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Türk dil devrimiyle ilgili olarak süre gelen tartışmalar gittikçe bir dil davasının 
niteliğini kazanmıştl. 1 Bu davanın zirvesi 60'lı ve 70'li yıllarda yaşandı. Sonra 

biraz yatıştı. Belki bu gidiş dil davasıyla birlikte giden eski siyasi tutunıların 
1980 darbesinden sonra yeni bir aşamaya girmesinden kaynaklandl. Diğer 
yandan yeni bir neslin dil yetisi kendi anababalarının görüşlerinden ziyade ge
nellikle dil devrimcilerinin belli bir derecede taraftarı olan öğretmenlerce 
şekillenmiştir; şöyle ki, 1960 yılında rastgele bir tekliften başka statüsünün ol
madığı görününıü veren yeni sözcükler, okumuş zümrenin zihinlerinde 

yerleşip bugün her gazetenin sütunlarını doldurmaktadır.2 Çağdaş Türkçe 

üzerine çalışan dilbilimcilerin ilk görevi, estetik değerlendirmeler şöyle dur

sun, etimolojik veya sözde etimolojik tartışmalardan çok Türkçenin sözcük 

hazinesinde oluşan yeni varlıkların dil kullanımındaki dağılımı ile yapısal 

özelliklerini incelemek oldu. 
Dil devrimi ürünü olmasından dolayı uzun uzadıya tartışılan, şiddetli 

eleştirilere uğrayan ve aynı zamanda belli bir başarı gösteren yeni dil 
öğelerinden birini -sel ekiyle (bazen de -il, -(OL ekleriyle) türeyen sıfat katego
risi oluşturur. Bu tip sıfatların ortaya çıkışı hakkında bazı fikirler sayın TaHit 

Tekin gibi günümüzün Türkçesine de özen veren bir Türkoloğa adanan 

armağanda öne SÜTmem sanırım yerinde olur. 

Bu yazının ana fikri şudur: -sel ekinin hem kamuoyu hem de dilbilim 

1 Türk dil devrimi konusundaki görüşlerim için bkz. Boeschoten 1991. 
2 Krş. Steuerwald (1966, s. 43): "Şimdiye kadar -l'li sıfatları yürürlüğe koyma yolundaki 

uğraşımlar pek başarılı olmamıştır ( ... ) Buna rağmen genç ve daha sonraki nesillerin 
okul bilimlerinin terminolojilerine alışınca ileride ( ... ) bu eki daha sık kullanacağı imlean 
dışı değildir." 

http://www.turkdilleri.org



58 HENDRIK BOEseHOTEN 

planında doğurduğu tartışmalar hep biçim ile ilgiliydi. Oysa, bu dil öğesinin 
dil sisteminde hızla yayılmasının sebebi anlanıla ilgilidir. Konunun 
karşılaştınnalı boyutunu kısaca anlattıktan sonra sırayla şu iki noktaya önemle 
değineceğim: 

1. Türk dil devrimini anlatırken birçok dilbilirnci Türkiye'deki gelişmeleri 

başka ülkelerde yaşanan milliyetçi dil devrimleriyle karşılaştırnllşlardır 

(Norveç, İsrail, vb.).3 Bu karşılaştırmalar hep genel siyası planda 

kalmış, dilbilinısel ayrıntılara inilmemiştir. Ne var ki yeniçağın bilim

teknik ile haberleşme alanlarında batı medeniyetine giren dillere getirdiği 

sistematik yeırilikler, güçlü bir özleştinne cereyanı olsun ya da olmasın 

her yerde, dilbilimde ve toplumda tartışmalara yol açmıştır ki, belli bir 
kategoriye ilişkin bu tipte tartışmaların uluslararası benzerlikleri olabil
mekle beraber özellikle bazı estetik değerlendinnelerin hemen her zaman 
aynı sözlerle ileri sürüldüğü göze çarpmaktadır. Göreceğimiz gibi böyle 

bir durum Türkçede bağıntı sıfatı sınıfı işlevini yerine getiren -( s)e i eki 

için de geçerlidir. 

2. Okurlarıın şimdiye kadar iki önemli savı dolaylı yoldan öne sürdüğümü 

herhalde anlamışlardır: "Yeniçağın dillere getirdiği sistematik yenilikler" 

arasında "bağıntı sıfatları" olarak adlandırdığıın belli bir kategori var . 

