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TÜMG. AHMET YAVUZ’UN AÇILIŞ KONUŞMASI 

Değerli Konuklarımız, 

Kıymetli Silah Arkadaşlarım, 

150 yılı aşkın bir süredir Türk Silahlı Kuvvetlerine komutan ve 

karargâh subayı yetiştiren bu kutsal yuvaya hoş geldiniz. Harp 

Akademileri mensupları olarak, sizlerle bir arada bulunmaktan kıvanç 

duyuyoruz. Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde yer alan 

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün koordinatörlüğünde düzenlemiş 

olduğumuz “Türkçenin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu” konulu 

ulusal sempozyuma katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.  

Bu sempozyumda yapılacak tartışmalarda, büyük önder 

Atatürk’ün, Medeni Bilgiler kitabında, “Türk milletinin dili ‘Türkçe’dir. 

Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. 

Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir 

de, Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Türk dili, Türk 
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milletinin kalbidir, zihnidir.”1 sözleriyle önemini vurguladığı Türk 

dilinin geçmişten günümüze değin geçirdiği evrimi ve bugünkü 

sorunlarını ele alacağız. Sempozyumun, sivil, asker çok değerli 

katılımcılarının yanı sıra Türk Dil Kurumumuz ve çeşitli 

üniversitelerimizden rektör, dekan ve öğretim üyelerinin, yazar ve dil 

uzmanlarının katılımı ile gerçekleşmesi bizim açımızdan ayrı bir önem 

taşımaktadır. Bu zengin katılımın, sempozyumun sonunda konuya 

ilişkin geniş tabanlı bir düşünce ve fikir altyapısının oluşmasına katkı 

sağlayacağına inanıyorum. 

Dil, insanlık tarihiyle beraber ortaya çıkan ve süregelen bir 

olgudur. Bu süreçte insan ve iletişim birbirine paralel olarak gelişim 

göstermiştir. Kültürün en temel öğesi olarak kabul edilen dil, düşünceyi 

etkilemesi, kültürel değerleri ve birikimleri nesilden nesile aktararak 

millete yön vermesi nedeniyle ulusların yaşam eğrilerinde oldukça 

önemli bir yere sahiptir. İnsanlığın gelişimi ve milletlerin birbirleriyle 

etkileşiminin kaçınılmaz bir sonucu olarak dil, başka kültür ve dillerden 

etkilenmektedir. Bu etkileşim sonucunda bir dildeki kelimeler ve ifade 

kalıpları başka dillere geçmekte, dilin özgünlüğünün bozulmasına ve 

hatta yozlaşmasına neden olmaktadır. Özellikle bilimsel, kültürel, 

ekonomik ve sosyal alanda ileri gitmiş olan milletlerin dilleri diğer 

milletlerin dillerini, dolayısıyla da kültürlerini etkilemektedir.  

Dil, bir ulusun kültür düzeyini gösteren en iyi araçtır. Ancak 

kendi diline dayanan, kendi dilinde ilerlemeler yapan bir ulus gerçek bir 

kültürün de yaratıcısı olabilir.2 Dolayısıyla, dildeki bozulmaları 

önlemek, dili başka kültürlerin etkisinden korumak hepimizin görevidir. 

Yüce önder Atatürk, “Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk 

milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.”3 

diyerek bu görevi bütün Türk milletine vermiştir. 

Millî kültür dille irtibatlıdır. Türk topluluklarının fikir hayatında 

önemli bir yere sahip olan Yusuf Has Hacîb’in Kutadgu Bilig adlı 

                                                 
1 Ayşe Âfetinan, (1998), Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.19. 

2  Bedia Akarsu, (1998), Dil-Kültür Bağlantısı, İnkılap Kitapevi, İstanbul, s. 7. 

3  Utkan Kocatürk, (1984), Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Turhan Kitabevi, Ankara, s.124. 
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eserinde “Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir; insanı dil 

kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur”4 denilmektedir. Dilin 

nesillerden nesillere geliştirilerek aktarılması, kültürel zenginleşme ve 

gelişmenin doğal bir yansımasıdır. Milletler ne kadar çok üretken 

olmuşlarsa ve gelişimlerini ne kadar yayabilmiş ve özümsetebilmişlerse 

dildeki gelişim de aynı ölçüde artmaktadır.  

Ayrıca dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, 

kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde 

gelişen canlı bir varlıktır. Temeli, bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir 

anlaşmalar sistemi ve seslerden örülmüş içtimai bir müessesedir. Burada 

dilin ‘canlı’ olduğu yani yaşadığı, geliştiği ve değiştiği görüşünün 

üzerinde önemle durulması5 faydalı olacaktır. 

Bugün, burada, Harp Akademileri Komutanlığı çatısı altında icra 

edeceğimiz “Türkçenin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu” konulu 

sempozyumun ismini belirlerken dikkate aldığımız en önemli husus da 

dilin yaşıyor olması, gelişim ve değişim gösterdiği gerçeğidir. 

Yüce önder Atatürk 1931 yılında yaptığı bir konuşmada; “Öyle 

istiyorum ki, Türk dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve 

her dalda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği 

güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar” diyerek güzel Türkçemizin, çağının 

gereklerini karşılayabilecek kadar zengin ve herkesin ihtiyacını 

karşılayacak kadar kullanışlı olmasını istediğini ifade etmiştir. 

Değerli Konuklar, 

HAK Org. Sn. Nusret Taşdeler’in aramızda olamadığı için 

duyduğu üzüntüyü ve tüm katılımcılara başarı dileklerini iletiyor, 

komutanımızın eğitim-öğretim yılının açılışında, konuya ilişkin olarak 

öğrencilerimize yapmış oldukları tavsiyelerini burada tekrarlamak 

istiyorum.  

                                                 
4  Uluslararası 4’üncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 4-7 Kasım 1997, 1’inci Cilt, Atatürk 

Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, s.11. 

5  Dilek Şahzâde, (2007), Türkçe’yi Doğru, Etkili ve Güzel Konuşma Kit-hapı, Omega 

Yayınları, İstanbul, s. 19. 
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“Türk dilinin millî birliğimizin esas unsuru olarak kazandığı 

değer, büyük Atatürk tarafından cumhuriyetimizin ilk yıllarında Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesinin büyük önem ve öncelik verilerek 

kurulmasıyla güçlü olarak vurgulanmıştır. Son yıllarda artan şiddette 

aşındırma, bozma ve kirletme çabalarına maruz kalan zengin ve güzel 

Türkçemizi, sevmek, öğrenmek, doğru, özenli ve etkili kullanmak, 

öğretmek ve maruz kaldığı tehditlerden, yabancı dillerin tesirlerinden 

korumak için azami dikkat, itina ve gayreti, tarihimize ve kültürümüze 

karşı bir borç ve gelecek nesillerimize karşı bir sorumluluk olarak 

vurgulamakta fayda görüyorum.”6 

“Okumadan bilgi, bilmeden fikir sahibi olunamaz. Okuma 

alışkanlığı, kişisel gelişimin en önemli vasıtası olduğu gibi toplumsal 

gelişim düzeyinin de en önemli göstergelerinden biridir. Bu kapsamda, 

okuma alışkanlığımızı geliştirmeyi bir zorunluluk olarak görüyor, 

okuyarak ve okutarak kendi neslimizin fikrî gelişimini sağladığımız gibi 

yetişen yeni nesle de iyi örnek olabileceğimizi düşünüyorum. Bu 

nedenle çok okuyun, çevrenizdekilerin okumasını sağlayın, dilimizi 

doğru kullanmaya gayret gösterin ve ona sahip çıkın.” 7  

Değerli Konuklar, 

Birazdan kendi alanlarında uzman, çok değerli konuşmacıların 

katkılarıyla tartışmaya başlayacağımız konular, güzel dilimizin tarihsel 

gelişimini, bugünkü durumunu ve karşı karşıya olduğu güncel sorunları 

ortaya koymamıza yardımcı olacaktır. Özellikle soru-cevap 

bölümlerinde değerli katılımcıların yapacakları değerlendirmeler, bu 

hassas konunun farklı yönleriyle ortaya konulmasını sağlayacaktır. 

Sempozyumun sonunda hazırlanacak “Sempozyum Bildirileri” 

kitabının da ilgi duyanlara ve araştırmacılara kaynaklık yapacak bir eser 

olacağına yürekten inanıyorum. 

Tüm konuklarımıza katılımları için tekrar teşekkür ediyor, 

                                                 
6  Org. Nusret Taşdeler, (2009). Harp Akademileri’nin 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı 

Açış Konuşması, Harp Akademileri, İstanbul. 

7  Org. Nusret TAŞDELER, (2009). Harp Akademileri’nin 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı 

Açış Konuşması, Harp Akademileri, İstanbul. 
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sempozyumun verimli geçmesini diliyorum. Saygılarımı arz ederim. 

    

Ahmet YAVUZ 

     Tümgeneral 

     Kara Harp Akd. Komutanı 
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STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ KURMAY 

ALBAY AHMET KÜÇÜKŞAHİN’İN AÇILIŞ KONUŞMASI 

 

Sayın Komutanım,  

Değerli Konuklar, 

Harp Akademileri Komutanlığı adına Stratejik Araştırmalar 

Enstitüsü, çift yıllarda ulusal, tek yıllarda uluslararası olmak üzere her 

yıl bir sempozyum icra edilmektedir.  

Bugün, olarak icra edilecek olan ulusal sempozyumun konusu 

''Türkçenin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu'' olarak 

belirlenmiştir. Sempozyumun konusu “Türkçe” olarak seçilirken, 

Türkçenin, Türk Milletinin birlik ve beraberliği için taşıdığı önem, 

özellikle 1990 sonrası gittikçe etkisini hissettiren küreselleşmenin Türkçe 

üzerindeki olumsuz etkileri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkçenin 

doğru kullanılmasına verdiği önem dikkate alınmıştır.   
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Genelkurmay Başkanlığı, Türkçenin doğru ve güzel kullanılması 

üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Bu bağlamda Harp Akademileri 

Komutanlığı, her yıl yayınlanan yıllık eğitim ve öğretim uygulama emri 

ile o eğitim öğretim yılında üzerinde özellikle durulması gereken 

hususları belirtmektedir.  

2009-2010 uygulama emrinde şu direktifler yer almaktadır: 

Yapılacak tüm faaliyetlerde Türkçenin doğru ve güzel 

kullanılmasına özel bir dikkat ve özen gösterilecektir. Bu kapsamda; 

-Türkçeyi güzel konuşma, doğru ve etkin olarak yazmanın aynı 

zamanda Türk ulusuna karşı millî bir görev olduğu,  

-Türkçenin kullanımında dil bilgisi kurallarına uymayan, yabancı 

ve yanlış kullanılan kelimelerin süreklilik kazanmasının ve bu 

yanlışlıkların dilin özüne zarar vermesinin önlenmesi gerektiği, 

-Liderliğin, ast, üst ve çevre ile sağlıklı bir iletişim kurmakla 

gerçekleştirilebileceği gerçeğinden hareketle; derslerde yapılacak 

takdim, konuşma ve arzlarda müdavim ve öğrenci subayların kelimeleri 

özenle seçmesi ve anlamına uygun olarak kullanması üzerinde önemle 

durulacağı, 

-Türkçe karşılığı bulunan yabancı sözcüklerin kullanılmayacağı, 

ancak, Türkçeye yerleşmiş ve başka şekilde ifade edilemeyen yabancı 

sözcüklerin kullanılmasına devam edileceği,  

-Türk Dil Kurumunca yayımlanan ‘’Türkçe Sözlük’’ ile ‘’Yazım 

Kılavuzu’’nun tüm yazışmalarda esas alınacağıdır.  

Komutanım, 

Sempozyum iki oturum halinde icra edilecektir. Birinci 

oturumda, “Geçmişten Günümüze Türk Dili” tartışılacaktır. Bu 

oturumda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Osman Sertkaya, Orhan Karaveli, Kültür 
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Bakanlarından Namık Kemal Zeybek ve Türk Dil Kurumu Üyesi Prof. 

Dr. Recep Toparlı bizlerle görüşlerini paylaşacaklardır.   

Öğleden sonraki ikinci oturumda “Türkçenin İçinde Bulunduğu 

Güncel Sorunlar” tartışılacaktır. Bu oturumda Türk Dil Kurumu 

Başkanı Prof. Dr. Haluk Akalın, Türk Dil Kurumu eski üyelerinden 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sekine Karakaş, Harp Akademileri 

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Dr. Kur. Alb. Ahmet 

Küçükşahin ve Televizyon Sunucusu Ayşe Egesoy görüşlerini ifade 

edeceklerdir.  

Sempozyumda sunulan bildiriler ve sorulacak sorulara verilecek 

cevaplar, daha sonra kitap haline getirilecek ve sempozyumda ortaya 

konulan bilgilerinin kalıcı olması sağlanacaktır.  

Sempozyumun tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyor, 

teşriflerinizden ve bizleri onurlandırmanızdan dolayı saygılarımı 

sunuyorum.   

Arz ederim. 
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Oturum Başkanı: 
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TÜRK DİLİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 

 

Osman Fikri SERTKAYA 

Türkiye Cumhuriyeti’nin dili anayasamızda da belirtildiği gibi, 

Türkçedir. Ancak ilim muhitlerinde Türkiye Türkçesi tabiri kullanılır. 

Beş Türk cumhuriyetinin adı da ilim muhitlerinde Azerbaycan (veya 

Azeri) Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi, 

Kırgız Türkçesi, Rusya ve Çin’deki Özerk bölge halklarının dilleri de 

Tatar Türkçesi ve Uygur Türkçesi şeklinde geçer. 

Bu isimlendirmeler, kısa olarak da, Azerice, Türkmence, 

Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Uygurca diye de söyleniyor. Bugün 

dünyanın beş kıtasında yirmiden fazla Türk lehçesi kullanılmaktadır.  

Türk dilinin geçmişi ne kadar geriye gidiyor sorusuna cevap 

olarak, bizim yazılı belgelerimizin M.S. 500’lü yılların ortalarında 

Göktürklerle başladığını söyleyebiliriz. Göktürklerden bize kalan dil 

                                                 

 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı. 
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belgelerini, irili ufaklı beş yüz yetmiş belge olarak 2008 yılında 

katalogladım8. 

Bu belgelerin elli biri kâğıt üzerine yazılan metinlerdir. Kâğıt 

belgelerin üç tanesi Göktürk okullarında Türk çocuklarına harfleri 

öğretmek için hazırlanan alfabe örnekleridir. Göktürkler çok geniş bir 

coğrafyada eğitim ve öğretim yaptılar.  

Göktürk yazısı dikili taşların dışında parada, bardakta, tabakta, 

çanakta, küpede, yüzükte, bilezikte, kılıcın, bıçağın kabzasında, tabip 

generalin kemer tokasında, atın geminde, yani günlük hayatta kullanılan 

nesneler üzerine yazılmış ve Türk halkı bu harflerle okumuş ve yazmış, 

yazıyı günlük eşyalarında kullanmıştır.  

 

Yukarıdaki resimde çift alfabeli bir alfabe cetveli bulunmaktadır. 

Üsttekiler Uygur harfleri, alttakiler ise Uygur harfleridir. 

Aşağıdaki resim ise Japonya’da bulunan ve kâğıda yazılmış olan 

bir alfabe örneğidir. 

                                                 
8  Osman Fikri SERTKAYA, “Göktürk (Runik) harfli yazıtların envanter, alfabe ve 

bibliyografya problemleri üzerine”, Dil Araştırmaları, Sayı 2, Bahar 2008, s. 7-34. 
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Göktürk belgelerinin birçoğu ise dikili taşlardır. Bu dikili taşlar 

Türk milletinin nüfus kâğıtlarıdır. Türk adı ilk kez bu belgelerde geçer. 

Tarihi tespit edilebilen en eski Göktürk harfli metin, Orta 

Moğolistan’ın Çoyr bölgesinde bulunduğu için ÇOYR anıtı diye bilinen 

bir Göktürk heykelinin üzerindeki yazıttır. 1990’ın yazında 

Moğolistan’ın baş şehri Ulan-Bator’da altı satırlık bu yazıtı inceledim. 

Metin içerisinde İltiriş Kağan unvanı geçiyordu. 

Göktürk ordusunun başında olan Kutlug Kağan’ın 687 yılında 

Tola nehri kenarında yapılan savaşta Dokuz Oğuzları yenerek Göktürk 

hâkimiyeti altına almasından sonraki yeni unvanının İltiriş Kağan 

olduğunu ve İltiriş Kağan’ın da 692 yılında öldüğünü dikkate alarak bu 

taşın tarihini 687-692 yılları arası olarak tarihledim. Artık ilim âleminde 

bu tarihlendirme kullanılmaktadır. 

Çoyr yazıtı, tarihi tespit edilebilen en eski Göktürk harfli 

belgedir9. 688 yılında yazıldığını düşündüğüm bu yazıt 1322 yaşındadır.  

Kâğıt belgelerden IRK BİTİG adlı fal kitabı Göktürk harfleri ile 

                                                 
9  Osman Fikri SERTKAYA, “Göktürk harfli Çoyr yazıtı”, Orkun, 5. sayı, Temmuz 1998, s. 

33-38;  

 Osman Fikri SERTKAYA, “Göktürk harfli Çoyr yazıtı”, The Golden Cycle, Proceedings of 

the John D. Soper Commemorative Conference on the Cultural Heritage of Central Asia, UCLA 

Conference Center at Lake Arrowhead, October 1-4, 1998, 2002, s. 216-224;  

 Osman Fikri SERTKAYA, “Die Runen-Inschrift von Coir”, Bahşı Ögdisi, Festschrift für Klaus Röhrborn 

anläßlich seines 60. Geburtstags/60. Doğum Yılı Dolayısiyle Klaus Röhrborn Armağanı, Freiburg-İstanbul 

1998, s. 349-361.  
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yazılan 105 sahifelik bir kitaptır. Irk Bitig’in sonundaki yazma kaydı 

şöyledir: Bars yıl ikinti ay biş yigir mike ... içimiz isig sengün ıtaçuk üçün 

bitidim “Pars yılının ikinci ayının on beşinde ... ağabeylerim İsig Sengün 

ve It Açuk için yazdım”. Bu tarih 17 Mart 930’dur. Kısacası IRK BİTİG 

1080 yıl önce yazılan Türkçe ilk kitaptır. Dili de sadedir. 

Tarihte geriye doğru gidersek, Göktürklerin tarihte 

belirmesinden itibaren Türkçenin yaklaşık 1500 yıllık yazılı geçmişi 

olduğunu görürüz. Ancak bu kadar işlek bir dilin tarihinin epeyi geriye 

gideceği de bir gerçektir. 

Çin kaynaklarından Sui-Şu’da Kimin Kağan’ın Sui hanedanı 

imparatoru Yang-ti’ye gönderdiği bir Türkçe mektubun Çince çeviri 

nüshası var. Ancak Çince çeviride öyle ifadeler var ki Çincede 

söylenmesi mümkün değil ve zikredilen olaylar da sadece Türk tarihi ile 

örtüşüyor. Metnin Türkçe bir mektubun çevirisi olduğunu söyleyen 

Japon Türkolog Masao Mori “607 tarihli bu mektup Göktürkçenin öncü 

metnidir” hükmünü vermiştir10. 

Türkiye’nin yetiştirdiği seçkin Türkologlardan Prof. Dr. Talat 

Tekin Hunların Dili adlı eserinde Çin kaynaklarına ve Çinli hocaların 

yayınlarına dayanarak tanrı, kut, yabgu, demir gibi birçok kelimenin Hun 

devrinde de kullanıldığını naklediyor. Naklediyor diyorum çünkü bu 

görüşlerin sahipleri Çinli araştırıcılar. “Bu kelimeler bizim kelimelerimiz 

değil, bunlar Türlerin kelimeleridir” diyorlar.  

Çinli araştırıcılara göre Çin kaynaklarından M. Ö. 1022’ye ait 

Şien-Tanşu’ da geçen en eski Türkçe kelime kıngrak kelimesidir. Kâşgarlı 

Mahmut ise Dîvânü Lügâti’t-Türk adlı ansiklopedik sözlüğün de 

kıngrak’ın eğri bir Türk hançeri” olduğunu söylüyor. Buna göre 1022’ye 

2010’u eklersek kıngrak kelimesi 3032 yaşında oluyor. Bir başka 

söyleyişle Türkçenin yaşı 30 yüzyıldan da fazla geriye gidiyor. 

Türkçenin tarih içerisindeki geçmişi bu belgelerle de kalmıyor. 

Başka belgelendirmeler de var. Ancak konuyu iyi anlamamız için benzer 

                                                 
10  Masao MORİ, “Ch‘i-min Hakan’ın bir Çin imparatoruna gönderdiği mektubun üslubu 

üzerine”, Reşid Rahmeti Arat İçin, Ankara, 1966, s. 363-371. 
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örnekler vermem gerekiyor.  

Türk halkları bulundukları, yaşadıkları coğrafyada ya birlikte 

yaşadıkları halklarla, ya da komşu halklarla özellikle dil sahasında 

etkileşiyorlar. Kelime alıyorlar, kelime veriyorlar. Örnek verelim: Bugün 

Azerî Türklerinin etkilendiği iki dil grubu var. Ruslar ile uzun yıllar 

birlikte yaşayan Bakü ve civarındaki Azeriler Rusçadan, İranlılar ile 

uzun müddet birlikte yaşayan Tebriz ve civarındaki Azeriler Farsçadan 

etkilenmişlerdir. Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Telâfer ve civarında 

yaşayan Türkmenler Arapçadan etkileniyorlar. Türkmen, Özbek, Kazak, 

Kırgız, Tatar soydaşlarımız da Rusçadan etkileniyorlar. Ürümçi, Hoten, 

Aksu, Komul, Turfan ve civarında yaşayan Uygur soydaşlarımız da 

Çinceden etkileniyorlar. 

Komşularından etkilenenler arasında Türkiye Türkleri de var. 

Limon, liman, lodos, poyraz, anahtar, kilit vs gibi yüzlerce Rumca kelime de 

dilimizde yaşıyor.  

Anadolu’da gelişen Türkçe komşuları ile kültür, dil, ticaret, 

siyaset, din kardeşliği gibi ilişkiler ile etkileşmiştir. Osmanlı kültürü 

doğu komşusundan Farsça, güney komşusundan da Arapça kelime 

almış, Türkçe kelime vermiştir. Her iki dil de (Arapça ve Farsça) büyük 

kültür dilleridir.  

Cumhuriyetin 30’lu yıllarından başlayarak Türkçede yaptığımız 

sadeleşme, Türkçeleştirme sonucunda bile bugün yüz bin kelimeyi aşan 

Türkçe Sözlükte 6500’den fazla Arapça kelime var. Buna karşılık Şevki 

Hassan’ın İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı doktora tezinde çağdaş 

Arapçada 12.000’den fazla Türkçe kelimenin bulunduğu ve kullanıldığı 

ortaya konulmuştur. Abdullah Şkaljiç’in 1965’teki tespitine göre 

Sırpçada 9.000’den fazla Türkçe kelime vardır.  

Bu örneklerle karşılıklı etkileşimi anladık. Karşılıklı etkileşim ya 

birlikte yaşamak ya da komşu yaşamak sonucunda oluşuyor.  

Sümerce ile Türkçe ilişkisi 

Dünya medeniyetinin öncüsü sayılan ve yazılı tarihi başlatan 



  

 

18 

Sümerler M. Ö. 3800 ile M. Ö. 1800 tarihleri arasında Aşağı 

Mezopotamya’da yaşadılar. Dilleri ise bugün Avrupa’da Latincenin 

kiliselerde konuşulması gibi, Sümer tapınaklarda konuşularak M. Ö. 

1000 yılına kadar devam etti.  

Sümer dilinin çözüm hikâyesi Samuel N. Kramer’den naklen 

Salahi Diker tarafından anlatılmaktadır: 

“1850’li yıllarda Sir Henry C. Rawlinson Ninova-Koyuncuk’ta 

bulunan kil tabletler üzerindeki yazıların iki dilde yazıldığını ve birinin 

bilinmeyen bir dil olduğunu keşfetti. 

Jules Oppert ise 1869’da bu bilinmeyen dilin Sami veya Hint-

Avrupa gibi bükümlü-çekimli bir dil olmayıp Türkçe, Macarca, Fince 

gibi eklemeli bir dil olduğunu ve bu dilin Turanî diller arasında 

sayılması gerektiğini ortaya koydu.” 

Sümerce - Türkçe karşılaştırılması 

Sümer dili ile Türk dili arasındaki ilk karşılaştırma Sümerolog 

Fritz Hommel tarafından yapılmıştır. Fritz Hommel Sümerceden seçtiği 

iki yüz kelimeyi Eski Uygur Türkçesi kelimeleri ile karşılaştırdı. “Zwei 

hundert sümero-tür kische Wortvergleichungen als Grundlage zu einem Kapitel 

der Sprachwissenschaft [Dil biliminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak iki 

yüz Sümer-Türkçe kelime karşılaştır ması]” adlı çalışmasını 1915 yılında 

Uygur Türkçesi’nin önde gelen iki araştırıcısına F. W. K. Müller ile A. A. 

Von Le Coq’a takdim etti. 

Fritz Hommel’in Zwei hundert sümero-türkische Wortvergleichungen 

als Grundlage zu einem Kapitel der Sprachwissenschaft adlı çalışması 1919’da 

B. Niels tarafından Ur Dynasty Tablets de yayımlandı. 

Daha sonraları Batılılar Sümercenin Turanî yapısı üzerinde 

durmaktan da vazgeçerek “Sümerce Sami ve Hint-Avrupa dillerinden 

olmayan nev’i şahsına münhasır bir dildir” demeye başladılar.  
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Prof. Dr. Osman Nedim Tuna’nın Çalışması 

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna bu konuda Fritz Hommel’den 

sonra çalışan ikinci kişidir. 1947-1948 ders yılında başladığı Sümerce-

Türkçe kelime karşılaştırmalarını 40 yılı aşkın bir şekilde devam ettirmiş 

ve Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi adlı 

çalışmasını 1990 yılında yayımlamıştır.  

Fritz Hommel’in bu konudaki çalışmasından habersiz olan Prof. 

Dr. Osman Nedim Tuna yüzlerce Sümerce kelime arasından yüz altmış 

sekiz Sümerce kelimeyi seçerek Türkçe ile karşılaştırmış ve on altı ses 

denkliği ile kelime alışverişini ispatlamıştır. Böylece Türk dilinin yaşı 

tarih içerisinde M. Ö. 3000’lere uzanarak 50-58 yüzyıl, yani 5000-5800 

yıllık bir geçmişe sahip olmaktadır. Böyle bir dilin işlek ve hâkim bir dil 

haline gelebilmesi için en az bin yıllık bir geçmişinin de olması 

gerekiyor.   

Cumhuriyetin ilk yıllarında Sümercenin, Hititçenin ve başka 

dillerin Türkçenin ilk şekillerinin olduğu söylenmişti. Ancak Osman 

Nedim Tuna’ya göre Sümerce ile Türkçe eklemeli diller grubundan olan 

iki ayrı dildir. Aralarında akrabalık ilişkisi de yoktur.  

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna’nın Çalışmasının 

Değerlendirmesi 

On altı ses denkliği ile Sümerce-Türkçe karşılaştırılması 

sonucunda Sümercede Türkçe kelimelerin tespiti dilbilimciler tarafından 

üç şekilde açıklanabiliyor.  

1. “Sümerce ile Türkçe akraba dillerdir” diyecekler. Ama bu iki 

dilin ayrı diller olduğu ispatlanmıştır. 

2. “Sümerlerle Türkler birlikte yaşıyorlardı” diyecekler. Ama 

Sümerlerin Aşağı Mezopotamya’da yalnız yaşadıkları biliniyor. 

3. “Sümerlerle Türklerin yakın komşuluk ilişkisi ile kelime 

alışverişleri olmuştur” diyecekler (Türklerin Araplar ve Farslar ile 1000 

yıllık münasebetleri gibi). O zaman da bu yakın komşunun Sümerlerin 



  

 

20 

kuzeyinde, yani Yukarı Mezopotamya’da yaşamış oldukları ortada 

belirecek. 

Yukarı Mezopotamya tabiri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde Fırat 

ve Dicle nehirlerinin civarları kastedilmektedir. O zaman Doğu Anadolu 

Bölgesi 5000 yıllık Türk yurdu olmuyor mu?  

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna’nın bu çalışmasının yayınlanması 

için zamanın TDK kaynak eserler kol başkanı olan Prof. Dr. Fikri 

Sertkaya çok ısrar etmiştir. Sonrasında ise büyük ısrarlar sonuç vermiş 

ve çalışma 1990’da yayımlanmıştır. Bir akşam Prof. Dr. Osman Nedim 

Tuna ile Prof. Dr. Fikri Sertkaya arasında geçen konuşmada, Prof. Dr. 

Osman Nedim Tuna’nın ifadeleri şu şekilde olmuştur: “Ben 27 yıl 

Amerika’nın Pennsylvania Üniversitesinde çalıştım. Peki, beni oradan ne için 

uzaklaştırdılar biliyor musunuz? İngilizler, Amerikalılar, Batı dünyası ve İsrail 

Türkiye’nin doğusunda hayali bir devlet kurmak istiyorlar. Ona da 3000 yıllık 

bir geçmiş yaratmak istiyorlar. İşte bu Sümer-Türk münasebetleri ispat edilirse 

ve ortaya konulursa o zaman Doğu Anadolu daha eski bir Türk yurdu olmuyor 

mu? Bundan dolayı oradaki Yahudi hocalar bana tahammül edememiştir.” Bu 

ifadeler Osman Nedim Tuna’nın aslında vasiyet cümleleridir. 

Prof. Dr. Osman Nedim Tuna Altay Dilleri Teorisi adlı 

çalışmasında Türk dilinin yaşını 9350 yıl olarak hesaplamıştır11. 

