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Çalışmada, 1978 yılında Türk Dil Kurumunca
yayımlanan Özleştirme Kılavuzu ele alınarak Türkiye’deki
özleştirme çalışmaları sırasında sürekli tartışma konusu
olan ‘özleştirilen kelimelerin kökenleri’ sorununa yönelik
veri sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, Kılavuz’daki
tüm kelimelerin köken incelemesi yapılmış ve çıkan
sonuç, sayısal verilere dayalı tablolar halinde ortaya
konulmuştur. Ayrıca, özleştirmeyle ilgili değişik görüş ve
çalışmaların incelenmesi sonucunda dikkat çekici
bulgulara ulaşılmış ve bazı değerlendirmelere gidilmiştir.
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Türk Dil Kurumu ÖzleĢtirme Kılavuzu
Türk Dil Kurumu tarafından 1978 yılında yayımlanan
Özleştirme Kılavuzu, Dil Devrimi ilkeleri paralelinde ortaya konmuĢ
bir eserdir. Kılavuzda yer alacak kelimeler seçilirken Dil Devrimi
ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiĢ; Doğu ve Batı kökenli yabancı
kelimeler, yeni Türkçe karĢılıklarıyla verilmeye çalıĢılmıĢtır.
ÖzleĢtirme çalıĢmaları, yalnızca bilimsel terimler gibi dilin bir
kesimine yönelen bir reform değil, dilin bütününü yerlileĢtirmeyi
amaçlayan bir hareketti. 1934 yılında yayımlanan Osmanlıcadan
Türkçeye Söz KarĢılıkları Tarama Dergisi, Türkiye‟de Halk Ağzından
Söz Derleme Dergisi ile 1935‟te çıkarılan Osmanlıcadan Türkçeye ve
Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu adlı eserler, bu amaçla ortaya
konmuĢ çalıĢmalardandır.
ÖzleĢtirme amacıyla yapılan tüm
çalıĢmalar, Hamza Zülfikar‟ın da dikkati çektiği gibi1, „dili
fakirleştirmeden akılcı çözümler üreterek dünü, bugünü ve yarını
birleştiren dinamik bir kültür ortamı kurmayı‟ acaba baĢarabilmiĢ
midir?
Osmanlıcadan ve Batı dillerinden gelen öğeleri karĢılamak
üzere yapılan çalıĢmalarda, baĢlıca Ģu yollara baĢvurulmuĢtu2:
1.
Yabancı karĢılığa, Türkçe kök ve eklerden
yararlanarak sözcük, bileĢik sözcük ve tamlamalar türetmek,
2.
Türkçenin geçmiĢteki dönemlerinde kullanılmıĢ ve
unutulmuĢ öğelerini canlandırmak,
3.
Anadolu ağızlarında yaĢamakta olan, bir bölümü
eskiden gelen, bir bölümü de doğrudan doğruya ağızlarda türemiĢ
sözcükleri almak,
4.
Türkçenin
değiĢik
yadırgamayacağı öğeleri aktarmak.

lehçelerinden,

halkın

Bu çalıĢmada, özleĢtirmeyle ilgili farklı görüĢlerin önemli
tartıĢma unsuru olan „özleĢtirilen kelimelerin kökenleri‟ konusu, Türk
Dil Kurumunca yayımlanan Özleştirme Kılavuzu’nun incelenmesiyle
sayısal olarak ortaya konacaktır. Özleştirme Kılavuzu‟nun 1978‟deki
basımının ön sözünde de belirtildiği üzere, özleĢtirilen kelimeler
1

Hamza Zülfikar, Doğru Yazma ve KonuĢma Bilgileri, Ankara 2008, s: 44-

2

Doğan Aksan, Türkçenin Bağımsızlık SavaĢımı, Ankara 2007, s: 60.