. İkincisi, böyle bir kategorinin dillerarası bir temeli var. Bu iki noktayı 

aydınlatırken kategorinin tarihi' kökenleri üzerinde fazla dunnayacağını, 
daha çok bugünün durumuyla ilgileneceğim. Kategorinin Türkçedeki 
yerini tartışırken tabii ki -(s)el sıfatlarının dil sistemindeki yerini betim
lemeye çalışacağım. 

Almanca'yla kıyaslama 

Lauffer'in çok güzelortayakoyduğu gibi, Almanca'da -!ich, -isch gibi eklerle 

türeyen sıfatların iki kaynağı vardı: [1] Eski Almanca'da (Althochdeutsch) 

benzeri eklerle kişi ve nesneler belli bir yere bağlanırdI. Örneğin himml
isch'in asıl anlamı çağdaş Almanca'da olduğu gibi 'cennete ait' ya da (mecaz! 
olarak) 'cennette olduğu gibi' değil, 'cennette (göklerde) bulunan, cennetten 
gelme' idi.4 [2] Romen (ilk aşamada Latince, sonra pransızca) asıllı bağıntı 

3 Örneğin, lmer (1976). 
4 Lauffer (1977). Çağdaş Almanca'da bu durumun akislerini bulabiliriz: die himmlischen 

Heerschen gibi. 

http://www.turkdilleri.org



TÜRKÇE'DE BAGINTI SıFATLARı SINIFI: BATILILAŞMADA SÜREKLİLİK 59 

sıfatları ortaçağdan itibaren ya orijinal biçimde, ya da ödünç çevırı 
(Lehnübersetzung) şeklinde Almanca'ya giriyordu. [3] xvı-XVııI. asırlarda 

Almanca'ya aktarma sözcük olarak giren nisbet sıfatlarının sayısı arttıktan 

sonra, XiX. asırda milliyetçi bir özleştirme cereyanı sonucu birçoğunun yeri

ni -lich, -isch vb. eklerle yeni tÜ{eyen sözcüklere bırakmıştır. Fakat bu yeni 

sözcüklerin de şiddetli eleştirilere uğramış olduğunu çok farklı yazılarda 

görebiliyoruz; birçok dilci "bu sıfatlar kategorisini Almanca için yabancı sayıp 

kullanımdan kaldırmaya" çalıştılar.5 Bu bakımdan aşağıdaki alıntı ilginçtir: 

Aklı başında bir çağdaşımıza: "Siz diktatör olsaydınız, ilk olarak ne ya
pardınız?" diye SOIDıuşlar. Adam: "Istifa ederdim" diye cevap vermiş. 
Şu var ki kılı kırk yaran bir dilsever kendini aynı durumda bulsa, önce 

başka bir işi olurdu: "Schulisch ('okulsal ') dahilolmak üzere çarçabuk 

birkaç sözcük yasaklardım." Ve yasaklanan bu sözcüğün yerine gelebil

ecek birkaç karşılık konusunda bazı teklifler vermeğe hazır olurdu: "Der 
Schule ('okulun') diyebiliriz, Schul- (,okul-') da olur.~ Pedagojik diye

biliriz. Mutlaka okulla ilgili ya da okul açısından demeye gerek yok ki. 
Desek de en kötüsü olamazdı. En kötüsü okulsal' dır, olmaması gereken 
herhalde okulsal'dır.''!fj 

Lauffer'in çalışmasına dayanan bu kısa özetten şu sonucu çıkarabiliriz: AI
manca'da bağıntı sıfatları ilk bakışta Romen dillerinin girişiminin neticesi ola

rak ortaya çıktı. Bu tip sıfatların kimileri asıl Latince-Fransızca şekillerini k~