Sonuçlar 

Binlerce yıllık geçmişi olan Türkçenin son 1500 yıllık metinlerinin 

çeşitli coğrafî bölgelerde ve tarih içerisinde Göktürk, Uygur, Mani, 

Süryani, Brahmi, Çin, Arap, Ermeni, Grek, Kiril, Latin gibi alfabelerle 

yazılı metinlere dayandığını biliyoruz. Bu gibi çeşitli alfabelerle yazılan 

dilin konuşma sınırları ise şöyledir:  

Güney Sibirya üst sınır olarak alındığında Mançurya’dan 

başlayarak kuzeydoğuda dünkü isimleri Yakut Türkleri, 1990’dan 

sonraki isimleri ise Sahalar Türkleri olan soydaşlarımızın Lena-Amur 

nehirlerinin kıyılarından kuzeybatıdaki Çuvaş Türklerine kadar, 

                                                 
11  Osman Nedim Tuna, Altay Dilleri Teorisi, İstanbul, 1983, s. 52-55.    
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Asya’da aşağılara inersek Hindistan’ın ortalarına kadar, Avrupa’da 

Uralları geçip Balkanlardan daha yukarılara gidersek Estergon, Zigetvar, 

Avusturya önlerine kadar, Afrika’ya gidersek bütün Kuzey Afrika ve 

Habeşistan’ın altında Tuareglere kadar uzanan bir coğrafyada Türkçe 

yüzyıllardır yirmiden fazla değişen lehçesi ile konuşulan bir dildir.  

Türkçe ile tarih içerisinde çağdaş olduğu bilinen dillerden dünya 

üzerinde sadece Çince yaşamaktadır. Diğer çağdaş büyük diller, ne 

Sümerce, ne de hiyeroglifler ile yazılan Mısırlıların dilleri. Hiçbirisi 

bugün yaşamıyor. Türkçe ile çağdaş diğer bütün diller bugün birer ölü 

dildir. 

Binlerce yıllık geçmişi olan Türkçe bugün Asya’nın büyük bir 

kısmında, Avrupa’da, Afrika’da konuşuluyor. Amerika’da bazılarına 

göre 300.000, bazılarına göre kıtanın bütününde 500.000 kişi Türkçe 

konuşuyor. Bugün Avustralya’da 50.000 ile 80.000 arasındaki bir nüfus 

Türkçe konuşuyor. Anadil olarak, birinci dil olarak Türkçe konuşuyor. 

Dünya üzerindeki nüfus sayımlarına göre birinci dil Çince, ikinci 

dil Hintçe, üçüncü dil Latin Amerika’da da konuşulan İspanyolca, 

dördüncü dil iletişim dili olarak İngilizce, çünkü Hindistan, Pakistan 

gibi ülkelerde de konuşuluyor. Beşinci dil ise Türkçe. Bu sıralama 

UNESCO’nun tespitidir.  

Ancak Türkçe dünyada binlerce yıldan beri yayılarak varlığını 

devam ettiren ve yirmiden fazla lehçesi ile beş kıtada konuşulan tek 

dildir ve başka örneği yoktur. 
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ATATÜRK’ÜN TÜRK DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM 

 

Orhan KARAVELİ 

 

Sayın Komutanım,  

Ülkemizin Gururu Kurmay Kardeşlerim,  

Sayın Konuklar, 

Harp Akademilerinin, ‘mekân’ anlamında olmasa bile 

kavram anlamında çok büyük bir yeri vardır. Her şeyimizi borçlu 

olduğumuz büyük Atatürk burada yetişmiştir. Ne mutlu bana ki, 

bir Atatürk çocuğu olan ve öyle kalmakta yeminli bir insan olarak, 

Atatürk’ün ruhunu ve nefesini hissettiğim bu ortamda sizlere, 

                                                 

  Gazeteci, yazar. 
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Türk ordusunun onurlu ve gururlu, hepimizin başları üstünde 

yeri olan subaylarına hitap ediyorum.  

Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi hepimiz biliyoruz. 

Tarihimizde, hemen hemen hiç kimse Türk diline onun kadar 

hizmet etmemiş, önem vermemiştir. Eğer aksi olsaydı, biraz önce 

Sayın Sertkaya’nın verdiği bilgilerle ne derece önemli bir dil 

olduğunu tekrar gördüğümüz Türkçe, Osmanlı’nın son 

dönemlerinde düştüğü durumlara düşürülmezdi. Ben esas 

konuma geçmeden önce hepinizin muhakkak çok iyi bildiği bir 

tarihsel olayı anımsamakta yarar görüyorum. Çünkü ülkemizin 

halen içinde bulunduğu gerçekleri bilip anımsamakta yarar vardır. 

Biz bu ortamda da bunlardan büsbütün uzak düşmemeliyiz.  

Bundan yaklaşık yüz yıl kadar önce Newyork Limanı’ndan 

İngiltere’nin Portsmouth Limanı yönünde bir gemi hareket etti. 

Bu, onun ilk seferiydi. 271 m. boyu ve 60 bin ton ağırlığı ile o 

zamana kadar yapılanların en büyük ve görkemlisi idi. Zaten adı 

da ‘devasa’ anlamındaydı: Titanik!… Dört bacalı ve bu çok lüks 

yüzen şehir, New Foundland açıklarında bir buz dağı ile 

çarpıştığında iki bin kadar yolcu ve bir bu kadar mürettebattan 

pek azı durumu fark etti. Ufak bir sarsıntı olmuştu. Yıldızlı bir 

geceydi. Birinci mevki salonlarda orkestralar çalıyor, insanlar şık 

giysiler içinde dans ediyordu. Kütüphanede okuyanlar vardı. 

Çoğu yolcu güvertede geziniyor, yıldızları seyrediyordu. 

İstirahata çekilen yaşlı ve deneyimli kaptana haber verdiler. 

Kaptan görevlilere, bu geminin batmayacağı konusunda kendisine 

güvence verildiğini, dolayısıyla yolcuları ve mürettebatı 

heyecanlandırmanın doğru olmayacağını söyledi. Telaşlanacak bir 

durum yoktu ve çoğu bölmeler suyla dolsa bile geminin batması 

söz konusu değildi…  

Ama gemi 14/15 Nisan 1912 gecesi Atlantik’in buzlu 

sularına gömüldü. Titanik’in batmayacağına inanıldığından, 
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gemiye yeterli sayı ve büyüklükte kurtarma sandalı konulmamıştı. 

‘Önce çocuklar ve kadınlar!...’ yerine ‘Yalnızca kadınlar ve 

çocuklar!...’ denildi. En az bin beş yüz kişi göz göre göre yaşama 

veda etti. Kurtarma sandallarının bir bölümü denize bile 

indirilemedi. Dünya kamuoyu o tarihe kadar yaşanmış bu en 

büyük deniz faciasını dehşetle öğrendi. Başka bazı gerçekler de 

ortaya çıktı: Titanik batarken yakınlarında bir başka geminin seyir 

halinde olduğu fakat o tarihte telsiz görevlilerinin yirmi dört saat 

görevde kalmaları zorunlu olmadığından bu gemi telsizcisinin de 

gece yarısından sonra kamarasına çekildiği anlaşıldı. Eğer böyle 

olmayıp da SOS işareti alınsaydı, Titanik yolcularının belki de 

tamamı kurtarılabilecekti.  

Peki, ben neden Titanik Faciasından söz ettim? Biz bugün 

burada konuşurken ve değerli bilim insanlarımızın görüşlerinden 

yararlanırken, Türkiye’miz Cumhuriyet tarihinin en zor koşulları 

içinden geçmektedir. Halkımız umutsuz ve yorgundur, yoksuldur. 

Milyonlarca gencimiz işsizdir; insanlar geleceğe güvenle 

bakmamaktadır. Dolayısıyla burada Türk dilini konuşurken, 

Türkiye’nin bu gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz. Atatürk’ün 

ideali olan ve gerçekten mucizevî bir şekilde gerçekleştirdiği 

Türkiye Cumhuriyetinin ciddi bir tehlike karşısında olduğunu 

bilmeliyiz. Ne olursa olsun batmayacağı söylenen Titanik nasıl 

batmışsa, Türkiye’nin de batmasa bile ciddi tehlikelerle karşı 

karşıya olduğunu asker, sivil herkesin bilmesi gerektiği 

düşüncesindeyim. Türkiye bu badireyi elbette atlatacak ama 

çekilen acıların izleri sanırım uzun süre silinmeyecektir.  

Türkçemize gelirsek… Dilimiz çok eski fakat en fazla ihmal 

edilen bir dildir. Adeta kendi kaderine terk edilmiştir. Yüz yıllar 

boyunca bir resmi dil olarak kabullenilmemiştir. Karamanoğlu 

Mehmet Bey’in Farsçayı devlet dili kabul eden Selçuklulara karşı 

kazandığı zaferden sonra yayımladığı bildiriyi biliyorsunuz: 

“…Bundan böyle divanda ve dergâhta, meydanda ve makamda 
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Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır” diyordu. Sonra ne 

oluyor? Tarih sayfalarını karıştırıyoruz. Geçmişi 1481’e kadar 

uzanan Galatasaray Lisesi 1800’lerde ‘Enderun Mektebi’nden 

‘Mektep-i Tıbbiye’ye dönüşürken ilerici bir padişah olan 2. 

Mahmut diyor ki: “…Lisan-ı Türkî yetersiz olduğundan burada 

şimdilik Lisan-ı Fransevi ile ilm-i tıp öğrenilecektir!...” Yani, 

Türkiye’de yetişecek doktorlar tıbbı Fransızca öğrenecekler. 

Neden? Türkçe yeterli olmadığından! Peki, Türkçenin yeterli hale 

getirilmesi için o tarihe kadar ve sonrasında ne yapılmıştır? Hiçbir 

şey!  

Böylece Cumhuriyete kadar gelinmiş ve bize ülkemizi ve 

ulusal benliğimizi,  onurumuzu ve bağımsızlığımızı kazandıran 

bir ‘mucize insan’ Türkçemizi de kazandırmak için harekete 

geçmiştir. 19. yüzyıl sonlarından başlayarak kimi yazarlarımız, 

şairlerimiz duru Türkçeyi kullanmaya başlamışlardır ama 

yüzyıllar boyunca Türkçeyi yaşatanlar onlar ve benzeri aydınlar 

değil, Anadolu’nun Türkmenleridir, Yörükleridir, halk ozanlarıdır, 

Yunus Emreler, Hacı Bektaş Velilerdir, büyük kentlerden kopuk, 

savaştan savaşa akla gelen Anadolu halkıdır, Mehmetler, 

Ahmetler, Ayşeler, Fatmalardır…  

Oysa Türk dili ne güzel, ne derin, ne içten bir dildir. Bir 

küçük örnek vermek isterim: Kalp. Biz “kalp” derken Almanlar 

“das herz”, Fransızlar “le coeur”, İngilizler “the heart” diyorlar. 

Hepsi bu kadar! Ama bizim bir de ‘yüreğimiz’ vardır. ‘Kalb’imizi 

sevdiğimiz kıza veririz veya sevdiğimiz delikanlıya veririz. Ama 

ciddi bir işe girişmek için ise ‘yürek’ ister. Sadece kalp yetmez; 

insan yürekli olmalıdır... Bizim bir de ‘gönlümüz’ vardır. Yurt 

savunması veya Atatürk ilkeleri gerektirdiğinde hepimiz ‘gönüllü’ 

değil miyiz? Türk Dili’nin büyük ustası Yunus Emre, yedi yüz 

sene geriden bakın nasıl sesleniyor:  
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“Bir tek gönül yıktın ise 

Bu kıldığın namaz değil,  

Yetmiş iki millet dahi  

Elin yüzün yumaz değil.”  

Aşık Yunus da, 

“Mal sahibi, mülk sahibi  

Hani bunun ilk sahibi 

Mal da yalan mülk de yalan  

Var biraz da sen oyalan” derken, Divan şairlerinin dizeleri 

halk tarafından okunup anlaşılmak bir yana, Anadolu’ya 

ulaşamıyordu bile. Güzel şiirler değil miydi bunlar? Aruz vezniyle 

yazılmış güzel şiirlerdi elbette. İyi de İstanbul’la birkaç kent 

dışında kimsenin bunlardan haberi bile yoktu. Bir başka Anadolu 

ereni Hacı Bektaşi Veli diyordu ki:  

“Hararet nardadır, saçta değildir,  

Keramet hırkada, taçta değildir,  

Her ne arar isen kendinde ara;  

Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.”  

Arkadaşlar, ellerinde sazlarıyla Anadolu’nun ozanları 

Türkçeyi yaşatmışlar, bugünlere getirmişlerdir. Yeryüzünde hiç bir 

hanedanın, örneğin Habsburglar’ın, Hohenzollern’in kendi 

adlarını taşıyan bir dilleri yokken Osmanlı’nın Osmanlıca diye bir 

dili vardı: Ne kuş, ne deve bir dil! İlginç ve benzersiz bir oluşum. 
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Biraz oradan, biraz şuradan alınmış, üstüne de biraz Türkçe 

ekilmiş garip bir dil. Ne derlerdi eskiler: “Türk’e söylesen Türk 

anlamaz, Arap’a söylesen Arap anlamaz, Acem’e söylesen Acem 

anlamaz…”. Bu Osmanlıca denen ‘fenomen’ yüzyıllar boyunca 

Türkçenin üzerine adeta çöreklenmiş ve onun gelişip 

zenginleşmesini engellemiştir. Hiç kimse de bu kâbusu yırtmayı 

düşünmemiş, düşünen olsa bile herhangi bir girişimde 

bulunmamıştır. Benden sonra söz alacak olan sayın bilim 

adamlarımız benim yanıldığımı, bu konuda geçmişte çalışmalar 

yapıldığını ve girişimlerde bulunulduğunu söylerlerse öğrenmiş 

oluruz. Ama bildiğim kadarıyla Türkçe bir yana, Türklükten söz 

edene bile rastlanmaz olmuştur. Oysa bir devletin, bir ulusun 

herkesin anladığı bir dili olması doğal ve gerekli değil midir? 

Atatürk’e kadar bütün toplumu kucaklayan bir dilimiz yoktu. 

Ancak Atatürk devrimleri yaşama geçirilirken Osmanlıcanın Türk 

dilinin gelişmesine engel oluşturduğu ortaya konulabilmiştir. 

‘Engel oluşturuyordu’ derken, bilim adamları genellikle Arapça 

sözcükler yeğlerler; edebiyatçılar, şairler Farsçanın cazibesinden 

kurtulamazlardı. 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak kimi 

yazar ve ozanların öncülüğü ile konuşulan Türkçenin kullanılması 

hareketine girişilmiştir ama Türkçeyi yabancı dillerin 

boyunduruğundan kurtarma yolunda ilk bilimsel adımların 

atılması Atatürk sayesinde gündeme gelmiştir. Nitekim 1931’de 

adı daha sonra Türk Tarih Kurumuna dönüşecek olan Türk Tarihi 

Tetkik Cemiyetini kurulmuş ve bunu bir yıl sonra Türk Dilini 

Tetkik Cemiyeti, sonraki adıyla Türk Dil Kurumu izlemiştir. 12 

Eylülle birlikte bu özgün ve bilimsel kurumların başına gelenleri 

ve onların nasıl birer devlet dairesine dönüştürüldüğünü 

biliyoruz. Oysa Atatürk, bu kurumlara verdiği önemi bir kez daha 

vurgularcasına, düşman eline düşmüş İstanbul’u yeniden 

fetheden kahraman Türk ordularının kente girişinin on beşinci 

yıldönümüne rastlayan günde Dolmabahçe Sarayı’ndaki hasta 

yatağına noter çağırtarak bizzat yazdığı vasiyetnamesini 
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onaylatmıştı. Ne diyordu bu son dileğinde pek az ömrü kalmış 

sevgili Atatürk? ‘Kız kardeşine, Sabiha Gökçen’e ve Afet Hanım’la 

öbür yakınlarına her ay şu kadar ödeme yapılacak, İsmet 

İnönü’nün çocuklarının yüksek öğrenimlerini yapmaları 

sağlanacak…’ sözlerinden sonra, yönetimini İş Bankası’na 

bıraktığı varlığının getirisinin, yarı yarıya Türk Dil Kurumu ile 

Türk Tarih Kurumu arasında paylaştırılmasını istiyordu. Anlamak 

isteyenler için ne denli yüce ve anlamlı bir hareket! ‘Onca ihmal 

edilmiş dilimize ve tarihimize özen gösterilmesi Atatürk’ün son 

arzusu idi’ dense yeri değil midir? Atatürk’ün bu davranışı da 

üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir durumdur. Zaten 

Atatürk’ün bütün devrimleri böyledir. İnsanlık tarihi boyunca 

benzeri görülmemiş bir insanı Tanrı, Türk ulusuna nasip etmiştir. 

Adeta kutsal ve tapılacak bir insandır Atatürk. Çevresinin Hitler, 

Mussolini, Salazar ve Franco gibi acımasız ‘führer’ ve liderlerle 

çevrili olduğu bir dönemde Türkiye’ye çok partili demokratik 

düzeni getirmek için elinden geleni yapmış ve Almanya karşısında 

ayakta kalabilmek için Amerika’ya güvenen İngiltere’nin ziyarete 

gelen kralına: “Bağımsız bir ulusun bağımsız bir dili olmalıdır” 

demiştir.  

Peki, Türk dili nereden nereye gelmiştir Atatürk’ün çizdiği 

yoldan gidilerek? 1930 öncesi dönemdeki sözlüklerin yapısını 

incelediğimizde 29.000 sözcük içeren bir sözlükteki Türkçe 

kökenlilerin sayısının 11.000 kadar olduğunu görüyoruz. Bugün 

gelinen noktada ise yaklaşık üçte birlik bu oranın %70lerin üzerine 

çıktığı anlaşılıyor.  Yazarlarımızın kullandığı Türkçe sözlük oranı 

ise, aynı dönemde,  %35 ile %40 arasında değişirken, günümüzde 

%80 seviyesine yükselmiştir. Toplum, ‘mesuliyet’ yerine 

‘sorumluluk’, ‘müddeiumumî’ yerine ‘savcı’, ‘vazife’ yerine 

‘görev’, ‘idare’ yerine ‘yönetim’… demeye alışmışken altmış yıl 

önce yönetime gelen devrim karşıtı iktidarların ilk işi, köylü kentli 

herkesin anladığı o güzelim Türkçe ezanı –kullanılan dili serbest 

bırakma sahte görüntüsü altında- Arapçaya dönüştürmek 
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olmuştur. Size küçük bir anımı anlatmak istiyorum: Yedi yaşında 

bir çocuktum. Ankaralı ailem beni yatılı olarak Ortaköy’de deniz 

kıyısındaki –şimdi Galatasaray Üniversitesi olan- Galatasaray 

Lisesi’nin ilk kısmına yollamıştı. İstanbul’da kimsem yok gibiydi. 

Kocaman yatakhanemizde sabahları yakından geçen bir takanın 

motor sesleri ya da karşıdaki Beylerbeyi veya biraz ötedeki 

Ortaköy camisinden yankılanan ezan sesi ile uyanırdım: ‘Tanrı 

uludur!...Namaz uykudan hayırlıdır!...’ ‘Annem de belki şimdi bu 

ezan sesi ile uyanmıştır’ diye düşünür ve kendi kendime olan 

güvenimin arttığını duyumsardım bu seslerle. Bir şey daha 

yaptılar; belki anımsayacaktır yaşları uygun olanlar: 1950 yazının 

ilk günleri. 14 Mayıs’ı yaşamışız. Birtakım görevliler sabah 

karanlığında Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gelip 

kocaman pirinç tabelayı söktüler ve yerine, beraberlerinde 

getirdikleri ‘Erkan-ı Umumiye-i Harbiye Riyaseti’ tabelasını takıp 

gittiler. Niyetleri belli olmuştu, işe Türk dili ile başladıkları için. 

Türkçeye bundan daha büyük bir ihanet olur muydu arkadaşlar?  

Sözlerimi Atatürk’ün Türk diline verdiği önemi gösteren 

birkaç örnekle bitirmek istiyorum. Şimdi sayacaklarım, Yüce 

Atatürk’ün, elinde kalem kağıtla, onca işi arasında Türkçeye 

kazandırdığı ve hepimizin severek kullandığı sözcüklerden 

birkaçıdır: Er, subay, kurmay, genel, özel, evrensel, kutsal, önem, 

önemli, arıtmak, ısı, esenlik, erdem, kıvanç, konuk, artı, eksi, alan, 

üçgen, dörtgen, boyut, bölü, çarpı, düzey, eşit, gerekçe, konum, 

oran, orantı, teğet, toplam, uzay, varsayım, yatay, vs…  

Bana burada bugün konuşma fırsatı verildiği için çok 

teşekkür ediyorum.  

Atatürk’ün bizlere emaneti olan ‘ses bayrağımız’ Türkçe 

gelişerek yaşayacaktır. Tabii görevimizi yerine getirirsek. 

Asker olsun, sivil olsun hepimiz demokrasimize, 
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devrimlerimize, güzel Türkçemize ve ülkemize sahip çıkalım.  

Saygılar sunuyorum. 
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MİLLÎ GÜCÜN OLUŞMASINDA DİLİN GÜCÜ 

 

Recep TOPARLI

 

Saygıdeğer Komutanım, Değerli Konuklar, 

Gittiğim bütün askerî kurumlarda, Türk Dil Kurumu’nun 

Sözlüğünü, Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu’nu görmekteyim. 

Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İşte millî birliğin oluşmasında en 

önemli adım budur. Türkiye’de, Türkçenin ve de yazım kurallarının 

geçerli sayılabilmesi için herkesin aynı duyarlılığı göstermesi 

gerekmektedir.  

Dilin önemini anlatmaya gerek yok. Dil olmadan hiçbir şey 

olmaz. Konuşma, anlaşma, iletişim, düşünme, kültürü oluşturma, 

yaşatma, kültürü aktarma… Bilim ve uygarlığı yaratma ve aktarma 

yalnız ve yalnız sadece dil ile mümkün olabilir. 

“Dil olmasaydı insanlık bugünkü toplum hayatına sahip olabilir 
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miydi?” sorusuna verilecek cevap elbette ki “olmaz”dır. “Bugünkü 

uygarlık düzeyine ulaşılabilir miydi?” sorusuna yine olumsuz cevap 

verecektik. Dil olmadan insan olmaz, aile olmaz, toplum olmaz, ulus 

olmaz, kültür olmaz, teknoloji olmaz, uygarlık olmaz. Onun için 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk demek Türkçe demektir” sözleri her 

kulağa küpe olmalıdır. Gerçekten Türkçemiz öylesine güzel, öylesine 

zengin, öylesine güçlü bir dil ki, biraz sonra örnekleriyle anlatacağım. 

Ama çok üzülüyorum, otuz beş yılını Türk diline vermiş bir bilim adamı 

olarak çok üzülüyorum. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Türkçeye 

gereken önemin verilmemesine, Türkçenin gereği gibi tanıtılmamasına, 

Türkçenin zayıf gösterilmesine, Türkçenin başka dillerin etkisi altında, 

gösterilmesine çok üzülüyorum. Hâlbuki Türkçe öyle değil. Bakınız 

Türkçenin gücünü güzelliklerini hep beraber izleyelim.  

Türkçe, gücünü ilk olarak tarihinden alıyor. İngilizcenin, 

Fransızcanın ve de Almancanın olmadığı bir dönemde Türkçe vardı. 

Osman Sertkaya’nın da söylediği gibi, Türkçe en eski beş dilden birisi. 

Biz bunu, yine Osman Hoca’nın konuşmasına atıfta bulunmak 

istiyorum, en az beş bin yıllık bir konuşma dili olarak yaşadığını 

söylüyoruz.  

Konuşma dili olarak ise Türkçenin 

tarihi çok daha eskilere gitmektedir.

Çin kaynaklarında, Türklerin diline ait 

eski bilgiler yer almaktadır.

Sümercede kökeni açıklanamayan 

yaklaşık 160 sözün Türkçeden 

geçtiği ortaya konulmuştur. Konuşma 

dili olarak Türkçenin en az 5.000 yıllık 

bir geçmişi vardır. 

 

Türkçenin gücünün ikinci ayağı, yaygınlığıdır. Dünyanın 

neresine giderseniz gidiniz, bir vesileyle oraya gidip kendisine merhaba 

diyebileceğiniz bir Türk bulursunuz. Çince, Hintçe, İspanyolca, İngilizce 

ve Türkçe. Biraz önce de söylendi, en çok konuşulan beş dilden birisi 

Türkçedir. Çin’in nüfusu zaten milyarın üzerinde, tabii ki onunla 

karşılaştırılmaz. Dünyanın on iki milyon kilometrekarelik alanında iki 

yüz milyonu aşkın Türk, Türk dilinin çeşitli kollarını konuşuyor. Biz 
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geçen Kasım’da Çin’e gittik, orada yedi bin beş yüz kilometre ötede, 

Kaşgarlı Mahmud’u ziyaret ettik. Yaptığımız uçak seyahati yaklaşık on 

iki bin beş yüz kilometre. Orada da Türkçe konuşan insanları duyduk, 

dilimizle gururlandık, dilimizle övündük. 

12 milyon km12 milyon km22’’lik bir alanda lik bir alanda 

TTüürk dilinin rk dilinin ççeeşşitli lehitli lehççeleri eleri 

konukonuşşulmaktadulmaktadıır.r.

  

Bir dilin zenginliği yalnızca söz varlığı ile anlatılamaz. Kelime 

sayısı bir ölçüdür ama ana ölçü o değildir. Bizim ilk sözlüğümüz Divan-ı 

Lügat-it Türk’te, söz varlığı sekiz bin beş yüzdür. Bugün Türk Dil 

Kurumunun genel ağ ortamında hizmete sunduğu güncel Türkçe 

Sözlük’te yüz yirmi iki bini aşan söz varlığı var. Yani şu anda insanların 

anlayabileceği Türkiye Türkçesi ile yüz yirmi iki bin. Zaman zaman 

şikayet ederiz; üç yüz kelime ile, dört yüz kelime ile, beş yüz kelime ile 

konuşuyoruz deriz. Ben sayıyı sizin takdirinize bırakıyorum. 

Türkçenin söz varlığı bununla sınırlı değildir. Bakınız Derleme 

Sözlüğü’nde iki yüz on yedi bin yedi yüz otuz altı söz varlığı vardır. Bu 

Derleme Sözlüğü, Türkiye’nin değişik yörelerinde konuşulan fakat 

bizim sözlüğümüze genellikle almadıklarımızdır. Örneğin, Sivas’ın 

kendisine özgü kelimeleri vardır: Kelecoş, Çir… Bunları yalnız o yörede 

bilirler. Bunlar da bizim için bir zenginliktir ve bunların sayısı, şu anda 

tespit edilenlerin sayısı iki yüz on yedi bindir. 

Yine Türk Dil Kurumunun çalışmalarından birisi de, bilim ve 

sanat terimleridir. Genel ağ ortamında yüz seksen beş bin bilim ve sanat 

terimi şu anda hizmettedir. Ben sayılarla bir yere gidilebileceği 

kanaatinde de değilim. Bunu bir milyara bir milyona da çıkarabiliriz. 

Zaten bizim idealimiz yedi yüz sekiz yüz bin civarında bir sözlük 

yapmaktır. Bizim için en önemli özellik atasözleri ve deyimlerimizdir. 
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Hepsi uzun bir tecrübe, deneyim sonucunda oluşmuştur. 

Atasözlerimizin kullanım yerlerine çok dikkat etmeliyiz. “Üzümü ye 

bağını sorma” her yerde kullanılmaz. Onun kullanım alanı çok kısıtlıdır. 

Misafirliğe gittiğinizde beğendiğiniz bir yemeğin nereden yapıldığını, 

ununun nereden alındığını sorulursa orada “Üzümü ye bağını sorma” 

atasözünü kullanabilirsiniz. Ancak hayata atıldığınız zaman, üzümü 

yiyeceksiniz, bağını da soracaksınız. Bunun gibi atasözlerimizi 

kullanırken dikkat etmek gerekiyor ama bu da yetmez, uzun deneyimler 

sonucu oluşmuş bu atasözlerimizi ve deyimlerimizi, özellikle genç 

neslimize öğretmek gerekiyor. Ayağını yorganına göre uzatmasını 

bilmeli ki, kredi kartı borcundan dolayı sıkıntıya düşmesin. Ortada ne 

ayak var ne de yorgan var, ama insana verilen bir mesaj var.  

Türkçemiz, akrabalık, yemek ve renk adları bakımından da son 

derece zengin bir dildir. Amcasıyla, dayısıyla, halasıyla, teyzesiyle, 

baldız, bacanak, elti, görümce bir de buna Anadolu ağızlarından 

aldığınız zaman onlarca kelime… Ama bizim bir takıntımız var: Kuzen 

ve kuzin… Öncelikle, bu kelimeleri yanlış kullanıyoruz. Kuzin kız 

içindir, kuzen oğlan içindir. Ama biz bunu yaparken farkında olmadan, 

teyzeoğlu, hala oğlu, dayı oğlu, amca oğlu, emmoğlu ve kızları yaklaşık 

on iki kelimenin kullanımdan düşmesine neden oluyoruz. Baldız, elti, 

görümce, yenge örneği Türkçenin zenginliğine bir başka örnektir. 

Bunların kullanım yerleri de değişiktir. Benim baldızım vardır ama 

benim eltim olamaz. Ama Almanca, İngilizce ve de Fransızcada bunların 

tek karşılığı var.  
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Doğadaki bütün renkler Türkçede karşılığını bulmuştur. Şu anda 

Türkçe Sözlük’te iki yüz ellinin üzerinde renk var. Örneğin, yavruağzı 

bir renktir; düşündüğünüz zaman yavruyla ve ağızla hiçbir ilgisi yoktur. 

Tavşan kanı bir renktir ancak sadece çaylarda kullanılır. Vapurun 

dumanı, zeytinin rengi, vişnenin çürüğü, horozun ibiği, güvercinin 

boynu, göğsü, hepsi değişik değişik renkler… Bunları yine Anadolu 

ağızlarından da alırsanız beş yüze doğru gider. İşte sadece ana renkler 

değil, bunların açığı ve koyusunu da eklerseniz sayı epeyce kabarıyor.  

ateş kırmızısı

böcek kabuğu

buğday rengi

camgöbeği

çivit mavisi

demir kırı

demir pası

deniz mavisi

deve tüyü

duman rengi

bakır çalığı

bakır kırı

bakır rengi

bakla çiçeği

bal rengi

balköpüğü

barut rengi 

gülkurusu

güvercinboynu

güvercingöğsü

horozibiği 

kavuniçi

kazayağı

kemik rengi

kestane dorusu

kızıltı

kiremit rengi

kirli sarı

limon küfü

ördekbaşı

ördekgagası

pas rengi

pekmezköpüğü

tozpembe

tütün rengi

vapurdumanı

vişneçürüğü

yaprak kurusu

yavruağzı

yumurta sarısı

zeytin rengi

……..