46.
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üzerinde bazı tartıĢma konuları bulunmaktadır. ÖzleĢtirilen
kelimelerin birçoğunun Osmanlıca, yani Arapça veya Farsça kökenli
olduğu, bunun yanında Batı kaynaklı yabancı sözcüklere gerekli
sınırlamanın getirilmediği konusu, bahsedilen tartıĢmaların büyük bir
kısmını oluĢturmaktadır. Burada, TürkçeleĢtirilmesi yapılmıĢ tüm
kelimeler ele alınarak söz konusu tartıĢmaya en azından ÖzleĢtirme
Kılavuzu açısından veri sağlanması amaçlanmaktadır. Türk Dil
Kurumunca yayımlanan bu çalıĢmanın, farklı konularda güdülen
amaçlara alet edilmeden objektif bir Ģekilde değerlendirilmesi önem
taĢımaktadır. Nitekim bu amaçla, kılavuzdaki tüm kelimeler tek tek
ele alınarak incelenmeye tabi tutulmuĢtur.
ÖzleĢtirmecilik
ÖzleĢtirmecilik, kelime anlamı olarak „Bir dili yabancı
öğelerden arıtarak arı, katıĢıksız bir duruma getirme ve kendi
imkânlarıyla geliĢtirmeyi amaçlayan bir çalıĢma‟ anlamına
gelmektedir. Türkiye Türkçesi üzerinde gerçekleĢtirilen sadeleĢtirme
ve TürkçeleĢtirme çalıĢmaları, eski tarihlere dayanmaktadır.
Osmanlı Türkçesi edebî dili, XVII. yüzyıldan itibaren
konuĢma dilinden gittikçe uzaklaĢmaya baĢlamıĢ ve bu durum XIX.
yüzyılda bir hayli artmıĢtır. Yazı dilinin sadeleĢtirilmesi, konuĢma dili
ve yazı dili ikililiğinin kaldırılması meselesi çok daha önceleri ortaya
atılmakla beraber, ancak Tanzimat‟tan sonra gerçekleĢtirilmeye
çalıĢılmıĢ; ancak baĢarıya ulaĢmak kolay ve çabuk olmamıĢtır.
KonuĢma diline dayanan yeni bir yazı dilinin oluĢturulması isteği,
1911 yılında Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan Türkçü yazar
ve Ģairlerin ortaya attığı „Milli Edebiyat‟ ve „Yeni Dil‟ hareketinin
kabul edilip benimsenmesiyle ĢekillenmiĢtir. Cumhuriyetin
baĢlangıcında yazı dili ile konuĢma dili tamamıyla birleĢmiĢ
durumdaydı. Arapça ve Farsça tamlamalar, birleĢik kelimeler, gramer
Ģekilleri atılmakla birlikte; Türkçede karĢılığı olan yabancı kelimeler
kullanılmıyordu3.
Cumhuriyete kadar yapılan bu çalıĢmalar yeterli
görülmemiĢ, sonrasında gerçekleĢtirilen Dil Devrimiyle tüm
kelimelerin öz Türkçe yapıya kavuĢturulması hedeflenmiĢtir. Özellikle
Atatürk önderliğinde baĢlatılan TürkçeleĢtirme çalıĢmaları, Atatürk ve
onun etrafında toplanan zamanın bilim, kültür ve sanat camiası ileri
gelenleriyle birlikte hızla ilerlemekteydi. Bazı zamanlarda yöntem
değiĢiklikleriyle ilerleyen bu çalıĢmaların, Doğan Aksan‟ın
söylemiyle 1983‟ten sonraki Türk Dil Kurumunda farklı bir zemine
3

Faruk Kadri TimurtaĢ, Uydurma Olan ve Olmayan Yeni Kelimeler,
Ġstanbul 1979.
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kaydığı ileri sürülmektedir. Aksan buna örnek olarak, 9. baskısı
1977‟de yayımlanmıĢ olan Yeni Yazım Kılavuzu‟nun adının Ġmla
Kılavuzu‟na dönüĢtürülmesini ve bitiĢik yazılan birçok bileĢik
sözcüğün ayrı yazılmaya baĢlanmasını göstermektedir4. Burada uzun
uzadıya verilmesi gereksiz görülen tartıĢmaların zeminini genel olarak
bu iki farklı bakıĢ açısı oluĢturmuĢ ve konuyla ilgili birçok çalıĢma
yapılarak değiĢik fikirler ortaya atılmıĢtır5.
Cumhuriyet öncesinde baĢlayıp günümüze kadar devam
eden özleĢtirme çalıĢmaları ve bu yolda karĢılaĢılan sorunlar, Ģu
Ģekilde özetlenebilir:
1.
Tanzimat dönemi ile 1920‟lerde yapılan özleĢtirme
çalıĢmaları, yabancı kökenli kelimelere Arapça ve Farsça kurallar
çerçevesinde karĢılık türetilmesi yoluyla yapılmıĢtır.
2.

