
OR ve ORHAN Sözcükleri Üzerine 

 

Birçok sözcükte olduğu gibi, OR kök-sözcüğünün tanımının doğru yapılmadığını söylemek 

mümkündür.  

Umumiyetle, sözlüklerde sözcük tanımları karşılığı olarak başka bir sözcük yazılmamalıdır. 

Yazılabiliyor ise, buna eş anlamlı sözcük denilir. Tanımlar kavramlar üzerinden yapılmalıdır. Bu 

durumda OR sözcüğünün tanımını kavramlar üzerinden yapalım.  

OR: ‘Herhangi bir yapıyı mevcut doğal ortamında sürekli olarak bulunduğu konumdan kopararak 

birbirine en yakın bir noktada kümelemek, bir araya getirmek’ demektir. 

Tanımı böyle yapınca; 

ORDU = İnsanları mevcut konumlarından kopararak bir araya getirmiş yapının adı. 

ORTA = Dış bölge veya kuşaktaki yapıların ayrılması durumunda bir araya geleceği en yakın noktanın 

adıdır. 

ORGAN = Bir arada bir bütün olarak birleşik tek bir yapı halinde olunmasını sağlayan 

parçaların/birimlerin her birisinin adıdır. 

ORAK = (Bitkileri) Kesip bulunduğu konumdan ayırarak onları bir araya getirip kümelemeye yardımcı 

olan alettir. 

ORMAK = Kesip alma ve bir araya getirme eyleminin adıdır. 

ORTAK = ‘Kesip alarak bir araya getirme eylemini birlikte yapan kimseler’ ve/veya ‘bir noktada bir 

araya gelerek iş yapan kimseleri’ ifade etmek için kullanılan sözcüktür. 

ORAN = Bir araya getirilmiş olan (birbirine özdeş ya da özdeş olmayan) grupların birbirine kıyasla 

(/kestirerek) bir noktada toplanarak anılmasıdır. 

Bugün bir yeni sözcük üretsek o sözcük de kök anlam içeriği dışında anlam alamaz. Yani, bir sözcüğün 

5 bin yaşında olması veya yeni yaratılmış olması kök anlamdan bağımsız gerçekleşmez. Kök sözcükler 

bir dilin en eski sözcükleridirler ve onlara yaş tayin edilmez. Sözlüklerde sözcük kök anlamları 

kavramlar üzerinden değil kısaltılmış eşitlemeler üzerinden yapıldığı için ortak kökten ayrışmış olan 

sözcüklerin farklı kökten geliyor olduğunu sanma durumu vardır.  

Kusura bakmasınlar ama dil bilimciler eliyle sözlüklerimiz hadım edilmiştir. Bu sebeple kökü Ön-Türk 

dilinden olan pek çok sözcüğü bile (kök sözcük tanımları kaydığı için unutarak) İngilizceden. 

Arapçadan, Farsçadan tekrar aldık denilebilir.  

Gerçekte ise bunlar toplama son dönem dilleridir. Ön-Türkçe ise dünya dillerine en çok sözcük vermiş 

en eski kök dildir. Dil bilimciler muhtemelen karşı çıkacaklar yazdıklarıma ancak bu bir sorun değil. Dil 

bilimi eğitimi alacak çocuklara üniversitenin en azından ilk yılı sadece ve sadece “mantık” ve 

“matematiksel ihtimaller üzerine hesaplamalar” okutulmalıdır. Böylece yaptıkları bilime mantık ve 

matematiği de katabilirler.  



Bu kadar açıklamadan sonra ORHAN adının anlamına da değinelim.  

ORHAN = “Bir araya getiren, birliği sağlayan ortak kandan türemiş lider” demektir. 

Bu OR sözcüğü diğer sözcükler gibi kökte değil bileşik sözcük ekinde bir bileşen olarak da görülebilir 

ve bağlandığı eke kendi anlam kavramından katkı yapar. 