 

Mutfağımıza diyecek yok. Her yörenin kendisine özgü 

sayılamayacak kadar yemek çeşidi var.  

Ölüm bir olgudur. Her ne kadar şair, “Yaş otuz beş yolun 

yarısıdır” diyorsa da, biz bunu geçtik. Bakınız Türk’ün bu yüce dehası 

bu ölüm olgusunu yine dört yüze yakın biçimde anlatıyor. Bir tanesi bu 

vatan uğruna şehit olanlar için söylenir. “Duvağına doymamak” da bir 

ölüm çeşididir. Genç yaşta, henüz yeni evliyken ölen bayan için 

kullanılır. Hani bu dünyada hiç bir şeyle yetinmeyenler vardır. Onlar da, 

“gözü açık giderler”. Ölümün bir başka çeşidi vardır ki bunlar hiç de 

istenilecek, hiç de beğenilecek ölüm çeşidi değildir. Ölüm konusunda 

bizim burada tespit ettiğimiz sayı iki yüz ellidir; halkın kullandıklarını 

da eklersiniz bu sayı bine çıkar. 
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Bir “kolay gelsin” deyimimiz var; İngilizce söylerseniz, Fransızca 

söylerseniz, Almanca söylerseniz bir de açıklama yapmak zorundasınız. 

Ama biz her şeye kolay gelsin diyoruz. Hanım yemek yapıyor kolay 

gelsin, hanıma yardım ediyoruz, çocuklarımız kolay gelsin diyor. Ortada 

zor olan bir şey yok ama çok güzel bir deyim var. Biraz önce de 

değindim, Türkçeyi boynu bükük bir dil olarak gösteriyoruz, 

göstermeye çalıştığımıza inanmıyoruz. Başkalarından alan, Arapça ve 

Farsçadan alan, şu anda da İngilizceden alan ve onlara herhangi bir şey 

vermeyen… Burada şunu belirtmek istiyorum: Türkçe bir kuyumcu 

dildir. Aldığı kelimeleri nakış nakış işler, anlamını değiştirir, şeklini 

değiştirir ve ona yeni bir biçim verir. Ama bakınız bizim başka dilden 

olan kelimelerimizi biz “alıntı” değil de “verintiler sözlüğü” adı altında, 

Türkçenin başka dillere yalnızca döner, dolmuş, ayran gibi kelimeleri 

vermediğini bilimsel olarak ispat ettik.  

Öyle bir sağlam yapısı var ki Türkçenin, bir lokomotifi 

düşününüz, arkasında sıra sıra vagonlar... Kökü koyuyorsunuz arkasına 

ekliyorsunuz da ekliyorsunuz. Batı dillerini biliyorsunuz, hepsi için ayrı 

kelime. Hâlbuki biz; göz, gözlük, gözlükçü ekler vasıtasıyla türetiyoruz. 

Hatta “Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?” diye ekleri 

karakterize eden bir de örneğimiz vardır.  

Jean Deny diyor ki, “Zaman zaman Türkçenin bir 

akademisyenler topluluğu tarafından tasarlanıp, özenle inşa edildiğine 

inanasım geliyor.” İşte Türkçe öyle güzel, öyle yapısı sağlam bir dildir.  
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Bir laf vardır: “Balık denizin içindedir, denizin kıymetini bilmez 

ancak denizden çıktığı zaman anlar ama iş işten geçmiştir.” Ulu önder 

Mustafa Kemal Atatürk yıllar önce “Türk dili dillerin en 

zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin” derken millî birliğin 

dil sayesinde çok önemli adım atacağına vurgu yapmıştır. İşte biz bu 

amaçla Türkiye’nin her tarafını adım adım dolaşıyoruz. Gençlerimize, 

yetişkinlerimize Türkçenin güzelliklerini, Türkçe ile gurur duymaları 

gerektiğini, bunların duygusal değil, bilimsel olduğunu anlatmaya 

çalışıyoruz. Ancak bu iş sadece belli insanların, akademisyenlerin, bilim 

adamlarının, Silahlı Kuvvetler’in işi değildir. Herkes, Türkiye 

Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkes, diline sahip çıkmalıdır. 

Türkçe kelimeleri seçmeli, Türkçesi varken yabancısını konuşmamalı. 

Bakınız, “Oditorium” dediğimiz bu mekâna girerken “Çok Amaçlı 

Salon” yazdığını görüyoruz. Batı kökenlisi küçük yazılmış, mutlu 

oldum. Evet, buraya yabancı da geliyor, onun da bilmesi gerekiyor ama 

“Çok Amaçlı Salon” yazısı beni gururlandırdı. Bana “Laptopunuz var 

mı?” denildi, ben “yok” dedim. “Hocam biraz önce çıkarmıştınız ya” 

dediler “Onun adı diz üstü bilgisayardır” dedim.  

İşte böylesine küçük küçük adımlarla yol alacağız. Türkçesi 

varken başkasını konuşmamaya dikkat edeceğiz. Ben, “müracaat” 

kelimesinin iki “a” ile yazılıp yazılmadığını soranlara, “başvurma” veya 

“danışma” diye Türkçe iki kelime olduğunu hatırlatıyorum. 

Türkçenin gücüne biz inanacağız, Türkçenin anlatım gücüyle 

donanacağız. Çünkü şairin dediği gibi “Türkçe bizim ses bayrağımız”. 

Türkçeye sahip çıkmalıyız. Türkçe hepimizin ortak paydasıdır. Elele 

verelim, dilimize hep birlikte sahip çıkalım. Gelecek nesillere Türk’e 

yaraşır bir Türkçe bırakalım. Saygılarımla….   
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TÜRK DÜNYASINDA TÜRKÇENİN KULLANIMI VE 

DİL-KİMLİK İLİŞKİSİ VE TÜRKÇE 

 

Namık Kemal ZEYBEK
 

 

Sayın Komutanım,  

Sayın Komutanlarım, 

Sayın Konuklar, 

Sizinle birlikte 29 Ekim 1933 yılına bir geri dönüş yapalım. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 10’uncu yılıdır ve Atatürk o gün o 

görkemli 10’uncu Yıl Nutkunu söylemiştir. Bildiğiniz gibi, şöyle 

bitirmişti: “Ebediyete doğru akıp giden her on senede bu büyük millet 

                                                 

 Kültür Eski Bakanı. 
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bayramını daha büyük şanlarla, şereflerle, saadetlerle kutlamanı 

gönülden dilerim. Ne Mutlu Türküm Diyene!”. 

Evet, gün böyle bir gündü. Daha on beş milyon bir nüfusumuz 

var. Harap bir ülke; ihtiyarlardan, çocuklardan ve gençlerden meydana 

gelen nüfus kendini tazeliyor ama devletimizin başkanı “Ne Mutlu 

Türküm Diyene!”, diyerek sanki ağzından değil de bütün bedeninden ve 

ruhundan çıkarmış gibi o sözleri söylüyor. Çünkü o, Türklüğe sadece o 

günüyle değil, tarihin derinlikleriyle ve geleceğin umutlarıyla bakmasını 

bilen bir insandı. O günün akşamı, bugün Resim ve Heykel Müzesi 

haline getirilen Türk Ocağı binasında yabancı elçilere bir yemek verildi. 

Yemekten sonra da yakınlarına “Bizimkiler nerede?” diye sordu. 

Bizimkiler dediği en yakın dostları. “Efendim, onlar şu anda Ziraat 

Bankası Salonu’nda yapılan eğlencelerdeler” diye cevap verildi. Atatürk 

“Haydi! Oraya gidiyoruz” dedi ve salona gittiler. Salon, tıklım tıklım, 

bilenleriniz bilir; çok büyük bir salon da değildir. Gazi gelmiş diye 

insanlar söyleyince herkes kapıya doğru hücum etti ve ortam girilemez 

hale geldi. Kendisi bir sandalye getirtti, üzerine çıktı. “Sağdakiler, üç 

adım geriye marş marş!, soldakiler, üç adım geriye marş  marş!, 

ortadakiler, üç adım geriye marş marş!” dedi ve böylece bir alan açıldı 

ve oraya bir masa getirttirdi. Dedi ki: ”Burası, Millet Meclisi’dir. Sizinle 

millet meselelerini konuşalım; söyleyeceğiniz bir şey var mı?” 

Söyleyeceği bir şeyler olanlar oldu. Onları geçelim. İki kişi konuştu, 

onlara cevabını verdi. Sonra tok sesli, adının Doktor Zeki olduğunu 

öğrendiğimiz bir genç, üç tane soru sordu. Bir ve ikinci sorularını 

geçiyorum. Üçüncü sorusu şöyleydi: “Gazi Hazretleri! Bize Cumhuriyeti 

verdiniz. Büyük işler yaptınız, devrimler yaptınız. Ancak bunlar, yapıldı; 

yapıldığı andan itibaren artık bir ümit, bir hayal olmaktan çıkarlar. 

Hâlbuki milletlere, onları geleceğe götürecek ülküler lazımdır. Bizim 

ülkümüz nedir?” diye sordu. Atatürk ona “Sen gel çocuğum” dedi. Onu 

yanına aldı ve toplantıyı bitirerek Ziraat Bankası Genel Müdürü’nün 

odasına çıkardı. Odada bir harita vardı; dedi ki: ”Şu haritaya bir bak! 

Görüyor musun? Üzerimize abanmış bir blok var. Bazen geceleri 

uykumu kaçırıyor. Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, 

müttefikimizdir. Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Ama yarın 

ne olacağını kestiremeyiz. Sovyet Rusya tıpkı Osmanlı İmparatorluğu 

gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. 
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Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler özgürlüklerine kavuşacaklardır. 

Sovyet Rusya içinde bizim dili dilimizden, inancı inancımızdan, tarihi 

tarihimizden kardeşlerimiz vardır. Biz, onların bağımsız olacakları güne 

hazır olmalıyız. Hazır olmak ne demektir? Durup beklemek değildir. 

Köprüler atmalıyız. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir 

köprüdür. Ben dil encümenlerini, tarih encümenlerini neden kurdum? 

Ben geleceğe hazırlık yapıyorum ama ben devlet başkanıyım, bunları 

söyleyemem ama bunları kaynağını belirtmeden sen söyleyeceksin. Sen 

ve senin gibiler yayacak.”  Biz çok iyi biliyoruz ki Atatürk o gün 

söylediği sözlerin gereğini yaptı. 

Neler yaptığının hepsini de bilmek iyidir ama anlatmak 

gerekmez. Sadece şunu söyleyeyim, dil devrimi çalışmalarında 

Atatürk’ün üzerinde en çok durduğu konu, yabancı dillerden girmiş 

sözler yerine Türkçemize diğer Türk yurtlarından sözler alıp getirip 

yerleştirmek idi. Mesela, bugün biz kaynağını bile unutarak çok rahat 

kullanıyoruz, egemenlik ulusundur!, diyoruz. Egemenlik sözü, Kazak ve 

Kırgızlarda kullanılan tabii bir sözdür. Onu, ne yazık ki birçokları 

“hegamonia”dan benzetme yoluyla üretilmiş sandılar. Öyle değil; 

bugün de Kazak ve Kırgızlarda egemenlik sözü kullanılır. “Ege” sahip 

demektir. Yani bugün Kazaklarda, Kırgızlarda, Orta Asya’da “bu üdün 

egesi” yani “bu evin sahibi kim?” diye sorabilirsiniz. Ya da “hocası” diye 

de sorabilirsiniz. Egemen, kendisinin sahibi demektir. Başkaları onun 

sahibi değil; egemenlik, Kazakça ve Kırgızcada “d”-“g” değişmesi 

nedeniyle “edemenlik” olur. Atatürk, aldı yerleştirdi ve şimdi biz 

kullanıyoruz. Kurum sözcüğünü ne yazık ki bizler uydurma zannettik. 

Hâlbuki kurum sözü, Kumluk Türklerinden alınma bir sözdür. Tam da 

bugünkü anlamında kullanılır ama ne yazık ki dilmaç sözünü, dizin 

sözünü bizler de terk ettik. Liste diyoruz; tercüman diyoruz. Neden? 

Dizin sözü bugün yine Orta Asya Türkçelerinde liste yerine kullanılır. 

Dizin demez de “d”-“t” değişmesi dolayısıyla tizin denir; biz onu Oğuz 

Türkçemize uydurup dizin yaptık ama şimdi kullanmıyoruz. Dilmaç 

sözü bugün de Orta Asya Türkçelerinde kullanılır. Bu kelimeleri Atatürk 

buldu, aldı ve koydu. Doğrusunu söylemek gerekirse biz onun ne 

yaptığını tam anlamıyla anlamadık. Dolayısıyla giren o kelimelerin bir 

kısmını sonra bıraktık.  
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Evet, dil demek, millet demektir. Benden önce konuşan çok 

değerli bilim adamları meseleyi ortaya koydular, aydınlattılar. Yine 

tekrar edelim. Bir söz doğruysa ve önemliyse onun çok çok tekrar 

edilmesi gerekir. Çünkü tekrar, öğrenmekte ve bellemekte hatta 

hatırlamakta en doğru yöntemdir. Dolayısıyla, Türk demek, Türkçe 

demektir. Bir Türk grubu Türkçesini korumuşsa Türklüğünü de 

korumuştur ama tarihte Türkçeyi terk ettiği için Türklük bilincinden 

uzaklaşan ve Türklükten kopan topluluklar da az değildir. Hindistan 

Büyükelçisi bana Maldiv Adaları’nda dedi ki: “Biliyor musunuz? 

Esasında Mısır halkı’nın %20’sinin aslı Türk’tür.” “Biliyorum” dedim. 

Evet, niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nden önce Mısır’da kurulan 

devletin adı Devlet-i Türkiye, Türkiye Devleti idi. Çünkü o devleti 

yönetenler Türkler’di. Memluk Devleti’ni kuran Baybars, Kıpçak 

Türk’üdür. Uzun zaman da Mısır’ı onlar yönettiler; sonra Osmanlı’nın 

elinde kaldı Mısır ama nerede o Türkler? O Türkler dillerini 

kaybettikleri için Araplaştılar. Onlar artık Türk değildir. Sadece 

bazılarının geçmişte nereden geldiğini hatırladığı bir Arap grubudur. 

Tunus’ta, Cezayir’de bulunanlar bilirler ve anlatırlar. Ben de rastladım. 

Orada da “bizim aslımız Türk’tür” diye övünenler vardır ama sadece 

söz; aslımız Türk’tür, neslimiz Arap.  

Kumuk bilginlerinden Murat Hacıyev vardır. Bana göre çok iyi 

bilgin ve değerli bir araştırmacıdır. Her söylediği doğrudur diye 

söylemiyorum ama ortaya koyduğu görüşler, birçok uluslararası 

araştırmacılara da kaynak olmaktadır. Onun Biz Kıpçakların Torunlarıyız 

diye bir kitabı var. Türkiye’de de yayımlandı. O kitapta, bugün Ruslar 

içinde bulunan ve tarih boyunca en çok bizi uğraştıran Rus Ordusu 

içindeki Kazakların aslının Kıpçak Türk’ü olduğu, Hıristiyanlaşmak ve 

dillerini yitirmek suretiyle Ruslaştıkları ve artık Türklükle ilgilerinin 

kalmadığı, Ruslara sonradan katılmış bir topluluk olarak da Rusların 

arasında en savaşçı halkın bunlar olduğu şeklinde iddiası vardır ama bu 

iddiada yalnız değildir. Bunun manası ne? Dilini kaybettin mi milliyetin 

de kayboluyor. Hacıyev, İbn-i Batuta’nın “Seyahatname”sindeki bir 

tespitini de söylüyor. Bu tespitine göre, Batuta dolaşırken Kazaklara 

rastlıyor ve diyor ki: ”Hayret! Bu adamlar tuhaf adamlar, bunların bütün 

kadınları Türk ama bütün erkekleri Rus.” Böyle bir şey olur mu? Tabi ki 

olmaz. Niye söylüyor? Çünkü kadınları Rusça bilmiyor; erkekleri ise 
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Rusça konuşuyor. Neden? Çünkü asimilasyon daha tamamlanmamış. 

Asimilasyonun ortasında gördüğü için Batuta böyle değerlendiriyor 

ama bu durumu akılcı değerlendirenler, bu topluluğun aslının Türk 

olduğunu ve Ruslaştıklarını söyler. Sonunda bu topluluk Ruslaştı.  

Konumuz “Millî Kimlik ve Dil İlişkisi”dir ve “Dilini kaybeden, 

milliyetini kaybeder.” diyorum. Dilini kaybeden Türk, Türk olmaktan 

çıkmış, başka bir milliyete girmiş, bazen de ayrı bir milliyet 

oluşturmuştur. Mesela, Afganistan’ın ortasında yaşayan ve nüfusu iki 

milyona yaklaşan bir halk vardır. Bunlara Hazaranlar denir. Hazaranlar 

arasında hala çok az sayıda Türkçe konuşanlar var. Bunlar kendilerinin 

vaktiyle Türk olduğunu hatırlarlar. En azından hatırlayanlar olduğunu 

ben gördüm ama bunlar artık Hazaran’dır. Bunların dili Farsçadır. Yani 

Farslaşmışlardır. Hazaranlar Farslaşırken, Farslaşma işlemi 

tamamlanmadığı ve eski milliyetleri ile de irtibatı koparmadıkları için 

ayrı bir milliyet haline gelmişlerdir. 

Bugünlerde bunları söylemek çok çetin ama ben tamamen şahsi 

kanaatim olarak söylüyorum, bir bilimlik tespiti olarak değil. Bilim 

adamları da artık bu işleri konuşamazlar; biliyorum. Bu işleri 

konuştuğunuz zaman kart-kurt masalı gündeme gelir ve sizi sustururlar 

ama bu ülkede çok ciddi olarak Kırmançilerin ve Zazaların asıllarının 

Türk olduğu konusunda kitaplar yazılmıştır. Ne yazık ki basın 

yayınımıza bakın, böyle bir şey söylediğiniz an hemen kart-kurt 

edebiyatıyla karşılaşırsınız. Bu konu hakkında çok ciddi araştırmalar 

var. Mesela, Şerif Fırat’ın “Varto Tarihi” neden yeniden bastırılıp da 

okutulmuyor, anlatılmıyor. Evet, Kırmançların ve Zazaların vaktiyle 

aynı kanuniyetle Asya’dan kopup gelen ve İran İmparatorlukları’nın 

Bizans sınırına yerleştirilen ve zamanla dillerini yitirip, dilleri Farslaşan 

ama Farslaşırken dillerinden kopmayan, bazı eski dilleriyle ilgili 

özellikleri de taşıyan halklar olduğu şeklinde çok ciddi iddialar vardır. 

Tartışmaya açıktır. Kim cesaret edip tartışabilir? Ben birkaç kere cesaret 

edip yazdım ama bugünlerde böyle şeyleri konuştuğunuz an toplumun 

dışına atılan bir insan haline gelirsiniz. Ne olur bunu söylerseniz? Bir 

tarihi gerçeği söylemiş olursunuz. 

Macarların içinde iki yüz bin nüfuslu Kun denilen bir halk var. 
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Macarlar onlara Kun diyor ama onlar artık Macar. Fakat o Macarlardan 

birisi Kongur İstvan Mandoki, Türkiye’deki Türkologlarla dostluklar 

kuran bir insan idi. Bu şahsın babası demiş ki: “Oğlum, biz aslında 

Türk’üz. Senin deden de bilirdi Türkçeyi fakat artık biz unuttuk.” 

“Unuttuk” diye boynunu büktüğün an milliyet gitmiştir. Geri gelmesi 

imkânsız değildir ama yolu, dili diriltmekten geçer. Dili diriltirseniz geri 

gelir. Bu şahıs dili diriltti. Türkçe öğrendi ve Türkçenin değişik 

lehçelerini de öğrendi; Müslüman oldu. Bu arada iyi Türk olmak için ne 

gerekiyorsa yaptı. Daha da kanını tazelemek, temizlemek için de Aişa 

adında bir Kazak kızı aldı ve eşi hamileyken kendisi Kumuk Türkleri 

arasında araştırma yaparken Hakk’ın rahmetine kavuştu. Onun bir 

vasiyeti vardı: “Ben ölürsem, Tanrı Dağları’nın eteklerine gömün beni” 

diye. Onu Almatı’da Tanrı Dağları’nın eteklerinde çok güzel bir 

mezarlığa gömdüler. Bugün Mandoki’nin açtığı yoldan binlerce Kıpçak, 

Türklük yoluna dönmüştür. Yol ne? Yol, dildir. Millî kimlik ile dil 

arasındaki ilişkiyi anlatmak için bu kadar örnek kanımca yeterlidir. 

Sayın Orhan Bey’in bahsettiği muazzam bir örnek daha var. 

Selçuklular Dönemi isimlere bakınız: Selçuk, Dukak oğlu Selçuk, sonra 

Tuğrul, Çağrı, Alparslan. Bu devleti kuranlar bunlar ama devletin bir 

ortağı daha var: Başbakan Nizamülmülk. Nizam ve Selçukluların 

hüküm sürdüğü coğrafyanın halkının da önemli bir kısmı Fars’tır. 

Başbakanın kurduğu ilk üniversitenin dili Farsça’dır. Alparslan ve oğlu 

Melikşah buna razı olmuşlardır. Hatta bazı araştırmacılar ‘kudretli bir 

edebiyat dili olan Farsçayı Türklerin bilim dili haline getirdiğini’ 

söylerler. O edebiyat dili, Samanîler zamanında Firdevsi’ye 

“Şehname”yi yazdırmıştır. Edebiyat dili olarak Farsçanın kudretinden 

hiç kuşkumuz yok ama Türkçenin edebiyat dili hakkında en küçük 

kuşkusu olanlar, Orhun Kitabeleri’ni dikkatle okusunlar. Orhun 

Kitabeleri’nde dilin neyi eksik? Hadi, onda eksiklik buluyorsan 

“Kutagdu Bilig”i okudun mu? Kutagdu Bilig’in dili, yabancı söz oranı 

son derece düşük olan bir Türkçe’dir. En derin meseleler, ayrıntısıyla 

anlatılmıştır o dil ile. Ne oldu ki sen kendi dilini beğenmedin de başka 

bir dili seçtin? Tabi, seçtiğin dil Farsça olunca, eğittiğin aydınların dili de 

Farsça oldu. Mesela, dönemin şairi, övünç kaynağımız, milletimizin 

iftihar kaynağı Mevlana’nın bir tek Türkçe şiirini bilmiyoruz. Bütün 

eserleri Farsça’dır.  
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Gelelim Anadolu Selçuklularına. Alparslan’ın, Kılıçarslan’ın 

çocukları kendi çocuklarına ad koymak için Firdevsi’nin “Şehname”sini 

açtılar. Orada gördükleri isimleri çocuklarına koydular. Sanmayın ki 

Müslümanlık gayretiyle; hayır! Ne Keyhüsrev Müslüman’dır, ne 

Keykubat Müslüman’dır. Bunlar Farsların Müslüman olmadan önceki 

kahramanlarıdır ve “Key” sözü de “Alp” sözünün karşılığıdır. Yani dil, 

bilinci etkiliyor; bilinç, kimliği oluşturuyor.  

Bakın, yüzyıl boyunca Türkçe ile ilgili bir edebi eser 

göremezsiniz. Türkçenin böyle karanlık bir dönemi vardır. Genceli 

Nizami olarak övündüğümüz şairin bile Türkçe şiiri yoktur. Geçenlerde, 

Azerbaycanlı dostlarımla konuşuyoruz, heyecanlı bir milletvekili dedi 

ki: “Bu İranlılar Nizami’yi bile Fars yapıyorlar, kendilerine yapıyorlar.” 

“Kimindir?” diye sordum. “Bizimdir” diye cevap verdi. “Bizimdir ama 

Türkçe şiiri var mı?” dedim. “Var tabi” dedi. Bende gördüğü Türkçe 

şiirlerin tercüme olduğunu söyledim. 

Böyle bir dönemde Hoca Ahmet Yesevi diye bir zat ortaya çıktı. 

Türkistan’da XII’nci yüzyılda Türkçe söyledi ve Türkçeyi diriltti. Ona 

“Türkçe söylüyor” diye itiraz edenlere şöyle dedi:  

“Sevmiyor bilginler, sizin Türkçe dilini 

Bilgelerden işitsen açar dili 

Ayıdatiz anlamı Türkçe olsun  

Anlamını bilenler  

Başı eğip dinlerler  

Biz ki kul Hoca Ahmet atana rahmet 

Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi.”  

Çünkü o dönemde Türkçe söylemek bilginlerin işi değildi. Aşıkpaşazade 

“Garipname”sini neden Türkçe yazdığını, o dönemde Türkçenin 

konumunu anlatarak açıklamıştır. Bugün Hoca Ahmet Yesevi ve 
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öğrencileri sayesinde milyonlarca insan Türkçe konuşmaktadır. 

Şimdi dostlarım, insanlar bizim dilimizi konuşuyor dediğimizde 

televizyonlarınızı açıyorsunuz, Kazakça konuşmaya rastlıyorsunuz ve 

canınız sıkılıyor, hiçbir şey anlamadığınızı söylüyorsunuz. Bundan 

ötürü canınız sıkılmasın. Türkçemiz aynıdır. Normalde Türkiye’deki 

ağızları bile anlayamayabilirsiniz. Bu ayrı dile ayrı millet oluşumuzdan 

kaynaklanmamaktadır. Sebebi bizim İstanbul Türkçesi’ni kabul 

etmemizdir. 

Almatı’da katıldığım bilimsel bir toplantıda Kırgız ve Kazakların 

ayrı dillere sahip iki ayrı milletten olduğunu iddia eden Çinli Profesörle 

aramda şöyle bir konuşma geçti:  

-Hocam, Kırgızlarla Kazaklar ayrı millettir, değil mi? 

-Evet, dedi. 

-Peki, kullandıkları dillerle yüzde kaç anlaşırlar?, diye sordum. 

-%80-%90 anlaşırlar, dedi. 

-Peki, dedim. Sonra hocam bir şey merak ediyorum. Sizin Çin’de 

nüfus ne kadar? 

-1200 milyon, dedi. 

-Bunun ne kadarı temiz, sade, katışıksız Çin milletidir? dedim. 

-1100 milyon, dedi. Kalan 100 milyon diğer milletlere mensup, 

dedi. 

-Peki, sizin Çin’de kuzeyli bir Çinli ile güneyli bir Çinli öz 

Çinceleri ile konuşsalar birbirlerini yüzde kaç anlarlar?, dedim. 

-Sıfır, dedi. 

-İkisi de Çin milletine mensuptur, öyle mi? diye sordum. 
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-Bir millettir, dedi. 

-Hocam, bu nasıl oluyor, bizimkiler %80 anlaşıyorlar ayrı millet 

oluyorlar da sizinkiler sıfır anlaşıyor da aynı millet oluyorlar, diye 

söylediğimde nasıl bir tuzağa düştüğünü anladı. Çünkü o sırada herkes 

bizi dinliyordu. 

Bugün yedi cumhuriyetimiz var. Yedi cumhuriyet, tarihin, tarihin 

getirdiği gelişmelerin bize bir lütfudür. Bunun bilincinde olmalıyız. 

KKTC’den vazgeçmek Türk Devletler Birliği’nden vazgeçmek anlamına 

gelir. Kazak ve Kırgızların bana söylediği bir sözü tekrar etmek 

istiyorum: “Eğer siz KKTC’yi yaşatamazsanız, buralarda arbroyunuz 

(şeref, onur, haysiyet) kalmaz. Dolayısıyla ne yapın yapın KKTC’yi 

koruyun. Ondan vazgeçmeyin.” Yedi devletimiz var. Atatürk’ün 

söylediği gerçek oldu. Rusya Federasyonu içinde de Federe Türk 

Devletleri var. Bu devletlerden dördü Sibirya’da: Saha Sire, Altay, Hakas, 

Tıva; üçü İdil-Ural’da: Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan; yedi devlet 

de Kafkasya’da var. Onlara da iyi bakmalıyız. Buradakiler Türk ve Türkî 

kardeşlerimizdir. Bütün bunlara bakarken Atatürk’ün yolundan hiç 

sapmamalıyız. Amaç asla Pan-Türkizm değildir ama yedi devlet 

Allah’ın bize bir hediyesidir, tarihin bize bağışıdır. Bunlarla siyasi birlik 

kurmak hiç kimseyi rahatsız etmemelidir.  

Bunun dışında başka ülkelerde bulunan Türklerle bizim ilgimiz 

ve ilişkimiz dil planında, kardeşlik planında, insani ilişki planında 

olmalıdır. Amacımız, tekrar söylüyorum, bütün dünya Türkleri’ni tek 

bayrak altında toplamak değildir. 

Söylenecek çok söz var ama zaman yok. Başladığım konuşmayı 

şöyle bitireyim: Bakınız, bu, Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar adlı eser; her 

evde bundan mutlaka olmalı; 24 ciltlik bir eserdir. Bu eserde tespit 

edilene göre Atatürk 3997 kitap okumuştur. Bence daha fazladır. 3997’yi 

insan ömrüne bölün, Atatürk’ün haftada kaç kitap okuduğunu 

bulursunuz. Atatürk okumuş da ne okumuş? Atatürk’ün Türkçe ile ilgisi 

ne? Yakut Türkçesi Sözlüğünü baştan sona kadar okumuş devlet 

başkanından söz ediyoruz. Tatar Türkçesi Sözlüğü, Kazak, Kırgız 

Türkçesi Sözlüklerini, Türkiye Türkçesi Sözlüğü’nü A’dan başlayıp Z’ye 
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kadar okuyan bir Atatürk’ten bahsediyoruz. Atatürk olmak kolay iş 

değil. 

Türk Dünyası diline sahip çıkıyor, diller birbirine yakınlaşacak. 

Türk Dünyasının diline sahip çıkması konusunu bir şiirle bitirmek 

istiyorum. Azerbaycanlı büyük şair Halil Rıza, Sovyet Dönemi’nde 

Türkçeye karşı yapılan saldırılara direnişi ifade eden bu şiiri yazdı. Bu 

şiir, 1962 yılında Azerbaycan İncesanat Mecmuası’nda yayımlandı ve o 

günden bugüne ben okuyorum. 