KiĢisel terim türetme yaklaĢımları, anlaĢılmazlığa yol

açmıĢtır.
3.
TürkçeleĢtirilen bazı kelimelerin tutunamaması,
yabancı kökenlilerin dile yerleĢmesine neden olmuĢ ve bu yabancı
kelimeler, 1970‟lerden sonra TürkçeleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.
4

Aksan, age., 2007, s:107;
Suad Y. Baydur, “Osmanlıcanın ÇöküĢü – Türkçenin KurtuluĢu”. Türk Dili
Belleten, seri: 3, 1950, sayı: 14 – 15;
Cemal Mıhçıoğlu, Sözcüklerin Öyküsü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara
1996;
Agah S. Levent, Türk Dilinde GeliĢme ve SadeleĢme Evreleri, TDK Yay.,
Ankara 1972;
Ġlyas Göz, Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü, TDK Yay., Ankara
2003;
Ömer A. Aksoy, GeliĢen ve ÖzleĢen Dilimiz, TDK Yay., Ankara 1975;
Macit Gökberk, DeğiĢen Dünya – DeğiĢen Dil, Yapı Kredi Yay., Ġstanbul
1997;
Necmiye Alpay, Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yay., Ġstanbul 2000;
Agop Dilaçar, Türkiye’de Dil ÖzleĢmesi,TDK Yay., Ankara 1969;
_______ “Dilin ÖzleĢmesi”. Türk Dili Belleten, seri: 3, (1948), sayı: 12 -13;
Kamile Ġmer, “Türk yazı dilinde dil devriminin baĢlangıcından 1965 yılı
sonuna kadar özleĢme üzerine sayıma dayanan bir araĢtırma” Türkoloji Dergisi, 1/1,
(1973), s. 175-190;
Fatin Sezgin, Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu:
YabancılaĢan Türkçe, TDK Yay., Ankara 2004;
Geoffrey Lewis çev: Mehmet Fatih Uslu, Trajik BaĢarı: Türk Dil Reformu,
Paradigma Yay., Ġstanbul 2007;
Özcan BaĢkan, “Ġnsan Dilinin DoğuĢu”, TDAY Belleten, (1968), s.143-156;
Peyami Safa, Osmanlıca Türkçe Uydurmaca. Ötüken Yay., Ġstanbul 1999;
TDK, Sade Türkçe Kılavuzu, 1960.
5
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4.
Yeni türetilen bazı Türkçe kelimelerin, birkaç yabancı
kökenli kelime yerine kullanılması sonucu dilde fakirleĢme ve kavram
karmaĢası ortaya çıkmıĢtır (ör: vaziyet ve hal yerine „durum‟; teklif
etmek ve tavsiye etmek yerine „önermek‟ gibi).
5.
ÖzleĢtirilen kelimelerin genelde doğu kökenlilerden
seçildiği düĢüncesi hakim durumdadır.
6.
„Çözümlemek‟ örneğindeki gibi, Türkçe köke dayalı
yeni kelimeler türetmek yerine; „start, vizyon, analiz‟ gibi yabancı
kökenli sözcüklere „vermek, girmek, etmek’ yardımcı fiilleri
getirilmiĢtir.
7.
„Ayrıyeten, yakinen, variyet‟ gibi yapıların türetilmesi,
Arapça ve Farsça kuralların Türkçeye karıĢtırılmasıyla sonuçlanmıĢtır.
8.
ÖzleĢtirilen
kelimelerin
unutulmuĢ
köklere
dayanılarak oluĢturulması, anlatılmak istenen kavramların tam
anlamıyla yansıtılamamasına neden olmuĢtur (asil > esi > soylu;
müfettiĢ > bakman; haber > ucar vb.).
Konuyla ilgili görüĢlerin temel kaygısı, bir taraftan
Türkçenin yozlaĢması, geçmiĢle olan bağının zayıflaması ve
fakirleĢerek anlatım gücünün yetersiz bir hale gelmesi; diğer taraftan
ise, Türkçeye eskiden veya sonradan giren yabancı unsurların
Türkçeyi özünden uzaklaĢtırarak kendi hakimiyeti altına alacağı
kaygısı yönündedir. ÖzleĢtirme konusunda farklı görüĢ ve yöntemlerle
çalıĢan bilim adamları, savlarını güçlendirmek amacıyla yeri geldikçe
karĢıt görüĢlere yönelik eleĢtirilerde de bulunmuĢlardır. Dilaçar,
Osmanlıcada kullanılmakta olan Arapça ve Farsça kelimelerin yerine
Fransızca, Latince veya Ġngilizce karĢılıklarını yerleĢtirmenin
özleĢtirme amacına hizmet etmeyeceğini ve bu uygulamanın, dili
yabancı bir dilin boyunduruğu altından kurtarıp baĢka bir dilin
boyunduruğu altına sokacağını dile getirmiĢtir. O yüzden dilin
özleĢmesinin, dil haznesini teĢkil eden kelimelerle dil kurallarının
mümkün olduğu kadar millî söz kaynaklarından alınmasıyla mümkün
olabileceğini belirtmiĢtir6. Yeni türetilen kelimelerde dil bilgisi
kurallarına uymamakla eleĢtirilen Doğan Aksan, konuyla ilgili
açıklama yaparken „bağımsızlık‟ sözcüğünün eleĢtirilme nedeninin,
dilimizde eylem kökünden ad türeten –m, (-ım, -im, -um, -üm) ekiyle,
bir ad olan bağ sözcüğünden türetilmiĢ olmasından ileri geldiğini
söylemiĢ ve bağımlı, bağımlılık gibi örneklerin de aynı olduğunu
belirtmiĢtir. Gerçekten –m ekinin Türkçede eylem kökünden ad
kurmaya (ortam ve toplum maddelerine bkz.) yaradığını kabul eden
6