rumuş (jinanziell vb.) diğerleri belli türev ekleriyle (-/ich, -isch) Almanca 

köklerden yeni sözcükler yaparak özleştirilmişti. Almanca -isch eki belki de 

Latince -icus ekine benzerliğinden dolayı hem öz Almanca, hem de aslında 

Romen olan sıfatlarda ayrı bir yaygınlık kazanmıştır (krş. Fransızca pedago-

5 Neubauer (1977, s. 235). 
6 Bu fıkrayı Lauffer (1977, s. 436)'da bulursunuz; Almanca'sı: 'Was würden Sie als erstes 

tun, wenn Sie Diktator waren?' hat man einen intelligenten Zeitgenossen gefragt. 'Ab
denken!' hat er geantwortet. Ein kritischer Sprachliebhaber freilich, kame er in diese 
Lage, hatte vorher noch etwas andres zu tun: '!ch würde vorher noch ganz schnell das 
Verwenden einiger Wörter verbieten, darunter schulisch.' Und er hlitte auch einige 
VorschIage parat, wie das verbotene Wort zu ersetzen ware: 'Man kann der SchuZe sagen. 
Man kann Schul- sagen. Man kann piidagogisclı sagen. Man muB ja nicht mit der SchuZe 

zusammenhiingend sagen oder im Binhlick au! die Schule, obwohl das auch nicht das 
argste ware. Das argste schulisch, schulisch dürfte nicht sein. ' 
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gique- Almanca piidagogisch). Şekil bakımından öz Almanca olan sıfatlara 

karşı bile oluşan tepkiler acaba bağıntı sıfatlarımn anlamsal kategori olarak ya

bancı bir dilden kaynaklanmasından mı ileri gelmiştir? 

Şimdi Almanca'daki tarihsel gelişimlere paralelolarak Türkçe'nin bağıntı 

sıfatlarına değinelinı. Bilindiği gibi XIX. asır boyunca Osnıanlıca' da niset 
sıfatları (batı nıedeniyetinin nüfuzu neticesinde) çoğaldı. 'Yazı dilinde genel bir 
sıfat türetnıe eki hazırdı: -f/-vfnispet eki. Bu ekle Arapça kökenli adlardan ve 
Avrupa dillerinden alınan terminolojik adlardan sıfatlar türüyordu.7 Öz Türkçe 

adlardan türeyen sıfatlar yok.8 

Nispet eki, oldukça geniş bir anlanı sahasını kaphyor.9 Öz Türkçe sıfat 
türetme ekleri çeşitlidir. Dil devrimi sonucunda nispet sıfatlannın yerini bu ek

lerle türeyen sıfatlar (bazen de ad tamlamalan) almıştır. Yalmz bir kategori için 

ek yoktu: İşte bu kategori bağıntı sıfatlan sınıfıdır. Bilindiği gibi bazı dilciler 

kumsal, uysal gibi biçimleri öne sürerek -( s)AI ekinin oluşturduğu paradig

manın eskiden var olduğunu ispatlamaya çalıştılar. 'o Bu girişimlerin 
karşılaştığı biçimsel problemlerden başka, tarihsel bir -(s)AI, -(1)1 kategorisini 
biçim-anlam bütünlüğüyle ele alırsak, öne sürülen örneklerden hiç birisinin 
bir bağıntı sıfatı olmadığını görüyoruz. ii Demek oluyor ki, öz Türkçe bir 

bağıntı sıfatlan sınıfının ortaya çıkışıyla ilk bakışta aslında Arapça 'yal2 özgü 

7 Foy (1898, s. 33): "In ziemlich allgemeinem Gebrauch sind Adjectiva wissenschaftlicher 
Bedeutung, die von aus europaischen Sprachen entlehnten Stammen mit der arabischen 
Nisbe-Endung i weitergebildet sind, wie eqonomT, eleqtrTqT, polııiqı U.S.w., z.B. el}va1-i
eqOn6mije ( ... )." 

8 Tabii ki birkaç Türkçe addan türeyen 'nİspet sıfatı vardır; ancak bunlar bizi burada ilgilen
diren anlamsal kategorinin haricinde kalan, renk ve madde nitelendiren tiplerdendir, 
kurşunı, gümüşı gibi. 

9 Rusça'da daha geniş anlamlı genel sıfat türetme için kullanılan ekler vardır, bkz., Sussex 
(1974). 

LO Brendemoen (1990, s. 471) bu tipten türev eklerini işlek olmayan ek diyenitelendiriyor 
ki, bununla herhalde -sel ekinin bir zaman tam manasıyla işlek olduğunu demek istemiy
or. 

II -(s )Al eklerinin ortaya çıkışında finansal, kültürel gibi Fransızca biçimlerin etkili olduğu 
bence bir gerçek olarak kabul edilmeli. 