Kazaklar diyor ki: “Ana sütü boy östürür; ana dili hoy östürür.” 

Yani ana sütü boyu büyültür, ana dili fikri büyültür. Kendi dilinden 

başka dilde eğitim yapanlar, buna meraklılar, bu yolu açanlar gelecekle 

ilgili büyük hayaller kurmasınlar. Bir ülke ancak anaokulundan 

üniversite son sınıfa kadar sadece kendi diliyle eğitim yapıyorsa o 

ülkenin geleceği vardır. Ötekisi sapmadır; Selçuklunun yaptığını 

yapmadır. 

Laylay dedim yatasan, 

Kızıl güle batasan 

Kızıl gülün içinde 

Şirin yuxu batasan 

Böyle deyip benim anam 

Irgaladı beşiğimi 

Anamla bir holay da 

Çekti benim keşliğimi 

Benim uşak lugatımda 

Sevgi sözi yokken hele 

Sevgi bana dilimi men 
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Anamın her kelimesiyle 

Yıllar geçti yaşa doldum 

Anladım ki benim dilim 

Yüreğimden çıkmaz menim 

Doğransam da dilim dilim 

Şarkın sanat bayrağıdır 

Fuzuli’nin gazelleri 

Bin dünyaya değişmerem 

Sabir’in bir satrını men 

Onda gördüm öz dilimin 

Şeklini men, methini men 

Kalbim hayat çeşmesidir 

Sevinç yağır, ahd dağıtır 

Benim dilim göygölümdür 

Benim dilim şahdahımdır 

Kim ki sevmir öz dilini 

İtsin benim gözlerimden ilim ilim 

Azerbaycan toprağının 

Güneşidir benim dilim. 

 Saygılar sunarım.   
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BİRİNCİ OTURUM SORU CEVAP BÖLÜMÜ 

 

Soru 1: 

Yrd. Doç. Dr. Halil ŞİMŞEK: Sorum Osman Hocama 

olacak, ama hocama sorumu yöneltmeden önce kısa bir giriş 

yapmak istiyorum. Büyük önderimiz cumhuriyeti kurarken üç 

temelin üzerine dayandırdı. Tam bağımsız, millet egemenliğine 

dayalı millî bir devlet olacak, devletin millîliği, benimsediği 

değerler ve kurumlarla var olacak, benimsediği değerler ve 

kurumlar millî olacak. Millîlik kavramı dil ile özdeşleşen bir ifade 

tarzı. Sorum şu: Türkçemizi inandığımız İslam dininin 

baskısından nasıl koruyacağız? Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok 

yerinde çocuklarımıza dinimizin gerektirdiği dili öğretmek adına, 

Türkçemizi küçük çocuklarımıza öğretmekten vazgeçen sistemi 

nasıl tashih edeceğiz? 

İkinci bir husus, bildiğiniz gibi Kâşgarlı Mahmut 1072-1077 

yıllarında Bağdat’ta, Türkçenin en güzel grameri ve dilbilgisi 

kitabı olan Divan-ı Lügat-it Türk’ü, Arapların Türkçeyi öğrenmesi 

için Arapça olarak yazmıştır ve Halife’ye sunmuştur. Bu kıymetli 

belgede Peygamberimizin bir hadisi olduğunu ifade eder: 

“Türkçeyi öğreniniz çünkü gelecekte onlar için uzun bir 

egemenlik vardır.” Dinimizin kurucusu bile Türkçenin 

öğrenilmesini, ki bu doğru bir hadis ise, tavsiye ettiğine göre 

Türkiye Cumhuriyeti nesline nasıl oluyor da Arapçayı öğreteceğiz 

diye uğraşı veriyoruz ve benimsediğimiz değerler ve kurumları bu 

kadar yozlaştırmaya gayret ediyoruz?  

Prof.Dr.Osman Fikri SERTKAYA: Sorunuza teşekkür 

ediyorum. Bir anekdot ile başlayayım. Eylül 1995’te, Sayın 

Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ile birlikte Göktürk 
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Yazıtları Projesi’ni başlatmak için Moğolistan’a gittik. Kendisi beni 

orada imtihan etti. Tonyukuk yazıtını okumamı istedi, okudum. 

Türk kelimesinin nerede olduğunu sordu, gösterdim. “İlk defa 

burada mı geçiyor?” dedi, “Evet, Sayın Cumhurbaşkanım” dedim. 

Bir kelime daha sordu; Göktürk harfleriyle yazılmış “şantung” 

kelimesi. “Bu nedir?” dedi. “Bu Çince bir kelimedir” dedim. 

“Nasıl olur, şan, Çincede dağ demektir; dong, doğu demek, dağın 

doğusu, dağların doğusu demektir. Ecdat Çince kelimeyi Göktürk 

harfleriyle yazmış.” Şimdi benim ihtisas saham, Türklerin 

kullanmış olduğu bütün yazıları okumak. Türkoloji 

formasyonumdan önce, yazı uzmanı olduğumu söyleyeyim. 

Bütün alfabeleri okuyorum. Uygurların eserleri içerisinde Çince, 

Tibetçe, Hintçe yazı varsa onu okumak kolaydır, ama yabancı 

dillerden kelimeler Uygur harfleriyle yazılmışsa  

-ben Sinoloji tahsili de yaptım- anlamamız mümkün değil. Çinli 

dahi anlayamıyor. İkincisi, bulunulan coğrafyadaki halkla beraber 

yaşıyorsanız, onların kelimeleri size gelecektir, sizin kelimeleriniz 

de onlara gidecektir. Bundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Uygurlar 

Budizm’i kabul ettikleri zaman yeni bir din geldi. O dini 

anlayamadılar, çünkü terimler Hint kaynaklıydı. Bütün kelimeleri 

tercüme ettiler. Türkler hiçbir zaman İslamiyet’i Araplardan 

öğrenmediler, Acemlerden öğrendiler. O nedenle, “salahat” yerine 

“namaz” kelimesi girdi. On bir aydan sonra yapılan perhizin adı 

Farsçada “ruçek” idi. Dolayısıyla Türk’ün dilinde “r” harfi ile 

kelime başlamadığı için, Oğuz onu “o” harfi ile Türkçeleştirdi ve 

“oruçek” dedi. Ama Farsçadaki “ruçek”, “ruze” olduğu zaman, 

Türk’ün dilindeki “oruçek” de “oruç” oldu. Bu nedenle dağdaki 

Türkmen “oruç” der, yazı dilini kullanan “ruze” derdi. Dile, dini 

terimler girer, kültür terimleri girer. Mısır’da on iki bin kelimemiz 

var. Biz onlardan beş kelime almışız, on iki kelime vermişiz. 

Bunun din ile ilgisi yok, her din kendi kelimelerini Türkçeye 

beraberinde getiriyor. Ama burada esas olan Türkçenin cümle 

yapısıdır. Eğer siz cümlenizin yapısını bozarsanız dil gider. O 
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dilden kelime fethederseniz, dil gitmez. Bakın Yunus Emre’nin 

diline, anlamadığınız bir cümle var mı? Aşık Paşa’nın 

“Garibnâme”sini ben baştan sona kadar okudum. On tane 

anlamadığım kelime çıkmadı, dili sade. Nedîm’i okuyun, Fuzûlî’yi 

okuyun: 

“Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı?  

Felekler yandı âhımdan, murâdım şem’i yanmaz mı?” 

İki kelime hatırlayacaksınız: “Felek”, gökyüzü demek; 

“şem” de mum demek. Şamdanda kullanıyorsunuz da, şiirde 

geçtiği zaman neden öğrenmiyorsunuz?  

“Eyvâh! O üç çifte kayık aldı karârım.  

Şarkı okuyup geçti bir âfet var içinde.”  

Bu beyitte anlamadığınız var mı? 17.yy.ın Türkçesi. Ama 

Osmanlıcaya sataşanlar, Osmanlıcanın kötü dil olduğunu 

söyleyenler, ecdadımıza iftira edenler, daima Hamse-i Veysi ve 

Nergisî’yi açıyorlar. Onu Arap da anlamıyor. Ben size başka iki 

kişi söyleyeyim: Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremî. 

Divanlarında bir tane Arapça ya da Farsça kelime kullanmadılar. 

Bana göre Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi de uç, Veysi ve 

Nergisî de uç. Şimdi ben size burada açıkça bir şey söyleyeyim. 

Ben Türkoloji’ye başladığım zaman Hocam Muharrem Ergin dedi 

ki: “Ya Osmanlı Türkçesini on beş günde öğrenirsin; ya başka 

bölüme gidersin.” Biz iki derste öğrendik. Bu salonda bulunan 

bütün gençlere ben dört saat ders vereyim. 1970-77 yılları arasında 

İstanbul Üniversitesinde Osmanlı Türkçesi öğrettim. Hem Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümünde, hem de Sanat Tarihi Bölümünde 

kitabeleri okusunlar diye. Bakın dört saat ders vereyim, dört saat 

sonra bu salonda o dersleri iyi dinleyen, hazmeden herkes benim 

kadar metin okuyabilir. Niye, Arapça-Farsça, bunu bir tarafa 
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bırakalım, Fransızca, İngilizce, Almanca öğreniyoruz? İngilizce 

kitabının üstünde ‘dokuz yüz kelime’ diyor. Dokuz yüz kelimeyi 

öğrenirsen, günlük İngilizce konuşabilirsin. Ben iki yüz elli kelime 

öğreteceğim size. Ecdadımın kullandığı, seçtiğim iki yüz elli 

kelime. Onunla Osmanlı dilinin, yani Türkçenin tamamını 

öğreneceksiniz. Şimdi burada soruyla ilgili olarak sentaks (cümle 

yapısı) mühimdir. Sentaksı, ecdat muhafaza etmiştir. Divan-ı 

Lügat-it Türk’ün nasıl yazıldığını şimdi bu kadar kısa zamanda 

söyleyemem, ama başka bir şey söyleyeyim. Geçen yıl Kaşgar’a ve 

Pekin’e gittik. Benim bildirim şuydu: Divan-ı Lügat-it Türk’ün 

içindeki her kelime Türkçe midir? Divan-ı Lügat-it Türk’te, sizlerin 

Türkçe olarak gördüğünüz iki yüz altmış sekiz kelimenin, komşu 

kavimlerin kelimeleri olduğunu ispat ettim, listeledim. Kaşgarlı 

Mahmut, canlı Türkçenin lügatini yaptı, öz Türkçenin lügatini 

yapmadı. Zaten ‘öz Türkçe’ diye bir Türkçe olamaz. Bir dilin 

kendisi olur, özü olmaz. Öz Fransızca, öz İngilizce, öz Almanca mı 

var? Biz Türkçeci olacağız; öz Türkçeci olmayacağız. Türkçeci 

olacağız, dilimizi yabancı dillerden sadeleştireceğiz, arı hale 

getireceğiz. Ama öz Türkçe adı altında eki kökü belli olmayan bir 

suni ikinci Osmanlıca da yaratmayacağız. Eğer öyle olursa sizin 

anlamadığınız Osmanlıcayı öz Türkçe adında ortaya 

koyduğunuzda yeni suni bir dil, bir “Esperanto” (milletler arası, 

tarafsız dil) ortaya çıkar, gençlerimiz yine anlamaz. Onun için 

terim mühimdir. Biz üniversitede Türkçeciyiz, öz Türkçeci değiliz. 

Arada küçük bir fark vardır.  

Soru 2:  

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK (İstanbul Kültür 

Üniversitesi): Bence bu temel dilbilimsel konulardan başka, 

güncel olarak Türkiye’nin bilim ve konuşma dili olarak içinde 

bulunduğu sorunlarla ilgili iki temel konu var. Bunlardan bir 

tanesi, ki bu akımın ben giderek son zamanlarda yavaşladığını da 

düşünüyorum, üniversitelerimizde İngilizce öğrenmenin önemi 
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bundan 15-20 yıl öncesinden başlayarak zamanımıza kadar geldi. 

İngilizce öğrenmek neredeyse temel mesleki bilgilerin de ötesine 

geçti. Ama bu arada çocuklarımız Türkçe dil yeteneklerini de 

köreltmek durumunda kaldılar. Bu bilimsel bir gerçektir. Şimdi iki 

tane konu var. Bir tanesi, bilimsel olarak dilin gelişmesi için 

yapılması gerekenler üstüne Türk Dil Kurumunun, Türk Dil 

Derneğinin, TÜBA’nın vs, birtakım çalışmaları olduğunu 

biliyoruz. Bunların yeterliliği hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? 

Bu son derece önemlidir. Çünkü dilde bazı terimler ilk çıktığı 

andan itibaren Türkçeleştirilemezse, o dilde dolanıma girdiğinde, 

biz bunun etkilerini görüyoruz. İkinci konu da, kitle iletişim 

araçlarına karşı bilinçli bir dili koruma, Türkçeyi özenle kavrama, 

özellikle genç kuşaklara benimsetme. Dil yeteneğini geliştirme 

konusundaki çabalarda ben bir öğretim üyesi olarak kırk yılı aşkın 

süredir, yetersizlik görüyorum. Bu konuda da ne 

düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. 

Prof.Dr.Şükrü Halûk AKALIN: Teşekkür ederim Sayın 

Özok. Ancak hemen şunu belirteyim, bu sözünü ettiğiniz iki konu 

öğleden sonraki oturumda zaten ele alınacaktır. Yabancı dille 

öğretim, yabancı dil öğretimi sorunu ki buna ben de konuşmamda 

değineceğim, kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı, 

gençlerin bunlardan etkilenmesi öğleden sonraki oturumda ele 

alınacak konular ve orada önce bizler sunum yapacağız sonra yine 

sorularınızı ve eleştirilerinizi dinleyeceğiz.  

Soru 3: 

Yrd.Doç.Dr.Şamil ÜNSAL: Ben özellikle millî birliğin 

oluşmasında ve korunmasında dilin önemi üzerinde bir soru 

sormak istiyorum. Millî sınırlar içinde iki dillilik nasıl bir sonuç 

getirebilir? Özellikle Toparlı Hocamın cevaplamasını istiyorum; 

teşekkür ederim. 
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Prof.Dr.Recep TOPARLI: Ben öncelikle millî birliğin 

oluşmasında Türkçenin önemini anlatıyorum. Yani biz Türkçeye 

sahip çıktığımız müddetçe, Türkçenin güzelliğiyle, zenginliğiyle 

donandığımız müddetçe, millî birliğimizin kesinlikle sağlanacağı 

hususunda görüşlerimi yinelemek istiyorum. İki dillilik 

konusunda da, iki dillilikle millî birliğin sağlanamayacağını 

vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim.  

Soru 4: 

Tuğamiral Mustafa İPTEŞ: Ben Sayın Orhan Karaveli’ye 

sorumu yöneltmek istiyorum. Atatürk’ün Türk diline verdiği 

önemi ana hatlarıyla belirttiler. Kısaca din ve inanç konusundaki 

anlama, algılama ve bilinçli bir şekilde bu konuya yaklaşma 

konusuna da ezan örneğini vererek değindiler. Bunun yanı sıra, 

Atatürk, Kuran’ın Türkçeleştirilmesi konusuna da çok önem 

vermiş ve bu konuda çalışmalar yapmış, yaptırmıştır. İlaveten, o 

dönemde, Soyadı Kanunu’nun kabulünden sonra, ailelerin soyadı 

alması kapsamında Türkçe kelimelere ağırlık verilmesi, bu 

konuda listeler hazırlanması ve genelde de gördüğümüz üzere, 

ağırlıklı olarak Türkçe soyadlarına sahip olunması konusunda 

değerlendirmelerini almak istiyorum; teşekkür ederim. 

Orhan KARAVELİ: Efendim, zatıâlinizin sorusuna 

geçmeden önce, Sayın Zeybek egemenlik konusundan söz 

ederken ‘ege’nin ‘sahip’ anlamına geldiğini de söyledi, ben kendi 

ailemizdeki bir yaşantıyı belirtmek istiyorum. Babam eski bir 

Kuvvacıdır. Atatürk’ün çok güvendiği bir insan olarak yaşamıştır. 

Bizim soyadımız Karaveli’ydi, yani “Karavelizade” anlamında. 

Fakat babam her şeyiyle Atatürk’e gönülden bağlı olduğu için ‘o 

ne yaparsa her şey doğrudur’ düşüncesiyle hareket etmiştir. Bir 

ara, 1940’lı yıllarda, “talebe velisi” yerine “talebe egesi” kullanıldı. 

Sayın Zeybek belki anımsayacaklardır. Babam da geldi dedi ki, 

“Biz soyadımızı değiştiriyoruz. Karaveli’yi kaldırıyoruz, yerine 
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Karaege yapacağız. Hakikaten biz bunu gittik, değiştirdik ve uzun 

yıllar, bazı öğrenci arkadaşlarım beni Galatasaray Üniversitesinde 

“Karaege” diye bildiler. Hakikaten talebe egesi, talebe velisi 

demektir. Hâlbuki oradaki ‘veli’nin anlamıyla ‘ege’nin anlamı aynı 

değildi gerçekten. Bu ‘ege’ kelimesi bu yolda da kullanıldı, Sayın 

Zeybek’in konuşmasına bir ek olarak bunu da söylemek istedim.  

Atatürk yurttaşlarının her şeyi doğru olarak algılamasını ve 

anlamasını istemiştir. Kuran, biliyorsunuz, dünyada en çok satılan 

ve ne yazık ki en az okunan, anlaşılan kitaptır. Anadolu’da her 

evde duvarda asılı bir Kuran vardır; çocuk doğduğunda doğum 

tarihi yazılır ama hiç kimse o Kuran’ı okumaz, çünkü okuyamaz. 

Çünkü eski harfleri bilenler bile okuyamazlar, zaten Kuran 

Arapçadır. Kuran’la ilgili çok önemli bir husus da şudur: Matbaayı 

Türkiye’ye İbrahim Müteferrika’nın getirdiği konusunda da ciddi 

tartışmalar vardır ve İstanbul’un fethinden sonra da Kur-an’ı 

Kerim basmamak kayıt ve şartıyla eski ahit ve yeni ahit Türkiye’de 

basılmıştır. İstanbul’da, özellikle Galata taraflarında, matbaalarda 

basılmıştır. Burada padişahların gerekçesi, Kuran çevrilirse veya 

matbaada basılırsa, hattatların işsiz kalacağı düşüncesidir. Bu 

böyle değildir aslında. Kuran’ın anlaşılmasını Osmanlı Devleti 

hiçbir zaman istememiştir. Kuran okunsun, mukaddes bir kitap 

olarak bilinsin -ki öyledir de- ama anlaşılmasın. Atatürk bunu çok 

iyi bildiği için Kuran’ın anlaşılmasını istemiştir. Toplumun dinini 

bilmesini istemiştir. Bundan daha normal ne olabilir ki? 

Türkiye’de Kuran’ın çok çok güzel sözleri olduğu söylenir, ama bu 

sözlerin ne olduğunu sorduğunuzda hemen hiç kimse cevap 

veremez. Özellikle imamlar, İstanbul imamına bile sorsanız, size 

bu konuda bir cevap veremeyecektir. Çünkü Kuran’ı okumamış 

olması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla Atatürk, Kuran’ın 

Türkçeye çevrilmesi konusunu Mehmet Akif’ten rica etmiştir. 

Fakat Mehmet Akif, hepimizin bildiği nedenlerle ya çevirmemiştir 

veya çevirdiği Kuran’ın Mısır’da kaybolduğunu ileri sürmüştür. 

Benim düşüncem, Atatürk’ün, Türk halkına Kuran’ı okuyup 
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anlama olanağını sağladığı için çok çok büyük hizmette 

bulunduğudur. Kuran’ı okuyup anlamalıyız. Kuran sadece bir din 

kitabı değil aynı zamanda bir idare kitabıdır. Orada birçok bilgiler 

vardır, ama nedense Türk toplumunun bunları bilmesi 

istenmemiştir. Bilinerek veya bilinmeyerek, kasten veya kasten 

olmaksızın bu şekilde hareket edilmiştir. Kuran’ın, ben bu 

vesileyle, lütfedip sorduğunuz sorudan da yararlanarak, herkesin 

Türkçesini alıp okumasını tavsiye ediyorum naçizane. Hepimiz 

“Müslüman’ız elhamdülillah” diyoruz ama dinimizi tanımıyoruz. 

Dinimizin kurallarını bilmiyoruz ve dinimizin bugüne uygun olup 

olmayan konularında akıl yormayı, fikir yürütmeyi de adeta böyle 

bir tabu olarak kabul ediyoruz. Kuran da bütün kitaplar gibi 

okunmaya değer, yararlanılmaya değer bir kitaptır ve Türk milleti 

iki kitabı muhakkak okumalıdır. Kur-an’ı Kerim’i ve Nutuk’u. 

Atatürk’ü anlayabilmek, cumhuriyetin nasıl güçlüklerle 

kurulduğunu ve nasıl bugün böyle kolaylıkla harcanabilecek hale 

geldiğini bazı kimselerin kafasında tanımak bakımından Nutuk’u 

da okumak lazım. Çok güzel bir Osmanlıcayla yazılmıştır. 

Gerçekten de, Atatürk, bir edip gibi yazmıştır Nutuk’u. Nutuk’u 

Osmanlıca okuyup da anlayamayanlara, Sayın Hocam dört saatte 

Osmanlıca öğretiyormuş. Çok çok müthiş bir şeydir bu. 

Kendilerinden yararlanarak ya dört saatte okuyup öğrensinler, 

Osmanlıcasını okusunlar veya Türkçe çok iyi çeviriler vardır: Hıfzı 

Veldet, Veli Dedeoğlu ve diğerleri gibi. Kuran’ın yanı sıra, 

Nutuk’u da okusunlar ve anlasınlar diye düşünüyorum, teşekkür 

ederim.  

Soru 5: 

Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum sunumları için. Şu an 

çok mutluyum. Türkçeyi tartışmak, Türkçe üzerine düşünmek 

benim için de çok önemli. Ulu önder Atatürk, ne mutlu ki 

Türkçeyi Türklere emanet etti. Tüm dillerin olduğu gibi Türkçenin 

de yaşayan bir olgu olduğunu düşündüğümüz zaman, Atatürk, 
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Türklerin de yaratıcılığına ve çalışkanlığına güvenmiş olacak ki, 

Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuyla beraber Türklere dilini 

emanet etti. Şimdi öncelikle Sertkaya Hocamın o dört saatlik 

dersine ben talibim. Hocam, bunu bir taahhüt olarak kabul 

ediyorum, çünkü ben dedemin mektuplarını okuyamıyorum. 

Benim bir Türkolog bulmam, Osmanlıcayı iyi bilen birini bulmam 

lazım, rahmetli dedemin mektuplarını, not defterlerini okumak 

için. Dolayısıyla bu konunun çözülmesi gerektiğine inanıyorum. 

Öğrenmek istediğim bir diğer husus, Osmanlıca ve öz Türkçe 

konusunda sanırım Sertkaya Hocamın görüşleri belki Türkçeye, 

Türk diline, ilmine önem veren diğer hocalarla farklılaşabiliyor. Bu 

öz Türkçe ve Osmanlıcayla olan ilişkimizi nasıl belirleyeceğiz? 

Yaşayan Türkçeyi geliştirirken -örneğin ben Marmara Hukukta 

kitapları ‘mesuliyet’ olarak okudum, ‘sorumluluk’ ve 

‘yükümlülük’ gibi kelimelerden önce o haliyle okudum- mesuliyet 

kelimesini kullanırken kaygı duymalı mıyım? Kendimi 

Türkiye’ye, Türkçeye ihanet eder hissetmeli miyim? Eserlerimde 

de bu kaygıyı yoğun taşımalı mıyım? Yoksa zamana mı bırakmalı 

mıyım? Bu süreç nasıl gerçekleşecek? Bu konuda Sertkaya 

Hocamın görüşlerini merak ediyorum; teşekkür ediyorum.  

Prof.Dr.Osman Fikri SERTKAYA: Atatürk’ün okuduğu 

kitapları ben de inceledim. Kendisi Göktürk yazıtlarını birinci 

dereceden hazmederek okumuş. Kırmızı kalemle, mavi kalemle 

kelimelerin altını çizmiş. “Ne demek istiyor?” demiş ve Bilge 

Kağan’ın Türk Milleti’ne hitabetini son derece iyi hazmetmiş. 

Bunun yansımasını da Nutuk’un sonunda “Ey Türk Gençliği!” 

diye başlayan hitabesinde görüyoruz. Bunu Sayın Zeynep 

Korkmaz, “Bilge Kağan’dan Atatürk’e” diye birkaç yazıyla bize 

anlattı. İkinci olarak, dil devriminin ilk yıllarında, Atatürk, bütün 

dil toplantılarına iştirak etmiştir ve o zaman da Sayın Yrd. 

Doç.imizin söylediği gibi Arapça, Farsça kelimelerin yerine kendi 

kelimelerimizi kullanmaya ‘öz Türkçecilik’ denilmiştir. Sonradan 

öz Türkçe başka bir renk almıştır. Esasında biz buna Türkçecilik 
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diyoruz. Uygurca eserleri, eski Uygurca eserleri Ord. Prof. Dr. 

Reşit Rahmeti Arat’a sormuş. Arat’ın Almanya’da Almanca 

yayımladığı “Sekiz Yükmek”in başında, “Namobut, Namodarm, 

Namosang” kelimeleri var. Atatürk “Bu Namo ne demektir?” diye 

soruyor. “Selam demektir efendim” diyor. Atatürk ertesi gün 

İsmet Paşa’ya telgraf çekiyor, “Namo İsmet.” Gazetelerde 

çıkmıştır. Dolayısıyla hiçbir zaman biz Atatürk’ün niyetinden 

şüphelenmiyoruz. Ancak şunu da kabul edin, on beş milyon genci 

on yılda yaratan beş milyonluk bir ülkenin içerisinde dilci yok, 

diğer dünya dillerini bilen yok. Sadece Abdülkadir İnan, Zeki 

Velidi Togan, Reşit Rahmeti Arat gibi dış Türkler var. Onların 

yardımıyla “Radlof Sözlüğü” başta olmak üzere, Asya 

sözlüklerinden kelimeler derleniyor, ama o kelimelerin Türkçe 

olup olmadığı bilinmiyor. Şimdi “Şahır kelimesi Farsçadır” diyen 

birisi, Taşkent’in adında da var, “Kent kelimesi Türkçedir” diyor, 

“baş şehir”i “başkent” yapıyoruz, ama Kırşehir’i, Eskişehir’i 

yapamıyoruz. Otuz yıl sonra bir gencimiz İngiltere’de okuyor. 

“Kent” kelimesi de Orta Farsçanın Soğutça devresine aitmiş, yani 

başka bir kelimeyle, başka bir Farsça kelimeyle, Farsça kelimeyi 

Türkçeleştiriyoruz. Bu gibi hataları çoğaltmak mümkündür. Yani 

yüzlerce örnek verilebilir. Ama mühim olan, Orhan Bey’in temas 

ettiği, Sayın Zeybek’in temas ettiği, bizim Recebimizin temas ettiği 

konudur. 1900 yılında dilimizde ne kadar yabancı kelime vardı, 

2000 yılında ne kadar kelime var? Biliyor musunuz 1980’e kadar 

Türkçe Sözlük’teki kelime sayısını? 1900 yılında Şemsettin Sami’de 

yirmi altı bin kelime var, Dil Kurumu’nun neşrettiği 1980 tarihli 

Türkçe sözlükte yirmi altı bin kelime var. Peki, yapılan binlerce 

teklif o sözlüğe girdi, diğer kelimelerimiz ne oldu? 1979’da çıkan, 

Rusların neşrettiği, Mustafayef’in yaptığı sözlükte, Tanzimat’tan 

1960’a kadar kırk yedi bin üç yüz kelime var. Kelimelerimizi 

atmakla bir yere varamayız. Fransızca, İngilizce, Almanca 

öğrenirken onların kelimelerini öğreniyorsak, kendi dedelerimizin 

kelimelerini de öğreneceğiz, o yazıyı da öğreneceğiz. Yazı 
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dediğiniz otuz dört tane işaret. Dil öğrenmiyoruz ki, dilimiz yine 

Türkçe, sadece harf öğreniyoruz.  

Orhan KARAVELİ: Efendim, biraz önce burada bir soru 

alındı ve bugün Anadolu’da Türk gençlerinin, Türk çocuklarının 

Arapça öğretilmesine çalışmanın cevabı Sertkaya’dan beklendi, 

ama Sayın Sertkaya o kadar geniş konulara girdi ki, o konuya 

cevap vermedi. Eğer böyle bir cevap lütfederlerse ben de memnun 

olurum, birincisi bu. İkincisi, ben öz Türkçe sözünde ısrarlıyım. 

Öz Fransızca yok doğru, öz İngilizce yok o da doğru, hatta öz 

Almanca da yok, ekleyelim, o da doğru! Ama ne Almanca, ne 

İngilizce, ne de Fransızca, Türkçe gibi asırlar boyu tecavüze 

uğramıştır. Türkçe asırlar boyunca lanetlenmiştir adeta ve ikinci 

sınıf bir dildir. Türk aydınları, Türk yazarları, Türk şairleri, evet 

arada çok güzel beyitler de var, doğru, kendileri haklıdır, ama 

şimdi ben de öyle beyitler söylerim ki, hatta Tevfik Fikret gibi bir 

büyük milliyetçiden, tek sözcüğünü anlamazsınız. Ne yazık ki bu 

büyük şairleri Türk halkı öğrenememiştir, ne yazdıklarını 

anlayamamıştır. Dolayısıyla biz öz Türkçe demeliyiz, Türkçenin 

özü demeliyiz! Türkçeyi yeni yeni aşılarla zenginleştirmeliyiz! Bu 

yapılmalıdır ve bugün farkında olmadan veya olarak binlerce 

kelime kullanmaya başladık zaten. Evet, belki sorumluluk 

kelimesi tuhaf gelebilir, ama sorumluluk demeliyiz. Artık 

“mütekabiliyet” denmiyor, “karşılıklılık” deniyor. Bunlar çok 

güzel yerleşmiştir Türkçeye. Bunları desteklemek lazım, yeni bir 

Türkçe yaratmak lazım, çünkü Türkçe yok edilme noktasına 

gelmişti Cumhuriyet kurulduğunda. Dolayısıyla ben, Sayın 

Sertkaya’ya, tabi anlattıklarını çok yararlanarak dinledim, ama bu 

konuda ısrarlıyım, şunu söylemek istiyorum: Osmanlıcayı tabi ki 

insanların bilmesinde bir zarar yok. Hatta eski harfleri de 

bilmemizde yarar var, bazı şeyleri okuyamıyoruz. Ama 

Osmanlıca, kimse kusura bakmasın, ölmüş bir dildir. Bizim artık 

Türkçemiz var. Vedat Günyol’un dediği ve biraz önce de bir 

konuşmacının söylediği gibi, “Türkçem benim ses bayrağım” 
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demiştir, Kürt kökenli Vedat Günyol. Teşekkür ederim. 