İngilizceden aldığımızı sandığımız ABORTION (kürtaj anlamındaki) sözcüğü (öyle ki hiçbir PIE denilen 

kök dilde ya da Sami dillerinde kökleri gösterilemeyecek olan çok sayıda sözcükten birisidir) Eski-

Türkçe ABOR / ABIOR sözcüğünün değişmiş biçimidir.  

Bu sözcüğün kökü olan “AB+” kök-sözcüğü ‘aşırı büyümüş’, ‘ abartılı büyük hale gelmiş’ anlamındadır. 

Sözcüğün bileşeni “+OR” ‘kesip almak bir araya getirmek’ demektir. ABOR / ABIOR sözcüğü ise “aşırı 

büyümüş olanı (abartılı büyüdüğü için normal yoldan çıkamayanı) kesip almak sonra kesilen yeri 

(veya kesilmiş yer ile) bir araya getirmek” demektir.  

Sözcük bu (ABOR/ABIOR) yazılışı ile 1453 yılı öncesi karışık lehçe ile Türkçe olarak yazılmış ‘ATA El 

Yazmasında’ geçmektedir. Bu kaynak bu sözcüğün geçtiği yazılı en eski kaynaktır. ABORTION 

sözcüğünün herhangi bir dilde geçen bundan daha eski bir yazılı örneği de yoktur.  

Neden, ‘sözlüklerde sözcük tanımları karşılığı olarak başka bir sözcük yazılmamalıdır fakat 

tanımlamalar kavramlar üzerinden yapılmalıdır’ dememin sebebi belki bu örnekler ile daha iyi 

anlaşılmıştır. Bunu yapmayınca ortak kökten ayrışmış sözcükleri farklı kök sözcükler zannetme 

durumu olmaktadır. Eklemli bir dil olan Türk dilinin sözcüklerini PIE kısaltması ile anılan ‘hayali kök dil 

grubundan’ dillerin sözcüklerini incelemek için oluşturulan kurallar veya bunları anlatmak için 

yapılmış tanımlamalar üzerinden esinlenerek incelemememiz ya da sınıflandırmamamız gerektiğini 

her fırsatta söylemekteyim.  

Zaman makinesi ile diller tarihinin erken dönemlerine gidebilseydik orada PIE kök dil denen dillerin 

izini veya tozunu muhtemelen görmeyecektik. Çünkü bunlar sözcükleri başka dillerden bir bütün 

olarak kalıp gibi almış olan son dönem dilleridir. Bu dilleri zenginleştiren esas ana kök dil Sümer 

Öncesi ve sonrası Turani Ön Türk dilleridir.  

İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça gibi toplama son dönem dillerinden teorik olarak Ön Türk sözcük 

varlığını çıkarabilsek bu dillerin hiçbirisinde cümle kurmak mümkün olmaz. Elbette dil bilimi bunları 

anlatmaz ve kabul de etmez. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Tanrı katına atıldığından beri 

eğitim sistemimize Batı kontrolünde bilinçli ve planlı olarak tecavüz ediliyor. Tarih ve dil bilimi bilinçli 

olarak yozlaştırılıyor ve içimizdeki gerçek dil bilimcilerin ve tarihçilerin sözleri kesilirken içimizdeki 

Batılı sözde muadillerine her tür medya organı desteği ile en azından 1939 yılından beri giderek artan 

biçimde borazanlık yaptırılıyor.  

Bunların en iyi bildikleri şey kendi tarih, dil ve kültürlerine Batılı öğreti kalıplarının izin verdiği kadar 

sahip çıkmaktır. Aksini söyleyenlere veya bunlara ayna tutanlara karşı birlikte ve organize şekilde 

sözlü ve alaycı şekilde saldırmak en iyi bildikleri iştir. Ancak PIE öğreti ile yaptıkları dil bilimi çöktü 

henüz farkında değiller ve uzunca bir süre daha aynı boruyu çalmaya devam edeceklerdir.   
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