12 Gerçekten XIX. asır Osmanlıca terminolojisinin Arapçalığına ben çok inanpuyorum. 
Sözlüğün Arapça-Farsça perijeri' si üzerinde kurulsaydı bile, Osmanlıca, yani rürkçeydi. 
Bazin'in (1983, s. 172) (siyasal hakkında:) "Il faut, en en effet, etre bien nail, ou avoir 
une foi ardente, pour eroire que l' arabe siyası 'politique' devint turc par simple substitu
tion a -ı arabe du -al pretendu turc ( ... )" diye çıkışında bir yönden hakkı var, yalnız 
siyasf'nin Türkçe olmamasından değil, tersine Türkçe olmasından! 
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olan bir kategori yeni bir biçim alarak sürüp gitmiştir. 

Bu yeni kategori Türkçe'ye yabancı nudır yoksa? Türkiye'de -sel ekine 

karşı çıkanlar "kullanmaya ihtiyaç duymuyorum" diyerekten bu görüşü savu

nur gibi görünüyorlar. 13 Bu arada, Norveç'te yeni çıkan bir Türkçe dilbilgi

sinde "-sel veya -[" başlığı altında ' .. .ile ilgili olan' nıanasına gelen türenıiş 

sıfat ve adların Türkçe'de aslında yok olduğunu okudunı. Bunların yerini ad 
tanılamaları tutabilirmiş; örneğin dilsel özgürlük yerine dil özgürlüğü daha 
doğruymuş; dilsel özgürlük, Osmanlıca hürriyet-i lisanf'nm çevirisidir tabii. 14 

Çağdaş dillerde genel bir kategori: Bağıntı sifatları. 

Bence, Norveç'li arkadaşlarımızın bu son örneği durumu aydınlatmaya pek 

yetmiyor. Şu örneği gözden geçirelim: 

[1] a. proje çalışmaları 

b. projesel çalışmalar 
[2] a. din özgürlüğü 

b. dinsel özgürlük 

c. dinsel özgürlükler 

d. din görevleri 

e. dinsel görev ler 

f. kişinin özgürlükleri 

g. kişisel özgürlükler 

Gördüğümüz gibi, [la] ve [lb] anlanı bakımından hiç eşit değillerdir. Proje 

çalışmaları belli bir projenin çerçevesinde yürütülen çalışmaların tümünü ifade 
eder; projesel çalışmalar ise, herhangi bir projeye uyarak yürütülen ayrı ayrı 
çalışmalardır. Demek oluyor ki, projesel bir çalışma' daki ~alışma, proje kav
ramının belli özelliklerini içermektedir. 

Şimdi [2a] ve [2b] örneklerini karşılaştınrsak, dinsel özgürlük'ün an

lamsızlığının, yani ad tamlamasıyla belki anlam farkına sahip olmazlığımn -sel 

13 Böylece, Steuerwald (1966, s. 43)'te bulduğumuz -1 nispeti konusundaki İnce alaylı 
kayıt yeni bir anlam kazanmış oluyor: "Diğer yandan kesin (prilgnant) anlatım kullanmak 
için eski(!) kelimelere başvurmak herkesin işi değildir." 

14 Brendemoen & Hovdhaugen (1992, s. 153); krş. Brendemoen (1990, s. 472). 
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ekinden değil, bu ek ile gerçekleşen tamlamada yer alan din ve özgürlük adlan 
arasındaki anlamsal ilişkisinden kaynaklandığını görüyoruz. Burada özgürlük 
("serbest seçim" manasına gelen) değişmeyen bir kavranı olarak 
anlaşıldığından, din kavramının herhangi bir özelliğini içeremez. Problemin 
bu gibi karmaşık sözlüksel-anlamsal ilişkilerden doğduğunu [2e] ve [2g] 
örneklerinde görebiliriz: bence [2d] ve [2e]'nin anlan11 (tıpkı [la] ve [lb]'de 

olduğu gibi) eşit değil, [2t] ve [2g] öyle. Dilsel de olur tabii, örneğin dil 

sorunu ve dilsel sorun ayrı kavranılardır. Dinsel özgürlük de belki o kadar 

ters bir kavranı değiL. Yapısal prensiplere uyan bir analiz de böyle betinıleme
lerle bitmez. Dinsel özgürlük örneğinin çoğulu o kadar ters gelmiyor. çünkü 