Prof.Dr.Osman Fikri SERTKAYA: İki cümleyle söyleyeyim, 

bu mühim, bakın Almanlar da aynı işi yaptılar. Alman dili de, 

Macar dili de, Fransızca ve Latincenin istilasına uğramıştı. 

“Şimendifer”i attılar, “Eisenbahn” yaptılar. “Televizyon”u attılar, 

“Fernsehen” yaptılar. Yani Latinceyi Almancayla değiştirdiler. 

“Telefon”u attılar, “Fernsprecher” yaptılar. Dolayısıyla onlarda da, 

onların dillerinde de sadeleşme var. Ancak bizde yapılanla, Alman 

ve Macar dillerinde yapılanın arasındaki fark şu: Onlar dil 

kurallarına uygun yaptılar; biz dil kurallarına uygun yapmadık. 

Farsça “zuhur”u aldık, “zorun” yaptık. Farsça “rast”ı aldık, 

“rastlantı” yaptık. “Siyaset”i aldık, “siyasal” yaptık. Dolayısıyla, 

Türk dilinin kurallarına uymayan, zorlama olan iki-üç yüz tane 

kelimeye biz öz Türkçe diyoruz. “Sevmek”ten “sevgi”, 

“etmek”ten, “etki”, “silmek”ten “silgi”… Yunus’un dilidir benim 

Türkçem. Dolayısıyla öz Türkçe, bir terim olarak, kökü ve eki ayrı 

olandır. Bizim Arapça öğretme sevdasına gelince, onu gayet açıkça 

söyleyelim, bu politik bir olaydır. “Kuran öğretme” adı altında 

başka şeyler vardır. Dolayısıyla o benim konuma girmiyor. O, 

politik bir sorudur. Onu gerekirse öğleden sonra Namık Kemal 

Zeybek, iyi bir politikacıdır, daha güzel anlatabilir.  

Prof.Dr.Şükrü Halûk AKALIN: Teşekkür ederiz Sayın Sertkaya. 

Ben de oturum başkanı olarak kısa bir açıklama yapmak istiyorum. İlk 

bölümde konuşan Sayın Karaveli, 12 Eylül döneminin Türk Dil 

Kurumunu kapattığı türünde bir açıklama yaptı. Ona hemen burada, 

kurumun başkanı olarak bir açıklama yapmak gereği duyuyorum. Evet, 

12 Eylül döneminde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın Tahsin 

Şahinkaya’nın bir teklifiyle, konseyde, Türk Dil Kurumu, bir kamu 

kurumu haline getirildi. Ama kurumun o günkü yapısıyla ilgili 

eleştiriler vardı. Bunu açıklıkla söyleyeyim, birkaç örnek de vereceğim 

bu konuda. 1983 yılında yapılan bu yapı değişikliği, bugünkü 

Anayasanın 134. maddesine dayalı olarak çıkarılan 2876 Sayılı Kanunla 

yapıldı. O dönemde, Türk Dil Kurumunun Atatürk’ün kurduğu kurum 
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olmaktan çıktığı konusunda birçok eleştiri vardı. Bakınız, Atatürk’ün 

1932’de kurduğu kurumun başkanı Milli Eğitim Bakanıydı. 1951’e kadar, 

Türk Dil Kurumunun ve Türk Tarih Kurumunun başkanlıklarını 

dönemin Milli Eğitim Bakanları yapmıştı. Cumhurbaşkanı, Kurumun 

kurucu ve koruyucu genel başkanıydı. Dönemin Genelkurmay Başkanı, 

onursal başkandı, Başbakan onursal başkandı. Milli Eğitim Bakanlığı 

bütçesinden de ödenek ayrılıyordu. Böyle bir dernek yapısı 

içerisindeydi. O dönemden sonra 1951 yılında, dönemin Milli Eğitim 

Bakanı Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanının Türk Dil Kurumu başkanı 

olmaması gerektiğini belirtti ve 1951 yılında yapılan kurultayla Türk Dil 

Kurumunun başkanlığını Milli Eğitim Bakanlarının yürütmesine son 

verildi. Şimdi, 1983’e gelindiğinde bu yapı, 1932’de kurulan yapıdan çok 

farklılaşmıştı. Kurumun amacı değiştirilmişti. Atatürk’ün ‘koruyucu 

genel başkan’ sıfatı manevi bir anlam içeriyordu, o kaldırılmıştı. 

Devrimci bir dernek tanımlaması yapılmıştı. Olabilir tabi, bunlar zaman 

içerisinde bir kurumun tüzel kişiliği içerisinde bu tür değişiklikler 

yapılabilir. Ama 1980 yılına gelene kadar, pek çok alanda olduğu gibi, 

dil alanında da tartışmalar yaşanıyordu ve kurumun o günkü yapısı bir 

bilim kurumu olmaktan tamamen uzaklaşmıştı ve Atatürk’ün kurduğu 

kurum olma özelliğini de kaybetmişti. İşte 1982 Anayasasının 134. 

maddesine dayalı olarak çıkarılan kanunda amaç, şu anda Türk Dil 

Kurumunun amacı, 1932 yılında Atatürk’ün Türk Dili Tetkik Cemiyeti 

adıyla kurduğu kurumun amacıyla aynıdır. Atatürk’ün kurucu ve 

koruyucu genel başkan olduğu ifadesi aynen eklenmiştir. Atatürk’ün 1 

Kasım 1936’da TBMM’yi açış konuşması var. Orada, Türk Dil 

Kurumuyla Türk Tarih Kurumunun çalışmalarına sözü getiriyor ve “Bu 

kurumların en kısa süre içerisinde ulusal akademi halini almasını 

dilerim” diye de kendisi belirtiyor. İşte Türk Dil Kurumu, 1983 yılında 

çıkarılan bu kanunla bir bilim akademisi haline dönüştürülmüştür. Türk 

Dil Kurumunun Atatürk’ün kurduğu kurum olduğu konusunda 1993’te 

ve en son da 2006 yılında yargı kararları da vardır. Yüce Türk yargısı da 

bu kurumların, Atatürk’ün kurduğu kurumlar olduğunu tescil etmiştir. 

“Kaziyye-i Muhkeme” haline, yani bu konuda artık herhangi bir dava 

açılamayacak duruma gelmiştir. Saygılarımla arz ediyorum. 
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TÜRKÇENİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU GÜNCEL SORUNLAR 

 

Haluk AKALIN
 

 

Sayın Komutanım, Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, 

hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.  

“Türkçenin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu” konulu 

toplantıda, bu -ulusal bilgi şöleninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir 

onur duyuyorum. Bu toplantıyı düzenlediği için Harp Akademileri 

Komutanlığına, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğüne 

teşekkürlerimi sunarım. Harp Akademileri Komutanlığı ve Enstitü, 

Türkçe ile ilgi düzenlediği bu etkinlikle, millî benliğimizin temeli 

Türkçeye verilen önemin açık bir göstergesini ortaya koymuşlardır. Yüce 

Atatürk’ün “Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve 

zenginliğine kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, alakalı 

                                                 

  Prof. Dr., Türk Dil Kurumu Başkanı. 
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olmasını isteriz.” sözünün gerçekleştiricisi olmuşlardır. Bu bakımdan 

kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.  

Evet, ben de bu oturumda Türkçenin karşı karşıya olduğu güncel 

sorunlara değineceğim. Bu başlık son derece doğrudur. Zaman zaman 

‘Türkçenin sorunları’ diye başlıklar duyuyoruz. Aslında Türkçenin 

hiçbir sorunu yok. Türkçenin, ses yapısı, biçim özellikleri, söz varlığı 

bakımından son derece zengin ve güçlü bir dil olduğunu biliyoruz. 

Sayın Toparlı da bunun çeşitli örneklerini sundu.  

Türkçenin karşı karşıya bulunduğu birtakım güncel sorunlar var. 

Bunlar: Ticari hayatta Türkçe, eğitim ve öğretimde Türkçe ve kitle 

iletişim araçlarında Türkçenin kullanımından dolayı tanık olduğumuz 

sorunlar. Bütün bu konular aslında bugünkü oturumun başlıca konuşma 

konuları. Elbette bu oturumda değerli katılımcılarımız kendi konuları 

açısından Türkçenin karşı karşıya bulunduğu güncel sorunları ele 

alacaklar. Ama ben, konuya genel bir bakış açısıyla, bu oturumda bir 

açılış yapmak istiyorum. Bütün bu sorunların temelinde küresel etkiler 

var. Evet, dünyada pek çok dil, aslında Türkçenin yaşadığı bu sorunları 

yaşıyor. Fransızca bu sorunları yaşıyor, İspanyolca bu sorunları yaşıyor, 

hatta ve hatta İngilizce bu sorunları yaşıyor. İki üç yıl önce bir İngiliz 

dergisinin kapak konusu “Ne Olacak Bu İngilizcenin Hali?” idi. Çünkü 

İspanyolcalaşma var İngilizcede de. İş yeri adlarında giderek 

İspanyolcanın etkisi görülüyor. Kısacası bir küresel etkilenme var bu 

sorunların üzerinde. Ama ülkemizde, sorunun temelinde bir başka şey 

daha var. O da Türkçeye olan duyarsızlık, kayıtsızlık ve başka dillere 

başka kültürlere özenti.  

Ticari hayatta Türkçe çok boyutludur aslında. Türkçenin karşı 

karşıya bulunduğu sorunlarda en başta tabelalar geliyor. Türkçe 

tabelalar adeta hasret kaldığımız örneklerle karşımıza çıkıyor. Öyle 

örneklerle karşılaşıyoruz ki bakınız, bu örnekle başlamamın bir sebebi 

var. Her dilin alfabesindeki her harfin bir ses değeri vardır. Bir harf 

birkaç sese karşılık gelmez. Ama bakınız şurada yarısı gölgede kalmış, 

“Cihan Taş” ondan sonrakini söyleyebilmek için İngilizce bilmek 

gerekiyor, “copy” ondan sonra yine devam diyor “center”. Böyle 

söylüyorlar. Ama alfabemizdeki “c” harfinin tek bir ses değeri var. 
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Burada önce “c” olarak, ondan sonra “k” olarak, ondan sonra da “s” 

olarak karşımıza çıkıyor ki dünyanın hiçbir dilinde böyle bir sorun yok. 

Bu en büyük sorunumuz. İş yeri adlarında sadece böyle yazım 

kurallarını bozan, zorlayan biçimler yok. Aynı zamanda böyle tuhaf iş 

yeri adları da var. Ankara’da orduevinin tam karşısında Sıhhiye’de, 

gidenler varsa “Happy Hamile Club” diye söyleyecek. Bu fotoğrafı 

çeken arkadaşımız özellikle, ‘hamilenin de bari İngilizcesini 

kullansınlar’ diye söylemiş. ‘O zaman kimse anlamaz’ demiş sahibi. 

Ama diğerleri anlaşılıyor demek ki.  

           

Türk alfabesinde olmayan harfler kullanılıyor iş yeri adlarında. 

İşte İstanbul’da bir semt adıdır “Taksim”. İngilizce kökenli bir sözcük 

değildir. Arapçadır, kısım sözünden gelir. Suların taksim edildiği yer 

anlamında iken o yerin adı haline gelmiştir. Ama bir otelle başladı. 

“Texas” eyaletinin adını yazar gibi bir “x” harfiyle yazmak giderek 

yaygınlaştı. Şu anda İstanbul’da böyle birkaç kuruluşun adı var ki bu yer 

adı “x” harfiyle yazılıyor.  

 



  

 

72 

Eskicinin yazılışını biliyoruz. Eskici ama bu bizim eskicimiz 

değil. Bu bambaşka bir kültürün eskicisi. Türkçe sözcükler 

İngilizceleştirilerek yazılıyor. Türk alfabesinde olmayan harfler 

kullanılarak işte “vişne” sözümüz, “efendi” sözümüz İngilizcenin yazım 

kurallarına göre yazılmış. Türk adının yazılışı bile değiştirilirdi. Daha 

nereye varacak bu iş bilemiyoruz. Alfabemizdeki “ü” harfinden adeta 

utanılıyor. Kurum ve kuruluş adları bu adı kullanırken “efendim bu adı 

kullanmak izne tabi, onun için ‘Turk’ yazalım” diyerek, birtakım 

firmalar bu adı, alfabemizdeki harfi kullanmadan Türk adını, bu milletin 

adını yazıyorlar.  

 

Tabi bu manzaraya baktığımızda “burası Türkiye mi?” diye 

sormak gerekiyor. Bu sokak manzarası belki hayali bir manzara ama 

kurumumuzun 90’lı yıllarda çıkardığı bir afişti. Bu gerçeklik bugün de 

devam ediyor. Ticari hayatta yabancılaşma sadece iş yeri adıyla mı 

sınırlı? Hayır. Ürün adlarında da yabancılaşma var. Türkiye’de üretilen, 

Türk sermayesi ile Türk hammaddesi ile üretilen ürünlerin adları bile 

yabancı. İşte peynirden bisküviye kadar “light” mucizesini 

görüyorsunuz. Çorbamız “lunch” şeklinde, böyle bir adlandırma. Bir 

sakız firması çıkarıyor. Ağız kokusunu “delete” eder diye yazıyor. Halk 

bunu anlamaz, o zaman ne yapalım, yani yok eder diye bir açıklama 

yapıyor. Firmanın adı başka, sakızın adı başka.  
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“Hacker” diye yazılıyor. Ek Türkçe olarak getirildiğinde -Türkçe 

eklemeli bir dil çünkü- bu dile, bu sözcüğe ek getirdiğinizde Türkçe 

okunuşa göre değil de, o İngilizce sözcüğü İngiliz yazım kurallarına 

göre yazıp söyleyişi de İngilizcenin söyleyişine esas alarak ekleri 

getiriyoruz. İşte Türk mucizesi denilen şey bu galiba. Öyle adlar var ki 

bunlar marka adları. Türkçe, eklemeli dil olduğu için yaşadığımız 

sorunu özel adların yazılışında da yaşıyoruz. Almanya’nın Başbakanı 

Türkiye’deydi. Radyolar, televizyonların kimisi “Merkel” diye söylüyor, 

kimisi de “Merkıl” diye söylüyor. “Merkel” - “Merkıl” ikili bir söyleyiş 

fakat gazetelere baktığımızda, “Merkel’ın” diye bir yazılış karşımıza 

çıkıyor. Bu özel adların yazılışı ayrı bir sorun. 

 

Burası yurt dışından bir görüntü değil, Türkiye’den, 

Nişantaşı’ndan alınmış görüntü. Türkçenin karşı karşıya kaldığı 

sorunların başında, ticari hayatta Türkçenin kullanımı konusu geliyor. 
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Börekçimiz bile artık “börek center” olmuş yani “börek center” 

diye bir tabela görüyorsunuz. Şöyle bir İngilizce, İngilizcede yok. Böyle 

bir yazılış şekli, dilin böyle bir mantığı yok. “Welcome turist, we spık 

inglish” diye böyle bir cümle İngilizcede olamaz.  

 

 Şimdi tabi devlet kuruluşları, büyük şirketler bunu yapınca 

vatandaş ne yapsın. İşte vatandaş da Titanik’i “Öz Titanik” yaparak 

böyle sandalına isim vermiş. Ama neyse ki “titanic” demiyor. “Bülütütlü 

telefonlar” efendim, “bülütüt”.  
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Vatandaş ne yapsın? 

  

İngilizce bilenler sağ taraftan, Türkçe bilenler sol taraftan çıksın. 

Bu da bir Türk mucizesi. Böyle bir şey olamaz. Yani başka ülkelerde asla 

böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Arabanın arkasına yazmış “November 

Paşalı”. Nedir diye düşünüyorsunuz. “November”ın İngilizcede 

“kasım” adının olduğunu anlayınca da Kasımpaşalı, yani Kasımpaşa 

semti de artık “November Paşa” gibi böyle bir kullanış.  

 

““YENYENİİ”” KASIMPAKASIMPAŞŞALI ! ALI ! 

 

İstinye’den çekilmiş bir fotoğraf var. “Fish var” diye yazmış 

balıkçı. Şimdi bunu Türkçe bilmeyen İngiliz de anlamaz. İngilizce 

bilmeyen Türk de anlamaz. Neden? Şimdi “fish var”. Yarısı Türkçe, 

yarısı İngilizce, ortada bir de balık resmi var. Ama o pek yenecek balığa 

benzemiyor. Adeta bir köpek balığına benziyor. İşte bu manzaraları 

yaşıyoruz.  
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Ticari hayatta Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorun sadece iş 

yeri adı, ürün adı değil. Türkiye’de satılan ürünlerin Türkçe kullanım 

kılavuzu yok. Bakınız bir yazıcının kullanım kılavuzunda on yedi dil 

var. Her dil var ve bu ürün Türkiye’de satılıyor ancak Türkçe kullanım 

kılavuzu yok. Böyle bir şey olamaz diyorsunuz ama Türkiye’de oluyor. 

Öyle örnekler var ki yabancı sözcükleri bu ticari hayatta yazma 

alışkanlığı, kullanma alışkanlığı fıkra gibi olaylarla bizi karşı karşıya 

bırakıyor. “Leasing” sözü var biliyorsunuz. Kiralama demektir. 

“Leasing” kullanılıyor. Bir bankanın leasing servisinden kredi alan bir 

kuruluşa bankadan bir iyilik olsun diye pasta yaptırılıp gönderiliyor. 

Üstüne de o bankanın leasing servisinin adı yazılacak. Telefonla siparişi 

veriyorlar. Fakat pastacı bir türlü anlayamıyor leasingin nasıl yazıldığını. 

O zaman diyorlar ki: “Bak kodluyoruz, kodladığımız gibi yaz.” 

Kodluyorlar; Türkçede şehir adlarıyla kodlanır biliyorsunuz. Pastacı 

yazıyor: “Lüleburgaz, Edirne, Samsun, İstanbul, Niğde, Gaziantep, 

Nizip’ten sevgilerle.”  

İİngilizce bir sngilizce bir sööz Tz Tüürkrkççede nasede nasııl yazl yazııllıır?r?

 

Evet, bütün bunlar neden kaynaklanıyor? Türkçenin ticari 

hayatta böyle bir sorunu var karşı karşıya bulunduğu. Ticari hayatta 

Türkçenin kullanımında yaşadığımız sorunların temelinde yasal boşluk 
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var. İş yerlerine verilecek adların tescil edilmesi gerekiyor. Sorun şu, 

şirket kurulurken şirketin adı Türkçe midir değil midir buna bakılıyor. 

Sanayi Bakanlığı TDK’ye görüş de soruyor, ‘böyle bir şirket kuruluyor, 

bu adının Türkçe olup olmadığı konusunda bilgi veriniz’ diye, biz de 

görüş yazıyoruz. Sermayesi soruluyor, her şeyi soruluyor. Adında tescili 

hem Türkçe açısından hem de bir başka şirket var mı aynı adla, bu 

açıdan. Sorulmayan tek şey var: Bu şirket mağaza açtığında, şubeler 

açtığında tabelaya hangi adı yazılacak? Bu, sorulmuyor. Bu sorulmadığı 

için alışveriş yapıyorsunuz, size bir fiş veriliyorlar, bir fatura veriyorlar. 

Fişle, faturada yazan isimle tabelada yazan isim arasında fark var. 

Tamamen farklı bir isim kullanılıyor. Sorunun çözümü için bu iş 

yerlerinin açılmasında da nasıl şirket ismi tescil ediliyorsa aynı şekilde 

mağaza isminin de tescil edilmesi gerekiyor. Ve satılan her ürünün 

Türkçe kullanım kılavuz olması gerekir.  

Fransa’da 1994 yılında çıkarılan kanunun birinci maddesi, 

“Fransa’da satılacak olan her ürünün kullanım kılavuzu Fransızca 

olacaktır.” Fransa’da, “Fransızca kulanım kılavuz olmayan hiçbir ürün 

satılamaz” diye kanun maddesi var. Ama Türkiye’de maalesef bu 

uygulanmıyor. Türkçe kullanım kılavuzu olmayan ürünlerin 

satılmaması gerekiyor. Yönetmelikte bu hüküm var ama maalesef 

uygulanması mümkün olmuyor. İşte ticari hayatta Türkçenin karşı 

karşıya bulunduğu sorunlar bunlar ana başlıklarıyla. Bunun için yasal 

düzenleme yapılması gerekmektedir. 

Gelelim, eğitim ve öğretimdeki Türkçeye. Ne yazık ki ülkemizde, 

Türkçenin eğitim alanında karşı karşıya bulunduğu bir başka sorun da 

yabancı dille öğretim yapılmasıdır. Akademik yükselmelerde yabancı 

dilde makale, bildiri, kitap yazımı teşvik edilmekte ve daha yüksek puan 

verilmektedir. Üniversitelerde bazı bölümler tamamen yabancı dilde 

öğretim yapmaktadır. Bu konuda pek çok şey yazıldı. Bir şeyi de 

dikkatinize sunmak istiyorum. Yabancı dille öğretim yapan ülkeler 

yansıda gördüğünüz ülkeler. Belki bunlara bir iki ülke daha eklenmiştir 

ama bu ülkelerin özellikleri değişmemiştir. Bunlar daha çok üçüncü 

dünya ülkeleri. Avrupa’dan Bulgaristan, Macaristan var, ama oralarda 

üniversitelerde yabancı dilde öğretim % 0,4 civarında, % 0,5 civarında, 

Türkiye’de 2004 verilerine göre %18 civarında. Neden yanlış? Bu başlı 



  

 

78 

başına bir konuşma konusu ama en yalından ve doğrudan öğretim, o 

ülkenin diliyle olan öğretimdir. Öğretici ile öğrenen arasında yapay bir 

engel bir koymamak gerekiyor. İnsan en kolay kendi diliyle bir konuyu 

öğrenebilir. Her bilim dalında geçerli yabancı dil farklı olabilir. Örneğin 

kimyada Almanca daha geçerli bir dil. Tek bir yabancı dile bağımlı 

kalmak, dünyanın geri kalan kısmına yabancılaşmaktır. Ülkenin bilim 

düzeyinin yükselmesi ancak o ülkenin diliyle mümkün olur. Yabancı dil 

ile yapılan eğitim o ulusun bilim hanesine yazılır ki öğleden önceki 

oturumda değinildi. UNESCO Mevlana yılı ilan etmişti ama Mevlana’yı 

İran şairi olarak tanıtmıştı. Neden? Çünkü şiirlerini Farsça yazıyordu ve 

son yıllarda dilimizde yaşanan yabancılaşmanın kökeninde de yabancı 

dille öğretimin olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu arada, hep ‘yabancı 

dille öğretim’ diyoruz ama bir gerçeği söylemek gerekiyor. Türkiye’de 

yabancı dille öğretim adı altında, aslında İngilizce ile öğretim 

yapılmaktadır. Fransızca ile Almanca ile öğretim yapan üniversitelerin 

sayısı çok düşüktür. Bir üniversite Fransızca bir üniversite de Almanca 

öğretim yapmaktadır. Geri kalan yabancı dille öğretim yapan 

üniversiteler, İngilizce ile öğretim yapıyor. Bu bakımdan öğretimde 

yabancı dil kullanımı, yabancı dille öğretim yapılmasını ‘İngilizce ile 

öğretim’ diye doğru biçimde adlandırmak gerekiyor.  

Bunun dışında son yıllarda ortaya çıkan bir başka talep daha var. 

O da, yerel ve bölgesel dillerde eğitim ve öğretim yapılması. Sabahki 

oturumda da dile getirildi, bu uygulama devletin okullarında yerel 

dillerde, bölgesel dillerde öğretim yapması demek ki bu millî 

bütünlüğün bozulması anlamına gelir. Yine sabahki oturumda soruldu, 

iki dillilik nedir, zarar verir mi? Kişiler iki dilli olabilir, üç dilli de 

olabilir. Bir kişinin bildiği dil, ana dilinden farklı olabilir. 

Dünyada altı bin dokuz yüz on iki dil var, 2005 verilerine göre. 

Birleşmiş Milletlere kayıtlı yüz doksan iki ülke var. Altı bin dokuz yüz 

on ikiyi yüz doksan ikiye böldüğünüzde, bir ülkeye düşen dil sayısı 

belli. Tabi eşit bir dağılım olmuyor elbette. Her ülkede birden fazlada 

dilin konuşulduğu bir gerçek. Kişiler iki dilli olabilir, devlet iki dilli 

olamaz. Devletin okullarında bir başka dille, o ülkenin resmi dili 

dışında, o ülkenin devlet dili dışımda -ki bizim anayasamızda devlet dili 

olarak belirtilmektedir- devlet dili dışında öğretim yapılamaz. Kişilerin 
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kendi dillerini öğrenmesi, öğretmesi bireysel haktır.  

Avrupa Birliği uygulamalarında da bu esastır. Yani kişiler 

devletin dilinden farklı bir dili, ana dil olarak edinmiş olabilir. Onların 

bu dili öğrenmeleri, öğretmeleri, çocuklarına öğretmeleri bireysel 

haklarıdır. Ama bu kurslarda olur, özel kurslarda olur. Bunun dünyada 

çeşitli uygulamaları var. Bunun devlet sistemi içerisinde yer alması, 

doktorun hem ülke dilini bilip hem bir başka dille halka hizmet etmesi, 

öğretmenin bir sınıfta, bir okulda bir ders başka bir dille öbür ders bir 

başka dille öğretmesi millî bütünlüğü bozan bir uygulamadır ve 

dünyada bunun örneği de görülmüştür. Bu ülkeler dağılmaya 

gitmişlerdir maalesef. Bu ayrıntıyı da gözden ırak tutmamak gerekiyor. 

İki dillilik, üç dillilik kişiler içindir. Devletin iki dilli olması söz konusu 

değildir.  

Öğretimde Türkçe için neler yapılması gerekiyor? Resmi ve özel 

bütün öğretim kurumlarında öğretim dili, “Türkçe” olmalıdır. Yabancı 

diller, yabancı dil derslerinde öğretilmelidir. Yabancı dil öğretimini 

destekliyoruz. Evet, yabancı dil öğretilmelidir. Bir dil değil belki birkaç 

dil öğretilmelidir. Ama yabancı dil ile öğrenim yanlış bir uygulamadır.  

Türkçenin karşı karşıya bulunduğu üçüncü bir sorun, kitle 

iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı. Yansıda görüyorsunuz öyle 

tuhaf ifadeler var ki: Oha filan oldum, es em es gönderin, ilerleyen 

dakikalarda, azzz sonraaa, çalan düdük, kendinize iyi bakın… Bunlar ne 

yazık ki son yıllarda dilimize kitle iletişim araçlarında kullanılan 

dizilerle, çeşitli filmlerle girmiştir.  

      

YabancYabancıı ssöözler          naszler          nasııl l 

yazyazııllıır?r?
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Yabancı sözlerin yazılışına baktığımızda, gazetelerde karşı 

karşıya bulunduğumuz sorunu görüyorsunuz. Az önce “hacker” 

sözünde olduğu gibi, “Mortgage’ı Kaptırdık” bu sözcükte de aynı 

özellik var. Bu cümleyi okuyup anlamak için Türkçe bilmek yeterli değil, 

biraz da İngilizce bileceksiniz. Yani bu sözcük nasıl yazılır, nasıl 

söylenir? Yine bakınız, gelen Türkçe ek, İngilizce söylenişe göre 

getiriliyor. “Matrix”in yazılışı nasıl olacak, “matrıx”mı, “matriks”mi? 

Söylenişi de bir sorun, böyle bir film çevrilmişti hatırlarsınız. Acaba bu 

filmde gizli birtakım mesajlar mı veriliyor diye bir televizyon kanalında 

tartışma programı vardı. O programı izledim. Konuk “matrix” diyor 

filmden söz ederken, programı sunan “matriks” diyor, derken, telefonla 

Beyaz Hoca bağlandı, o da “matiriks” diyor. Bir sözcüğün üç farklı 

yazılı, üç farklı söylenişi…  

Ben birkaç örnek buradan sunmak istiyorum. “Kapalı spor 

salonu full dolu”, diyor. Bir defa “kapalı spor salonu” olmaz, maalesef 

bu yanlışı devlet kurumları da yapıyor. Salon zaten kapalı bir mekândır. 

Onun önüne kapalı sıfatının getirilmesine gerek yok. “Full dolu” yerine 

“tamamen dolu” diyebilirsiniz. Ağzına kadar dolu, iğne atsanız yere 

düşmez... Türkçede o kadar çok seçenek var ki bunların kullanılması 

yanlış. Full, dolu karşılığında kullanılıyor. Bunlara alıştık artık ama iki, 

üç ay önceydi sanıyorum, bir toplantı yapılıyor, dinleyiciler yok, salon 

bomboş. Muhabir kameranın önüne geçti ve şunu söyledi: “Arkada boş 

koltuklar görülüyor. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi salon full 

boş.” “Full boş” nasıl bir şey artık, tamamen boş diyecek herhalde. 

“Dışarıdan ithal ediliyor.” İthal zaten “dış alım” demektir. Bu bir 

dil yanlışıdır. Ama örnekleri var. Yine birkaç ay önce maç yayınını yapan 

sunucu diyor ki: “Maç, her iki ülkenin istiklal marşını okunmasının 

ardından başladı.” Yani millî marş, ulusal marş yerine İstiklal Marşı. O 

bizim marşımız.  

“Müjdeli haber.” Müjde zaten sevinçli bir haberdir. Horizon 

1’den müjdeli haber, memurlara müjdeli haber… Bütün bunlar tabi bir 

yanlış bilgiye dayanıyor. Burada sadece müjde demek, sevindirici haber 

demek yeterli.  
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“Sel suları.” Sel zaten sudan oluşur, tozdan oluşmaz. “Giresun’da 

sel suları, yüzlerce aracı yuttu” diyor, televizyonda sunucu.  

