıyla da destanla ilgilenme ihtiyacını 

doğurmuĢtur. Yazarın millî ve tarihî özellikler taĢıyan hikâyeleri daha önce Ya- korit Sınır 

Bölüğü‟ndeki görevi sırasında edindiği intihalarından hareket ederek yazdığı “Bomba”, “Beyaz 

Lâle”, “Nakarat”, “Hürriyet Bayrakları” gibi hikâyelerle daha geniĢ bir boyut kazanmıĢtır. Bazı 

hikâyelerinde ise inandığı fikirlerini açık bir tez hâlinde sunduğu görülür. Fikrin belirginliği 

dolayısıyla bir makale hüviyeti taĢıyan bu hikâyelerde çoğu zaman teknik zayıflar. “Fon 

SadriĢtayn‟ın Karısı , Primo Türk Çocuğu” gibi hikâyeler bu tarzdadır. Bunlarda daha ziyade halka 

edebiyat vasıtasıyla telkinde bulunma düĢüncesi ağır basar. 

Ömer Seyfettin‟in halka inme ve halk diliyle yazma düĢüncesi onu zaman zaman halk 

edebiyatı kaynaklarından da faydalanmağa sevkeder. “Yalnız Efe” romanını yazma teĢebbüsü ile 

yaptığı çalıĢmalar bu maksadı taĢırlar. Ġçinde yaĢanılan Ģartların Ģevkiyle yazdığı hikâyelerde ise 

yaĢanılmakta olan bir takım fikirlerin aĢırılıkları konu olurlar. Bunlarda hiciv ve mizah birlikteliği 

farklı bir özelliktir. Efruz Bey tiplemesi etrafında toplanabilecek hikâyeler onun muzip kiĢiliğini ve 

mizaha olan yatkınlığını göstermektedir. Yazar yaĢadığı toplumun aksayan yönlerini tenkit 

etmekten çekinmez. Taassup, bilgisizlik gibi tavırlar karĢısında tarihî malzemeye dayandığı 

hikâyelerdeki havasından sıyrılır. Çoğu zaman mizah ile geniĢletilmiĢ bir hicvi tercih eder. “Gizli 

Mabet”, “Hürriyet Gecesi”, “Lokanta Esrarı”, “Tos”, “Kurbağa Duası”, "Gayet Büyük Bir Adam” 

bu tip hikâyelerdir. (ArgunĢah 1999, 9) 
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Ömer Seyfettin 36 senelik kısa hayatına birçok farklı türde eser sığdırmıĢ özellikle de 

hikayeleriyle dönemine ıĢık tutmuĢ , önemli bir yazardır. Günümüzde de onun hikayeleri geniĢ bir 

kitle tarafınfdan okunmaya devam etmektedir. 

 

 

 

1.3.Yeni Lisan hareketi 

 

Yeni lisan hareketi Ömer Seyfettin‟in genç kalemler dergisinde  yayımlanan bir bildirge 

niteliğindeki makalesiyle resmi bir nitelik kazanan bir edebiyat ve dil akımıdır. Ömer Seyfettin, Ali 

Canip ve Ziya Gökalp tarafından yazılan yazılarda Bu hareketin ilkeleri belirtilir ve akııma karĢı 

gelen eleĢtirilere cevap verilir. Yazılan yazılar dilde sadeleĢmenin savunucuları ve karĢıtları 

arasında çeĢitli tartıĢmalar doğurur.  

“Bütün bu tartıĢma ortamına bakıldığında konunun ciddi bir eleĢtiri perspektifinden ele 

alındığını söylemek pek mümkün değildir. Fikirlerin metodlu ve sistemli bir Ģekilde ele alındığı 

söylenemez. Daha çok kiĢisel duygu ve düĢüncelere bağlı, ait olunan grup veya geleneksel 

bağlantılara dayalı bir tavır alıĢ söz konusudur. Bununla birlikte Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp‟in 

yazıları sistemli ve metodlu oluĢuyla dikkati çeker. Yusuf Ziya Öksüz, Ömer Seyfettin‟in Yeni 

Lisan ve dil konularındaki görüĢlerini Ģu Ģekilde özetlemektedir:  

“1) Türk dilini, bu edebiyat zalimlerinin ellerinden kurtararak, halka kendi diliyle faydasına 

yarayacak Ģeyler yazacak, memleketimizde okumak muhabbetini uyandırmaya çalıĢacağız.  

2) Bir millet ancak lisanda yaĢayabilir; buna değer vermeyenler, yeterince Türklüğünü 

duyamayanlardır.  

3) MüĢterek bir lisanı olmayan millet, rabıtasız sürüler sayılır. Lisan en kavi bir bağdır.  

4) Türkçe, bizim manevi ve mukaddes vatanımızdır. Bu manevi vatanın istiklali, kuvveti, 

resmî ve millî vatanımızın istiklalinden daha mühimdir. Çünkü vatanını kaybeden bir millet, eğer 

lisanına ve edebiyatına hâkim olursa mahvolmaz, yaĢar ve yine bir gün gelir siyasî istiklalini 

kazanır; düĢmanlardan intikam alır. Fakat bir millet lisanını bozar, kaybederse hatta siyasî 

hâkimiyeti kalsa bile, tarihten silinir. Esirleri onu yutar.  

5) Kendi düĢündüklerimizi halkın, yani milletin lisanıyla yazalım ve Ġstanbul Türkçesini 

bütün Türklüğün edebî lisanı yapalım.  

6) Ġstanbul Türkçesi: Ne softaların ve ulemanın konuĢtuğu gibi çok Arapçalı lisan; ne hala 

divanlardaki eski edebiyat lisanını kullanarak birçok Arapça, Acemce terkipler yapan muharrirlerin 

hususi lehçeleri; ne ihtiyar ve muhafazakâr memurların konuĢtukları basmakalıp tabirli Babıâli 

Lisanı; ne Tanzimat maarifiyle tahsil görmüĢ kadınların lisanı; ne gayri Türkler (yabancılar)‟in 
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konuĢtukları lisan, Ġstanbul Türkçesi değildir. Ġstanbul Türkçesi, Ġstanbul‟da yerli Türk hanımlarının 

konuĢtuğu tabii ve sade Türkçedir.  

 7) Her lisanın kendine mahsus bir bünyesi vardır. ġimdiye kadar Türk sarfı yazanlar, 

Arapçanın yahut Fransızcanın sarflarını numune ittihaz ederek, Türkçeyi bu iki lisanın kalıplarına 

sokmaya çalıĢmıĢlardır.  

8) Lisanımızın kendi kendine TürkçeleĢmesini beklemek boĢtur. Biz cehdedip 

TürkçeleĢtirmeli; kendimizi eski edebiyat lisanının intibalarından, selikamızdan olmayan kliĢe 

terkiplerden kurtarmalıyız. ” (Öksüz, 1995: 143). ” (BALCI 2012, 112,113) 

 

Ömer Seyfettin‟in yazılarında ifade ettiği görüĢlerden de anlaĢıldığı gibi kendisi dilde 

sadeleĢme ve Türkçülük akımlarının Ģiddetli savunucularındandır.  

 Ömer Seyfettin Türkçe‟deki yabancı unsurların dilden çıkarılmasını ve milli unsurların 

kullanılmasını savunur. Buna göre Türkçe‟deki Arapça-Farsça kurallara göre yapılan 

çoğullama,tamlama gibi terkiplerin kullanımına son verilmeli, Türkçe‟nin grameri kullanılarak 

yaygınlaĢtırılmalıdır. Edebiyat eserlerinde günlük kullanımda yeri olmayan yabancı  

(kliĢeleĢmemiĢ) kelime ve kelime grupları kullanılmamalıdır.  

Ömer Seyfettin yeni lisan hareketi öncesinde ve sonrasında da dil, edebiyat ve dil öğretimi 

konusundaki fikirlerini bildirdiği pekçok yazı yazmıĢ ve bunları çeĢitli rumuzlar kullanarak çeĢitli 

dergi ve gazetelerde yayımlatmıĢtır.  

Bu araĢtırmada Ömer Seyfettin‟in görüĢlerini eserlerinde ne kadar uygulamaya koyduğu 

incelenmiĢtir ve sonuçlar Ģu Ģekildedir: 

Hülya argunĢah‟ın hazırladığı Ömer Seyfettin - Bütün Eserler Hikayeler adlı külliyatın 

birinci cildindeki kelimelerin toplam %22‟si yabancı kökenli kelimelerden oluĢmaktadır. Bu 

kelimelerin %88‟i Arapça-Farsça kökenli kelimelerden geriye kalan %12‟si diğer yabancı kökenli 

kelimelerden oluĢmaktadır.  
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Türkçe‟ye geçmiĢ yabancı kökenli kelimeler dıĢında da yazar eserinde tamamen yabancı dilde 

kelime ve cümleler de kullanmıĢtır.  

  Bu diller Arapça, Franzıca, Makedonca, Bulgarca, Ġtalyanca ve Slav dilleridir. Hatta kitapta 

geçen Osmanlıca bir cümle hikayenin karakteri tarafından yabancı bir dil olarak adlandırılmıĢtır. 

Bunu da Ömer Seyfettin‟in benimsediği dil anlayıĢına göre Osmanlı Türkçesi diye bir dili kabul 

etmeyiĢine bağlayabiliriz.  

Ömer Seyfettin ana dil öğreniminin yanısıra yabancı dil öğrenimine de önem veren, gerçekçi 

bir yazardır. GeniĢ bir alanda ve çeĢitli bölgelerde geçen hikayelerindeki gerçekçiliği arttırmak için 

böyle bir yönteme baĢvurduğu söylenebilir. Hikayelerindeki farklı milliyetlerden karakterleri kimi 

zaman ana dillerinde konuĢturarak hikayenin geçtiği yörenin ve karakterlerin özelliklerini daha iyi 

yansıtmıĢtır.  

Yine de Ģekilde görüldüğü üzere yabancı dildeki kelimeler kitabın tamamı içerisinde çok az 

bir yer kaplamaktadır.  

 

88% 

12% 
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ġekil 1 ġekil 2 
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Eserdeki yabancı kökenli kelimeler incelendiğinde yalnızca Arapça-Farsça‟dan değil aynı 

zamanda Batı dillerinden de birçok kelimenin kullanıldığı görülür. Bu diller kelime sayısına göre 

çoktan aza doğrusıralandığında Arapça, Farsça, Yunanca, Latince, Fransızca, Ġtalyanca, Ġngilizce ve 

Moğolca Ģeklinde devam eder. ġekillerde görüldüğü gibi Arapça-Farsça‟nın yanında BatılılaĢmanın 

etkisiyle Türkçe‟ye giren Yunanca, Latince, Fransızca, Ġtalyanca ve Ġngilizce kökenli kelimeler de 

eserde geniĢ bir yer kaplamaktadır. Bu durum araĢtırmacı tarafından, Yeni Lisan hareketinin 

ilkelerinden olan dili yabancı kelimelerden arındırma ilkesinin eserde tamamıyla 

gerçekleĢtirilemediğinin bir kanıtı olarak görülmektedir.  

 

79% 

21% 

0% 

toplam sözcük sayısı

yabancı kökenli sözcük
sayısı

yabancı dilde sözcük
sayısı
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Eserin orijinal hali günümüz okuru tarafından anlaĢılamayacak derecede yabancı kelime ve 

terkiplerle doludur, bu durum Ömer Seyfettin‟in eserlerinin genç okur kitlesine sunulmadan önce 
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sadeleĢtirilmesi ihtiyacını doğurur ki Osmanlı Türkçesi eğitimi almıĢ bir okurun bile 

anlayamayacağı birçok Arapça-Farsça kelime, tamlama ve çoğullamayla dolu olan eserde Batı 

dillerinden alınan ve günümüzde kullanılmayan pekçok kelime bulunmaktadır. Bununla birlikte 

daha önce bahsettiğimiz gibi tamamen yabancı dilde yazılmıĢ diyaloglar bu dilleri bilmeyen kiĢiler 

tarafından anlaĢılamayacaktır.  

Bu çalıĢmada kökenleri bulunan kelimelerin çok farklı dillerden Türkçe‟ye geçtiği görülür. 

Sayıca 10‟un altında olan kelimeler diğer kategorisi altında incelenmiĢtir. Bu kelimelerin kökeni 

Ģekilde gösterildiği gibi Ġspanyolca, Ġbranice, Ermenice vb. dillerdir. 

 

 

 

ġekil 6 
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Bu kelimelerin medeniyetler arası sosyal ve kültürel alıĢveriĢ sonucunda Türkçe‟ye geçmiĢ olması 

olasıdır. Nitekim bu dillerden olan kelimeler sayıca oldukça azdır.  