Agop Dilaçar, “Dilin ÖzleĢmesi”, Türk Dili Belleten, seri: 3, Sayı: 12 -13,

(1948).
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Aksan; buna doğum, ölüm, geçim, alım, giyim gibi örneklerin
verilebileceğini; ancak, türetme sırasında bu özelliğin göz önünde
tutulmamasına rağmen sözcüğün rahatça tutunmuĢ, benimsenmiĢ
olduğunu dile getirmektedir. Bu geliĢmede ise, bağ‟ın söz konusu
kavramı iyi yansıtmasının rolü olduğunu belirten Aksan, Ar.
İstiklal‟de bu özelliğin olmadığını ve ünlü uyumuna da aykırılık
bulunduğunu savunmuĢtur7. Türkiye‟deki dil bilimi çalıĢmalarında
önemli yeri olan Berke Vardar da, Aksan‟ın bu görüĢünü destekler
biçimde; „dilbilgici‟ adıyla nitelendirdiği kiĢileri, kendi kurallarına
üstünlük tanımakla eleĢtirmiĢ ve bu kiĢileri toplumsal bildiriĢim
aracının kurallarına ters düĢüp kısır döngüde sıkıĢıp kalmakla itham
etmiĢtir. Örnek olarak ise, /-sal, sel/ ekinin, söz konusu kiĢilerce kabul
edilemeyiĢini öne çıkarmıĢtır8.
Konuyla ilgili olarak Hamza Zülfikar, özleĢtirmenin
değinilmeyen taraflarına da dikkati çekerek Türkçeci olmanın, sadece
Türkçeden yana tavır göstermek ve yabancı kökenli bir kelime yerine
Türkçesini koymakla olamayacağını; konuya anlam, yapı ve iĢlev
açısından bakılması gerektiğini vurgulamıĢtır. Aksi takdirde, eski
kelimeden yeni kelimeye geçerken yaĢanan boĢluğun, sözün Batıdaki
karĢılığını davet etmekle sonuçlanacağını belirtmiĢtir. Buna örnek
olarak da, tedhiş „terör‟, tedhişçi „terörist‟; meclis „parlamento‟ gibi
örnekleri vermiĢtir.9 Amaca ulaĢmadaki önemli noktaları iĢaret eden
Zülfikar, özleĢtirilen kelimelerin kökenlerine yönelik aktardığı
düĢüncelerinde ise, dil bilincinin bugüne göre çok daha kuvvetli
olduğu dil devrimi dönemlerinde, dikkatlerin Arapça ve Farsça
kelimelere yoğunlaĢtırılması sonucu, Fransızca ve Ġngilizceden alınan
kelimelerin gözden kaçmasını ve Batı kökenli bu sözlere karĢı
çıkanlara da, „bunlar uluslararası kelimelerdir‟ gibisinden gerekçeler
sunulmasını eleĢtirmiĢtir10.
KarĢıt görüĢ, öneri ve eleĢtiriler, giriĢte de belirtildiği
Ģekliyle sürüp gitmektedir. Söz konusu tartıĢmalarla ilgili ayrıntıya
girilmeden, Türk Dil Kurumu ÖzleĢtirme Kılavuzu‟nda yer alan
kelimelerin köken açısından incelenmesiyle ortaya çıkan veriler,
tablolar hâlinde gösterilecektir.