“Sel suları”

Giresun’da sel sularsel sularıı

yüzlerce aracı yuttu.

GiresunGiresun’’da sel yda sel yüüzlerce zlerce 

aracaracıı yuttu.yuttu.

olur mu?olur mu?

 

“Atlı süvari.” Bu bir espri konusuydu. “Babıâli kapısından mürur 

edip geçerken, yek bir atlı süvariye tesadüfen rast geldim.” Ama basında 

örneği var, bakıyorsunuz Türk bayraklı atlı süvariler tarafından 

karşılanılan bir bakandan söz ediliyor ki süvari zaten atlıdır. Atlı süvari, 

ancak bilmeyen kişilerin sözüdür. 

Yalnızca dil yanlışı mı televizyonlarda? Hayır. “Mankenlerin gizli 

sırları” gibi ifadeler, “kafası direkte patladı” gibi anlatımlar, maç 

anlatımında “kalkan bayrak.” Nasıl kalkıyor, bayrak otomatik midir? 

“Top sahayı terk ediyor” gibi ifadeler, “ultrason” gibi Türkçede olmayan 

bir sözcük… Ya şuna ne demeli: “Tangoya başlarken kadınlar sağ ön, 

erkekler sol arka ayaklarıyla başlar.” “Laf olsun diye bir şey söyleyecek 

bir kadın değil, o mutlaka altını doldurur.” Bu deyim de çok sık 

kullanılmaya başlandı. İçini doldurmak yani bir şey söylediğinde, o 

sözün içini doldurmak örnekleriyle boş bir söz ama altını doldurmak, af 

buyurun, ancak bebekler altını doldurur. Şöyle bir cümle: “Alkışlayan 

gruba bakıyorum, büyük bir çoğunluğunu kadın ve erkekler 

oluşturuyor.” Geriye bir şey kalmıyor zaten. Ünlü bir sunucumuz vardı 

bir zamanlar, ama, kör bir konukla konuşuyor, adam ‘doğuştan körüm’ 

diyor, şöyle bir cümle kuruyor: “Doğuştan kör olduğunuzu anladım da 

beyefendi, küçükken de gözleriniz görmüyor muydu?” 

Evet, çözüm önerilerine geçiyorum. Yayınlarda Türkçenin doğru, 

güzel, örnek olacak biçimlerde kullanılması için özen gösterilmesi 

gerekiyor. Sunucu, spiker, muhabir seçiminde Türkçeyi doğru ve güzel 

kullanma ölçütünün daima gözetilmesi, adayların bu konuda öğrenim 
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gördüğünü belgelemesi gerekiyor. Yayında görev alan kişilerin mutlaka 

bir deneme sürecinden geçirildikten sonra kadroya alınması gerekiyor. 

Spiker, sunucu ve muhabirlerin belirli zamanlarda hizmet dışı 

eğitimden geçirilmesi, yayında görev alanların sözlük ve kılavuz 

kullanmaya özendirilmesi gerekiyor. Öz denetimin sağlanması 

gerekiyor her şeyden önce. Türk Dil Kurumu olarak da bizler Türkçenin 

gücünü yaygınlaştırmak amacıyla ve bu sorunların çözümünü 

oluşturmak üzere sözlüklerimizi de sanal ortama aktardık. Sadece basılı 

olarak değil; TDK’nin sözlüklerine artık sadece sanal ortamda da değil, 

cep telefonlarından bile erişilebilmektedir. Yoğun disk olarak yani 

“compact disk” olarak da sözlüğümüzü ürettik. Bu yazılımda 

sözcüklerin anlamları olduğu gibi söylenişleri de yer alıyor, yazılışları 

da yer alıyor. Söz varlığını geliştirmeğe yönelik özellikle gençlerimize ve 

çocuklarımıza yönelik çeşitli oyunlarımız da var ve yeni bir hizmeti de 

başlattık, burada bunu da duyuruyorum. E- posta adresini bize bildiren 

herkese, her gün “söz bul” adını verdiğimiz ileti gönderiyoruz. Ana 

sayfamızda “tdk.gov.tr” adresinde “söz bul başlıyor” diye bir bölüm 

var. Oraya tıkladığınızda ve e-posta adresinizi kaydettiğinizde, Türkçe 

sözlükten günün sözü, Türk Dil Kurumunun yabancı sözcüklere 

önerdiği Türkçe karşılıklar, günün atasözü, deyimi, bir yazım kuralı ve 

günün bulmacasını gönderiyoruz. Bulmacalarımız da çok farklı 

bulmacalar, Türkçenin söz varlığını geliştirmeye, zenginleştirmeye 

yönelik bulmacalar. Bunlara da üye olarak söz varlığınızı 

geliştirebilirsiniz.  

Evet, Türkçe bugün birtakım sorunlarla karşı karşıya olabilir. 

Ama öte yandan bir gerçek var ki oda şu: Türkçe bugün en güçlü 

dönemini yaşıyor. Tarihte hiçbir zaman Türkçenin bu kadar çok 

konuşucusu olmamıştır. Şu anda Türkiye Türkçesini yeryüzünde, yetmiş 

beş milyona ulaşan bir sayı konuşuyor. Avrupa’da, Orta Doğu’da, 

Kafkaslarda, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde Türkçe konuşanlar var. 

Uydu yayınları aracılığıyla Türkçenin sesi dünyanın dört bir köşesine 

ulaşıyor. Sanal yayıncılık var; gazetelerimiz, dergilerimiz sanal ortamda 

da yayınlanıyor. Kısacası yaygın bir dil Türkçe. Türkçenin beşinci dil 

olduğu da belirtildi. Yahya Kemal’in bir sözü var diyor ki: “Bu dil 

ağzıma annemin sütüdür. Anne sütü kadar azizdir. Anne sütü kadar 

yararlıdır.” Şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Türkçe ses bayrağım” 
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dediğini biliyoruz. Evet, Türkçe ses bayrağımızdır. Türk Dil Kurumu 

olarak hedefimiz, Türkçenin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, 

özleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve evrensel dil konumunun 

güçlendirilmesi -dünya dili diyorlar ama her dil dünya dili- evrensel dil 

haline gelmesidir. 2000’li yıllar Türkçenin daha yaygın daha güçlü 

olacağı yıllardır. 

Teşekkür ediyor, en derin saygılarımı arz ediyorum.   
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK DİLİ 

 

Saim SAKAOĞLU
 

 

Son birkaç yılın birtakım moda kelimeleri, belirli 

dönemlerde gündemimize girmiş ve bizleri bir süre oyalamıştır. 

Ben sizlere bu tür kelimelerden birkaçını sunmak istiyorum: 

Milenyum, habitat, globalleşme, vb. Bu kavramların bazıları 

Türkçesini dahi bulamadan gündemimizden çekilip gitmiştir. 

Ancak içlerinde biri var ki onun gündemimizden çekilmeye hiç de 

niyeti yoktur. Bu, globalleşme’dir. İşin güzel tarafı, bu kavrama 

güzel bir Türkçe karşılık bulabilmiştik: Küreselleşme. Aslında 

bunun da kökü Arapça ‘kure’ye dayanır. Fakat biz bu kelimeyi 

hem söyleyişimize uydurarak küre şekline sokmuşuz, hem de artık 

                                                 

  Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, TDK Eski Üyesi. 
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bu bizim olan ‘küre’den yeni kavramlar türetmişiz: Yarı küre, 

yerküre, gök küre, taş küre, küremsi, küresel, küreselleşme, vb.  

(bk. Türkçe Sözlük, Ankara 2005, 1285-1286, TDK Yayınları) 

Konumuzun iki temel kavramından ilki olan ‘küreselleşme’ 

sözlükte tanımlanmadan önce ‘küresel’e yer verilmekte, sonra da 

asıl kelimemize göndermede bulunulmaktadır: 

Küresel: Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla 

benimsenen, global. 

Küreselleşme: Küreselleşme durumu, globalleşme. 

Küreselleşmek: Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve 

iletişim bakımlarından birbirlerine yaklaştırmaya, bir bütün 

olmaya götürmek, globalleşmek. (age., 1286) 

Benden önce konuşan arkadaşlarım Türkçemizin dününü 

ve bugünü değişik açılardan ele aldılar. Ben ise konumu farklı bir 

yöntemle ele alacağım. Mademki dil, hocamız Ord. Prof. Dr. Reşid 

Rahmeti Arat’ın da dile getirdiği üzere, ‘yaşayan bir varlık’tır, biz 

de onun bu canlılığını yaşadığımız veya bilgi sahibi olduğumuz 

çeşitli olaylar aracılığıyla sunmaya çalışacağız.  

Her kişi, hangi ülkenin insanı olursa olsun, diline sahip 

çıkmak zorundadır. ‘Zorundadır’ diyorum ama o kişi eğer dili 

konusunda yeterince bilgilendirilmişse diline sahip çıkabilecektir. 

Böyle olmayan hâllerde insanlardan dillerine sahip çıkmalarını 

bekleyemeyiz. Birkaç yıl önce televizyon kanallarını ve gazete 

sayfalarını kirleten bir reklam vardı: ‘Siz hâlâ annenizin dilini mi 

konuşuyorsunuz?’ diyen reklam… Demek ki, dünya nimetleri için 

biz anamızın dilini feda edebileceğiz! 

Bir süre önce Amerika’nın California eyaletinin Los Angeles 

şehrinde idim. Belirli zamanlarda toplu ulaşımla şehrin ilgi çekici 
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yerlerini gezmeye gidiyordum. Gideceğim yeri sorduğum bir 

otobüs şoförü, aksanımdan yabancı olduğumu anlayarak çok 

farklı bir tepki ortaya koydu. Önce, benim kendisine yönelttiğim 

sorumu bir Amerikalı gibi tekrarladı, sonra da hangi otobüse 

bineceğimi söyledi. Bilirsiniz, İngilizcenin de kendine özgü sözleri 

vardır, yabancıların söylemesi zordur. Mesela, üç, perşembe, 

teşekkür, tiyatro, teori, bu, hırsız, ince, düşünmek, fırlatmak, vb. 

kelimelerinin İngilizcesini söylemek pek çok ulusun vatandaşları 

için son derece zordur. İşte o şoför, önce benim telaffuzumu 

düzelterek diline olan saygısını ortaya koymuş oldu. Daha da ileri 

giderek, yardım etmede kullandığı cümlelerde de son derece 

nazik ifadeye yer vermişti. 

Belki hatırlayacaksınız; yıl 2008 olmalı… Fransa Dışişleri 

Bakanı ile üç milletvekili Avrupa Konseyi’nin bir toplantısına 

katılmak üzere Brüksel’e giderler. Söz alan milletvekillerinden biri, 

o toplantının kabul edilmiş dillerinden biri olan Fransızca yerine 

İngilizce konuşmaya başlar. Durumu gören dışişleri bakanı ile 

öbür milletvekilleri derhal toplantıyı terk ederler. Ben bu durumu, 

bu ikilemi, daha önceden edindiğim bir bilgi ile değerlendirmeye 

çalıştım. Fransa’da uzun süre kalan bir arkadaşım şöyle demişti: 

“Bir yabancı (turist, iş adamı, sporcu, vb.), sokaktaki Fransız’a, 

İngilizce veya Almanca bir şey sorduğu zaman kesinlikle cevap 

alamaz. Çünkü ona göre, Fransa’ya gelen kişi Fransızcayı bilmek 

zorundadır.”  

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa derken biraz da kıtanın 

ortalarına geçerek Slovakya’ya ulaşalım. Hatırlayınız, on yedi yıl 

(1993) öncesine kadar bu ülke, bizim ünlü tekerlememizde olduğu 

gibi, Çekoslovakya’nın bir parçası idi. Zengin Çeklerin, ‘Biz, fakir 

Slovakları mı besleyeceğiz?’ öfkesini gören Slovaklar, ‘Biz de 

onların ağız kokularına mı katlanacağız?’ diyerek ülkenin ikiye 

bölünmesini hızlandırmışlardı. 2004’te de Avrupa Birliği’ne üye 

olan bu küçük devlet 2009’da bir dizi önemli karar aldı. Karara 
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göre, Slovakya’da devletin resmî dili olan Slovakçayı 

kullanmayanlar, belediyeler ve kamu kuruluşları ağır para 

cezasına çarptırılacaktır (Radikal 5 Mart 2010). 

Bu haberi okuyunca bizim Büyük Millet Meclisimizde iki 

defa kadük olan dilimizle ilgili yasamız aklıma geliverdi. Orada 

da, özellikle dilimizi kirleten iş yeri adlarını düzenleyen kurallar 

vardı. Ancak, bir ünlü yazarımız, yıllardan beri tepe tepe 

kullandığı, yüksek satışlı bir gazetemizdeki köşesinden 

sesleniyordu: “Dükkân levhalarıyla Türkçe düzeltilmez.” (Doğan 

Hızlan, Hürriyet, 16 Kasım 2000). Doğru, düzeltilmez de basbayağı 

berbat edilir.  

Aşağıdaki haberin üzerinden tam on yıl geçmiş ama o 

haber güncelliğini koruyor. Haberin başlığı bile sizleri hayrete 

düşürecek türden: ‘Putin’e küçük harfle hitap etmenin cezası.’ 

(Yeni Binyıl, 23 Haziran 2000. Haber, Guardian gazetesinden 

alınmış.) ‘Acaba neymiş şu küçük harf sorunu?’ diye sorabilirsiniz. 

Özetleyerek sunalım: Vologda şehrinin bir köyündeki liseyi bitiren 

Anya adlı bir kız öğrenci Vladimir Putin’e mektup yazar ve 

kendisini mezuniyet törenine davet eder. Anya’nın bir isteği daha 

var. Törenin videoya alınması için bir de kamera ister. Ancak 

beklenilen olmaz, belki de hiç beklenilmeyen olaylar yaşanır. 

Kremlin’den gönderilen yazıda, Putin’e, ‘Siz’ diye hitap ederken 

“s” harfini büyük değil de küçük yazdığı için Anya’nın notları 

düşürülür ve başarılı öğrencilere verilen gümüş madalyası da 

elinden alınır. Mektubun ruhundaki başlıca sebep, ‘gramer 

hataları yapmak’tır.  

Burada bir konuya dikkatinizi çekecek ve hem iğneyi hem 

de çuvaldızı kendimize, hepimize değilse bile çoğunluğumuza 

batıracağım. Emekli oluncaya kadar yıllarca verdiğim bir ders 

vardı: Türkçe Kompozisyon. Bu dersi verecek olan hocanın 

bilgisiyle birlikte deneyimi de olmalıydı. Bu dersin konuları 
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arasına ‘Dilekçe nasıl yazılır?’ konusunu da sıkıştırır, 

öğrencilerimizin form dilekçelerinin dışında, kendilerinin kaleme 

alacağı dilekçelerin örnekleri üzerinde dururdum. Ve hepimizin 

farklı sıklıklarla karşılaştığımız resmî yazışmalar… Bakalım, 

zavallı Anya’nın başını yakan küçük s harfinin ülkemize 

yansımaları nasıl oluyor? 

10-12 yıl kadar önce, Fen-Edebiyat Fakültesinin binasında 

ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de öğretim veriyordu. Bir 

gece dersimin ilk saatinde konuyu dile getirmiş, teneffüste de 

öğrencilerimi iki fakültenin koridor duvarlarındaki camekânlarda 

asılı bulunan resmî yazıları yeni bir gözle incelemeleri için bütün 

binaya dağıtmıştım. İkinci derse öğrencilerim birer muzaffer 

komutan edasıyla geldiler. Neler neler yakalamamışlardı ki… 

Sözü bir resmî yazıya getirmek istiyorum. Kurumun adını 

veremeyeceğim. Ancak sizler ipuçlarından ilini değilse bile 

kurumun türünü çıkarabileceksiniz. 

Belgenin altında, sorumluluk sırasına göre dört imza yer 

alıyor. İlk imza, yazıyı daktilo eden memura, ikincisi şefe, 

üçüncüsü ise fakülte veya yüksekokul sekreterine ait paraflar… 

Asıl imza ise metnin sağ alt tarafında dekana veya müdüre ait. 

Demek ki bu yazı dört kişi tarafından okunmuş. Gelelim yazıdaki 

cevherlere… 

Tek cümleden oluşan ilk paragrafın sonuna nokta 

konulmamış. 

Daha uzun olan ikinci paragraf da tek cümleden oluşuyor. 

Ama uzun olduğu için de hatası da fazla. Kanun adlarının önünde 

yer alan sayıdan itibaren bütün kelimeler büyük harfle başlar; biri 

başlamıyor. Kanun adı kesme işaretiyle ayrılır; ayrılmıyor. Yazıda 

adı geçen kişinin unvanı büyük harfle başlaması gerekirken biri 

küçük harfle başlıyor. Ayrıca kişinin adı mesela Ahmet ise a’sı 



  

 

90 

küçük harfle yazılıyor. Büyük harfle başlaması gereken bir 

kelimenin küçüğü de yazılmamış, ‘yönetmelik’ kelimesi 

‘önetmelik’ olarak yazılmıştır. 

Üçüncü paragrafı oluşturan son cümledeki “hâl” 

kelimesine düzeltme işareti konulmamış. 

Ne deniliyordu o kurbanla, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’le 

ilgili fıkrada? “Ben bunun neresini düzelteyim?” 

Anya’nın notu düşürüldü, gümüş madalyası da elinden 

alındı. Peki, biz kimden neyini, nelerini alacağız? 

Atalarımız ne güzel söylemişler, ‘Hafızayı beşer, nisyan ile 

malüldür’ diye. Durmamışlar, başka şeyler de söylemişler: ‘Âlim 

unutmuş, kalem unutmamış.’ Acaba hatırlayabilecek misiniz, 

Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetlerinin oluşum aşamasında 

hangi süper güçten boş gelen uçaklar dolu dolu döndüler? Neyle 

mi? Değerli kitaplarla… 

Birden Asya’ya atlayıverdim; tekrar Avrupa’ya 

dönüvereyim. Berlin duvarı gibi gerçek, demir perde gibi hayalî 

engeller yıkılıp da Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, vb. 

ülkeler siyaset arenasına yavaş yavaş ısınırken yeni bir tehlikeyle 

de karşı karşıya kalıyorlardı. Bu ülkelerde Rusça ikinci dil olarak 

okutuluyordu, ama artık o zorunluluk kalmamıştı. Geleceğin 

Avrupa Birliği ülkeleri ikinci dil (yabancı dil) kuşatması altına 

alınıyordu. 

Adlarını tahmin zevkini size bıraktığımız Batı Avrupa 

ülkeleri sefere hazırlanıyor ve ışık hızıyla hareket ediyorlardı. Yeni 

ülkelerin kapıları her ay çalınıyor, eşikleri aşındırılıyordu. Sebebi 

mi? 

A ülkesinin yetkili bakanı K ülkesinin kapısını çalarken şu 
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önerilerle ortaya çıkıyordu: “Sayın Bakan; okullarınızda bizim 

dilimizi ikinci dil olarak okutursanız size beş yıl içinde şu kadar 

okul yapacağız, şu kadar öğretmenin maaşını biz verip ülkenize 

göndereceğiz, beş yıl boyunca bütün ders kitaplarını ücretsiz 

olarak biz dağıtacağız” vb.   

B ülkesinin yetkili bakanı L ülkesinin kapısını çalarken 

yukarıdaki önerilere yenilerini ekliyordu: “… Her yıl şu kadar 

öğretmeniniz ülkemizde eğitim alabilecek, şu kadar öğrenciniz de 

yaz aylarında ülkemizi gezeceklerdir.” 

C ülkesinin yetkili bakanı M ülkesinin kapısını çalarken 

yukarıdaki önerilere yenilerini ekliyordu: “… Liselerinizden 

mezun olacak ilk öğrencilerinizden şu kadarını ülkemizin 

üniversitelerinde ücretsiz olarak okutacağız.” 

Alfabemizin harflerini üzmeyelim de Afrika’nın bir 

ülkesiyle ilgili gerçek bir olayı hatırlatalım: Bir Batılı gezgin 

Afrika’nın bir ülkesine gider. Gezip dolaştıktan sonra dikkatini 

çeken biriyle sohbete dalar: 

“Ey Raşimundo, sizin aslınız buralı değil miydi?” 

“Evet, öyleydi.” 

“Ya şimdiki durum? Pek anlayamadım da…” 

“Dinle, anlatayım: İki yüz yıl kadar önceydi. Şu 

gördüğünüz bütün topraklar bizimdi. Çalışır, üretir, tüketirdik. 

Bir gün sizin gibi beyaz insanlar geldiler. Ellerinde bir kitap vardı, 

boyunlarında da haçları… Şimdi o kitap bizim elimizde, (boynunu 

göstererek), haçlar bizim boynumuzda. Ama bütün topraklarımız 

da onların oldu.” 

Bu konuşma metnimi hazırlamakta olduğum günlerde, bir 
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devlet bankasına uğrayıp bir işlem yaptırmam gerekiyordu. 

Günlerden 12 Mart… İşlem sonrası bana verilen, eskiden makbuz 

denilirken şimdilerde adı modernleşerek dekont olan kâğıdı 

inceliyordum. O da ne? Kâğıdın üzerindeki pek çok harfin yerinde 

ince uzun ve siyah renkli karalamalar var. İşte o dekonttan bazı 

kelimeler… LEM, TARH, SAM, KARILII, vb. Dikkat edince 

gördüm ki bu uzun geçmişine rağmen Türkçemiz teknolojiye 

yenik düşürülüyor. Bankanın kullandığı aletlerde İ, Ö, Ü gibi 

ünlüler (sesli harfler) ile Ç, Ğ ve Ş gibi ünsüzler (sessiz harfler) 

yok. Bu demektir ki içinde bu seslerden (harflerden) biri olan 

kelimeler eksik yazılıyor ve yerlerine, yukarıda tanımını 

verdiğimiz işaretler yer alıyor. Gelelim yukarıda örnek olarak 

verilen kelimelerin asıllarına. LEM’in önündeki İ ve Ş harfleri 

çıkmadığı için İŞLEM kelimesi yazılamamış. TARH, TARİH; SAM, 

SAİM, KARILII ise KARŞILIĞI olacak. 

Acaba diyorum, dekont nam bu kâğıdın üzerine İŞÇİ 

kelimesi nasıl yazılacak, ÇİĞ kelimesi nasıl yazılacak? İlkinde yan 

yana dört karalama, ikincisinde ise üç karalama… ŞİŞE kelimesi E, 

ÖĞÜN kelimesi N harfiyle geçiştiriliverecekti. ÇİÇEK kelimesi mi? 

Onu da EK olarak yazıverecektik. 

Haydi, şu bilmeceleri beraberce çözelim: R, D, ALA, NDE 

ile hangi kelimelere işaret ediliyor? ÇÖRÜŞ (Ortaokul Türkçe 

öğretmenimin soyadı), DÜŞ, ÇAĞLA; NİĞDE.  

Bu Türkçesizlik nereden kaynaklanıyor? Bu teknik araç ve 

gereçlerin ülkemize girmesi aşamasında yapılması gerekenlerin 

yapılmamasından… 

Bu tür engeller bize küreselleşmenin kucağına atmak için 

midir acaba? 

Aynı günkü bir İstanbul gazetesindeki köşe yazısının 

başlığını ben olsam ‘Klavye savaşları’ diye koyardım. Bakınız yazı 
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nasıl başlıyor: “Hükümet, bir çalışma başlattı, artık Türkiye’de 

üretilen bilgisayarlarda da, ithal edilenlerde de “F klavye” 

bulacaksınız… Yıllardır, dizüstü bilgisayar kullanmakta 

zorlanıyorum, çünkü Q klavye Türkçeye uygun değil, hız kesiyor. 

Geçen ay Paris’teydim, Fransızların A klavyesiyle yazdım ve 

Q’dan daha rahat kullandım. Dünya kendi harflerini, klavyesine 

yerleştiriyor; bizde öyle mi, harflerin üzerine uzatma işareti 

koymak için bile önce shift tuşuna, sonra 3 rakamının üstündeki 

‘^’ işaretine, sonra da uzatacağınız harfin üstüne basıyorsunuz. 

Çeklerin bile garip harfleri için tuşları var, kimse zorluk 

çekmiyor.” (Tuna Serim, “Q Klavye Çocukları”, Tercüman, 12 Mart 

2010).  

Yazıdan bir şey daha öğreniyorum. Gençler, yazışmalarında 

ünlüleri (sesli harfleri) yazmadıkları için işin kolayına 

kaçıyorlarmış. Daha da önemlisi bir söz geliştirmişler: “Türkçe 

hiçbir şeydir / Q klavye ile anlaşmak her şeydir.” 

“Siz hâlâ annenizin dilini mi konuşuyorsunuz?” türü 

reklam yapan kafa ile bu Q klavye hayranlarının kafaları arasında 

bir fark görebiliyor musunuz? Şahsen ben göremiyorum. Çünkü 

ikisi de Türkçemize ihanet ediyor. Bizi bir yerlere itelemeye mi 

çalışıyorlar acaba? 

İsterseniz araya, iç açıcı bir örnek olay sıkıştırıvereyim: 

Birkaç yıl önceydi. Türk Dil Kurumunda, Yabancı Kelimelere 

Türkçe Karşılık Bulma Komisyonu toplanmıştı. Salonda, üyemiz 

olmayan biri bayan, biri bay, iki de genç vardı. Başkanımız 

konuklarımızı tanıttı. İstanbul’dan gelmişler. Büyük bir şirketin 

temsilcileriymiş. Piyasaya yeni bir hizmet sunacaklarmış. 

Hizmetin İngilizce adını kullanmak yerine bulunacak bir Türkçe 

adla piyasaya çıkmak istiyorlarmış. Bizden de yardım 

istiyorlarmış. 
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Kelime, liesure idi. İngilizce-Türke Sözlük’te şu üç anlamı 

veriliyordu: 1. Kaygısızlık, başıboşluk, serbestlik, çalışmaktan 

azad oluş; 2. Boş vakit, boş / işsiz zaman, fırsat; 3. Rahat, huzur, 

ağırdan alma, keyfine bakma. 

Turizm Terimleri Sözlüğü ise önce dinlence demiş, sonra da şu 

açıklamayı getirmiş: Kişinin özgürce kullanabileceği boş vakit, 

tatil.  

Bu toplantı için hazırlanan ön bilgilendirme sayfasında, 

kelimenin yer aldığı cümlelere de yer verilmişti. Toplantımızın bu 

kelimeyle ilgili süresi bir hayli uzamıştı. Biz kelimeler öneriyor, 

konukların görüşlerini alıyorduk. Amacımız, onların istediği ve 

bizim de Türkçemize uygun bir karşılık bulmaktı. Konuklar, bir 

süre sonra ortaya konulan kelimelerle İstanbul’a uçtular. 

Bir kelime için bunca masrafa, zaman israfına değer miydi? 

Elbette değerdi. İnsanoğlunun aya ayak basması üzerine, Fransız 

Akademisi özel gündemle toplanıp, ‘Aya ayak basmanın 

Fransızcası ne olmalıdır?’ sorusuna cevap aradı ve luna (ay) 

kelimesinden yola çıkan bir karşılık türetti. 

Bu türetilen kelimeler kalıcı olmalıydı, sık sık 

değiştirilmemeliydi: Pek ünlü bir dilbilimcimizin, Türkçe olmayan 

ancak Türkçeleşen nesir kelimesi için; düzsöz, düzeyit, yayıç ve 

düzdeyiş karşılıklarından sonra düzyazıda karar kılmasını 

hatırlıyorum. Ancak eğriyazı veya kırıkyazının ne olduğunu da 

anlayabilmiş değilim. 

Peki, şu ünlü liesure’in Türkçesi ne oldu acaba? Onu da, 

adını veremeyeceğimiz o şirketin tatil ve eğlence kurumlarının 

duvarlarında ve reklamlarında aramalıyız. 

Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Türkiye dedikten sonra 

bir de Konya dememiz gerekmez mi? Aşağıda, Konya’mızdaki dil 



  

 

95 

savaşlarından küçük bir kesit bulacaksınız. 

Yedi sekiz yıl önceydi. Konya’nın merkezine, trafikteki 

numarasına uygun olmak üzere, kırk iki katlı bir gökdelen yapıldı. 

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa bu 

gökdelen için bir ad yarışması açtı. Biz de bu yarışmanın 

değerlendirme kurulunda görev aldık. Gelen yüzlerce değil 

binlerce adın yarıya yakını Türkçe olmayan, Konya’nın 

Türklerden önceki oturanlarıyla ilgili adlardı. Okunması bir 

tuhaftı, yazılması pek de kolay olmayacaktı. Sonuçta, Selçuklu 

ilçesi sınırları içinde yer aldığı için Selçuklu İş Merkezi ve Selçuklu 

Kulesi gibi adlar kabul gördü. 

O da ne, bir de ne görelim! İşletmeci şirket her yeri bir 

‘acayip’ adla dolduruvermiş. Kapılar, merdivenler, taksi şirketi, 

araba park yerleri, asansörler hep “Kule City” adıyla 

çirkinleştirilmişti. Konyalı ayaklandı, daha doğrusu konuya ilgi 

duyanlar ayağa kalktı: “Ad bu değildi, bu da nereden çıktı?” 

Benim de yanlarında olduğum ve Türkçe Kimlik dergisini de 

yayımlayan Selçuk Üniversitesi öğrenci topluluklarından en 

etkilisi olan Türkçe Topluluğu hemen çalışmalara başladı. Şehrin 

en işlek noktalarından olan Zafer Alanı’nda on binden fazla imza 

topladı. Bütün gazeteleri ve televizyon kanallarını dolaştılar. Kule 

City’cilerden randevu alıp ziyaret ettiler. Ben de her zaman 

yanlarında idim. 

Sonuçta Kule City adının ikinci yarısı değiştirildi ve yeni ad 

“Kule Site” oldu. Amaca ulaşılmış mıydı? Hem evet, hem de hayır. 

City, yazımıyla ve okunuşuyla asla bizim değildi. Site’ye gelince… 

Gençlerin başarısını küçümseyenlere soruyorduk: 

“Ne iş yapıyorsunuz?” 

“ÜniverSİTE’de çalışıyorum.” 
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“Nerde oturuyorsunuz?” 

“Yakamoz SİTElerinde.” 