 

 

 

1.4.Ömer Seyfettin’in dil üzerine görüĢleri 

 

Ömer Seyfettin‟in (1884-1920) dilciliği, hikâyeciliği kadar önemlidir. O, fikir ve sanat yaĢamında 

“dil”i merkeze almıĢ; dilciliği hikâyeciliğiyle birlikte bütün sanatını etkileyen, besleyen, Ģahsiyet 

kazandıran unsurların baĢında gelmiĢtir. Çok geniĢ bir yelpazede yazan Ömer Seyfettin‟in en çok 

ses getiren yazıları ise Ģüphesiz Türkçe, Türkçenin sadeleĢtirilmesi, edebiyatın millîleĢtirilmesi 

konuları üzerine yazdıkları olmuĢtur. (Erarslan, Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” haricindeki yazıları 

2019) 

 

Bu hassasiyet ve bilincin oluĢmasında en büyük etken, onun, 19. yüzyılın ortalarından 

itibaren ġinasi ile baĢlayıp Ahmet Vefik PaĢa, Süleyman PaĢa, Ahmet Cevdet PaĢa, Ali Suavi, 

NORVEÇÇE

ÇEKÇE

BALKAN DİLLERİ

HAİTİ DİLİ

HİNTÇE

PORTEKİZCE

SANSKRİTÇE

SÜRYANİCE

MACARCA

SOĞDCA

ÇİNCE

ġekil 7 
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Necip Asım, Velet Çelebi, Bursalı Mehmet Tahir, ġemsettin Sami, Necip Türkçü, Mehmet Emin 

gibi isimlerin ortaya koydukları çabalarla devam eden; Türk Derneği, Çocuk Bahçesi Yıldız, Türk 

Derneği dergisi gibi oluĢum ve yayın organları ile desteklenen Türkçülük ve Türkçecilik hareketine 

kayıtsız kalamamıĢ olmasıdır. 

Ayrıca Ömer Seyfettin‟in Ġzmir‟de geçirdiği yıllarda Yakup Kadri, Baha Tevfik, ġahabettin 

Süleyman gibi dönemin önemli edebi Ģahsiyetleriyle tanıĢmıĢ olması edebi ve fikri açıdan 

geliĢiminde önemli bir etken olmuĢtur. Ömer Seyfettin‟in bu dönemden önceki yazılarıyla sonraki 

fikirleri karĢılaĢtırıldığında görülen farklılık buna kanıt olarak gösterilebilir. Özellikle Ġzmir‟de, 

Türkçülük temelli, “KonuĢma Diliyle Yazma” olarak adlandırdığı bir hareket baĢlatan Necip 

Türkçü, Ömer Seyfettin‟in dil ve Türkçülük üzerine görüĢlerinin Ģekillenmesinde etkili olmuĢtur. 

Bu etki Ömer Seyfettin‟in Genç Kalemeler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan adlı makale dizisinde 

belirttiği fikirler incelendiğinde açıkça görülür. 

Ömer Seyfettin‟in “Yeni Lisan” adını taĢıyan yazılarının ilki, Genç Kalemler dergisinin 

ikinci cildinin 29 Mart 1327 / 11 Nisan 1911 tarihli ilk sayısında yayımlanır. Yazı, “Eski Lisan, 

Edebiyatımız, Millî Edebiyatımız, ġark‟a Doğru, Garp‟a Doğru, Bugünküler, Hastalıklar, Tasfiye, 

Nasıl, Milliyete Doğru, Tasfiye Sarfı, Ġsimler ve Sıfatlar, Ġmla, Gaye, Ey Gençler, Netice” olmak 

üzere on altı alt baĢlıktan oluĢmaktadır. (Erarslan, Ömer Seyfettin‟in “Yeni Lisan” adını taĢıyan 

yazıları 2019) 

 

“Yeni lisan” makalesi Ömer Seyfettin‟in dil üzerine görüĢlerini anlamak açısından en 

önemli kaynaktır bununla birlikte Haftalık Ġzmir , Türk Sözü ,Tanin, Turan, Türk kadını mecmuası 

ve Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti Mecmuası gibi birçok yayın organında yayımlanan yazılarında 

da dil, edebiyat ve eğitimle ilgili düĢüncelerini belirtmiĢtir. 
6
 

                                                 
6
 Bu konuda ayrıca bkz. Recep Erarslan‟ın Hece dergisinde yayımlanan “Ömer Seyfettin’in “yeni lisan” haricindeki dil 

yazıları” adlı makalesi incelenebilir. 



13 

 

Ömer Seyfettin‟in özellikle “Yeni Lisan” ve sonrasında savunduğu görüĢlerini Ģu Ģekilde 

maddelendirmek mümkündür: 

 Osmanlıca olarak adlandırılan eski dil Latince ve Ġbranice gibi ölü bir dildir, onu ancak 

konuyla ilgilenenler kullanır. 

 Hiçbir millet kendilerine ait milli bir dili olmadan varlığını sürdüremez, bu nedenle milli bir 

edebiyat oluĢturup dili yabancı unsurlardan temizlemek gerekir. 

 Dilin sadeleĢtirilmesi için konuĢma dili ile yazı dili birleĢtirilmeli ve bunu yaparken Ġstanbul 

Türkçesi esas alınmalıdır. 

 KonuĢma diline yerleĢmiĢ olan kelime ve terkipler hariç Arapça-Farsça kelimeler 

Türkçe‟den atılmalıdır. 

 Arapça- Farsça gramer kuralları (çoğullama, tamlama vb. ) yerine Türkçe‟nin kuralları 

uygulanmalıdır çünkü bu dillerin yapısı Türkçe‟nin anlam ve yapısıyla uyuĢmamaktır. 

Özellikle Arapça kelimelerdeki diĢillik-erillik Türkçe kelimelerde bulunmamaktadır. 

 Türk edebiyatı Doğu-Batı taklitçiliğinden kurtarılmalı ve milli değerler dikkate alınmalıdır. 

 Milli bir edebiyat oluĢturmak ve yaygınlaĢtırmak için Yeni Lisan kullanılarak yazılar 

yazılmalı, çeviriler yapılmalıdır. 
7
 

 

 

 

                                                 
7
 Daha fazla bilgi için bkz. Recep Erarslan‟ın Hece dergisinde yayımlanan “Ömer Seyfettin‟in “yeni lisan” haricindeki 

dil yazıları” adlı makalesi incelenebilir 
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2.Ömer Seyfettin’in Bütün Eserleri (Külliyat hakkında bilgi) 

 

Ömer Seyfettin günümüze kadar ulaĢan ve tarihe kaynaklık eden birçok eser vermiĢtir. Farklı 

türlerde eserler vermiĢ olmasına rağmen günümüzde hikayeleriyle özellikle de tarih konulu 

hikayeleriyle tanınır. Modern türk hikayeciliğine büyük katkısı olacak eserler vermiĢ, geniĢ bir 

konu çeĢitliliğini eserlerinde kullanmıĢ ve mauppasant tarzı hikayeyi türk edebiyatına tanıtmıĢtır. 

Eserleri genellikle sadeleĢtirilerek türk okuruna sunulmuĢ ve her dönemde çokça okunmuĢtur. 

Her ne kadar Ömer Seyfettin‟in eserleri çokça okunup basılsa da bu baskılarda yanlıĢ 

okumalar, keyfi ilaveler , yanlıĢ sadeleĢtirme ve ayıklamalar görülmektedir. Ayrıca yazarın çok 
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farklı rumuzlar ve imzalar altında eserler vermesi nedeniyle  bibliyografyası henüz 

tamamlanamamıĢtır. Dergah Yayınları' nın yayımladığı bu külliyat hülya ArgunĢah tarafından 

büyük bir titizlikle ve eserlerin orijinaline sadık kalınarak hazırlanması nedeniyle ciddi bir çalıĢma 

ürünüdür. 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.I. Cilt (Hikayeler) 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

TENEZZÜH/ 15 

ĠLK NAMAZ/ 18 

SAHĠR‟E KARġI/ 23 

SEBAT/ 29 

ERKEK MEKTUBU/ 37 

                                                 
8
 Daha fazla bilgi için Hülya ArgunĢah- ÖMER SEYFETTĠN BÜTÜN ESERLERĠ-HĠKAYELER-sunuĢ bölümüne bkz. 



16 

 

ÇĠRKĠN BĠR HAKĠKAT/ 42 

AY SONUNDA/ 44 

ĠKĠ MEBUS/ 47 

ELMA/ 55 

BUSENĠN ġEKL-Ġ ĠPTĠDÂĠSĠ/ 58 

AT/ 66 

BEġERĠYET VE KÖPEK/ 68 

APANDĠSĠT/ 76 

AġK VE AYAK PARMAKLARI/ 79 

TAVUKLAR/ 84 

TUĞRA/87 

ACIKLI BĠR HĠKÂYE/ 90 

TARĠH EZELÎ BĠRTEKERRÜDÜR!/ 93 

BAHAR VE KELEBEKLER/ 115 

PAMUK ĠPLĠĞĠ/ 126 

ĠRTĠCA HABERĠ/ 138 

BOMBA/ 147 

PRĠMO TÜRK ÇOCUĞU/ 165 

ANT/ 189 



17 

 

AġK DALGASI/ 196 

GURULTU/ 206 

KOLEKSĠYON/ 214 

PĠÇ/ 218 

HÜRRĠYET BAYRAKLARI/ 229 

MEHDĠ/ 238 

GAYET B'UYÜK BĠR ADAM/ 245 

ġĠMELER/ 25 1 

PRĠMO TÜRK ÇOCUĞU/ 264 

BOYKOTAJ DÜġMANI/ 289 

BEYAZ LALE/ 297 

SĠVRĠSĠNEK/327 

FALAKA/ 333 

HÜRRĠYET GECESĠ/ 341 

ELEĞĠMSAĞMAL 34 
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2.2.Konuyla Ġlgili Ö. S.‘nin hikayeleri üzerinde yapılan Diğer çalıĢmalar 

Ömer Seyfettin‟in dilciliği üzerine pekçok çalıĢma yapılmıĢtır. Özellikle Ömer Seyfettin‟in de 

temsilcilerinden olduğu Yeni Lisan hareketiyle ilgili çalıĢmalar mevcuttur. 

AraĢtırmacı Ömer Seyfettin‟in dil üzerine yazdığı makaleleri inceleyen çalıĢmalardan, yeni 

lisan hareketi ile ilgili çalıĢmalardan ve bizzat hülya argunĢahın hazırladığı eserde verdiği 

bilgilerden yararlanmıĢtır. 

Bunun dıĢında Ömer Seyfettin‟in eserlerindeki yabancı kelimelerin incelenmesi ile ilgili bir 

çalıĢma bulunmamaktadır. Genellikle, yapılan çalıĢmalarda Ömer Seyfettin‟in siyasi,tarihi 

düĢüncelerine odaklanılmıĢ, dilci kiĢiliği arka planda kalmıĢtır. Bu çalıĢmanın daha sonra yapılacak 

daha kapsamlı çalıĢmalara öncülük etmesi amaçlanmıĢtır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

3.Kelimelerin incelenmesi  

 

Tablo 1 

3.1ARAPÇA KÖKENLİ KELİMELER 

abide abus acaba 

acayip acele acem 

acemi aciz âciz 

acul adalet adalî 

adem adet âdet 

âdeta adî âdiyet 

af afet afiyet 

ahır ahız ahir 

ahiret ahlâk ahlâkî 

ahmak aile ait 

akamet akıl akıle 

akide akik âkil 

akim akis âkis 

akit aklı baĢında akli 
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akraba aks aksi 

aksi takdirde akur âlâ 

alaka alem âlem 

alenen alet aleyh 

ali âli ali meclis 

âlim allah amak 

âmak aman yarabbi amele 

ameli amelî ameliyat 

ameliye âmir amma 

amme (dua) an anʽane 

ânât anî anif 

anût (d) aptal aptal ârî 

arsa arslan arĢ 

aruz arz âsâb 

asabî asabiye asabiyet 

asalet âsâr asfar 

asıl âsım asır 

asil asker askeri 

asla aĢık âĢık 

aĢk atâlet atıf 

ati atik atlas 

avdet ayan ayın harfi 
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ayıp aynı aza 

azab azamet azap 

azim aziz azize 

azrail badiye bahis 

bâhis bahr baîd 

bais bâkir bakiyye 

bakkal bani bârid 

bariz basiret basit 

batıl batıla bâtın 

batî baytar bazen 

bazı bedayi bedeniye 

bedî bedia bediî 

bediiyye bedil behimî 

behimiye behimiyet bekâr 

bela belediye belii 

belki berat bereket 

besmele beĢer beĢeriyet 

beyan beyaz beyit 

beyzî bez bi‟s 

bilâ bina bir Ģey 

budala buhar buhran 

bühtan bürudet cadde 
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cahil caiz calip 

câmi câmid cani 

cazibe cazip cebir 

cefa cehalet cehennem 

cehl cellâd cem 

cemaat cemiye cemiyet 

cenab cenan cenap 

cenaze cennet cep 

cereyan cerrahi cerrahiye 

cesaret ceset cesim 

cesur cetvel cevap 

cevf ceza cidal 

cidar cidd cidden 

ciddî ciddiyet cihet 

cila cilt cimâ 

cinâyet cinnet cins 

cinsiyet cirim cisim 

civâr cuma cumhuriyet 

cümle cüppe cürm 

cürsûme cüz çam (ağaç) 