7
Doğan Aksan, TartıĢılan Sözcükler ve ÖzleĢtirme Sorunu, Türk Dil
Kurumu Yay., Ankara 1976.
8
Berke Vardar, Dilbilimin Temel Kavram ve Ġlkeleri, Multilingual
Yayınları, Ġstanbul 1998, s. 42.
9
Hamza Zülfikar, age., 158-159.
10
Hamza Zülfikar, age., 143.
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ÖzleĢtirme Kılavuzundaki Kelimelerin Kökenleri
Türk Dil Kurumu ÖzleĢtirme Kılavuzu‟ndaki özleĢtirilen
kelimelerin kökenlerine bakıldığında, bunların % 68.5‟inin
Osmanlıca, % 31.5‟inin ise Batı kökenli olduğu görülür. Osmanlıca
terimiyle „Arapça ve Farsça‟; Batı kökenli terimiyle ise, „Fransızca,
İtalyanca, İngilizce, Almanca, Yunanca vb.‟ kökenli kelimeler ifade
edilmiĢtir. ÖzleĢtirilen kelimelerin alfabetik olarak dağılımı, tablo
hâlinde aĢağıda gösterilecektir.
Özleştirme Kılavuzu‟nda, aynı sözcükle kurulmuĢ birleĢik
fiillerin
dıĢarıda
tutulması
sonucunda,
5275
kelimenin
TürkçeleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. Sayısal verilere dayanılarak
tablolar halinde sunulan bilgilerin, önceki bölümlerde bahsedilen
tartıĢmalara bir yönüyle açıklık getirmesi hedeflenmektedir.
Tablo 1: ÖzleĢtirilen Kelimelerin Köken Açısından Dağılımı
Kelime Kökenleri

Kelime Sayısı

%’lik

Osmanlıca Kelimeler

3603

%68.5

Batı Kökenli Kelimeler

1672

%31.5

Tablo 2: ÖzleĢtirilen Kelimelerin Alfabetik Dağılımı
Arapça ve Farsça
kökenli kelimeler