Kısacası, artık bizim olan site kabul gördü, city kovuldu. 

Burası, Konya’nın en büyük iş yeri idi ve günde on binlerce kişi 

gelip gidiyordu. 

Tam city-site savaşının en canlı olduğu günlerde Konya’mız 

beklemediği bir olayı yaşadı. Bir sabah önemli caddelere ve 

kavşaklara çıkanlar duvarlarda, direk aralarında ve başka yerlerde 

kocaman bir uyarıyla karşılaştılar. Yazı şöyleyi: 

“BABANIZ CITY DEDİ Mİ? 

KARAMANOĞLU MEHMET BEY’İN TORUNLARI” 

Bu yazı ne kadar ilgi çekici ise, sonradan kimliğini 

öğrendiğimiz kişi de o kadar ilgi çekiciydi. O, Mustafa Ümit 

adında bir jant imalatçısıydı. Tanıyordum, görüşüyorduk… 

Okuyan bir iş adamı idi. Bir yerel gazetede de haftanın ilk üç günü 

köşe yazıları yayımlanırdı. O, bir basımevinde hazırlatıp bastırdığı 

afişini sabaha karşı oğluyla birlikte Konya caddelerine asmıştı. 

Bizlerin masa başında, gazete köşelerinde, televizyon kanallarında 

çözmeye çalıştığımız sorunu o ve oğlu bir gecede çözüvermişlerdi. 

Son aylarda moda oldu. Büyük gazeteler günlük ıvır zıvır 

eklerinin başına reklam sayfaları almaya başladılar. Dört sayfada 

bir kuruluşun farklı ürünlerini tanıtıyorlar. Bunlardan birinde de, 

gazete ve ekinin adından başka Türkçe kelime kullanılmayan iki 

sayfası İngilizceye teslim edilivermiştir. İşte o İngilizce cümlelerin 

Türkçeleri: “Zeki olanın belki beyni vardır ama aptalın sadece göbeği 

vardır. Zeki olanın filanları, serserinin ise mağazaları vardır. Serseri o.” 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir’den 
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şöyle bir doğrulsa da, “Efendiler …” diye başlayan birkaç cümle 

söyleyiverse… Analarının dilini ticarete feda edenlere en güzel 

cevabı verenlerden biri olan ünlü Türk tarihçisi Prof. Dr. İbrahim 

Kafesoğlu’nun şu sözünü de onlara bir tokat gibi aşkedebiliriz, 

eğer anlayabilirlerse. Başkanlığını yaptığım Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümünün duvarında Atatürk’ün, Sadri Maksudi [Arsal]’nin 

Türk Dili İçin adlı kitabına yazdığı ünlü sunuş yazısının yanında 

Merhum Profesör Kafesoğlu şöyle diyordu: 

“… Bir milletin varlığı dilinin mevcudiyeti ile anlaşılır. 

Dilini kaybeden herhangi bir topluluk millet olmaktan çıkar ve 

bir daha hatırlanmamak üzere mazinin karanlıklarına gömülür. 

Çünkü dil gidince, kültür de gider.” 

Konuşmamızın başında küreselleşmek kavramının tanımını 

vermiştik. Ne deniliyordu orada? Dünya milletlerinin ekonomi, 

siyaset ve iletişim bakımlarından birbirlerine yakınlaştırmaya, bir 

bütün olmaya götürmek. 

Ancak bu ‘bir bütün’ olmak işlemi nasıl gerçekleşecek? 

Yaşayan en kıdemli âşığımız, Kadirlili Âşık Halil Karabulut, 

‘İkiden Bir Doğuyor’ adlı şiirinde şöyle diyordu: 

Hidrojenle oksijen, 

Bir su olur içilen, 

Halil budur bilinen, 

İkiden bir doğuyor. 

Evet, su oldu da, hidrojenle oksijene ne oldu? 

Lehim kelimemizi hatırlayınız. Kalay ve kurşunun bir 

alaşımıdır. Acaba kaçımız lehim yaptırırken kalayı ve kurşunu 

hatırlarız? 
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Makedon, Sırp, Sloven, Hırvat, vb. halklar birleştirilerek 

Yugoslavya (Güney Slavları) adı altında birleştirildiler. Sonuç 

ortada. 

Küreselleşme su veya lehim olmak mı, yoksa eski 

Yugoslavya olmak mı? 

Küreselleşen dünyamızda dilimiz Türkçe olarak kalabilecek 

mi? Kalabilecekse hangi ölçüde veya oranda?  

Tanımdaki ‘yakınlaşma’ya ‘evet’, ‘bütünleşme’ye ise ‘hayır’ 

diyebilmeliyiz. Dilimizin bütünleşeceği hiçbir dil yoktur, olamaz 

da… Yoksa Türkçesiz bir dilde mi bütünleştirilmek isteniyoruz! 

Konuşmamı, eski devlet ve millî eğitim bakanlarından Ali 

Naili Erdem’in o gün anlattığı bir hatırası ile bitirmek istiyorum. 

“Daha milletvekiliydim, bakan filan değildim. Bir vekil 

arkadaşımla Paris’e görevli olarak gitmiştik. Kahvaltıdan sonra 

dışarıya çıkıp açık havada, bir kafeteryada oturmak istedik. Öyle 

de yaptık. Konuşurken bir masa ötedeki birinin davranışları 

dikkatimi çekti. Sanki bizi dinliyor gibiydi. Aklımdan birkaç 

‘acaba’ geçti. Daha yavaş konuşmaya başladık. O da daha 

dikkatlice dinlemeye başladı. Sonunda, Fransa’da olduğumuz için 

az çok Fransızca bilebileceğimizi tahmin ettiğini söyleyerek 

yanımıza geldi. 

Önce özür diledi ve heyecanlı bir ses tonuyla soruverdi: 

“Affedersiniz, bu konuştuğunuz dil necedir? Merak ettim 

de…” 

Şaşırma sırası bize gelmişti. Madem konuştuğumuz dilin 

nece olduğunu bilmiyordu da niçin bizi dinliyordu? Sonra devam 

etti:  
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“Çok mükemmel bir diliniz var… Sizler konuşmuyor, âdeta 

musiki nağmelerini icra ediyorsunuz. Ne kadar güzel…” 

Onu daha fazla merakta bırakmamak için cevabımızı 

veriverdik. 

“Bu dil Türkçedir, Türklerin dilidir.” 

Şaşırma sırası el değiştirmişti. Hayretler içinde kalarak 

itiraz ediverdi: 

“Olamaz, olamaz; Türklerin böyle bir dili olamaz!” 

“Niçin Mösyö?” 

“Biz Türkleri tanıyoruz ama onların böyle bir dili olamaz.” 

Pasaportumuzu çıkarıp gösterdik. Mösyönün ağzından şu 

cümleler dökülüyordu: 

“Ya bu dil Türkçe değil, ya da biz Türkleri yanlış 

tanıyoruz.” 

Biraz durduktan sonra tekrar özür diledi. 

“Anladım, bu güzel dil Türkçe, sizler de Türksünüz. Peki, 

sizleri bizlere niçin yanlış tanıtmışlar? Bu güzel dili konuşan 

insanlar bize tanıtılan insanlar olamaz. Sizi bizlere hep yanlış 

tanıtmışlar.” 

Evet, hep yanlış tanıtıldık. Dilimiz, gerçek kimliğimizi ispat 

etmemiz için en güzel ve değerli tanık. Küreselleşmenin küresi 

içinde yuvarlanıp gitmemek için dilimizle ayakta durmalıyız. 

Âşık Veysel’in ünlü şiiri, ‘Türküz, Türkü Çağırırız’ şiirinden 

ilham alan Özbek İncebayraktar’ın ‘Türküz, Türkçe Konuşuruz’ 
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adlı şiirinden bir dörtlükle veda ediyorum. 

Yurdun tapusu dilimiz,  

Mirasımız, öz malımız, 

Emrah’ımız, Veysel’imiz, 

Türküz, Türkçe konuşuruz. 

 Saygılarımla. 
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ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE TÜRK DİLİ 

Bilimsel Bilginin Oluşturulmasında Dil ve Üniversiteler 

 

H. Sekine KARAKAŞ  

 

Giriş  

Ülkemizde Türkçe üzerine yapılan tartışmaların bir bölümünde, 

bilimsel kavramların Türkçe karşılıklarının araştırmaları kesintisiz ve 

nitelikli biçimde yürütmeye elverişli olmadığı ve bu nedenle de bilim 

dili sayılamayacağı öne sürülmekte, üniversite eğitiminde yabancı dilin 

gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 

Öncelikle eğitimin ilk basamaklarından başlamak üzere anadil 

                                                 
 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 

Başkanı.  
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öğretimi yabancı dil öğreniminde başarılı olabilmenin zorunlu 

koşuludur. Dilbilgisi kavramlarını ve kendi dilinin kurallarını yeterince 

bilmeyen biri yabancı dili gerektiği gibi öğrenemez. Çağdaş uygarlık 

düzeyine ulaşmaya çalışan ülkemizde yabancı dilde orta ve yüksek 

öğrenim gören kişilerin yabancı dilde okuduğunu anlayabilme, yabancı 

dilde yazabilme, konuşabilme yetileri sayesinde, eğitsel ve akademik 

çalışmalarını daha kolaylıkla yürütebilmekte, gelişmiş ülkelerdeki 

meslektaşları ile daha rahat iletişim kurabilmekte, başarılı çalışmalarını 

sürdürebilmekte olduğu kanısı vardır. Ancak burada çözüm yabancı 

dille öğrenim olarak görülmemelidir. Yabancı dille öğrenim gören 

öğrenci ve öğretim elemanları kendi açılarından yukarıdaki yararları 

sağlamalarına karşın yabancı dille öğrenimin bir takım olumsuzlukları 

da bulunmaktadır. Bir yabancı dili iyi derecede bilmek ile yabancı dilde 

eğitim yapılması ayrı şeylerdir ve bunların ayrı şekilde ele alınması, 

irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bir öğrenciye aynı dersin bir 

bölümü ana diliyle, diğer bir bölümü de yabancı dille anlatıldığında, 

öğrenci ana dilinde anlatılan bölümü daha iyi kavrayacak ve 

öğrenecektir. Çağdaş eğitimde anadili eğitiminin beceri kazandıracak 

nitelikte uygulamalı biçimde verilmesi ve bireyin anadilini güvenle 

kullanılır duruma getirilmesi gerekmektedir. Türkçe eğitimin sağlıklı 

biçimde yapılamadığı sistemlerde bireyin anadilde, bir başka deyişle 

hissettiği ve düşündüğü dilde eğitim öğretim olanağı olmayacaktır. 

Birey düşünemediği zaman ezbere ve taklide yönelir, düşüncesini 

derinleştiremez, bilime katkı yapamaz (Aksan, 1998: 296, 352).Burada 

üzerinde durulması gereken en temel olgu taklide yönelimde, daima 

taklit edilenin bir adım gerisinde kalınacağı, özgün üretime 

geçilemeyeceğidir. 

Üniversiteler bilimsel bilginin üretilip yaygınlaştırıldığı, bu işlevi 

ile de yeni bilgi üretim sürecinin başlamasını sağlayan başlıca yüksek 

öğretim kurumlarıdır. Üniversiteler bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 

çeşitli bilimsel kurumlar -fakülteler, enstitüler, hastaneler, araştırma 

merkezleri vb. - bilimsel bilgiyi belirli kurallara göre üretip, herkesin 

anlayabileceği bir şekilde sunmalıdırlar. Bunun gerçekleştirilmesi için 

dil ve yazının etkin ve doğru bir biçimde kullanılması gerekmektedir. 

Uzun yıllardır sözlü anlatımın bir bakıma, bilimsel bilginin en çok tercih 

edilen aktarılma yöntemi olan dilin doğru kullanılması, üniversitelerin 
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başlıca görevleri olan bilgi üretim ve aktarımının da istenilen seviyede 

yapılmasını sağlayacaktır. Dil, bu özelliği ile bilginin 

toplumsallaştırılmasındaki temel aktörlerin başında gelir.  

Dil, epistemolojik olarak bilginin ortaya konulmasında kullanılan 

önemli parçalardan biridir. Nesne-algı-dil-yazı dizgesinde dil unsuru basit 

biçimde şu şekilde yorumlanabilir; öncelikle evrendeki nesne / olgu, 

duyu organları tarafından algılanarak yorumlanır, tanımlanır, 

anlamlandırılır. Bu yorum insanların kendi aralarında anlaşma ve 

iletişim sağlama aracı olan dil ile yapılır, dil yardımıyla gerçekleştirilen 

yorum, düşünce ve duygular daha sonra benzer bir durumla 

karşılaşıldığı, herhangi bir olgunun kanıtlanmasına gereksinim 

duyulduğu ve / veya daha sonraki nesillere aktarılma gereksinimi için 

yazı ile kaydedilir. Bunun sonucunda da kayıtlı bilgi meydana 

gelmektedir. Gelişen süreç içerisinde adı geçen unsurlardan herhangi 

birinin kullanılmaması ya da dejenere olması bilgi üretimini ciddi 

şekilde sınırlar. Bu nedenle dil de üretilen bilginin aktarılmasında 

önemli göreve sahiptir.  

Özellikle Orta Çağda dil -sözlü anlatım- yüksek öğretim 

kurumlarının müfredatlarında temel ders verme tekniği olarak kabul 

edilmiştir. Yayın sayısının ve niteliğinin az olduğu dönemlerde bu 

yöntem elbette ki vazgeçilmez bir özelliğe sahiptir. Orta Çağ 

üniversitelerinin temel ders programı olan Septem Artes Liberales (Yedi 

Özgür Sanat) ve üçlü (trivium) ve dörtlü (quadrivium) olarak 

adlandırılan bilimler arasında Gramer (Sarf ve Nahiv), Retorik (Belagat, 

Beyan), Diyalektik yer almaktaydı ve bunlar yaklaşık beş yüz sene 

Avrupa üniversitelerinde kullanılan bilim / sanatlardı. Osmanlı 

Devletinde ise gelişim daha farklı bir seyir göstermiştir.  

Yakın Çağa Kadar Türkiye’de Bilgi Aktarımı 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar olan dönem 

içerisinde üretilen bilginin topluma aktarılmasında çeşitli araçlar 

kullanılmıştır. Bunlardan en yaygın olanı sözlü-şifai anlatımdır. Sözlü 

anlatım / aktarım yöntemi, bilginin kullanılabileceği iki temel alanda 

üretilen bilginin aktarımında kullanılmıştır. Bunlar, a. dini/ahlaki bilgi ve 
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b. mesleki bilgi. Dini bilgi, epistemolojik olarak kaynağını kutsal 

kitaplardan alan bilgi türüdür. 

Sözlü anlatım yöntemi, hem gündelik yaşamın hem de ekonomik 

sürecin devamını sağlayan mesleki bilgi aktarımında da önemli bir yere 

sahiptir. Mesleki bilgi, toplumdaki bireylerin ekonomik, kültürel, siyasi 

ve hukuki seviyesini belirleyen ve bu sistemlere büyük ölçüde yön 

veren, aynı zamanda sistematik hale getirilerek, standartları olması 

gereken bir bilgi türünü de ifade etmektedir. Türk toplumunda XVIII. 

yüzyılın sonları ve XIX. yüzyılın başlarına kadar resmi bir eğitim 

programı ve uzmanlaşma görülmemektedir. Mesleki eğitim süreci 

Osmanlı Devleti’nin siyasi-hukuki yapısına uygun olarak askeri okullar 

ile gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bu döneme kadar mesleki eğitim, usta-

çırak ilişkisi ve sözlü anlatım yöntemi kullanılarak aktarılmaya / 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Usta-çırak ilişkisi, ustaya tam bağlılık ve 

sürekli çalışmayı ifade eder. Bu bilgi aktarma yöntemine dahil olan tüm 

mesleklerde, uzun süredir aynı şekilde yapılan, uygulanan veya 

denenen iş ve uygulamaların aynı teknik ile başkalarına aktarılması 

süreci geçerli olmaktadır. Ancak, bu süreç teknolojinin ve onu meydana 

getiren bilimsel ve teknik bilginin yaygınlaşması, özellikle de 

standartlaşması ile birlikte yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. 

Üretim sürecinde teknik cihazların yoğunlukla kullanılmadığı 

dönemlerde mesleki eğitimde, öğretilen işin / sanatın yapılış tekniği, 

süresi ve malzeme kullanımı, usta kişi tarafından sözlü aktarılmakta ve 

çırak bunları aynen herhangi bir soru sormadan ve fikir ileri süremeden 

uygulamakta, bu da yapılan işin uzun süre aynı şekilde kalıp yeni 

gereksinimlerin karşılanmasında yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 

XIX. yüzyılın başlarından itibaren Batı Dünyası’nda gerçekleştirilen 

bilimsel ve kültürel devrim, mesleklerin de gelişim göstermesine 

uzmanlık alanı olmasına yol açmıştır. Bu durum çeşitli meslekler ile 

ilgili resmi politikaların hazırlanmasını ve bunların eğitim politikalarına 

uyarlanmasını zorunlu kılmıştır. Mesleki eğitimin resmi eğitim 

programlarına girmesi, mesleki bilginin dolayısıyla da bilimsel bilginin 

teknik kitaplar aracılığıyla ve çağın gerektirdiği kural / yöntem / 

tekniklere uygun olarak standart (rasyonel) bir biçimde aktarılmasına 

yol açmıştır. Ancak, Osmanlı Devleti’nde ve Cumhuriyet’in ilk on beş 

yıllık sürecinde bu yöntem ve anlayış bizim mesleki bilgi aktarımımızda 
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yoğun olarak uygulanamamış, 1960’larda modern anlamda kurulmaya 

başlayan mesleki ve teknik eğitim okulları / yüksekokulları / fakülteleri 

ile yaygınlaştırılmaya başlamıştır. Geleneksel bilgi aktarma yöntemi ile 

ilgili olarak ülkemizde edebiyat, sanat, bilim, din ve felsefe ile ilgili 

bilgiler aile ve / veya iş çevrelerinde12 sınırlı kalmış, talep eden 

sayısındaki azlık nedeniyle de gelişme gösterememiştir. 1950’li yıllardan 

itibaren mesleklerin ve bilim / uygulama alanlarının yakınlaşmaya 

başlaması ile birlikte, mesleki ve teknik bilginin aktarılmasında sözlü 

aktarım yönteminin bırakılması ve / veya yanına bu yöntemi 

destekleyecek diğer yöntemlerin eklenmesi bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Ülkemizde uzun süre matbaanın da yaygın olarak 

kullanılamamasının ardında bu ilgisizliğin ve plansızlığın olduğu 

söylenebilir. Konu ile ilgili olarak yapılan sayısız çalışmaların büyük 

bölümünde, okur-yazar oranının düşüklüğü, hattat sayısının fazlalığı ve 

kâğıt üretiminin azlığından bahsedilmektedir. Elbette bu unsurlar da 

okuma ve yazılı bilgi kaynakları ile bilginin toplumsallaşmasına 

engeldir, ancak burada önemli olan, geleneksel bilginin ve bilgi aktarma 

tekniğinin, yeni yöntem ve yeni düşüncelerin ortaya çıkması ile 

çelişmesidir. Karşı çıkılan okuma eyleminin gerçekleşmesi değil, 

okumanın sonucunda ortaya çıkan yeni fikirlerin ve soruların dile 

getirilmesidir.13 Bu nedenle hala kullanılmakta olan anlatma (sunu, 

takrir) yöntemi, yukarıda bahsedilen soru sorma ve merak etme 

eylemlerine pek izin vermediği için tercih edilmektedir.  

Ancak sözlü anlatım yöntemi, bilgiyi alanlar açısından birçok 

olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. Öncelikli olarak anlatma 

                                                 
12  Ülkemizde özellikle okuma yazma oranının düşük olduğu ve kırsal kesimde yaşayan 

vatandaşlarımız merak ettiği herhangi bir konuyu okuma-yazma bilse de kendisinden daha iyi 
bilen bir kişiden dinlemeyi, hatta okunması gereken kitabı yine bu kişinin okumasını tercih 
etmektedir. Bu durum, hem kendi bilgisine güvenmeme hem de bildiğini ifade edememe 
sorunlarını gündeme getirmektedir. Bu konuyla ilgili çeşitli dönemlerde ülkemizde 
yaşamış yerli/yabancı edebiyatçı, siyasetçi, bilim insanı vb. kişilerin hatıra, günlük ve 
seyahat çalışmalarına bakılabilir. 

13  Bu konuda yapılmış çalışmalar ve değişik fikirler için bkz; Hüseyin Gazi Topdemir, İbrahim 

Müteferrika ve Türk Matbaacılığı, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, 2002.; Prof. Dr. Özer Ergenç’in 43. 

Kütüphane Haftası Etkinlikleri’nde 26 Mart 2007 tarihinde “Bilgilenme Sürecinde Kütüphane 

Kurumu” başlıklı panelde yaptığı konuşma metni; Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından hazırlanıp 

sunulan ve 01.05.2008 tarihinde TRT-2’de yayımlanan “İlber Ortaylı ile…” adlı programın İstanbul 

Kütüphaneleri konulu bölümü (Program CD ortamındadır).  
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yöntemi ile alıcılar daha çok işitme organını kullanmaktadır. Oysa 

eğitimde ne kadar çok duyu organı kullanılırsa bilgi aktarımı ve eğitim 

süreci o kadar verimli ve etkin olmaktadır. Görmeye dayalı bilgilerin ve 

psikomotor davranışların bu yöntemle öğretilmesi de oldukça zordur. 

Bu yöntem, büyük ölçüde kitabi -özellikle de belli konularda 

hazırlanmış- bilgilere dayandığından, öğrencileri araştırma ve inceleme 

yapma yerine, kalıp bilgileri ezberlemeye sevk etmektedir. Tarih 

boyunca da, bu yöntemin ortaya çıkardığı en çok kullanılan öğrenme 

tekniğinin ezber olduğu görülmüştür. Sözlü anlatım yönteminin bu 

olumsuzluklarının yanı sıra; yazılı kaynakların üretimine ve bu 

kaynaklara olan talebinin düşük olmasına da olumsuz yönde etki 

yapmış olduğu bilinmektedir. Batı Dünyası’nda XV. yüzyılın 

ortalarından itibaren büyük mücadelelere ve çekişmelere neden 
olmasına rağmen değişmeye başlayan bilimsel ortam, bilimsel verilerin, 

başta üretim olmak üzere hayatın bütün alanlarına uygulandığı bir 

ortam yaratmıştır. Bu fikir ile birlikte, başta yüksek öğretim olmak üzere 

tüm eğitim öğretim kurumlarında daha önce dini bilgilerin ağırlıklı 

olduğu eğitim programları terk edilerek, pozitif bilimlerin ağırlıklı 

olduğu ve bilginin deney / gözlem / yanlışlanabilirlik yaklaşımıyla 

üretilmeye başlandığı programlar uygulanmaya başlamıştır. Bunların 

yanı sıra, görsel kitle iletişim araçlarının da bilgi aktarımında 

yoğunlukla kullanılması, başta kütüphaneler olmak üzere çeşitli bilgi 

merkezlerinden etkin bir biçimde kullanım ve yararlanılmasını 

doğrudan etkilemiştir. Osmanlı Devleti’nde ise; toplumdan bir baskı ve 

talep gelmemesi yani yeni pazarlar ve teknolojiler arayan, ticaret ve 

sanayi ile uğraşan bir kesimin olmaması (dinde reform düşüncesini 

doğuracak herhangi bir entelektüel çalkantının yaşanmaması) Osmanlı 

toplumunun XVIII. yüzyılın başlarına kadar, kendi sistemi içinde 

kalmasına neden olmuştur. Dış baskıların, ancak XVII. yüzyıl sonunda 

hissedilmesi, üst yapıda, yüzeysel de olsa, bir ıslahatı, Batı’daki 

yenilikleri öğrenme sürecini, toplum içerisinde önemli bir kıpırdanmayı 

geciktirmiştir. Bu aşamada, Avrupa bilimsel ve askeri yönden ilerleme 

sürecine ve aydınlanma çağına girmiş, buna karşın Osmanlı Devleti, 

zayıf ve sonuçsuz reform girişimleriyle eski modelini XIX. yüzyılın 

ortasına kadar sürdürmüş, Sanayi Devrimi ve Siyasi Devrim’e karşı çok 

hazırlıksız yakalanmıştır. Batı’da XIX. yüzyılın ortalarında bilimsel 
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devrimin etkilerinin özellikle fen ve uygulamalı bilimler alanlarında 

uygulanması ve teknoloji olgusunun bir meta olarak kullanılmaya 

başlaması bu dönüşümün son halkasını meydana getirmiştir. Bilimsel 

devrim, Thomas Samuel Kuhn tarafından “Bir bilim alanında meydana 

gelen ve sadece bilimsel bilginin nicelik ve niteliğinde değil, bilim adamlarının 

nesneleri algılayışlarında, araştırma konularıyla ilgili seçimlerinde, bilimsellikle 

ilgili temel ölçütlerinde ve hatta geçmiş bilgi birikimini yorumlayışlarında da 

köklü farklılıklar getiren değişim” olarak tanımlanmıştır.14 Bu tanım, 

ülkemizde uzun süre oturtulamayan bilimsel düşünmeyi, değişik olay / 

nesnelerden farklı fikirler çıkarmayı, geleneksel düşünce sistemini 

aşmayı, nesne / olguları sorgulamayı ve merak etmeyi, doğru bilgi 

kaynağını bulmayı ve bilimsel bilgi üretmeyi ön plana çıkaran bir 

sistemi ifade etmektedir.  

Sözlü anlatımın yanı sıra yazılı anlatım ya da yazı dili de 

yukarıda ifade edilen olumsuz havadan etkilenmiştir. Bir toplumun 

bilim dilini de oluşturan yazı dili, bilimin, bilimsel bilginin üretilemediği 

bir ortamda elbette ki bu alanda ilerleyen toplumları 

yakalayamayacaktır. Bilim dilini, bilimden ve dilden ayrı düşünmek 

mümkün değildir. Bir bilim dili, her çağda, ait olduğu dilin genel 

durumundan etkilenmiştir. Çağımızda da bilim ve fen alanında ilerleme 

kaydetmeden, Türkçedeki genel bozulmayı düzeltmeden bilim dili 

alanındaki beklentilerimizi karşılamak mümkün olmaz; dolayısıyla 

bilim dili konusundaki yaklaşım, ancak bütüncül bir bilim ve kültür 

tasarımının parçası olduğunda anlamlı ve mümkün olur. Ne var ki, 

bilimin de dönemin dilinden bağımsız olmadığını göz ardı etmemek 

gerekir. Bilim de dahil her tür duygu ve düşünce ifadesini dilde bulur, 

dolayısıyla gerçek bir düşünce etkinliği ancak yüksek olgunluğa erişen 

dillerle var olur (Yalgın, 2004). 

Dilin bilim ile dolayısıyla da yüksek öğretim ile olan bağlantısı, 

bilginin hangi dille üretildiği ve aktarıldığı sorusunun da 

cevaplanmasını gerektirmektedir. Sırasıyla, Sümerce, Semitik diller 

(Akadca, Asurca, Babilce), Yunanca, Latince (1), Arapça-Farsça-Türkçe, 

                                                 
14  Thomas Samuel Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev: Nilüfer Kuyaş, İstanbul, 

1982, s. 38-39.  
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Latince (2), ulusal diller özellikle de İngilizce, günümüzde hala bu 

özelliğini korumaktadır. Burada dilin bilgi üretiminin yanı sıra siyasi ve 

ekonomik bir güçle de ilişkili olduğu unutulmamalıdır. İngilizce, 

bilimsel dil olması ile birlikte diplomatik bir dil olma özelliğini de 

kazanmış ve ortak anlaşma dili olarak kabul görmüştür. Ancak bazı 

bilim dallarında ön plana çıkan ülkeler kendi dillerini bu alanlar için 

kabul ettirmişlerdir. Örneğin arkeoloji ve felsefe alanlarında 

Almancanın, edebiyatta Fransızcanın olduğu gibi.  

Tümeller Çatışması ve Terim Üretme 

Batı Dünyası’nda yeni bir anlayışın ortaya çıkışını sağlayan 

“Tümeller Çatışması”15, Ockhamlı William’ın16 görüşleri doğrultusunda 

sonuçlanmıştır. Kavram gerçekçileri (realist, Platon’un idealar görüşü 

destekçileri) ile adcılar (nominalistler) arasında meydana gelen ve uzun 

yıllar sonuçsuz kalan bu çatışma, XIV. yüzyılın ilk yarısında çözüme 

kavuşturulmuştur. Bu çatışma, sadece nesnelerin var olduğu, tümellerin 

ise benzer nesnelere verilmiş adlardan ibaret olduğunu savunan grup 

tarafından sonuçlandırılmıştır. Bu ne anlama gelmektedir; gerçekte var 

olanların, adcıların dedikleri gibi; tümeller birbirine benzeyen 

tikellerden17 meydana geldiğine göre, bilgi arayışı tikellere yani tek tek 

bireylere yönelmeli ve onlardan yola çıkarak geliştirilmelidir. Tikellerin 

bilgisine ulaşmanın da tek yolu gözlem ve deneydir. Böylece gözlem ve 

deney yöntemi adcılar sayesinde güvenilir bilginin bir aracı haline 

getirilmiş veya başka deyişle sağlam bir felsefi temele oturtulmuştur. 

Adcıların bu başarısı bilgi arayışında yöntem olarak gözlem ve deneyin 

güçlü bir biçimde gündeme gelişi ve yaygınlaştırılması, doğa 

bilimlerinin doğuşunu hızlandırmıştır (Bilim Tarihi, 2001: 152-153).  

Adcılığın başarısı bir başka ifadeyle, dil ve yazının da başarısı 

olmuştur. Çünkü cins ve türler zihin dışında bulunamazlar. Cins ve tür, 

nesnelerin ne olduğunu veren formlardır, ama kendileri birer öz ve 

                                                 
15  Skolastik felsefede varlıkların özleri sayılan genel idealar ‘tümeller’ terimi, ortaçağın en büyük 

felsefi kavgasına neden olmuştur. Realistler ile Nominalistler (Adcılar) arasındaki kavga, çekişme. 

Bkz. Macit Gökberk, Felsefe Sözlüğü, 1998, İstanbul, Remzi Kitabevi s. 421. 