dahî dahil dahl 

daima daimî dair 
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daire dairevî dakika 

dalâlet darbe darp 

dava davul defa 

defter deha dehĢet 

delâlet delil denî 

derece ders devir 

devlet devre devriye 

dikkat dimağ din 

dinî diyanet dua 

dübb dükkân dünya 

düvelî düveliye -e dair 

-e karib ebedî ebediyen 

ebediyet ebeveyn ebkem 

ebleh ecinni ecir 

ecnebi edebi edebî 

edebiyat edebiye edep 

edibe edip efkar 

eflâtun eflâtunî eflatuniye 

ehd ehemmiyet ehl 

ehven ekber ekser 

ekseri ekseriya elbette 

elbise elem elifbe 
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elmas elsine emel 

emin emir emir (unvan-meslek ismi) 

emniyet emniyet (emin olmak) endam 

enfiye enin ensabiyat 

enver esaret esas 

esasî esasiye esatir 

esef eser esir 

esirî esmer eĢkıya 

eĢya etrafa evvel 

evvelâ evveliye evvelki 

eza ezan ezelî 

ezeliye ezeliyet eziyet 

faal faaliyet fâci 

facia fahiĢe fahrî 

faide fail fakat 

fakir falan fâni 

fark fasıl fasıla 

fatih fatiha fazıl 

fazıla fazilet fazla 

feci fecî fecir 

fecr fecrî feʽfettaulün 

felâket fen fena 



25 

 

fennî fenniye ferace 

ferdi ferdiyet fert 

fesat fetret fettan 

feveran fevk fevkalâde 

feyezan fezahat fıkra 

fırka fırsat fiil 

fikir fikriye filan 

fitne fiyat fuhuĢ 

futa gaddar gafil 

gaflet gaip galat 

galebe galeyan galiba 

galibiyet galip gamlı 

garabet garaz garbiye 

garip garp gâvur 

gayb gaye gayet 

gayret gazap gazel 

gazup gıpta gulüvv 

gurbet gurur haber 

hac hacet hacı 

hacim hacle had 

haddinden fazla hadi hadis 

hâdise hadit hadsî (intuitif) 
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hafıza hafi hafid 

hafif hafiye hain 

haiz hak hakaret 

hakâyık hakikat hakikaten 

hakikatten hakîkî hâkim 

hakimiyet hakir hakk 

hakkında hakkıyla hâl 

hala hâlâ halâs 

hâlde hale halî 

halife halis halit 

halk halka halli 

halt hamal hamam 

hamil hamiyet hamle 

hançer harabe harap 

hararet harb harekât 

hareket harem harf 

haricî hariç harika 

haris harîs harp 

has haset hâsıl 

hâsılı hasım hasır 

hasis hasret hassa 

hassas hassasiyet hassaten 
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haĢarı haĢin hat 

hata hatır hatıra 

hatip hatt hatta 

hattat hava havadis 

havaî havari havf 

havuz haya hayal 

hayalen hayalî hayaliye 

hayat hayır hayran hayran 

hayret hayvan hayvaniye 

hayvaniyet haz hazım 

hazır hazret hece 

hedef hediye helak 

hendek herif hesap 

heyecan heyet heyhat 

heykel hezeç hezeyan 

hınzır hırka hırs 

hıyanet hicap hicran 

hiçlik hidayet hiddet 

hikâye hikmet hilâf 

hilâl hile himaye 

his hiss hisse 

hissî hissiyat hissiye 
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hissiyet hitab hitap 

hizmet hudut hukuk 

hur huri hurufat 

husumet husus hususî 

hususiyet huĢunet hutbe 

huzu huzû huzur 

huzuz hücre hücum 

hükumet hüküm hükümet 

hülle hülya hünnap 

hür hürmet hürriyet 

hüsn hüsün ırakiyye 

ırk ırz ısrar 

ıstırap iade ibare 

ibaret ibraz ibzal 

icap icat icmal 

icra içtima içtimaî 

içtimaiyat içtimaiye içtimal 

içtinap idam idare 

iddia idman idrak 

ifade iffet iflâs 

ifrat iftihar iftira 

iftirak iftitah iğfal 
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ihmal ihsas ihtar 

ihtikâr ihtilaç ihtilâl 

ihtimal ihtiram ihtiras 

ihtirasat ihtiĢam ihtiva 

ihtiyaç ihtiyar ihtiyarî 

ihtiyat ihtizar ihtizaz 

ihya ikaz iklil 

iklim ikmal ikna 

ikram ikramiye iktidar 

iktisadi iktisat iktitaf 

ilâç ilâh ilahe 

ilahi ilân ilâve 

ilham ilikad ilim 

ilm ilmiye ilmiyye 

iltifat iltihab iltihabat 

imal imam iman 

imar imdad imkân 

imtihan imtiyaz imza 

inat incimad infilâkiye 

inhidam inʽitaf inkâr 

inkılab inkılâp inkıraz 

inkisar inkiyad insan 
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insani insaniyet inĢallah 

intiba intibaat intiha 

intihabat intihar intikal 

intikam intisalî intisap 

intizam inzibat iptidaî 

iptidaiye iptilâ irad 

irak irat irfan 

irsî irtica irticai 

irtisam isim islâm 

islâmiyet ismirar ispat 

israf istiare istibdat 

istical istidad istifade 

istifham istiğna istihza 

istikbal istiklâl istikrah 

istila istintak istirahat 

istiva isyan iĢaret 

iĢgal iĢtah iĢtigal 

iĢtigalat iĢtiha iĢtihar 

iĢtirake iĢtirakiyun iĢtiyak 

itaat itab itâe 

itibar itibaren itibarî 

itidal itikad îtikadat 
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itila itilâ itilaf 

itimat itiraf îtisaf 

itiyad itlâf itmam 

itminan ittihat izah 

izahat izditmç izdivaç 

izhar izin kabahat 

kabil kabile kabiliyet 

kabir kabul kâbus 

kadar kadeh kader 

kadife kadim kadime 

kafa kâfi kafiye 

kahhar kahkaha kahraman 

kahve kaide kail 

kâinat kalbî kale 

kalfa kalıp kalp 

kamer kanaat kani 

kanun karar kasaba 

kasap kase kaside 

kat‟î katil katʽiyen 

kat'l katliam kavaid 

kavî kavîi kavim 

kavmiyet kayıt kaymakam 
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kaza kaza (yerleĢim birimi) kazara 

kâzib kebir keder 

kelâl kelam kelbî 

kelime kemal kemer 

kere kerim kerpeten 

kerrat kesafet kesb 

kesif keĢfiyat keĢif 

ketm ketum keyif 

kılıf kına kırmız 

kırmızı kısım kıĢr 

kıt‟a kıyafet kıyamet 

kıyas kıymet kibar 

kifayet kitap kubbe 

kule kumar kumaĢ 

kur'an kurban kurta 

kusur kutb kutsi 

kutsiyet kuvve kuvvet 

küfe küfe küfe küfür 

külliyen küme küre 

kütüb lafz lâhut 

lâhza lâkap lâkaydî 

lâkayt lâkin lânet 
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lâtif lâtife lâyık 

lâzım lemʽa letafet 

levha levn levs 

leyâl leyl leyle 

leziz lezzet lisan 

liyakat lokma lügat 

lüzum maarif maaĢ 

mabadı mabede mabet 

mabud mabude mabut 

mâcerâ madde maddî 

maddiyet maden madenî 

madun mâfevk mağara 

mağaza mağlûbiyet mağlup 

mağmum mağribî mağrur 

mağĢuĢ mahal mahalle 

maharet mahbus mahcubiyet 

mahcup mahçup mahdud 

mahdut mahfil mahkeme 

mahkum mahlûk mahmur 

mahmuz mahpus mahrum 

mahsul mahsur mahsus 

mahude mahuf mahut 
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mahv mahzun mahzun mahzun 

mahzuz maî maiĢet 

makale makam makbul 

makduh maksad maksat 

maktul makul mal 

malî malik malikiyet 

maliye malum malûm 

malûmat mamul mânâ 

manen manevî maneviyat 

maneviye maneviyet maneviyye 

mâni mantık mantıki 

manzara manzume maraz 

marazi marazî mariz 

maruz masaj masal 

masiva masivai maskara 

maslahat masum masumiyet 

matbaa matbuu matem 

matemî mavi mavzer 

mazhar mazi mazur 

meal mebahis mebhut 

mebus mebzul mebzulen 

mebzuliyet mecbu mecbur 
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mecburi mecburî mecburiyet 

meclis meclûp mecmu 

mecmua mecnun mecra 

mecruh meçhul meçhuliyet 

medeni medenî medeniye 

medeniyet medhal medih 

medrese medyun mefkure 

mefkûre (ideal)ler mefluç mefruĢat 

meftun meftuniyet mefuniyet 

mekkare mektep mektup 

melâike melek melike 

memalik membaı memduh 

memleket memlû memnu 

memnun memnunen memnuniyet 

memur memuriyet menâkıb 

menfaat menkıbe mensup 

menĢe merak merhamet 

merhume merkez mes‟ut 

mesai mescit mesela 

meselâ mesele meslek 

mesmum mesrur mest 

mestur mes'udiyet mes'ul 
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mes'ut meĢ‟um meĢagil 

meĢahir meĢbu meĢgale 

meĢgu meĢguf meĢgul 

meĢguliyet meĢhun meĢhur 

meĢrutiyet meĢ'um methiye 

metruk mevadd mevcude 

mevcudiyet mevcut mevhum 

mevki mevkii mevkufiyet 

mevsim mevt mevzu 

meydan meyil meyus 

mezar meziyet mezun 

mide mihrak mikyas 

millet milli millî 

milliyet minare miras 

misafir misal misil 

miskin miskin miskin muacciz 

muahaze muakele muallak 

muallim muallime (fem. ) muamele 

muamma muarız muaĢaka 

muaĢeret muattal muavenet 

muavin muayyen muazzam 

muazzez mucib muciz 
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mucize mufassa mufassal 

mugayir muğber muğfil 

muhabat muhabbet muhabere 

muhacir muhafaza muhafız 

muhakeme muhakkak muhakkir 

muhal muhalif muhalifiyün 

muhalil muharebe muharip 

muharrik muharrip muharrir 

muhassala muhatab muhayyel 

muhayyile muhibb muhip 

muhit muhizze muhrik 

muhtaç muhtar muhtariyet 

muhtasar muhtazır muhtelif 

muhterem muhteĢem muhtıra 

mukabele mukabil mukaddeme 

mukadder mukadderat mukaddes 

mukaddes kitap mukaddesat mukaddese 

mukaddime mukavemet mukayese 

muktebes muktedir mukteza 

muntazam muntazaman muntazır 

murabba murassa murat 

murdar musafaha musahaba 
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musahabat musahabe musaraa 

musırren mustarip mutaassıp 

mutabakat mutadeye mutallâka 

mutalsam mutasarrıf mutasavvıf 

mutavassıt mutfak muti 

mutlak mutlaka mutmain 

muvafakat muvaffakiyet muvafık 

muvahhiĢ muvakkat muvazene 

muzaaf muzaffer muzafferiye 

muzafferiyet muzır muzlim 

muztar mübalâğa mübarek 

mücadele mücazata mücerret 

mücessem mücevher mücrim 

müdafaa müdahin müdari 

müddet müderris müdire 

müdrik müdür müebbet 

müekkil müekkilât müellif 

müellim müessese müessir 

müezziden  müezzin müfekkire 

müfettiĢ müfit müfreze 

müfrit müfteris müfterise 

müftü mühendis müheyya 
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müheyyice müheyyiç mühim 

mükafat mükâfat mükemmel 

mükerrer mükevkep mülâyim 

mülazım mülâzım mülealmü 

müleverrim mülevven mülevves 

mülk mülkiye mültefit 

mümaĢat mümeyyiz mümkün 

mümtaz mümted münacat 

münakaĢa münakkad münakkaĢ 

münasebet münasip münevver 

münfail münferit münhasıran 

münkad münkariz münkat 

münkesir münkir müntehap 

müntehî müntesip müphem 

müphemiyet müracaat mürebbiye 

mürekkep mürettep mürit 

müsaade müsab müsabaka 

müsait müsavat müsavi 

müsebbib müsellesat müskir 

müslüman müspet müsrif 

müstaceli müstağni müstakbel 

müstakil müstear müstebit 
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müstehase müstehcen müstehzi 

müstekreh müstemend müstemleke 

müsterih müsterihane müstesna 

müstevî müstevli müĢabehet 

müĢabih müĢevveĢ müĢevvik 

müĢfik müĢir müĢkül 

müĢtak müĢtehir müĢterek 

müĢtereke müĢteri müĢtik 

mütalaa mütalâa mütehassıs 

müteaccip müteaffin müteaffin 

mütebeddil mütebessim mütecaviz 

mütecessis müteessif müteessir 

müteezzi mütefekkir mütefennin 

müteferrik mütefevvik mütehalife 

mütehammil müteharrik mütehassıl 

mütehassıs mütehayyir müteheyyiç 

mütekâbile mütekaidi mütekamil 

mütekâmil mütekâsif mütekellim 

mütelezziz mütemadiyen mütemeddin 

mütemehdi mütemevvil mütenasip 

mütenazır müterafık müterakim 

müterakkin mütereddit müteselli 
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müteselsile müteĢebbis müteĢekkil 