Latince, Ġngilizce,
Fransızca, Yunanca,
Almanca, Ġtalyanca vb.
kökenli kelimeler

A

153

155

B

113

58

C

74

6

Ç

9

2

D

76

91

E

92

95

F

81

72

G

66

22

Ğ

-
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H

246

28

I

11

3

Ġ

372

48

J

-

21

K

199

207

L

41

36

M

774

96

N

126

35

O

-

63

Ö

5

2

P

43

189

R

58

99

S

190

162

ġ

128

36

T

494

113

U

27

2

Ü

14

6

V

81

23

Y

26

-

Z

104

2

Sonuç
ÖzleĢtirme çalıĢmalarının amacı, önceki bölümlerde de
belirtildiği üzere, dili kendi öz yapısına uygun bir Ģekilde yeniden
düzenlemek ve böylece anlaĢmayı daha kolay hâle getirmektir.
Dili sadeleĢtirme ve yazı dilini halkın anlayacağı Ģekilde
konuĢma diline yaklaĢtırma isteği, ilk olarak milli edebiyat ve Genç
Kalemler dergisi etrafında geliĢen bir harekettir. Halk tabakasının
okuryazarlık seviyesini yükseltmede önemli etkileri olan bu hareket,
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Cumhuriyet sonrasında daha sistemli olarak devlet eliyle yapılmaya
baĢlanmıĢtır. Cumhuriyet dönemi bu yönüyle bir uyanıĢ devresi olarak
kabul edilebilir. Nitekim bu yıllarda, birçok yabancı tamlama, kelime
ve terimler terk edilerek yerine Türkçesi kullanılmıĢtır. Devlet eliyle
ve sistemli olarak yapılan bu çalıĢmaların temel amacı, aynı kavram
için Türkçede var olan bir kelime dururken yerine yabancısını
kullanmamaktı. Bu yolla, hem konuĢma dili ile yazı dili arasındaki
uçurum kapanmıĢ olacak, hem de Türkçenin kendi öz yapısını ortaya
çıkararak Türkçenin ileride baĢka diller tarafından ele geçirilmesi
önlenmiĢ olacaktı. Bu süreç, baĢarılı bir Ģekilde ilerleyerek
meyvelerini vermeye baĢlamıĢtır. Sürecin ilerlemesiyle birlikte,
Türkçede kullanılan kelimelerden yararlanıldığı gibi, eklerin de iĢlek
bir Ģekilde kullanılarak yeni kelimelerin bu yolla türetilmesi gerektiği
düĢüncesi doğmuĢtur. ÖzleĢtirme çalıĢmaları, Türkçe dil kuralları
çerçevesinde yapıldığı sürece baĢarılı olmuĢtur. Nitekim bir dilin
kurallı iĢleyiĢi, o dilin kendine özgü morfolojik ve sentaktik yapısını
ortaya koymakla birlikte bu yönüyle dünya dilleri arasında önemli bir
noktaya eriĢtiğini de gösterir. Türkçe bunları baĢarmıĢ bir dildir.
Kılavuz’dan seçilen bazı kelimeler, çalıĢmanın amacına
ulaĢtığını göstermekte; bazıları ise, giriĢte bahsedilen nedenlerden
ötürü benimsenmeyen örnekleri yansıtmaktadır.
‘Yaşıt (akran); gönderme (atıf); olduğu gibi (aynen);
sözleşme (akit); söz konusu (bahismevzuu); başlangıç (bidayet);
özellikle (bilhassa); çağırmak, getirtmek (celb etmek); oturum (celse);
kanıt (delil)’ örnekleri, günümüzde yaygın olarak kullanılan yerleĢmiĢ
sözcüklerdir.
Tüze (adalet), sevi (aşk), yarman (cerrah), öldürüm, kıya
(cinayet), erkyurt (devlet), satışlık (dükkan) kelimelerini de
tutunmayan örnekler olarak verebiliriz.
ÖzleĢtirme Kılavuzu‟nun yayımlanmasına kadar olan süre
içerisinde, giriĢ bölümünde de belirtildiği gibi birçok çalıĢma
yapılmıĢtır. Öz Türkçe olmasına rağmen tutunamayan kelimelerin
varlığı, yalnız ÖzleĢtirme Kılavuzu ile sınırlı olmayıp, süreç içerisinde
yer alan tüm iyi niyetli çalıĢmalarda görülen bir eksikliktir. Nitekim
Türk Dil Kurumu tarafından 1970 yılında Türk Dili dergisinde „Batı
Kaynaklı Kelimelere Karşılıklar‟ adıyla baĢlatılan çalıĢmada ortaya
konan yönelteç „direksiyon‟; vurkaççı „komando‟; buyural „selfservis‟
gibi kelimeler benimsenmemiĢtir. Ancak bunlar yanında düzenek
„mekanizma‟ gibi tutunan kelimeler de mevcuttur. Yine Cemal
Mıhçıoğlu‟nun Kültür Bakanlığı yayınları arasında ortaya koyduğu
„Sözcüklerin Öyküsü‟ adlı çalıĢmasında 600 kelime özleĢtirilmiĢ;
ancak savunman „avukat‟; süer „asker‟; geçinge „bütçe‟; kamuerki
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„cumhuriyet‟ vb. kelimeler Türkçemize kazandırılamamıĢtır. Bunların
yanı sıra Türk Dil Kurumunca 1993 yılında oluĢturulan „Yabancı
Kelimelere Karşılıklar Kurulu‟nda 1200 kelimeye Türkçe karĢılık
önerilmiĢtir. Bu çalıĢmada ayrıca 1970‟te viyadük sözcüğü için
önerilen aşıt yerine, köprü yol türetilmiĢ ve tutunmuĢtur. Yine aynı
çalıĢmada 1970‟te televizyon için önerilen uzgörüm/uzgöreç yerine
beyazcam önerilmiĢ; ancak beğenilmemiĢtir.
Sonuç olarak denilebilir ki, Özleştirme Kılavuzu‟nun ve
genelde tüm özleĢtirme çalıĢmalarının Türkçeye katkısı büyüktür.
Yapılan çalıĢmada da tespit edildiği üzere, Kılavuz‟da özleĢtirilen
kelimelerin % 70‟e yakını Doğu kökenli; % 30‟u ise Batı kökenlidir.
Türk kültürüne, tarihine ve diline aykırı gelecek her durum için
temkinli olmalı ve kontrolsüz bir biçimde dili etkisi altına almaya
devam eden Batı kökenli sözcüklerin üzerinde dikkatle durulmalıdır.
Bu bağlamda daha kapsamlı bir Ģekilde ortaya konulacak yeni
çalıĢmalar, Türkçenin söz varlığını geliĢtirmede önemli rol
oynayacaktır.
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