özgürlük kavramı böylece somutlaşıp başka bir anlam kazanıyor. 
Bu örneklerle -sel'li sıfadar için tıpkı batı dillerinin bilinen bağıntı sıfadarı 

kategorisininl5 anlamsal özell~klerini meydana koyduğumuzu Fransızca'nın bu 
kategorisinin şu tanımında görebilirsiniz: 

(Meıallique, racial, lunaire, academique,jacial ,gouvernemental gibi 

sıfatlar) ... bir nesnenin öz niteliğinden çok bu nesnenin başka bir nes

neyle ilişkisinden kaynaklanan özelliğini ifade eder ... İşte bağıntı 

. sıfadan diye adlandırmalaı:ı bundan dolayıdır.16 

, 

Bütün çağdaş dillerde bu kategoriyi buı'abilsek de, bağıntı sıfadannın 
cümleyapısal ve anlamsal dağılımı dilden dile değişiyor. Gördüğümüz gibi, 
bağıntı sınıfı diğer türeyen sıfadar kategorisi olduğundan öncelikle sıfat tanı
lamalannda gerçekleşmektedir. 17 Bu sıfadar hem sıfat türev sisteminde, hem 

15 Almanca: Bezugsadjektive, Relationsadjektive, vb.; Fransızca: adjectifs de relation; 
İngilizce: relational adjectives. 

16 "Ces adjectifs ... n'expriment guere la qualite proprement dite d'une object. ıls en indi
quent plutôt le caractere particulier par la relation avec un autre object ... , c'est ce qui,.leur 
a valu le nam d' adjectifs de relation." (Neubauer 1977, s. 233) 

Benzeri bir tanım Almanca içİn başka bir yazar tarafından verilmiştir: "(DaB diese Ad
jektive) ... nicht eine unmittelbare, dem Dinge İnnewohnende Eigenschaft bezeichnen, 
sondem eine dem Dinge gegebene Eigenschaft, die in einem Verhaltnis zwischen dem 
Ding, das vom Adjekti~ibestimmt wird, und eİnem anderen Ding, das von dem Grund
marhpem des Adjektivs bezeichnet wird, besteht. .. Es findet alsa imm er ein Verhaltnis, 
eine 'Relatİan' statt." (Aynı eser, s. 234). 

17 "Eski" trans/orrnational grammar teorisine göre, tamlamalarla türemiş sıfatlar derin 
yapıda genellikle yalın ad olarak gösteriliyordu; türevi transformational component'te 
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de ad tamlamalarıyla yapısal, fakat cümlebilgisel ve anlamsal ayırıcı 

özelliklerle kolayca betimlenemeyen karşıtlıklarda bulunuyorlar. 

Dillerin tÜfev eki çeşitlerinde görülen anl-am-biçim ilişkileri genellikle çok 
karmaşıktır; bu problemleri diller arası karşılaştırma bağlamında burada tar
tışmak istiyorum. Türkçe'nin -sel ekinin tanımladığı sınıfın oldukça dar bir 
anlam alanıyla sınırlı olduğuna dikkat çekmekle yetineceğinı. Sussex 
(1974) 'in Rusçada türemiş sıfatların sınıflandırmasını 18 uygulayarak birkaç 
örnek vereyim: 

SINIF RUSÇA (Sussex 1974) TÜRKÇE OSMANLICA 

ı. nicelik gomaja (strana) dağlık (yöre) cebeli 

2. şekil kwadratnyj dört köşeli murabba' 

3. renk (sokoladnaja rubaska) ceviz renkli cevz1 

4. sayıdan vtoricnyj ikincil tal1 

türeyenler 

S. çağrışım greceskij (nos) Rum (bumu) gibi 

6. zaman segodnjaSnie (izvestija) bugünkü (haberler) ahbaru 'l-yevm 

(günün haberleri) 

dolgovecnyje(razgovory) uzunca (konuşmalar) müzmi~ 

eze-mesjacnye (vstreci) aylık (toplantılar) şehri 

7. yer zdesnije (ziteli) yerli (halk) mahalli 

londonskij (pojezd) Londra (ekspresi) 