mütevali mütevazı müteveccih 

mütevekkil mütevellit müteverrır 

müteverrim müthiĢ müttefik 

müvazl müverrih müzakere 

müzehhep müzeyyen müzmin 

nadim nadir nail 

nailî nakıĢ nakit 

nazar nazarî nazariye 

nazır nazm nebat 

nebatat nebatî nefes 

nefes nefese nefis nefise 

nefret nefsaniye nesil 

nesnas neĢe neĢide 

neĢir neĢv neĢve 

neticeler nezaket nezaret 

nifak nihayet nikâh 

nispet nispeten nispî 

nur nurani nutuk 

nüfuz paytak râbıta 

rahat rahat rahat rahibe 

rahim rahip raks 
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raksan razı reaya 

redif redif dairesi refakat 

refik refika rehin 

resim resmen resmî 

resmi istida resmiyet ressam 

rezalet rezil rica 

ricakâr risale rivayet 

riya ruh ruhanî 

ruhaniyet ruhî ruhiye 

rüya sa‟y saadet 

saat sabah sabah duası 

sabavet sabıka sabit 

sahi sahibe sahibe (fem. ) 

sahiden sahife sahih 

sahil sahip sahir 

sakin sakit sanat 

sanat tarihi sanatkâr sanatkârane 

sebat sebebiyet sebep 

seccade secde seci‟ 

sedef sedir sefahet 

sefalet sefer sefil 

selâm selâmet sene 
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seyahat seyir seyyah 

silâh siyah siyaset 

siyasi siyasî sokak 

sual sualî sultan 

sultanî sükût Ģair 

Ģairiyet Ģan Ģeffaf 

Ģeffafiyet Ģefkat Ģehit 

Ģehvet Ģiddet Ģiir 

Ģikayet Ģime Ģimeci 

Ģöhret Ģuur Ģükran 

Ģüphe taab taab-âlud 

taaccüp taaddî taal 

taannüt taarruz taassup 

tabak tabaka tabʽan 

taban tabana tabi tabiat 

tabib tabiî tabiiyat 

tabiiye tabiiyet tâbiiyetini 

tabir taciz tafsil 

tafsilat tagallüp taganni 

tagayyür tahaddüs tahakküm 

tahammül taharrî tahassüs 

tahattur tahavvül tahayyül 
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tahayyür tahfif tahkikat 

tahkiki tahkir tahlil 

tahmin tahribiye tahrip 

tahrirat kâtibi tahsil tahsin 

takaddüm takat takattur 

takaza takdim takdir 

takdis takıma takip 

taklit takm taksim 

taksit talâk talâkat 

talebe talih talim 

tam tamam tamamla- 

tamir tannan tannaz 

tanzim taraf tarafeyn 

tarh tarif tarife 

tarih tarihiye tarz 

tarziye tasavvur tashih 

tasnif tasvir tatil 

tatmin tavır tavsiye 

tayyare tazyik teakup 

teavün teb‟id tebaiyet 

tebcil tebdil tebeddül 

tebessüm tebeĢbüĢ  tebeĢir 
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tebrik tecavüz teceddüt 

tecessüs tecrübe tecvit 

tedavi tedric tedricen 

tedricî teehhül teehhür 

teessüf teessür tefekkür 

tefeül tefevvuk tefriĢ 

teftiĢ tehalük tehdit 

tehevvür teheyyüç tehir 

tehlike tekâmül tekamüliye 

tekâsüf tekbir tekebbür 

tekerrür tekke teklif 

tekrar telaffuz telâfi 

telâket telâkki telehhüf 

telezzüz telkin tellal 

temas temaĢa temayül 

temenni temin temiz 

temmuz tenasül tenavül 

teneffür teneffüs tenevvü 

tenevvür tenezzüh tenezzül 

tenkit tenvin terakki 

terâkkî terbiye tercüman 

tercüme tereddüt terennüm 
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teressüm terkip tertip 

tesadüf tesadüfi tesadüm 

tesamüh teselli tesettür 

tesir tesis teskin 

teslim tesmiye tespih 

tesri teĢbih teĢebbüs 

teĢekkül teĢekkür teĢevvüĢ 

teĢkil teĢkilat teĢvik 

tetebbu tetkik tetviç 

tevafuk tevazu tevekkül 

tevil tevsi tevsim 

teyakkuz tezahür tezat 

tezyin tıp tıpkı 

ticaret tilâvet timsal 

timsalî tufan tuğyan 

tuhaf tulum tüccar 

türbe ubudiyet ucube 

ufkî ufuk uhrevi 

uhuvvet ukala ulema 

ulûhiyet ulûm ulum‟ 

ulvi umum umumî 

umumî bahçe umumiye umur 
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unsur usul uzuv 

uzvi uzviyet ücret 

ümmet üryan üslûb 

vaat vacib vadi 

vahĢe vahĢet vahĢî 

vaiz vak‟a vakar 

vakfe vakıa vakıf 

vâkıf vakit vakur 

valide vallahi vasat 

vasıta vasî vâsi 

vasiyet vatan vatani 

vaz vaz' vazıh 

vazife vaziyet ve 

veba vecd veçhile 

veda vedit vefa 

vegâ vehim vehm 

vehmî vekâr vekil 

velev velut verem 

vesaire vesile vezaif 

vezin vezir vezni 

vicdan vicdanî vilâyet 

vuku vukuf vuslat 
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vusul vuzuh vücut 

vürud vüs‟at vüs'at 

yâbis yahu (seslenme) yahudi 

yani yarabbi ye'is 

yekûn yemeni yemin 

yetim yevmiye zaaf 

zabıt zabıta zabit 

zafer zahip zahire 

zahirî zahmet zaım 

zaif zaife zail 

zalam zalim zaman 

zambak zann zapt 

zaptiye zarar zarf 

zarif zarife zat 

zaten zatiye zayıf 

zebani zekâ zeki 

zemin zerre zevc 

zevce zevciyet zevk 

zeyl zeytin zılal 

zıll zıt zifaf 

zihin zihnen zihni 

zihniyet zillet zir 
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zira ziraat ziya 

ziyade ziyafet ziyan 

zuhur zulmet zulüm 

zührevî zümre zümrüt 

 

Tablo 2 

ARAPÇA ÇOĞULLAMALAR 

adalât ahali ahbap 

ahrar akran akval 

akvam alâim alâm 

alât aʽsâr avâm 

avân diyâr düvel 

ecdâd ecrâm edvâr 

edyân efkâr efrâd 

ehrâm ekâzîb elfâz 

emrâz emsâl ensâl 

envâʽ enzâr esbâb 

esliha esmân esnâ‟ 

esrâr esvâp esvât 

eĢʽâr eĢkâl eĢrâf 

etrâf etvâr evcâʽ 

evhâm evlât evzân 

ezkiyâ‟ ezvâk fevâid 
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fevâkih fünûn hasılât 

hâtırât havâriyyûn hayalât 

hevesât îtikadat îtisafat 

mahlûkat mevcudat muanekat 

müessesât nücum siyasiyât 

tahassüsat tanzimat teceddüdat 

teferruat temeddühat terakkiyat 

uzviyat vebaiyat vehmiyat 

 

Tablo 3 

3.2.TÜRKÇE EK ALAN KELĠMELER 

adîlik ahbaplık ahlaksız 

ahlâksızlık ailesiz akıllı 

akılsız akisli an'anesiz 

aptallık arızalı arsızca 

arsızlık asabîlik asılsız 

asırlık aĢıklı aĢksız 

ayansız azametli azimsiz 

badanalı badanasız bekârlık 

beyazlı beyazlık beynelmileliyetçilik 

budalaca budalalık cahillik 

cazibeli cübbeli cübbesiz 
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dakikalık defacık dehĢetli 

dikkatli dikkatli dikkatli dikkatsiz 

dindaĢ dinsiz dinsizlik 

edebiyatsız eflâtunîlik ehemmiyetli 

amirce aptalca arsız 

edepçe fasılasız gayesiz 

hafifçe idmancı ilimsiz 

inatçı isimsiz kelimecik 

kıpkırmızı medenilik medeniyetçe 

medeniyetsiz medeniyetsizlik  

ehemmiyetsiz emsalsiz entarili 

erkanıharplik esaslı esirlik 

esmerlik esreli esvaplı 

fakirlik falcı fanilâlı 

farklı fasılalı faydalı 

faydasız fecirsiz fenalık 

fensiz fesatçı fevkalâdelik 

fikirli fikirsiz gaddarlık 

gaileli garplı habersiz 

haklı haklılık haksız 

haksızlık halasçı halsiz 

hamisiz hamiyetli hararetli 
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hararetsiz hareketsiz hareketsizlik 

havuzlu hayasız hayırlı 

hayvanlık heyecanlı heyecansız 

heykelli hiddetli himayesiz 

hisli hissiz hizmetçi 

hudutsuz hummalı husumetçi 

hükümetçi hüzünlü ansızın 

hükumetçeğiz kabahatli mefkureci 

milliyetsizlik muhabbetçi muhacirlik 

muharebesiz muharrirlik münabesetsiz 

nakıĢlı nihayetsiz nispetsiz 

selamlık mezarlık vefasızlık 

zümrütten idraksiz idraksizlik 

iffetsiz iftiraksız ihtiĢamlı 

ihtiyarlık imkânsız imkânsızlık 

insaflı insafsız insanilik 

insanlık intizamsız intizamsızlık 

irfansız islâmlık istiaresiz 

istikbalci iĢtahsız iĢtihalı 

itidalsizlik kahramanlık kalabalık 

kalaylı kalıpçı kamersiz 

kararsız katliamcı kavmiyetsizlik 
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kayıtsız kaymakamlık kederli 

kınalı kırmızılı kırmızılık 

kıyafetli kıymetli kıymetsiz 

kitapçı kitapsız kubbeli 

kumarcı kuvvetli kuvvetsiz 

levhacık lezzetli lezzetsiz 

liyakatli lüzumsuz macerasız 

mahmurluk malûmatlı malûmatsız 

manasız mantıklı mantıksız 

mavili mavilik mebusansız 

mecalsiz mefkûresizlik mektepli 

mekteplilik menfaatperverlik meraklı 

merhametli merhametsiz mikyassız 

milliyetçi minareli miskinlik 

muhabbetsiz mutasarrıflık muvazenesiz 

muziplik mübalâğalı müezzinlik 

mümeyyizlik mümtazlık münakaĢacı 

münasebetsiz münasebetsizlik mürüvvetli 

müslümanlık nazırlık neĢeli 

neĢesiz neĢesizlik neĢveli 

neĢvesiz nispetsizlik nurdan 

nurlu rabıtasız rahatça 
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rahatlık rahatsız rahatsızlık 

ressamlık revnaklı ruhça 

ruhsuz rüyasız saatlik 

sabahleyin sabırsızlık sahifelik 

sanatsız sebatsızlık sebepsiz 

selâmlık senelik silahlı 

silâhsız sualcik Ģairlik 

Ģanlı Ģefkatsiz Ģiddetli 

Ģöhretli Ģuursuz Ģüpheli 

Ģüphesiz tabiatlı tabiatsizlik 

tahammülsüz takatsiz takatsizlik 

talihli talihsiz tavırlı 

tehlikeli teklifsiz teklifsizlik 

temizlik terbiyeli terbiyesiz 

terbiyesizlik tesadüfen tuhafiyeci 

tuhaflık vahĢice vahĢilik 

vak‟alı vak'asız vakitsiz 

vatandaĢ vatanperverlik vazifesiz 

vefasız velveleli vicdansız 

vicdansızlık vukufsuzluk vücutsuz 

zararsız zavallı ziyalı 

ziyasız memurluk menfaatten 
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melaikecik   

 

Tablo 4 

3.4.TÜREMĠġ FĠĠLLER 

ahmaklaĢtır- âlimleĢ- aptallaĢ- 

asabîleĢ- beyazlaĢ- cesaretlen- 

ciddileĢ- ciddileĢ- ciltlettir- 

eseflen- esmerlen- esmerleĢ- 

fenalaĢ- garipleĢ- garplılaĢ- 

hafifle- hakikatleĢtir- hançerle- 

hançerlen- hatırla- hatırlat- 

havalan- hayvanlaĢtır- hazırla- 

hazırlan- hiddetlen- hiddetlen- 

hiddetlendir- ihtiyarla- ihtiyarla- 

iĢtahlan- kafiyelen- kalabalıklaĢ- 

kıymetlen- kuvvetlen- lânetlen- 

maddeleĢ- mahzunlaĢ- mektuplaĢ- 

meydanlaĢ- mübalâğalaĢtır- selâmla- 

selâmlaĢ- silahlan- siyahlan- 

Ģiddetlen- Ģüphelen- tekrarla- 

temizle- temizlet- temizleyiver- 

vahĢîleĢ- zayıfla- zayıflat- 

ziyadeleĢ-   
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Tablo 5 

4.FARSÇA KÖKENLİ KELİMELER 

abanoz abdest abdesthane 

afacan aferin afyon 

aguĢ ahenk ahır 

ambar âmiz arĢın 

arzu asayiĢ asayiĢperver 

asude aĢikâr aĢina 

aĢiyan aĢüfte ateĢ 

ateĢîn avaz ayin 

ayna baca bacak 

bağ bahadır bahane 

bahar bahçe bahtiyar 

bari bedava bedbaht 

bedbahtî bedbin bedbinane 

bende berbat berk-âlûd 

berkî beste beste-cuĢan 

beyhude bîçare bîçaregân 

bîdâr billûr bîpayan 

birader bîtap bîümit 
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bostan bukalemun buse 

bülbül cam cambaz 

can can ciğer canavar 

canım ceviz ciğer 

cihan cihangir cuĢiĢ 

çabuk çamaĢır çapraz 

çaprazvari çare çark 

çarĢaf çarĢı çehre 

çelenk çene çeĢme 

çevik çeyrek çift 

çifter çifter çirkin çoban 

çorap çorba çuha 

çuval çünkü damat 

dem deraguĢ dere 

derunî deruniye derviĢ 

dest desthane dev 

divan divanhane dolap 

dost dudî duvar 

duzahî düĢman efsane 

eğer ejderha endam 

engel erguvan erguvani 

ezber ferda fersah fersah 
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feryat fesane fildiĢi 

fincan firibâne füsun 

gerdan geveze girdap 

girdibâd güfte gül 

gülle günah güruh 

güya güzariĢ güzeran 

hâbâlûd hâbîde hafta 

hâk hâki halı 

ham han handan 

hande hane har 

hâr hasta hastahane 

hazan-dide hele hem 

hemen hemen hemen hemĢehri 

hemĢire hendese henüz 

hep hepsi her 

hercaî herkes hezaran 

hiç hiçbir hoca 

hodbinî hodgâm hodgâmî 

horoz hoĢ hoĢ görü 

hoĢaf hoĢnut hurdebinî 

hurma huruĢa huruĢan 

huy hüner ibrik 
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iĢkence jale kaftan 

kâğıt karhane kavga 

kehribar kelepçe kenar 

kereste keĢke ki 

kil kin köhne 

köĢe köĢk köy 

köy ahalisi köy halkı köy komiseri 

köyün imamı külah küstah 

lâcivert lâf lane 

leblebi leğen leke 

lerzan lerzeriĢ leĢ 

leylek lik manend 

mani meğerse mehtap 

mendebur menekĢe menekĢe rengi 

merdiven mert meĢin 

meyve meze mum 

mumya mühür mühürdar 

müjde mürde nâbeca 

naçiz nadide nâgehan 

nâgehanî nahoĢnut nâm 

namaz namaz bezi nâmert 

namzet nankör nar tanesi 
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nargile nayab nâzân 

nazik nazikane nefti 

nermin neĢter nevmid 

nihat nim niĢan 

niĢantaĢı niyazmend nöbet 

numune nûĢin nümayiĢ 

nümayiĢ alayları nüvaziĢ pabuç 

paça padiĢah paha 

pahalı pak pamuk 

pamuk ipliği para parça 

parça parça pay payitaht 

pazar pazu peder 

pehlivan pembe pembemsi 

pencere pençe pençe pençe 

perde perende perestiĢ 

perestiĢkâr perhiz peri 

periĢan pervane pervin 

pest peĢimanî peyda 

peygamber peyke piç 

pirinçten pîĢ piĢdar 

piĢman piyade alayı pos 

pür-girye rahne rençber 
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rengârenk rengîn renk 

reva rıhtım rüzgâr 

sade sade-dilane sahte 

samur sanki saray 

sarhoĢ satır(kesici alet) saye 

sayesinde seda sehpa 

serabî serap serbest 

serbestane serbestî serfürû 

serma sermaye serpuĢ 

sersem serseri sert 

sert sert serzeniĢ sincabî 

sincabi renk softa sürh 

sütun süvari süvari neferi 

Ģad Ģadırvan Ģah 

Ģahane Ģahin Ģakirt 

Ģayan-ı nefret Ģayan-ı perestiĢ Ģayet 

Ģebhun Ģehir ĢiĢe 

Ģive Ģuh tabanca 

taç taht tahta 

tahta kılıf tahtadan tahtakurusu 

tak tane tanecik 

taze tembel tenha 
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tenhaî te'nis terzi 

testi tezgah tığ 

turan tüfek usta 

ustura ümit üstat 

üstübeç vabeste vâpesîn 

virane yâd yâdigâr 

yağma yahut yalperver 

yaver yegâne yek 

yek-ahenk yekdiğer yeknesak 

zaçyağı zebun zehir 

zehirnâk zemin zenci 

zengin zerzevat zil 

zil sesi zincir zindan 

zinde ziyan zor 

zurna   

 

Tablo 6 

4.1.TÜRKÇE EK ALAN KELĠMELER 

abdestlik ahenksiz asayiĢli 

askercik askerlik aĢinalık 

ateĢli ateĢten bahçeli 

bedbahtlık beyhudelik billurlu 

camlı canavarlık canım 



63 

 

canlı canlı canlı cansız 

cÖmertlik çabucak çabukluk 

çamaĢırcı çaresiz çaresizlik 

çarĢafsız çehreli çerçeveli 

çeviklik çiftçi çiftlik 

çirkinlik çirkinlik çorapsız 

çorbacı derecik duvarlı 

düĢmanlık füsunlu gevezelik 

günahsız haftalık hancı 

hastalık hastalıklı hayidelik 

hercailik hocalık hodgâmlık 

huysuz huysuzluk iĢkembeci 

kenarlı köhnelik köĢecik 

zorluk hareli köycük 

köylü küstahlık lekesiz 

leylâk renkli mertlik mezelik 

nankörlük nazikçe naziklik 

niĢanlı nöbetçi nümayiĢçi 

parasız parasızlık pazarlık 

pehlivanlık pembeli pencereli 

perdeli perdesiz periĢanlık 

pertavsız renkli renksiz 
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rüzgârlı rüzgârsız saraylı 

sarhoĢluk sedasız seraplı 

serbestçe serbestlik sersemlik 

serserilik servili sütunluk 

Ģuhluk tahta peykeli tazelik 

tembellik tenhalık tıraĢlı 

turunculu ümitsiz ümitsizlik 

viranecik yabancı yağmacı 

zehirli zenginlik zırhlı 

 

Tablo 7 

4.2.TÜREMĠġ FĠĠLLER 

ateĢlen- bestele- bestelen- 

billurlaĢ- canlan- canlandır- 

coĢ- çaprazla- çiftleĢ- 

çirkinleĢtir- ezberle- ezberlen- 

ezberlet- girdaplaĢ- hastalan- 

hoĢlan- küstahlaĢ- lâcivertleĢ- 

lekelen- niĢanlan- parala- 

parçala- parçalan- parçalat- 

pembeleĢtir- pençeleĢ- piçleĢ- 

pinekle- seraplaĢ- sersemleĢ- 

tenhalaĢ- zehirle- zehirlen- 
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zorla-   

 

 

Tablo 8 

5.YUNANCA KÖKENLİ KELİMELER 

akademi alay anahtar 

anarĢi angarya avlu 

avrupavari barut beyefendi 

biber bora coğrafya 

çingene dantela defter 

demet demokrasi dinamit 

efendi elenizm elmas 

embriyoloji falaka fantezi 

fanus felsefe fener 

feylesof fıçı fırça 

fırın filozof fizik 

fizyoloji fok(balığı) fotoğraf 

fotoğrafya gitar gramer 

gübre halay halter 

harita helyotrop herkül 

heyula histeri hülya 

iksir incil iskelet 
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jimnastik kalem kambur 

kanepe kanun katolik 

katolik papazları kavanoz kestane 

kilise kimya kiraz 

kiremit klorform kozmopolit 

kukla kulübe kutu 

kümes lâmba liman 

maça makine manastır 

maymun mendil mermer 

metre mızıka mikrop 

mistik miyop monogami 

monolog musiki müze 

namlu namus namuskâr 

omuz papatya papaz 

paradoksal pasta piyasa 

poliandri poligami polis 

polis hafiyesi polis komiseri polis müdürü 

politika program romatizma 

rum mektebi rum otelci rum patriği 

rumeli Ģivesi sandık sanson 

sırma sinematograf Ģart 

telgraf telgraf müdürü telgraf odası 
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temel tılsım tiyatro 

tiyatro dürbünü tiyatromsu trapez 

tulum yalı hristiyan 

 

Tablo 9 

5.1.TÜRKÇE EK ALAN KELĠMELER 

yunanilik yunanlı yunanlılık 

telgrafçı avrupalı elmassız 

felsefesiz feylesofluk fotoğrafçılık 

gübrelik kolacı kunduracı 

mermerli namuslu namussuz 

namussuzluk pastacı sırmalı 

Ģartsız alaycı sırmalı 

müzeci   

 

Tablo 10 

5.2.TÜREMĠġ FĠĠLLER 

ĢartlaĢ- feylesoflaĢ- avrupalılaĢ- 

rumlaĢ- mermerleĢ- programla- 

vaftizlen- yunanlleĢtir-  

 

 

  



68 

 

Tablo 11 

6.LATİNCE KÖKENLİ KELİMELER 

aktör albüm artist 

artistier asit barbar 

centilmen çar dekadan 

dekor depo diksiyoner 

diploma direktür doktor 

düzine egzersiz elektrik 

familya feminizm fırtına 

fizyonomi forma frank 

fulminat güğüm gümrük 

ideal imparator iskele 

iskemle islâv istasyon 

istatistik jurnal jurnal neferi 

kameriye kandil kanser 

kart kasa klâsik 

koleksiyon komedya komiser 

kondüktör konferans konsolos 

kontrol memuru kumandan kuruĢ 

küvet lâv lavabo 

lejand lenfatik liberal 

likör lokanta lokomotif 
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madalya manto masa 

mason mekanizma metres 

milis mobilya moda 

model monokl möble 

nihilist not numara 

opera operatör otel 

otomobil piyes plân 

portakal posta neferi prens 

prensçik prensip profesör 

propaganda risalesi püskül reverans 

rol roman rövelver 

sabun salon sanatoryum 

sandalye santimetre sigorta 

sirk sivil spiritizm 

spiritüalizm statü Ģato 

tabla tünel vapur 

vapur vapur vazo volkan 

 

Tablo 12 

6.1.TÜRKÇE EK ALAN KELĠMELER 

fırtınalı idealsizlik imparatorluk 

kameriyeli komisyoncu kumandanlık 

masonluk möbleli numaralı 
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otelci pansiyoncu romancı 

Ģanssız üniformalı (türemiĢ f. ) lâtinleĢtir- 

 

 

 

Tablo 13 

7.FRANSIZCA KÖKENLİ KELİMELER 

adres ajans aktris 

anarĢist antimilitarizm apandisit 

apartman apolet artezyen 

atavizm bilet bonjur 

bonmarĢe bronĢit bulvar 

büfe ceket dekolte 

dirijabl duĢ egoist 

eskimo etnografya frengi 

frenk galisizm garson 

general gramofon isterik 

jön jüpon kabalist 

kartpostal kentilyon kilometre 

kokot komplo konsol 

korsaj lâstik levanten 

madam makinist manyetize 

manyetizma maroken marĢ 
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maske matmazel mazoĢist 

mazoĢizm mesajer milyar 

minimini mitolojik monĢer 

motosiklet mösyö nevrasteni 

orangutan paket palet 

pancermanizm panislamizm panislavizm 

panjur pantolon pantürkizm 

pardon pardösü parke 

parlament penguen piyano 

potin prenses projektör 

rapor romantik ropdöĢambr 

rus  sadizm sembolist 

 sinema siyonist sosyalist 

sosyalizm Ģampanya Ģantöz 

Ģarjör Ģezlong Ģık 

Ģimendifer Ģose Ģoven 

tabldot tablo tren 

tuvalet tül ürik 

velospit   

 

Tablo 14 

7.1TÜRKÇE EK ALAN KELĠMELER 

abajurlu ajurlu anarĢistlik 
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barbarca barbarlık biletçi 

defolu frenkçe frenklik 

gazozcu pantolonlu rozetli 

sosyalistlik Ģantajcı 
(türemiĢ f. ) frenkleĢ- 

  

 

 

 

Tablo 15 

8.İTALYANCA KÖKENLİ KELİMELER 

acente alafranga alaturka 

antika avukat balina 

balkon balo bandıra 

bando banka banker 

baston bavul bilanço 

bomba bravo çapa 

eskrim fino fistan 

funda gazete gazino 

granit güverte jandarma 

kabine kamara kaptan 

karyola kompartıman konser 

koridor korsan kostüm 

kurdele levent limonata 
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lira liste mandolin 

martı martini milyon 

milyoner nota papağan 

parola pasaport peçe 

profil pusula Ģarlatan 

taraça tente tıpa 

velense   

 