(anglijskije immigranty) Konyalı Konyevi 

8. bağıntı (i) "X'in ,l2rensi,121erine uyarak" -~ 

istoriceskij (podxod) tarihsel (yaklaşım) tarihi 

(ii) "X'in (meslek) alanında" 

ideologiceskij (vopros) dinsel (sorun) dini 

literatumaja (kritika) yazınsal (eleştiri) edebi 

9. madde derevjannyj (skat) tahtardan] dolap haşebi 

medovyj (pjranik) ballı (çörek) 

ve saire 

18 Bu sınıflandırmayı rastgele seçip tam olarak vermiyorum; Rusça'dan başka dillerdeki 
geçerliliği konusunda bir iddiam yok. 
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Gördüğümüz gibi, Osmanlıca nispet eki çok genel bir anlam alanına sahip 01-
nıasına karşın, -sel eki aslında iki anlam sınıfına bağlı kalıp "bağıntı" 

sınıfından başka, yalnız daireseL, küresel gibi şekil betimleyen matematik te

rimlerini türetir. Bu iki kategoriden dışarıda kalan örnekler çok nadirdir 

(kırsal, kumsal). Yani, "-sel eki nispet ekinin çevirisidir" dersek hiç doğru ol

maz: -sel eki, nispet ekinin -- birçok alandan başka -- kapladığı "öz Türkçe"de 

dil devriminden önce gelişmeyen iki soyut alanda kullanılıyor. Bu iki alan 
apayrı olduğundan tarihı gelişme süreci böylece Türkçe bağıntı sıfatları sınıfı 
için çok keskin bir anlam-biçim açıklığını getimıiştir. 

Nisbı iza[ette sıra ve Öz Türkçeye geçiş. 

Brendemoen (1990, 472), Steuerwald (1966)'ın öne sümıüş olduğu çok 

önenıli bir fikri geliştirdi. Osmanlıca terkfb-i tavsiff'leri Türkçeleştimıek salt 

bunları oluşturan sözcükleri çevirmekten ibaret değildi: izafetin tamlanan

tamlayıcı sırasını değiştirmek gerekiyordu. Yabancı bir dilbilgisel kural ya

bancı sözcüklerden daha sakıncalı bulunduğundan sadeleştimıe işi ilk olarak 

bu sıra değiştirınek şeklinde ele alınıyordu. tık bakışta çok basit bir iş görünse 
de, gerçekte hiç de öyle kolay değildi. Steuerwald (1966) yalnız terkfb-i tav
sifi'1erin değil genelolarak Osmanlıca ad ve sıfat tamlamaIarının sıra 
değiştimıesinden kaynaklanan birkaç probleme daha dikkat çekmiştir: 

Kalıplaşmış birçok izafetteki sözcük bu izafet veya birkaç izafetin dışında 

artık serbest kullanılmaktaydı, ya da yalnız başka bir anlanıda kullanılıyordu. 

Örneğin, 30'lu yıllarda alameti farika ('ayırıcı belirti') deyimi [arik 

sözcüğünün artık serbest kullanılışı kalmadiğından kolayca farik aıamet' e 

çevrilemezdi (Steuerwald 1966, s. 89). Ve devri alem'i sadece sıra 

değiştirerek alem devri'ye çevirince alem sözcüğünün artık 'dünya' anlamı 
kalnıadığı için pek anlaşılmaz bir deyim olurdu (krş. Brendemoen 1990, s. 
473). Diğer yandan tıbbı adif'yi adlf tıbb'a çevirmekte herhangi bir sorun yok 
(TS, s. 13).19 

Bu tipten sorunlar belki dil devriminin ilk aşamasına ait diyebiliriz. Bunla

ra dikkat çekmekteki amacım, bağıntı işlevli nispet sıfatlarının dağılımının --

19 Bununla ilgili olarak terkib-i tavsiji'ler için şu eklemeye dikkat çekeyim. Terkiplerde 
Arapça dişiVeril ad-sıfat uyumunun korunmasından dolayı da sıra değişmelerinde belli bir 
çelişkinin doğabildiğini geçerlilik kazanan bazı çevirileı:de dişil sıfatların adlaşmasından 
görebiliriz: medeniye hukuku gibi (krş.: amme hukuku, Steuerwald 1966, s. 67). 
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umumf vb. birkaç örnek hariç -- genellikle serbest değil de pek dar olduğunu 
hatırlatmaktır. Aynı bu özellik yeni -sel sıfatları için de geçerlidir. İlk verdiğim 
önıeği düşününce, [projesel Xl tamlamasında, X için çalışma, belki de yak

laşım vb. adlardan başka fazla birşey çağrıştırmıyor. İşte bu durun lu dilsel 

özgürlük'te gördük, yani özgürlük, [dilsel Xj'teki X yerine pek uymuyor. 