Tablo 16 

8.1.TÜRKÇE EK ALAN KELĠMELER 

entrikalı 

fransızca 

fundalık 

gazeteci 

liralık 

Ģarlatanlık 

 

Tablo 17 

8.2.TÜREMĠġ FĠLLER 

fransızlaĢ- 

granitleĢ- 
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Tablo 18 

9.İNGİLİZCE KÖKENLİ KELİMELER 

banknot bar boykotaj 

buldok fanila futbol 

kulüp lord miting 

palto panorama park 

sârî spor tabu 

tramvay   

9.1TÜRKÇE EK ALAN KELĠMELER 

boykotajcı tramvaycı franmasonluk 

 

 

 

Tablo 19 

10.MOĞOLCA KELİMELER 

ağa çağ kaburga 

karakol narin serin 

ülke yasak yasaklı 

yatağan (türk. ek alan i. ) kuburluk Ģakak 
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Tablo 20 

11.DİĞER DİLLER 

(Alm) röntgen (Alm. ) bira (Alm. ) lando 

(Alm. ) mareĢal (Alm. ) mavzer rövelveri (Balkan dillerinden) çete 

(Bulg. ) Ģapka (Bulg. ) Ģapka giy- (Bulg. ) Ģapkalı 

(Bulg. ) Ģapkalı (Çek. ) piĢtov (Çin. ) çay 

(Çin. ) fakfon (Çin. ) tayfun (Erm. ) haç 

(Erm. ) pot (Erm. ) potur (Erm. ) potursuz 

(Erm. ) Ģen (Erm. ) Ģenlen- (Erm. ) Ģenlik 

(Erm. ) torun (Haiti dili) patates (Hint. ) Ģeker 

(Ġbr. ) adam (Ġbr. ) adam kes- (Ġbr. ) adem 

(Ġbr. ) cehennem ol- (Ġbr. ) mercan (Ġbr. ) Ģeytan 

(Ġbr. ) Ģeytan karıĢ-(acele iĢe)  (Ġbr. ) Ģeytanlık (Ġsp. ) armada 

(Ġsp. ) kanarya (Ġsp. ) kauçuk (Ġsp. ) maun 

(Ġsp. ) sigara (Ġsp. ) sigara sar- (Ġsp. ) sigara yak- 

(Ġsp. ) sigara yap- (Leh. ) nemse (Leh. ) polka 

(Leh. ) polka nagamat (Mac. ) haydut (Mac. ) soba 

(Nor. ) fiyor(t)  (Port. ) akaju (Rume. ) çanta 

(Rume. ) kaĢarlan- (Sans. ) put (Sırp. ) kasatura 

(Sırp. ) voyvoda (Sırp. ) kral (Sırp. ) kraliçe 

(Slav. ) koçan (Slav. ) komita (Slav. ) komitacı 

(Slav. ) komite (Slav. ) ulah (Soğd. ) borç 
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(Soğd. ) borçlu (Süry. ) haziran  

 

Tablo 21 

12.YABANCI KÖKENLİ ÖZEL İSİMLER 

Abbasiler Abdi Abdurrahman çelebi 

Abdülhamit Abdülhamit Efendi Abdülhamit han 

Abil ana Acem Acemce 

Acemistan Afrika Afrodit 

Agamemnon Ahmet Ahmet bidar 

Ahmet efendi Ahmet nihat Ahmet rıza 

Aida Akdeniz Âkil 

Akropol Akropol tepesi Aksaray 

Alapompei Ali Allah 

Almanca Almanya Alp 

Aman Amerika Amerikan 

Annibal Antinous Arabistan 

Arap Arapça Araplık 

Argos Arif bey Arnavut 

Arnavutça Arnavutluk Artemisya 

Âsime Asya Atina 

Attila Avrupa Avrupalı 

Avusturya Aynaroz AyĢe 
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Aziyade Baba istoyan Bagdeseryan 

Bağdat BağlarbaĢı Bakî 

Balat Balkan Balkaneski 

Bayramiç Behzat Belçika 

Beyazıt meydanı Beyazkule Beyoğlu 

Beyrut Bidar BinbaĢı radko balkaneski 

Bingazi Bismarck Bitilis 

Bizans Bizans imparatorluğu Bogdeseryansanki 

BonmarĢe Boris Bosna hersek 

Bosna-hersek BoĢo Buchner 

Buda Buhara Bulgar 

Bulgarca Bulgaristan Bulgaristan imparatorluğu 

Bulgarya Büyük boĢo Büyük kozmid 

Cafeconcert Candok Candole 

Cengiz Cezayir Chateaubriand 

Cizvit Clemi Cligcs 

Cuma Cumayıbala Çamlıca 

Çarigrad ÇarĢı camii Çerkez 

Çin Çince Çinli 

Darwin Demirhisar Depo 

Desenchante Desenchatees Dimço 

Dimço kaptan Dole Dr. Cabanis 
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Drac Dubois Dunv 

Durant bey Eclore Eflatun 

Efruz Efruzcuğum Efser 

Emin bey Emine Emine hanım 

Endülüs Enver Erekteon 

Ermeni Farisî Fars 

Fas Fatih Fatma 

Fener(yer ismi) Ferdinand Ferederique masson 

Ferrer Fezleke-i tarih-i osman Filoka 

Fizan Frank Fransa 

Fransız Fransızca Frenk nihat 

Fuzulî Galatasaray Galileo 

Galip Garibaldi Gazi evrenos camii 

Gazye Giges Gioletti 

Girit Giritli Giritliler 

Gospodin Gönen Grand rue 

Grazia Graziella HabeĢ 

Hacı hasan Hacı hasan bey Hacı hasan efendi 

Hacı mehmetlerin Hacı seymen hanı Hakim efendi 

Halil paĢa camii Hamparsum rupenyan Harem 

Hasan Hasan bey Hegel 

Herodote Heybeli Himalaya 
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Hindistan Hint Hoca efendi 

Homer Horasan Hotanto 

Hristiyan Hristiyanlık Hükumet caddesi 

Ispanya Ġclal Ġclal hanım 

Ġmparator adrian'ııı Ġngiliz Ġngilizce 

Ġngiltere Ġran Ġskenderiye  

Ġslâm Ġslâv Ġspanya 

Ġspanyol Ġspanyolca Ġspiro(garson için kullanılan isim) 

Ġstanbul Ġstoyan Ġsviçreli 

ĠĢtip Ġtalya Ġtalyan 

Ġtalyanca Ġttihad-ı muhammedî cemiyeti Ġttihat bahçesi 

Ġttihat caddesi Ġttihat kulübü Ġttihat ve terakki 

Ġttihat ve terakki cemiyeti Ġzmir Jacgues levantreur(özel isim) 

Japon Japonya Jeanne d'arc' 

Jorj Josephe turquand Journal de salonigue (gazete ismi) 

Juli (özel isim) Juli hala Juliet 

Justine(özel isim) Kadıköy  Kadıköyü 

Kadri ağa Kafdağı KafeĢantan 

Kafkasya Kahire Kanun-ı esasi 

Kaptan raçof Karadağ Kari vogt 

Katolik Kavaklı meydanı Kayserili 

Kel hasan Kenan Kepler 
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Kıbrıs Kızkulesi Kleopatra 

Korent Korucu hasan Koton‟u 

Kozmid Köprülü Kral ferdinand 

Kral jorj Kral yorgiyeviç Kristal 

Kriton Kurt hoca La fontain 

Ladisse Lale La'le 

Lamartine Lapof Laroussc de poche 

Larousse Lâtin Latince 

Lâtince Liberya Lidya 

Lidyalılarca Littre Liverpool 

Loliee Loti Louis durant 

Louvre Lozan Lüsi 

Macar Madam amade Madam bagdeseryan 

Madam durant Madam rapisardi Madam vitalis 

Magda Mahmut Mahmut yesri 

Makedonya Makedonya teĢkilatı Makedonyalı 

Mal ottoman(makale ismi) Marguis de sade Marmara 

Matmazel bagdeseryan Matmazel durant Mayor balkaneski 

Mecnun Mehdi Mehmet ağa 

Melina Melpomeni Memlûk 

Merkez oteli Mersinli Mescle ummanı 

Mesih Mesnevi (eser ismi) Mezopotamya 
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Mısır Mısır oteli Mıstık 

Michelet Minasidika Mithat paĢa 

Mozart Mösyö dubois Mösyö durant 

Mösyö hamparsum rupenyan Mösyö lui Mösyö pierre dubois 

Mösyö vitalis Mustafa Mustafa mistik 

Müfit Mühendis kenan bey MünĢiye mahallesi 

Naciye Naciye hanım Napoleon bonapart 

Napoli Navarin Necip 

Nedim Nef î Neobizantin 

Nermin Nesimî Newton 

Nihat Nikita Niyazi 

Normandiyalı Olimp Olimp dağları 

Olimpiya Olimpos palas Orfanidis 

Osenova Osman Osmaniye 

Osmanlı Osmanlı-bulgar Osmanlıca 

Osmanlılar Osmanlılık Othcllo 

Ömer Pangaltı Papazbayırı 

Paris Paris kahvesi Partenon 

Patrus Pierre cleınent Pierre de nolhac 

Pierre loti Pinakotek Portekiz 

Prens bismarck Prens boris kilisesi Prens konstantin 

Pres papier Primo Prince de galles 
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Progres (gazete ismi) Raciye Radko 

Radkof Rahip bertrand Raphael 

Rayef Razlık Remzi 

Reval mülâkatı Rıza paĢa Rliya 

Roland de mares(yazar) Roma Roma ve yunan 

Romanya Rossi Rum 

Rumca Rumeli Rupenyan 

Rus Rusya Sahir 

Saınakov Saint simon'dan San julianos 

Sart Sekundo Selanik 

Selânik Selânikli Selçuk 

Selimiye Seneque Serez 

Serezli Sermet Sfenks 

Sırbistan Sırp Skodler 

Sofya Spencer Splandit palas 

Sudan Sultan camii Sultan hamit 

Sultan mehmet Suriye Süleyman efendi camii 

ġam ġarkî roma ġarkî rumeli 

Taksim bahçesi Tarhuncu muhiddin camii Tarık 

Temps Terkos Tiflis 

Times TirĢe TirĢe dağları 

Tokatlıyan Trablus Trablus vahası 
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Transval‟in Tuhfe-i vehbi(eser ismi) Tuna'dan 

Tunus Ural Üsküdar 

Üsküp Vacher Vardar 

Vardar vadisi Vasialüs Vatikan 

Vedit Vefasızlık Venüs 

Vıctor emmanuel Viktorya Viyana 

Wagner Xıı'nci konstantin Yahudi 

Yeni eflatunilik Yeni hayat Yeni lisan 

Yeni otel Yunan Yunan-ı kadim 

Yunani Yunanistan Yunanlı 

Zaim Zaimgil Zaimoğulları 

Zangok Zankof Zeynelabidin 

 

 

Tablo 22 

13.YABANCI DİLDE KELİMELER VE KELİME GRUPLARI 

Chefd'oeuvre 

Contaure 

Da jivee turada 

Dacive oğuz 

Daskal 

Daskaliçe 



84 

 

Diana 

Dictionnaire des iddees suggerees parles mots 

Dobra veçer  

Essai sur l'embriologie 

Gargouille 

Gargouillement 

Gargouiller 

Gargouillis 

Gospodin 

Granmetr 

Iı ya, il ya, veuillez entrer 

Ġsagoci 

Kiriye 

Kopsi ha . . . Keranadis türkos, okso, okso . . .  

Larousse 

Maison americaine 

Mal ista 

Manliher 

Mariage civil 

Megalo idea 

Modeliya 

NaĢi, naĢi, çarigrad naĢi 
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Ne znam  

Novel 

Pardonre‟sü‟l 

Peloslar 

Pierre 

Primo 

Promis- cuite 

Satyrler, 

Sekundo 

Sis zdrave(merhaba) 

Spencer 

Theis 

Ti telis vire, ti telis?.  

Turquerie 

Ve likülli kavmin had(arapça)(kuran ayeti) 

Yuha turkos, kerasadis . . .  