Denıek ki -se i eki biçinı olarak serbest olmasına karşın onunla tÜfeyen sıfatlar 

sözlükte genellikle dar bir dağılıma sahiptir. 

Diğer yandan bağıntı sıfatlarını bir kategori olarak kabul edersek, tanım. 

zoru neticesinde her birisinin bir kökü olmalı.20 Bir sıfatın köküyle biçimsel 

ilişkisi her zaman açık değilse de bugünkü Türkçede -sel ekiyle açıklıkla 
sağlanır (yani, Türkçenin bu ek kabul edilen varyantlarında). Bilindiği gibi 
1985 yılında yeni sözcükleri yasaklayan ünlü TR T genelgesinde bu açıdan 
bazı tutarsızlıklar vardı. Sosyoloji sözcüğünün yerine toplumbilim kabul edi

lirken toplumbilimsel'i yasaklayıp da sosyolojik'i tercih etmekle; hayaif 

sözcüğünü henı imgesel, hem de düşsel yerine koymakla ve en açık örnek ol

arak, yapısa!'ı reddedip yapı ile ilgili gibi bir deyim kullanmakla varlığını bu

rada gösterdiğim bağıntı kategorisi inkar edilmiştir. Steuerwald eski nispet 

sıfatları hakkında şunları yazmıştı: 

Bir nispet sıfatının kullanılmaz hale gelmesi!lin sebebi çok defa 
kökünün tamamen veya belli bir derecede eskimesine bağlı olduğuna 
göre, tersine yaygınlıklarını sürdüren köklerden türeyen nispet 
sıfatlarının da kullanılışıarının sÜfmesini beklemek akla yatkındır. 21 

Acaba bu nispet ekinin tarihine ait olan fikri tersine çevirirsek, aynı şey se!'li 

sıfatların geleceği için geçerli olabilir mi? 

20 Bu kök genellikle ad olsa gerek. Fakat işitsel-görsel gibi fiilden türemelerin anlambilim 
açısından herhangi bir problem yarattığına inanmıyorum. Almanca'nın fiilden türeyen 
bazı bağıntı sıfatı için bkz.: Eichinger (1984, s. 116). 

21 Steuerwald (1966, s. 17); Almanca'sı: "Im Hinblick darauf, daB ein Un
gebrauchlicherwerden von Nispetformen vielfach in Zusammanhang mit ~inem relativen 
oder absoluten VeraHem des bettreffenden Grundwortes steht, liegt die Annahme nahe, 
daB umgekehrt bei geIaufıg geblieben Grundwörtem auch die zugehörige Nispetform wei
terverwenndet wird" 
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Sonuç 

Dil devrimi davası çerçevesinde süre gelen tartışmalar genellikle biçim ile ilgil-
- eniyordu. Ben, şimdiye kadar kategoriyi daha çok -selekine dayanarak sapta

maya çalıştım. Tabii ki bazı köklerden bu ekle değil de başka eklerle (-(i)l, -eL) 
bağıntı sıfatları türer. Böyle köklerden genelli.kle -sel ekiyle sıfat türey~mez.22 

Bundan başka batı dillerinden ödünç alınan Latince asıllı adlar kendi bağıntı 

sıfatlarını beraberinde getirmiş olabilir (politika - politik v.b.) *Yersel ol

madığı gibi *politikasal da pek olamaz. Diğer yandan işlekHk tekeli -sel'in 
elindedir. Bu temel aslında konuşm~cıların dil duygusuna tam yüzde yüz uy
mayabilir. Bence eski nispet eki de işlekliğini sürdürebilirdi; bunu engelleyen 
dilbilgisel herhangi bir kural yok, herkesçe paylaşılan düzgüsel bir görüştür. 
Çünkü Ziya Gökalp zamanı ve daha da geriye, XIX. asrın galat-ı meşhur kav
ramına kadar giden bir prensibe göre öz Türkçe bir kelimeyle ödünç ekler 

birleşemez. Bu prensibi hem dil devrimcileri, hem de bunlara karşı çıkanlar 

başlangıçta kabul etmişlerdir. Yine örnek [1] 'deprojesel yerine proje vf desey

dim, akla yatkın olmaz mıydı? Ya da 'Aksoy (1980, s. 20)'da bölgevf 
sözcüğünü görseydik, yadırgar mıydık acaba? 