Yuha turkos; garamatikos 

Zito pedi oğuzos 

Zito, zito yorgos! 
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Tablo 23 

14.BİRDEN FAZLA DİLDEN OLUŞAN BİRLEŞİK FİİLLER 

ARAPÇA+TÜRKÇE  

acele et- add+edil- add+et- 

add+olun- af dile- aff+et- 

aff+olun- ahd+et- ahlakı bozul- 

ait bulun- ait ol- akd+olun- 

akıbetine uğra- akıl er- akıl erdir- 

akıl tut- akıllılık et- akim bırak- 

akla gel- aklı er- aklına gel- 

aklına getir- aklında kal- aklından geçir- 

aks+et- aks+ettir- aksilik et- 

alem ol- alet ol- aleyhinde bulun- 

aleyhinde ol- alicenaplık et- allaha ısmarla- 

aman ver- aman veril- ameliyat yap- 

arz et- âĢık ol- ateh getir- 

atf+et- avdet et- azap çek- 

bahis aç- bahs+edil- bahs+et- 

bahsi aç- bahsolun- bârid ol- 

buhran geçir- cefa çektir- celb+et- 

cem+et- cem+olun- ceplerini karıĢtır- 

cereyan et- cesaret al- cesaret et- 
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cesaret ver- cesareti kırıl- cevap akset- 

cevap iste- cevap ver- ceza göre- 

cirit oyna- daire çiz- dalâlette kal- 

darbe vurul- davet edil- davet et- 

def ol- def+et- delâlet et- 

ders al- ders ver- devam et- 

dikkat et- dua et- dua oku- 

edebiyat et- edebiyat yap- edebiyatını yap- 

edepsizlik et- ehemmiyet ver- emelini bes- 

emin ol- emir ver- emniyet altına alın- 

emr+et- esef et- esir al- 

esir düĢ- esir et- esir ol- 

eziyet çek- eziyet et- eziyet ver- 

faaliyet gel- (hareket gelmek) fark olun- farkı ol- 

farkına var- farkına varıl- farkında ol- 

farz et- feda ediver- feda et- 

feda ol- fena gör- fena ol- 

fenalık gel- fenalık ol- fenalık sayıl- 

fenalık yap- fenalık yapıl- feraceye gir- 

feveran et- fırsat ara- fırsat bırak- 

fırsat kaçır- fırsatı bul- fırsatı gözet- 

fiile çıkarıl- filan et- fitne yap- 
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gafletten uyan- galebe çal- galebe et- 

galeyana gel- galip gel- garaz bağla- 

garip bul- gasb+et- gaĢy+ol- 

gayret et- gıpta et- haber al- 

haber gönder- haber ver- haberi ol- 

hacı ol- hainlik et- hak ver- 

hakikat ara- hakikat ol- hakikate çevir- 

hakim bulun- hâkim ol- hakir gör- 

haksızlık yap- hale gel- hâli ver- 

haline gel- hall+edil- hall+ediver- 

hall+et- hall+olun- hallolun- 

halt et- hamd et- hançer sapla- 

haps+et- haps+olun- harap et- 

hareket et- hareket gel- hareketsiz bırak- 

hareketsiz dur- hasıl et- hâsıl et- 

hasıl ol- hâsıl ol- hasr+et- 

hasret kal- hatıra uyandır- hatırını kır- 

hatırını sor- hava al- havale et- 

hayalinden geçir- hayaline dokun- hayat geçir- 

hayatı anla- hayatını birleĢtir- hayr+et- 

hayran et- hayret et- hayrette kal- 

haz duy- hazm+et- hazz+et- 
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hedef ol- hediye et- hesabına çalıĢtır- 

hesap et- hesap gör- heves et- 

heyecan ver- heyecana gel- heyecana getir- 

hezeyan-ı pirîye tutul- hicret et- hikâye et- 

himayesine al- hiss+et- hiss+olun- 

hisset- hissini ver- hitap et- 

hizasına gel- hizmet et- husule getir- 

hutbe okun- huzura çık- hücum et- 

hükm+et- hüküm et- hüküm ver- 

hürmet edil- hürmet et- ısrar et- 

ıstırap çek- iade et- ibadet et- 

ibaret ol- ibda edebil- ibda et- 

ibraz et- ibret al- icap et- 

icat et- icat olun- icra et- 

icra olun- içtinap et- idam ol- 

idam olun- idame et- idare et- 

iddia et- idman yap- idrak et- 

idrak olun- ifa et- ifade et- 

ifadesini ver- iflâs et- ifrağ et- 

ifraz et- ifĢa et- iftihar duy- 

iftihar et- iftihar olun- iftira et- 

ihata et- ihata ol- ihmal et- 
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ihmal olun- ihraz et- ihsan et- 

ihsas et- ihtar et- ihtida et- 

ihtimal ver- ihtiram et- ihtisas kazan- 

ihtiva et- ihtiyacı ol- ihtiyar et- 

ihya et- ika et- ikame et- 

ikmal et- ikmale kal- ikmal-i tahsil et- 

ikna et- iktifa et- iktitâf et- 

ilahi söyle- ilân edil- ilân et- 

ilân olun- ilave edil- ilâve et- 

ilham al- ilikat et- ilim tut- 

iltimas et- imal et- iman edil- 

iman et- imdada koĢ- imdadına yetiĢ- 

imtihan et- imtihan ol- imtizacat ol- 

imtizaç et- inat et- infilak et- 

inkâr edil- inkâr et- inkılâp et- 

inkıraz bul- inĢa ol- intihap et- 

intihar et- intikal et- intikam al- 

intizar et- irat et- irtisam et- 

isabet et- islâm ol- ismi okun- (hutbede) 

ismini tarihe geçir- ismini ver- ispat et- 

israr et- istiap et- istifade et- 

istila et- istimal olun- istimzaç et- 
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istinat et- istintak et- istirahat et- 

istirdat et- istirham et- istisna et- 

istiva ol- isyan et- isyan ettir- 

iĢaret et- iĢaretini ver- iĢgal et- 

iĢtirak et- iĢtirak iste- itaat et- 

ithaf et- itham et- itikat et- 

itilaf et- itimat ol- itimat olun- 

itiraf et- itiraz et- îtisaf et- 

îtisafa uğra- itmam et- ittifak et- 

ittihaz et- izah et- izah olun- 

izahat ver- izdivaç et- izhar et- 

izhar ol- izin ver- izlal et- 

kabahat say- kabahati ol- kabul et- 

kabul ol- kabul olun- kafa tut- 

kafası kesil- kafası tut- kafiye bul- 

kahkaha at- kahkaha koyver- kahkahalara katıl- 

kahramanlık göster- kahrol- kail ol- 

kaim bulun- kalbi acı- kalbi at- 

kalbi çarp- kalbi dayan- kalbi ürper- 

kalbini dinle- kanaat et- kanaat getir- 

kani ol- karar altına al- karar ver- 

kast+et- katl+et- kayb+et- 
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kayb+ol- kaydettir- kaydol- 

kendini kaybet- kesb+et- kesb-ı sükûn et- 

kesbî ol- keĢf+et- keyif çat- 

keyif duy- keyiflerini boz- kıyamet kop- 

kıyameti kopar- kıyas et- kıymet ver- 

kirada gez- kitap oku- kubbe kur- 

kusur bul- kuvveden fiile çıkar- kuvveti azal- 

kuvvetini kaybet- küfr+et- küfür salla- 

küfür savur- lakayt kal- lânet et- 

lâtife et- lâzım gel- lütf+et- 

lüzum gör- maddî ol- mağlup et- 

mağlup ol- mahcup ol- mahkum et- 

mahkûm kal- mahpus kal- mahrum bırak- 

mahrum kal- mahsus ol- mahv+et- 

mahv+ol- mahvet- mahvol- 

mahzun ol- mahzuz ol- mal et- 

malik bulun- malik ol- malik olun- 

malumatını piĢir- malûmatlı ol- manasını ver- 

mâni ol- maruz kal- matem tut- 

mecalim kal- mecbur et- mecbur kal- 

mecbur ol- mecruh et- mektepten çık- 

memnun ol- memur et- men et- 
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men+et- menfaat getir- menolun- 

mensup ol- merak et- merakta bırak- 

merbut ol- merhamet et- mes‟ut et- 

mes‟ut kal- mes‟ut ol- mes‟ut yaĢa- 

mesnet ol- mes'ut ol- meĢgul et- 

meĢgul ol- mevcut ol- mevki bul- 

meydan ver- meydana çık- meydana çıkar- 

meydana vur- meydanda kal- meydanı doldur- 

meyus ol- midemi bulandır- midesi bulan- 

milliyetinden çık- minnettar kal- misal getirt- 

misaller getir- muamele et- muaĢaka et- 

muavenet et- mubahasaya giriĢ- muhabere et- 

muhacir ol- muhafaza et- muhakeme et- 

muhakeme yap- muhakemesini kaybet- muhalif ol- 

muharebe et- muharebesi aç- muharebeye karıĢ- 

muhtariyet ver- mukabele et- mukavemet et- 

mukavemet ol- mukavemet olun- mukayese et- 

muktedir ol- mulik ol- musellah ol- 

mustarip et- mustarip ol- mutmain ol- 

muvafakat et muvafakat göster- muvaffak ol- 

muvafık bul- mübalâğa et- mücadele et- 

müdafaa et- müftehir ol- mükedder ol- 



94 

 

mümkün ol- münakaĢa et- münasebeti ol- 

münasebetsiz gör- münasebetsizlik et- münasebette bulun- 

münasip bul- münasip görül- münasip ol- 

müracaat et- mürüvvet göster- müsaade et- 

müsaade iste- müsab ol- müsavi bulun- 

müslüman yap- müstakim ol- müstemleke ver- 

müsterih kal- müsterih ol- müĢaare et- 

müĢahede et- müĢkül bul- müteessif ol- 

müteessir et- müteessir ol- müteezzi et- 

mütefekkir ol- mütehassis et- müteheyyiç ol- 

mütelezziz et- müteselli ol- mütevaris ol- 

müverrih ol- müzakereye koyul- nadir görül- 

nail ol- nazarlarını dik- nefes al- 

nefes çek- (sigaradan) nefesi daral- nefesi kesil- 

nefesi tıkan- nefesi tutul- nefret et- 

nefsini körlet- nesilleri bozul- neĢr+et- 

neĢrolun- nezaret et- nihayet bul- 

nihayet ver- nihayeti gel- nikâh et- 

nikah kıy- nikâhı düĢ- nikâhı yap- 

nikahını kıydır- niĢan al- nurlarını saç- 

nutuklar söyle- nüfuz et- rahat bırak- 

rahat dur- rahat et- rahatsız et- 
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rahatsız ol- rahatsızlık et- raks et- 

rapt+eyle- razı ol- redd+et- 

refakat et- rehin bırak- rica et- 

rivayet olun- rüyama gir- saadet getir- 

sabırlı ol- sabit dur- sabit kal- 

sabr+et- sahip ol- sakin ol- 

sebep bul- sebep ol- secde et- 

sefir ol- selam ver- seyr+et- 

silah at- silah atıl- silaha sarıl- 

sokağa çık- sokağa dökül- sokaklara üĢüĢ- 

sual sor- sükutu boz- Ģifa bul- 

Ģiir oku- Ģüphe et- Ģüphede bırak- 

taaccüp et- taaddüt et- taaffün duy- 

taalluk et- taassup göster- taayyün et- 

tabii görün- tabir et- taciz et- 

taciz olun- tafsil et- tafsilat ver- 

tahaffüf et- tahammül et- tahammül olun- 

taharri et- taharrî et- tahayyül et- 

tahayyül ol- tahdil ettir- tahkikat yap- 

tahkir et- tahkir olun- tahlil et- 

tahmin et- tahmin olun- tahrik et- 

tahrip et- tahsil et- tahsil gör- 
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tahsin et- takallüs et- takarrür et- 

takdim et- takdim olun- takdir et- 

takdir olun- takdis et- takip et- 

taklit et- taksim edil- taksim et- 

taksim olun- talep et- tamir et- 

tanzim et- tarafa çekil- taraftar ol- 

tarassut et- tarh edil- tarif et- 

tarif olun- tarih oku- tarihe geç- 

tarihe geçir- tarihler yaz- tarihten sil- 

tasaddi et- tasavvur et- tasavvur olun- 

tasdik et- tasdik ettir- tashih et- 

tasvir et- tasvir olun- tatbik et- 

tatil olun- tatmin edil- tatmin et- 

tatmin ol- tavsif et- tavsiye et- 

tayin et- tayin olun- taziz et- 

teakup et- tebcil et- tebdil et- 

tebeddül et- tebessüm et- tebrik et- 

tebĢir et- tecdit et- tecessüs et- 

tecrübe et- tecsim et- tecziye olun- 

tedavi et- tedehhüĢ et- tedfin et- 

tedvin et- teessüf et- tefeül et- 

tefevvuk et- teftiĢ et- teganni et- 
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tehalüke kalk- tehdit et- teheyyüce uğra- 

tehir edil- tehyiç et- tehziz et- 

tekâmül et- tekâpu et- tekerrür et- 

tekfir et- teklif et- tekrar et- 

tekrar olun- tekzip et- telaffuz et- 

telâkki et- temas et- temas ettir- 

temaĢa et- temenni et- temin et- 

temizlik yapıl- teneffüs et- tenezzül et- 

tenkis et- tenvim et- terakki et- 

terakki ettir- terbiye et- terbiye gör- 

terbiyesini ver- tercih et- tercüme et- 

tereddüt et- terennüm et- terk edilebil- 

terk et- terk olun- terk-i hayat et- 

tersim et- tertip et- tertip olun- 

tertip yap- terviç et- teselli bul- 

teselli et- teselli ver- teshir et- 

tesir et- tesis edil- tesis et- 

tesis olun- teskin et- teslim et- 

teslim ol- teslim olun- teslim-i nefs et- 

tesmim et- tesmiye olun- teĢbih et- 

teĢdit et- teĢebbüs olun- teĢeddüt et- 

teĢekkül et- teĢekkür et- teĢerrüf et- 
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teĢhir et- teĢhis et- teĢkil et- 

teĢvik et- tetebbu et- tetkik et- 

tevarüs et- tevdi edil- tevdi et- 

teveccüh et- tevlit et- tevsi et- 

teyit et- tezahür et- tezauf et- 

tezayüt et- tezyit et- uful et- 

ülfette bulun- vâd+et- vakıf ol- 

vakit bul- vakit geçir- vasiyet ver- 

vaz+et- vaz+geç- vaz+olun- 

vazgeç- vazifesini ifa et- veda et- 

vehm+et- vehmine düĢ- vesile ol- 

vicdan azabı duy- vuku bul- vücuda getir- 

vücut ver- vürut et- yemin et- 

zahmet çek- zahmet et- zahmet ver- 

zaman ayır- zamm+et- zann+et- 

zann+olun- zanna bağlan- zapt et- 

zapt+et- zapt+olun- zarar et- 

zarar gel- zarara uğrat- zayıf bırak- 

zayıf düĢ- zayıf düĢür- zevcine var- 

zevç ol- zevk ver- zihninden geçir- 

ziyaret et- zuhur ediver- zuhur et- 

zulm+et-   
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Tablo 24 

14.1.FRANSIZCA+TÜRKÇE 

manyetize ol- 

manyetizma ol- 

konyak at- 

piyano çal- 

sürpriz yap- 

sosyalist marĢı 

Ģampanya ĢiĢesi 

Ģimendifer köprüsü 

tuvalet kabinesi 

tuvalet odası 

 