Şunu da itiraf etmem gerekiyor (bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi?): 

Ben sözlükleri karıştırdığımda projesef"sözcüğü"nü bulamadım. Benim 
Türkçe'ye bir yenilik getirmeye hakkım var mı? Tabii ki yok. Zaten Projeseli 
mrojeseJi de sözlüğe sokmaya gerek pek kalmadı.23 

Kaldı ki, -sel ekinin fazlaca kullanılışı hiç de az değiL. Yalnız, bağıntı 
sıfatları kategorisini bahçesel kapı gibi mantık dışı örneklerden yoia çıkarak 

bir bütün olarak betimleyip reddetmek doğru bir yaklaşım değiL. Söz konusu 

oVerextension, adı bu yazıda geçen her dil için, 'bu arada da bağıntı sıfatlarının 

biçimleri genellikle "öz Romen" olan Fransızca için de, bol bol eleştirilere yol 

açmıştır; örneğin: 

La sonette presidentielle, le veston minisıeriel şeklinde konuşmak yap
macık ve sözde bilgili olan belli bir üslubu nitelendiren dile karşı bir 

22 DenizellDenizsel gibi çiftler çok nadirdir. Tek ses olarak -s ile biten adıardan -sel ekiyle 
sıfat türemeZ (cinsel v.b.). Bu 4urum -sel ekinin aslında/inansal gibi biçimlerin yanlış 
(yani,jinan-sal) olarak analiz edilmesiyle meydana çıktığı yolundaki fikrimi destekliyor. 

23 Bu görüşü ortaya koyabilmek iki iddIayı kabul etmek gerektiriyor: [1] projeyi şeklinin 
olamayacağını; [2] projesel yerine tasarısat'ın mutlak surette kullanım gerektirmediğini. 
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saldınmdan kaynaklanıyor. 24 

Burada göstermek istediğim, bu tipten fazlaca kullanılışIar -- ne Türkçe, ne de 

Almanca'da -- kategorinin "yabancılığı"ndan kaynaklanmıyor; bağlantı 

sıfatları kategorisinin diller arası genel bir özelliğidir bu. 

Umarım bu yazıyla dikkatimizi dil devrimi hakkında aşırı "biçimci 
tartışmalardan dilin gelişmesinin motoru olan anlanısal ilişkilere doğru 
çekebildim. Uyguladığım yapısal yaklaşım yeni sözcüklerin özellikle mecazi 
anlam alanında yarattığı sorunların25 eleştirileriyle çelişmiyor. Göstermek iste

diğim, dil devrimi, bağıntı sıfatları sınıfını anlamsal kategori olarak ne yarattı, 

ne de geliştirdi. Bunu geliştiren, çağdaş hayatın gereksinimleridir." 

Ek. 

Bu yazıda dil politikası ya da iin estetik yönüyle ilgili yargılarla ilgilenmedim. 

İsterseniz pedagoji/pedagojik dersiniz, isterseniz terbiyelterbiyevı ya da 
eğitimleğitimsel çiftlerini kullanırsınız, bu anlam-yapısal bir mesele değildir. 
Ben yalnız -sel ekinin işlek olduğunu söyledim. Bu ekin bir özelliği, 
Türkçe'nin bu asırda diğer Türk dilleriyle arasında"oluşan sözlüksel kopuk
luğunun önemli bir örneğidir. Eski-Sovyet Türk dillerinde genellikle "sosyal

ist-enternasyonal" terminolojisinin bağıntı sıfatları, islam devri nispet 

sıfatlarının yerini tutmuşlardır ki, bu sovyet ternlinolojisi genellikle Batı diller

inin Latince-Fransızca asıllı terminolojisinden başka birşey değildir. Bakalım 

bu gibi problemler son aylarda gündeme gelen yeni uluslararası Türk dili poli

tikası çerçevesinde nasıl halledilecektir? 
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