Tablo 25 

14.2.ĠTALYANCA + TÜRKÇE 

fransız ol- 

fransızca okut- 

italyan ol- 

italyanca söyle- 
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Tablo 26 

14.3.LATĠNCE + TÜRKÇE 

fırtınalar kop- 

kumanda et- 

rol oyna- 

moda yap- 

piposunu çek- 

piyango çek- 

propaganda yap- 

protesto et- 

protesto olun- 

reverans yap- 

kumanda ver- 

konsoloshane 

 

Tablo 27 

14.4.MOĞOLCA+TÜRKÇE 

ağabey 

yasak et- 

 

Tablo 28 

14.5.YUNANCA+TÜRKÇE 

papazlık tasla- 
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aforoz et- 

alay et- 

falaka tut- 

falakaya yat- 

falakaya yık- 

haritadan sil- 

hora teptir- 

hristiyan ol- 

hristiyan yap- 

Ģart ol- 

hristiyan yapıl- 

hristiyana var- 

kamburu çık- 

mızıka çal- 

Ģart et- 

semerini vur- 

 

Tablo 29 

14.6.FARSÇA+TÜRKÇE 

abdest al- 

abdestini tazele- 

arzu duy- 
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arzu et- 

arzu eyle- 

arzu ver- 

ateĢ aç- 

ateĢ al- 

ateĢ et- 

ateĢ verdir- 

azat et- 

bade iç- 

bahane et- 

bahçelere dökül- 

bahĢ+et- 

bahĢiĢ ver- 

bedbaht et- 

bedbaht ol- 

beter et- 

bîgâne kal- 

bîtap düĢ- 

bîtap kal- 

buse atıl- 

can çekiĢ- 

canı sıkıl- 
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canını al- 

canını eğlendir- 

canını sık- 

canını yak- 

canını bağıĢla- 

çabuk ol- 

çaresini ara- 

çenesi tutul- 

çifte at- 

dem vur- 

divan dur- 

düĢman ol- 

elpençe divan dur- 

ezberden oku- 

faĢ et- 

feryat et- 

feryat ettir- 

gevezelik et- 

hasta et- 

hasta ol- 

hocayı dinle- 

hoĢ bul- 
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hoĢ gel- 

hoĢ gör- 

hoĢa git- 

hoĢuna git- 

kavga et- 

kavga sarıl- 

laf dinle- 

lâf et- 

lâf ol- 

lâf söyle- 

lâfa dal- 

lafı değiĢtir- 

lâfı uzat- 

lafını dinle- 

lâfını kes- 

mekik doku- 

nam bırak- 

namaz kıl- 

namı silin- 

niĢan al- 

pabucu dama atıl- 

paha biçil- 
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para et- 

para kaybet- 

parça parça et- 

perende at- 

perestiĢ et- 

periĢan et- 

periĢan ol- 

perverde et- 

peyda et- 

peyveste ol- 

piĢman ol- 

rast gel- 

renk bağla- 

sadede gel- 

sarhoĢ et- 

sarhoĢ ol- 

sarhoĢluk ver- 

serbest bırak- 

serbest bulun- 

serbest kal- 

serbest ol- 

serbest serbest gez- 
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serbest söyle- 

Ģad et- 

Ģaha kalk- 

Ģehre in- 

tabanca sık- 

tahtına otur- 

tembih et- 

tembih ver- 

tımar et- 

tıraĢ et- 

tıraĢı uza- 

umut et- 

ümidini kes- 

ümit et- 

ümit olun- 

viran ol- 

yabancı kal- 

yâd et- 

yâdigâr et- 

yağma edil- 

yağma et- 

zengin ol- 
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zili çal- 

zindan hayatı geçir- 

ziyan gel- 

zorla al- 

 

 

Tablo 30 

15.BİRDEN FAZLA DİLDEN OLUŞAN KELİME GRUPLARI 

alicenap baĢmakale baĢmuharrir 

baĢvekil bedayiperver belki 

beyanname beyefendi beynelmilel 

beynelmileliyet beynelümemiyet bilâ-istisna 

bilâkis bilâ-rahm bilâ-sebep 

bilhassa bilistifade billahi 

birahane bittesadüf bizzat 

cephane cerîhadâr cinnet-âver 

cür‟a-ı maraz darülfünun davlumbaz 

dersaadet dershane eminim ki 

erkânıharp esmerhane esrarâlud 

esraramiz estağfurullah eĢi‟a-nisar 

f‟i-mahaad fecrâmiz fevkalhayal 

fevkattabi filhakika gaye-i hayal 
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gayet tabiî gayr-i ahlâkî gayri ferdi 

gayr-i ihtiyarî gayr-i kabil gayr-i kâbil 

gayr-i kabil-i tarif gayr-i mahsus gayr-i makul 

gayri matbu gayr-i meĢru gayr-i mevcut 

gayr-i mevî gayr-i mezru gayr-i milli 

gayr-i muntazam gayr-i mutedil gayr-i müdrik 

gayr-i müstakil gayr-i mütahammil gayr-i müteharrik 

gayr-i müterakkıb gayr-i müterakkin gayr-i müterakkip 

gayr-i nâsût gayr-i tabiî gazel-seralık 

gülibik halazade hâlbuki 

hanımefendi harf be harf harikulade 

harp zamanı hayal meyal hayalâmuz 

hayalhane hayalperver hayat-nisar 

hayırdır inĢallah hayvan-ı nâtık her Ģey 

her taraf her vakit her zaman 

heyecan-aver heykeltıraĢ heykeltıraĢlık 

hikmetfüruĢ hükümferma hüsran-hîz 

hüzün-âmiz iffetĢinas ihtiyac-ı ruhî 

ikametgâh ikmal-i tahsil ilm-i lisan 

intizamperver intizamperverlik ism-i ali 

iĢtiha-aver itikatperver itilâ-mahmun 

ittihad-ı islam jimnastikhane kable‟l-edyan 
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kable‟t-tarih kable'l-vukuu kab'l-ı vusul 

kabr-i muhit kahkaha-âmiz kahvaltı 

kahverengi kahverenkli kararî 

kaside-nüvislik kayın valide kayınpeder 

kıraathane kıymettar kur'an-ı kerim 

kutup noktası küre-i arz kütüphane 

layemut lâyetenahi maahaza 

maatteessüf maaz-ziyade mademki 

mahaza mahsul- darî matemgir 

matemzede memalik-i osınaniyc menfaatperest 

menfaatperver merhamet-âlud mevcudiyet-i milliyesini 

mevki-i hitab mevt-âmiz mezbûhâne 

milliyetperver milliyetperverlik miralay 

miralaylık muayenehane mugayir-i ahlâk 

muhalif-i tabiat muhtac-ı tamir mukaddesat 

mukavemet-sûz müdafaaname mümkünü‟l-icra 

münasebettar nazar-ı dikkat nazariyeperest 

nazariyeperver necm-âlud nefret-âmiz 

nefret-engiz nezet- pekâlâ 

rehavet-engiz resimhane savlet-engiz 

seferberlik serair-âlud sonbahar 

Ģair-i rum Ģehvetperest Ģime-i husumet 
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Ģime-i menfaat Ģime-i muhabbet taklid-i zulm 

tamamiyet-i mülkiye tamüssıhha tanin-endaz 

taraftar tarih-i mukaddes tarz-ı garib 

tavr-ı batı tebdil-i hava telgrafhane 

tesellisaz teĢrin-i evvel türk kahvesi 

türk-osmanlı ümmet-i muhaınınet vatanperver 

veba-âlud veya veyahut 

viĢne rengi vücud-ı timsalî yazıhane 

yekvücut zevalperver zevk-i hususî 

zevk-i marazî zevk-i vahĢî zeytinyağı 

 

Tablo 31 

16.FARSÇA EKLERLE YAPILMIŞ TÜREMİŞ KELİMELER 

alimane amiyane âĢıkane 

bî-emsal bihaber bîmâna 

bînihaye bîtabî bîtaraf 

cüzdan davetkâr derhatır 

derhatır et- deruhte et- dindarane 

fedakâr fedakârlık hakimane 

hatibane hemfikir hem-sinni 

heveskâr irtica-pesendane istifhamkâr 

mahirane masumane masumane 
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minnettarane miskinane müfterisane 

nâkabil nâmahdud nâmahsus 

nâmakbul nâmalûm nâmuayyen 

nâmütenahî  nâtamam nâzeki 

nüfuzkar pürhayal pürhayat 

pürkesel pürnücûm pürĢevk 

pür-taab riyakâr ruhban 

safiyane sebatkâr Ģairâne 

tahsinkâr tehditkâr vahĢiyane 

vefakârane mânidar cerihadar et- 

cezbedar dindar dindar 

haberdar hükümdar minnetdarî 

minnettar zihayat salahiyettar 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

17.Son Söz 
 

Ömer Seyfettin, Türk dili ve edebiyatı için büyük bir öneme sahip olan “Yeni Lisan” hareketinin 

temsilcilerindendir. Milli bir edebiyat ve dil oluĢturmada önemli bir adım olan bu hareketi 

sistematik bir hale getirmek amacıyla birçok makale kaleme almıĢ, yapılan eleĢtirilere tutarlı 

cevaplar vererek düĢüncelerini savunmuĢtur. Dilde sadeleĢme düĢüncelerini ilk defa kapsamlı bir 

Ģekilde inceleyerek hayata geçirmiĢtir. Türkçe‟nin sadeleĢtirilmesi, yabancı unsurlardan 

arındırılması ve Türk kültürünün, değerlerinin, geleneklerinin edebiyata kazandırılması açısından 

Ömer Seyfettin‟in düĢünceleri ve eserleri çok büyük öneme sahiptir.  

Bu çalıĢma Ömer Seyfettin‟in eserleri ile savunduğu ilkelerin tutarlı olup olmadığını 

araĢtırmak ve bir sonuca ulaĢmak için hazırlanmıĢtır. Her ne kadar Ömer Seyfettin‟in dilde 

sadeleĢmenin Ģiddetli bir savunucusu olduğunu söylesek de ,çoğunluğunu Yeni Lisan makalesi 

yayımlandıktan sonra yazdığı hikayelerinde bu görüĢlerini tamamıyla uygulayamadığı görülür. Bu 

çalıĢmada tespit edildiği üzere Ömer Seyfettin hikayelerinde birçok yerde Arapça-Farsça türemiĢ ve 

birleĢik kelimelere, tamlamalara ve çoğullamalara  yer vermiĢtir. Daha fazlası eserlerinde Batı 

dillerinden Türkçe‟ye geçen birçok kelimeye rastlanmaktadır.  

Hikayelerde milli unsurlara yer verilmeye çalıĢıldığı, Türkçülük düĢüncesinin savunulduğu, 

Türkçe‟nin zenginiklerinden olan Atasözleri ve Deyimlerden yararlanıldığı ve Türkçe dilbilgisi 

kurallarının kullanılmaya çalıĢıldığı görülse de Türkçe‟nin yabancı kelime ve terkiplerden 

tamamıyla temizlenemediği görülmektedir. Sonuç olarak incelenen eserin Yeni Lisan hareketini 

benimseyen Ömer Seyfettin‟in savunduğu ilkelerle uyuĢmadığı gözlemlenmiĢtir.  
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