16  İngiliz filozof ve Fransiskan papazı (1288-1349).  

17  Tek tek nesnelerin sayısız çeşitlilik gösteren ya da türsel olmayan bireysel özelliklerinden her biri. 
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varlık değillerdir. Tümel kavramlar, dil ve yazı imleriyle kendilerine 

varlık bulurlar. Ne zaman bir kavram, bir im veya işaretleme kendini bir 

başka varlığın ifadesi olarak verilse, o zaman varlığa sahip olur. O halde 

tümeller dil ve yazı imleri ve sembolleriyle varlığa gelirler. Tümellerin 

gerçek varlığı yoktur, onlar dilsel sözcük ve isimlerden ibarettir (Çüçen, 

2000: 208-209). 

Bu bağlamda bilim üreten toplumların dili, ortaya koydukları 

nesne (buluş-icat) ve olgulara “isim-ad” vererek gelişme göstermektedir. 

Bu noktadan hareketle bilim-dil bağlantısı XIV. yüzyılda kurulmuştur.  

Bu yüzyıl, Osmanlı Türkleri’nin henüz kuruluş aşaması içinde 

olduğu dönemi ifade etmektedir ve bu nedenle sözü edilen gelişmelerle 

tanışma fırsatı elde edememişlerdir. XIX. yüzyıla kadar da bu fırsatı 

yakalayamayacaklardır. Bu gelişim sürecine ülkemiz adına katkılar bazı 

istisnalar dışında XX. yüzyılda yapılmaya başlanmıştır. Özellikle 

bilimsel araştırmalar bünyesinde dünya literatürüne “özgün” katkılar 

“terimler” kazandırılmaya başlanmıştır. Bunlara farklı alanlardan 

örnekler verilebilir. İlki tıp alanında 1937 yılında Doktor Hulusi Behçet 

tarafından bulunan ve bulguları yayımlanan “Behçet Hastalığı”dır. Her 

ne kadar hastalığın İngilizce karşılığı olsa da “Behçet” kelimesi tıp 

litaretürüne yapılan “özgün” bir katkıdır. Behçet Disease’in yanı sıra 

“Behçet Syndrome” veya Latince adıyla “Morbus Behçet” olarak da 

bilinmektedir. İkincisi zooloji alanında Anadolu’da yaşayan bir kedi cinsi 

ile ilgili örnektir. “Karakulak” olarak bilinen bu kedi cinsi, Batı 

literatürüne önceleri “Qarah-qulaq” ve daha sonraları “Caracal” olarak 

geçmiştir.18 Bir diğer alan matematiktir. Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’ın kendi 

adı ile bilinen ve 1940’lı yıllarda geliştirdiği kuramları, matematik 

literatüründe halen kullanılmaktadır. “Hasse-Arf Teoremi” (Hasse-Arf 

Theorem), “Arf Halkaları” (Arf Rings) ve “Arf Değişmezi” (Arf Invariant) 

gibi. En bilinen örnek ise belki de Batı kültüründe en çok bilinen 

kelimelerden biri olan “yoğurt”tur.19 

                                                 
18  Bu hayvan türünden ilk Batıda kez bahsedilen kaynaklardan biri, 1822’de ilk baskısını 

yapan Oliver Goldsmith’e (1728-1774) ait A History of  the Earth and Animated Nature adlı 
eserdir (Cilt 6 s. 235).  

19  Yoğurt’tan İngilizce’de ilk defa 1625’te bahsedilmektedir. Samuel Purchas (1575-1626)’ın 1625 
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Dilin akademik kurumlarda gelişiminin en önemli nedenlerinden 

biri de “terim” üretme çalışmaları ve buna bağlı olarak ortak bir 

kullanım sağlama girişimleri olan sözlük hazırlama çalışmalarıdır. Bu 

konuyla ilgili bilgi ve belge yönetimi alanından örnek verilebilir. 

Bunlardan ilki, TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından 2002’de 

başlatılan Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü projesidir. Sözlük Sosyal 

Bilimler Terimleri, Doğa Bilimleri Terimleri, Tıp Terimleri ve 

Mühendislik Terimleri Sözlükleri olmak üzere dört temel bölümden 

oluşmaktadır. 2004 - 2005 yıllarında söz konusu projenin Sosyal Bilimler 

Terimleri Sözlüğü kısmının Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimleri 

Terimleri Sözlüğü alt bölümü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri tarafından 

oluşturulmaya başlanmış ve yaklaşık altı yüz elli terim açıklanarak 

bunlara Türkçe karşılıklar bulunmuştur. Diğer kaynak ise; çalışmalarına 

2008 yılı içerisinde başlanan ve 2009’da tamamlanan Belge Yönetimi ve 

Arşiv Terimleri Sözlüğü’dür. Bu sözlük çalışmasında da yine aynı 

öğretim üyeleri tarafından “Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü”20 

başlığı altında, beş yüz kırk beş terim açıklanmış ve birçoğuna Türkçe 

karşılıklar bulunmuştur. Bu çalışmada yer alan ve Türkçe karşılık 

bulunan bazı terimler şunlardır. İngilizce’de “convenience files” olarak 

geçen ve anlamı “güncel kullanımda sıkça başvurulan genellikle bir 

resmi kurum ve personeli ile ilgili belgelerin kopyalarının bulunduğu 

kolayca erişilebilecek bir yerde tutulan dosya ya da klasör” olarak 

tanımlanan terime “dirsek altı dosya” karşılığı verilmiştir. İngilizce’de 

“forgery” veya “counterfeiting” olarak ifade edilen ve günlük kullanımda 

“kalpazanlık - sahtecilik” olarak kullanılan; özel veya tüzel kişileri 

yanıltmak amacıyla asıl belge gibi kabul görmesi için içerik veya biçim 

yönünden tamamen ya da kısmen değiştirilmiş belge” olarak 

tanımlanan terime “uydurma belge” karşılığı verilmiştir. Bir diğer dikkat 

                                                                                                                        
yılında tamamlanan Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes Contayning a History of the World 

in Sea Voyages and Lande Travells by Englishman and Others adlı eserinde bahsetmiştir. (Cilt 9, s. 378). 

“…The Turks know not what belongs to fresh Butter, there being little or none at all made about 

Constantinople; neither doe they eate much Milke, except it bee made sower, which they called Yoghurd….”. 

http://www.archive.org/stream/hakluytusposthu53purcgoog#page/n413/mode/1up. İkinci 

baskısını 1905-1907 yılları arasında James MacLehose and Sons adlı yayınevi 20 cilt olarak 

yayımlamıştır.  

20  Sekine Karakaş, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç, Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü, 

Ankara, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2009.  
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çekici örnek ise; yine İngilizce’de “alienation” olarak kullanılan ve 

arşivlerin/belgelerin gözetiminin, gözeticisi veya sahibinden bunları 

yasal olarak elinde bulundurma hakkı bulunmayan birine geçmesi 

olarak tanımlanan terime “yabancılaşma” bu tür belgelere de 

“yabancılaşmış belge” karşılığı verilmiştir (Karakaş, Rukancı ve Anameriç, 

2009: 16, 44, 45). Ancak bu çabalara rağmen söz konusu çalışmalar 

Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimleri alanında ülkemizde biraz 

gecikmiş birer çalışma olarak yer bulmuştur.  

Türkiye’de Bilimsel Üretim 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizde yaşanan en 

büyük sorun gerek maddesel, gerekse zihinsel yönde üretimde 

yaşanmakta olan sıkıntılardır. Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk 

Kurtuluş savaşının zaferle neticelenmesinin ardından, bu konu üzerinde 

hassasiyetle durmuş ve toplumun özgün üretimini canlandırma 

yönünde çaba göstermişse de, alınan yol çokta fazla olmamıştır. 

Toplumun temel ihtiyaçlarının giderilmesinden başlayarak bilimsel 

teknolojik ve benzeri üretimler gerçekleştirilemediğinden taklide dayalı 

bir üretim yoluna gidilmiştir. Bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak 

yabancı dil genel kullanımının dışında taklitleri edinme sürecinin 

vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Oysa giriş bölümünde 

değinildiği gibi maddi ve zihinsel ürünler birebir taklitten kaçınılarak 

bütünüyle ülkemiz araştırmacılarının dağarcığından kaynaklandığında 

ana dilin kullanımı büyük ölçüde gelişecektir. 

Dil ve onun maddi işaretlere dönüştürülmüş şekli olan yazı, 

akademik çalışmalar sayesinde paylaşılmaktadır. Elbette bu paylaşımda 

hem yazı hem de konuşma dili kullanılmaktadır. Ancak referans 

gösterme yazı dilinde daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Referans 

gösterilmek için de “özgün” ve içerik yönünden bu özgünlüğü pekiştirici 

bir bütünlük-tutarlılık taşıyan eserler üretilmesi gerekmektedir. 

Günümüzde çeşitli yayınevleri tarafından yayımlanan basılı ve 

elektronik akademik dergiler artık tekrar yayınlardan kaçınmakta, o 

ülke ile ilgili daha ayrıntılı ve yeni alanlarla ilgili çalışmalara yer 

vermektedir. Bu özgün yayınlar yapmak isteyen bir toplumun bilim 

adamlarının, kendi diliyle yayın yapmaları için bir avantaj olacaktır.  
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Ülkemizde ISI Web of Science Thomson Reuters’de indekslenen 

yetmiş üç21 akademik dergi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı sadece 

İngilizce22, bir kısmı hem Türkçe hem İngilizce23 bir kısmı da sadece 

Türkçe24 yayın yapmaktadır. Bu dergiler, Türkçenin de daha önce verilen 

örneklerde olduğu gibi bazı alanlarda kullanılan bir özelliğe sahip 

olmasına yardımcı olacaktır.  

Bugün bilim çevrelerinde, üniversitelerde akademik etkinliğin 

temel amacının ve bu etkinlik sonucunda üretilen çıktının (bilginin) 

topluma sağladığı yarar konusunda çeşitli fikirler öne sürülmektedir. 

                                                 
21  http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/isi_dergiler.uhtml 

22  Örn. Turkish Journal of Biology, Turkish Journal of Chemistry. 

23  Örn. Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal of Biochemistry), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dergisi, Nöropsikiyatri Arşivi.  

24  Örn. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), Anadolu Psikiyatri Dergisi, Teknik Dergi. 

Yıl Yayın Sayısı* 

1997 4.853 

1998 6.009 

1999 6.877 

2000 6.625 

2001 8.149 

2002 10.208 

2003 13.142 

2004 14.856 

2005 18.671 

2006 18.843 

2007 21.271 

2008 26.889 

2009 24.348 

Toplam 180.741 

Türkiye’de 1997-2009 Yılları Arası Toplam Makale ve Yayın Sayıları 
Kaynak: ISI-Web of Science 

Güncelleme Ocak 2010 (TÜBİTAK-ULAKBİM) 
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/ 
bilimsel_yayin/top_yayin_sayisi.uhtml 
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Ancak bu görüşler, örneğin; üniversitelerde üretilen bilginin Türkiye’nin 

sorunlarına ilişkin soruların sorulması ve bunun yanıtına yönelik 

tartışmaların yapılması ile bilimsel gelişmeye ne gibi katkılarda 

bulunulduğu ekseninden oldukça uzakta sürdürülmektedir.  

Ankara Üniversitesi’ndeki öğretim üye ve elemanlarının 

yükseltme ve atanmalarda, adaylara diğer bazı eğitim kurumlarında 

olduğu gibi uluslararası indekslerde yayınlanmış makaleleri bulunması 

koşulunun ileri sürülmesi, yayınların Türkçe ya da yabancı dilde 

yapılması konusundaki tartışmaları da beraberinde getirmektedir. 

Sosyal, fen, tıp, mühendislik gibi tüm alanlarda araştırma yapan Türk 

bilim insanlarının çalışmalarını uluslararası olarak tanıtabilmeleri, bu 

çalışmaların sonuçlarını özellikle de aynı alanda araştırma yapan kişilere 

paylaşabilmeleri doğal olarak önem taşımaktadır.  

Ancak akademik çevrelerde, öğretim üye ve elemanlarının 

akademik yükseltme ve atama sürecinde kullanılan ölçütlerden ve 

işlevsellikten çok daha önemli olarak bu ölçütlerin üniversite ve öğretim 

üyesi yanında, bilimsel üretim açısından ne kadar yararlı olduğunun 

irdelenmesi gerekir. Öğretim üye ve elemanlarının bilimsel yayınları, 

kitapları, makaleleri ülkemizin bilim düzeyini yükseltmek, toplumsal 

gelişmeye destek vermek üzere yapmaları beklenirken, bu çalışmalarını 

kendilerini yeni basamaklara yükseltecek araçlar olarak düşündükleri 

kanısı yaygındır. Buna neden olan olgunun Türkiye’de benimsenen 

bilim ve yükseköğretim politikasının paralelinde düzenlenen yükseltme 

ve atama ilkelerinin zorunlu hale getirilmesi şeklindeki formülasyon da 

her türlü eleştiriye açıktır.  

Günümüzde akademik yükseltme ve atamalarda yabancı dilde 

yayın yapmak öğretim üye ve elemanlarına sanki farklı bir statü 

kazandırmış, finansal teşviklerle de erişilmesi zorunlu bir amaç haline 

gelmiştir. Yabancı dil bilgisi zorunluluğu sadece yabancı literatürü 

izleyip, gelişmelerden haberdar olmaktan çıkmış, tümüyle öğretim ve 

akademik yaşantıya işlemiştir (Tunç, 2006: 174). Üniversitelerde özellikle 

1990’lı yılların sonunda akademik yükselme ve yeniden atamalarda 

yurtdışında ve ISI kapsamında yer alan dergilerde yayın yapma 

zorunluluğu getirilmeye başlamıştır. Ankara Üniversitesi’nde de bu 
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uygulamalar, üniversite bünyesindeki bilim adamlarının dünya 

literatürüne katkı oranlarının artırılması temel amacıyla 1999’da25 

başlatılmıştır. Bu süreç ilerleyen yıllarda belirli bir düzene oturtulmuş ve 

akademik yükselme ve atamalarda ayırt edici birer unsur olarak 

kullanılmaya ve/veya teşvik edilmeye başlamıştır. Ancak süreç içerisinde 

bazı sosyal alanlarda söz konusu indekslerde yer alan dergilerin 

olmadığı görülmüş ve bunun için Ekli Liste formülü geliştirilmiştir. Bu 

düzenlemeler Ankara Üniversitesi’nin dünya literatürüne yapmış 

olduğu katkıyı elbette ki olumlu yönde etkilemiştir. Ancak toplumdaki 

belirli sosyo-ekonomik grupların aleyhine de sonuçlar çıkardığı bir 

gerçektir. Yukarıdaki, tabloda bunun sayısal verileri yer almaktadır. 

Bilgi, hem evrensel hem de kullanıldıkça çoğalan bir yapıya 

sahiptir. Bu açıdan bilimsel bilginin paylaşımı bu evrensellik içerisinde 

çoğu zaman dilden bağımsız bir gelişim sürecine sahip olabilmektedir. 

Özgün çalışmalar yapılır ve bilgi değeri yüksek akademik değerler 

ortaya konursa dilin bir önemi kalmayacak bundan faydalanmak 

isteyenler ilgili çalışmayı kendi dillerine çevirmek durumunda 

kalacaklar ya da yazıldığı dili bilmek/öğrenmek durumunda 

kalacaklardır.  

Bu gibi çalışmaların yaygınlaştırılması için son yıllarda akademik 

çalışmaların yer aldığı açık erişim siteleri26 oluşturulmakta ve burada yer 

alan çeşitli içerik ve türdeki çalışmaların indirilme (download) yüzdeleri 

takip edilmektedir. Buradaki çalışmalara göz atıldığında yurt dışından 

çeşitli ülkelerden araştırmacıların Türkçe makale, bildiri, rapor vb. 

                                                 
25 Bkz. B.30.2.ANK.0.70.71.02/20002 no’lu ve 04.11.99 / 20012 tarih-sayılı belge, ardından sırasıyla 

B.30.2.ANK.0.70.71.02/7604 no’lu ve 24.04.00 /8566 tarih-sayılı, B.30.2.ANK.0.70.71.02/24331 no’lu 

ve 11.12.00 / 23614 tarih-sayılı, B.30.2.ANK.0.70.71.02/13970 no’lu ve 05.07.02 /13051 tarih-sayılı 

belgeler. 2005’te B.30.2.ANK.0.70.71.02/19240 no’lu ve 31.02.2005 /15281 tarih-sayılı belge ile A.Ü. 

Rektörlüğü’ne DTCF tarafından yapılan başvuru,  B.30.2.ANK.0.70.71.02/12559 no’lu ve 26.05.05 

/10286 tarih-sayılı belge ile ek ilkelerin eklenmesi, B.30.2.ANK.0.70.71.02/18106 no’lu ve 06.06.08 

/14696 tarih-sayılı belge ile hali hazırdaki ilkelerin yürürlükte olduğunun duyurulması, 

B.30.2.ANK.0.70.71.02/31059 no’lu ve 14.10.08/23624 tarih-sayılı belge ile 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nundaki değişikliğin getirdiği düzenlemeyle yabancı yayın yapma 

şartının kaldırılması.  

26  Örn. http://eprints.rclis.org/ (E-LIS, E-Prints Library and Information Science) 
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akademik çalışmaları defalarca indirdikleri27 görülmektedir. Bu da 

Türkçenin bilim çevrelerince kullanıldığının bir diğer kanıtıdır.  

Açık düşünmenin ve sindirerek öğrenmenin temeli anadile 

dayanır. Ülkemizde düşünsel yaşamın ve bilimin gelişmesi için en başta 

kendi dilimize değer verilmesi ve Türkçenin geniş olanaklarına 

güvenilmesi gerekir. Bilimdeki hızlı gelişmelere, yeni buluşlara ve 

kavramlara “yaşayan dil” görüşüyle ayak uydurulamaz. Batı dillerinden 

alınan aktarmalardan vazgeçildiğinde, Türkçenin geniş kaynaklarına 

yaslanarak, özerk düşünme ve bilgilenme gerçekleşecektir. Bu da, bilim 

insanının, öncelikle ve özellikle kendi dilinin gücüne inanması ile 

olabilir. Bilim insanlarımız kendi dillerini kullandıkça, bilgi ve 

kavramlar daha açıklık kazanacak, daha kolayca özümsenebilecek, 

dünyalarının genişlemesine olanak sağlayacaktır. Wittgenstein’in dediği 

gibi “unutmayalım ki dünyamızın sınırlarını dilimiz çizer”. Belki de 

böylelikle, yetkeci eğitimin anlamadan ezberleten kalıplarından ve 

büyüsel düşünceye yol açan yetersizlik duygularından kurtularak 

dilimizin gelişmesi sağlanabilir. 

Bilim Dili Olarak Türkçe 

Bir bilim dili, en genel anlamda bilim oluşturan veri ve bilgileri 

sözlü ve yazılı olarak başkalarına aktarmak üzere kullanılan dildir ve şu 

amaçlarla kullanılır: (a) Yeni bilimsel araştırmaların bulgularını dünyaya 

ilk kez açıklamak, (b) yalnız belli bir ya da birkaç alandaki bilimsel 

araştırmaların bulgularını dünyaya ilk kez açıklamak, (c) tüm bilim 

alanlarında, üniversite ve yüksek okul düzeyinde öğretim dili olarak 

kullanılmak. Bilim dilinin en önemli bileşenleri, terimlerdir: Terimler, 

genel olarak, sanat, bilim alanlarında (ve başka etkinliklerde) 

kavramların nesne, olay ya da durumların karşılığı olan, kesin, tek, özel 

anlamlı sözcüklerdir (Şahinoğlu, 2000: 145; Köksal, 1989: 42).  

Teknik alanda ilerlemiş olan ülkelerin dilinde terimler, genelde 

                                                 
27  Örn. Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi adlı makale Şubat 2008’den itibaren 

1609 kez indirilmiştir. Bunların 707’si ABD, 55’i çeşitli Avrupa ülkelerinden 5’i de Japonya’dandır. 

http://eprints.rclis.org/es/index.php?action=show_detail_eprint;id=12713 

(25.04.2010). 

http://eprints.rclis.org/es/index.php?action=show_detail_eprint;id=12713
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diğer sözcüklerden çoktur. Bilim ve sanat dalı ile ilgili özel kavramları 

karşılayan bu sözcükler, dilbilgisi ve sözdizimi açısından diğer 

sözcüklerden farklı değildir; fakat anlam açısından karmaşık bir tanımı 

bütünüyle taşırlar. Anlamları kesin olup kişiden kişiye değişmez; 

böylece bilim ve sanat dalında iletişimi kesin olarak sağlarlar. Öyle ki 

çağdaş uygarlığın ve teknik bilimin günümüzde pek karmaşık olan 

mekanik ya da bilimsel ortamında terimler, "toplu bütünleşik elektronik 

çevirimler" gibi başlı başına bir dizge ya da bir tümce görevini 

üstlenebilirler. Bu yüzden terimlerin açık ve anlaşılır olması 

gerekmektedir. Aksi halde bilimle uğraşanlar arasında iletişim sağlıklı 

olmaz. Görüldüğü gibi bilim dili, bilim insanından bilim insanına; bilim 

insanından uygulayıcı uzmana bilgi iletişimini sağlar.  

Ama çağdaş anlamda bilimsel çalışma, sadece yeni buluşlarla 

ilgilenme çalışmalarını değil, bilimin halk kitlelerine iletilmesi ve 

toplumsal yaşamla bütünleştirilmesi için yapılan eğitim ve öğretim 

çalışmalarını da kapsar. Bu durumda doğal olarak bilim insanından 

öğrenciye ve bilim insanından halka bilgi iletişimi de söz konusudur. 

Bilim dilindeki bu iletişim katmanlarının çizgede görülen ilk ikisinde, eş 

düzeyde ve benzer bilgi birikimine sahip kişiler arasında iletişim söz 

konusu olduğundan sorun yoktur. Ama son ikisinde; yani bilim 

insanından öğrenciye ve halka bilgi iletimi ve aktarımı söz konusu 

olduğunda bilim dili büyük önem kazanır. 

Bilim dili ulusal dilin bir parçası olarak görülmeyip yabancı 

dillere dayandırılmışsa, bilim insanı ile öğrencisi ve halk arasında 

iletişim kurmak çok zorlaşacaktır. Bu arada eğitimde, özellikle 

üniversite eğitiminde belli bir düzeyin korunması, en son gelişmelerin 

ve bilimsel çalışmaların gecikmesiz olarak izlenebilmesi de önkoşuldur. 

İşte bir ülkede eğitimin yabancı dillere dayalı olmasının nedenleri de bu 

noktada ortaya çıkar (Sarıtosun, 1994).  

“Hiçbir dil dizgesi, doğasından bilim dili değildir. Bir dilin bilim dili 

olmasının önkoşulu o dilin konuşulduğu toplumda bilim üretiminin var 

olmasıdır.”(Ergenç, 2001: 13). 

Bilim ancak sorgulayan, araştıran, aydınlık kafalar tarafından 
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üretilebilir. Bu da bağımsız düşünmenin sorumluluğunu benimsemiş 

bilim insanları demektir ki doğrudan doğruya yabancı dil 

boyunduruğunu kırmış olmayı gerektirir. Öte yandan yukarıda da 

değinildiği gibi Türkçeyi bilim dili yapmak için Türkiye’de bilim 

yapmak zorunludur. 

Bilim dili olarak Türkçenin yetkinleşmesi için alınacak kurumsal 

önlemlerin başında, akademik sanlar için gerekli koşullar arasına bir 

yandan Türkçe yazma ve iletişim becerilerinin sınanmasını, bir yandan 

da Türkçe özgün bilimsel yayın yapmış olmayı getirmek vardır. Bu, ilk 

aşamada uluslararası, yabancı dilde yayın zorunluluğunun yanı sıra 

getirilecek bir koşul olmalıdır. 

Bilimde, teknolojide, ekonomik ve toplumsal yaşamda 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana ülkece hedeflediğimiz, 

özlediğimiz ve gittikçe zorlaşan sıçramayı yapmamız, kendi benliğimize 

ve dilimize saygıdan bağımsız olarak gerçekleşmeyecektir. Başarıya 

kendi öz kaynaklarımızla ve onların en değerlilerinden olan dilimizle 

ulaşacağız.  

Kurumsal önlemlerin ötesinde, her birimizin tek tek bilim insanı 

olma sorumluluğuna sahip çıkmamız, korkusuzca özgün ve bağımsız 

düşünmenin gereklerini yerine getirmemiz, fazlasıyla alın teri 

dökmemiz zorunludur. Bu yalnızca kendi bireysel varlığımıza ya da 

ülkemize karşı değil, doğrudan doğruya insanlığa karşı da görevimizdir 

(Bilgen, 2010).  

Türkiye Cumhuriyeti’nde kişilik bütünlüğüne sahip, aydın 

insanlar yetiştirilmelidir. Doğru düşünüp, doğru karar verebilen 

insanlar, ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayabilir. Kişilikli aydın 

insan, doğruyu bilen, kendi iradesinin gücüne inanan insandır. Atatürk’e 

göre kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam 

çıkarmak, izlenim edinmek, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir. 

Bugünkü çağdaş yaşamda doğru düşünen insanların oluşturduğu 

toplumdaki “doğru düşünce” gelişecek, nitelikli insanlar, kültür 

unsurlarını, sosyal hayata ve insanların yaşam tarzına geçirmeleri 

kolaylaşacaktır.  



  

 

118 

Gençlerin öncelikle kendi kimliklerini ve kendilerinin içinde 

yaşadıkları toplumun sosyal ve kültürel bünyesini doğru olarak tespit 

etmeyi öğrenmeleri gerekir. Bu tespitten sonra kişiler sosyal yapıyı 

şekillendirmek için kendilerinin bilgi ve iradelerini geliştireceklerdir. 

Böylece sosyal olayların analiz ve sentezini yapacaklar, sonuçta daha çok 

yararlanabilecekleri yeni bir düşünce yapısına ulaşmış olacaklardır. 

Yetkin bir düşünce çatısı altında eğitimin özellikle üniversite eğitiminin 

bir bütün olduğunu, diğer bir söyleyişle de yirmi dört saati kapsayan bir 

süreç olduğunu yinelemek yerinde olacaktır. Öğretim üyesinin ve 

öğrencinin eğitim sürecine dâhil günlük yaşamı sadece okulda 

bulunduğu süreden ibaret olmadığı için eğitimin devamı niteliği taşıyan 

bir ortamın varlığı gerekir. Bu ortam okul dışında uygarlığın verilerine 

göre düzenlenmiş, duygu ve düşünceleri rahatlıkla ifade edebilme 

alışkanlığının kazanılabildiği, iletişime ve üretime elverişli bir çevreyi 

içermelidir. Kısaca okulun dışındaki yaşam yüksek düzeyde kültürel 

dinamikler taşıyan, öğretim üyesini ve öğrenciyi sürekli besleyecek 

unsurları içeren bir yapı olmalıdır. Eski yıllardaki Ankara bu 

anlatılamaya çalışılanların çok güzel bir örneği idi. Fakültelerin hemen 

yanıbaşında opera ve tiyatrolar, konser salonları, konferanslar 

düzenleyen sivil toplum kuruluşları, bireylerin yeni çıkan kitapları 

tartıştıkları kitapçı dükkânları, kütüphaneler, önemli edebiyatçılar, 

şairlerle yapılan söyleşiler yoğun bir kültür ortamı yaratıyordu. Bu 

ortamda üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri kendilerini 

zenginleştirmeye elverişli bir kentin bağrında ister istemez anadilleri 

Türkçeyi düzgün kullanma ve geliştirme yetisini de kolaylıkla 

kazanabiliyordu. 

Cumhuriyetle birlikte sosyo-kültürel açıdan seçkin genç 

kadroların yetişmesi için kurulan eğitim kurumlarından biri de 

mensubu olduğum Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesidir. DTCF, Türk 

Dili’ni, Türk Tarih ve Coğrafyası’nı yabancı araştırıcıların maksatlı ve 

politik değerlendirmeleri dışında, kendi kaynaklarına inerek en 

kapsamlı bir biçimde araştırmak, tarihi değer ve zenginliklerini 

belgelere dayanarak ortaya koymak üzere Ulu Önder Atatürk tarafından 

kurulmuş olan bir bilim anıtıdır. DTCF böyle bir temel anlayışın ürünü, 

daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ile özdeşleşmiş 

böyle bir sosyal ve kültürel gereksinimin eseriydi.  
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DTCF, 1940’lı, 1950’li yıllarda bir kültür odağıydı. Başkentte 

yukarıda değinilen etkinlikler, fakülte içi ve fakülteler arası münazaalar, 

şiir matineleri, konserler gerçekleştiriliyordu. Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü öğrencileri buradaki Türk Dil Kurumu Kurultayları’nın 

komisyonlarını bile izleyebiliyor, dil ve edebiyat alanındaki ünlülerin 

konuşmalarını dinliyorlardı. Yahya Kemal’i, Halide Edib’i, Nurullah 

Ataç’ı ve Besim Atalay’ı tanınmış diğer dil bilginlerini tanıma olanağı 

buluyorlardı (Aksan, 2003: 285). 

Günümüzde üniversiteler çeşitli nedenlerle gereği gibi öğretim 

üyesi yetiştirme potansiyelinden uzak kalmaktadır. Gerek eğitimin bir 

parçası olan günlük hayat, gerekse çocukların mezun oldukları eğitim 

kurumlarından süzülen bilgi birikimi ile çağdaş standartları yakalamak 

mümkün değildir. Bugün çoğunluğu Anadolu’nun dört bir tarafında 

bulunan yüz kırk üniversiteye öğretim elemanı yetiştirmek otuz yıl 

gerektirir. Ülkemizde hemen atılması gereken adımlardan biri üniversite 

kentleri olarak nitelendirilen üniverkentlerin kurulmasıdır. Gündelik 

yaşam sürecinde kulağı doğru bir dile dayanan öğrenci, kantinden 

seminer salonuna kadar yüksek düzeyde bir kültür ekseninin içinde 

olmalıdır. Üniversite kampusu veya şehri dershanenin bir devamıdır. 

Üniversite eğitiminin gerçekleştirildiği ortam bu niteliği taşımadıkça 

üniversitelilik olamaz. Nasıl ki sanayide üretim için yer seçilirken, 

amaca en uygun yer sanayi bölgesi olarak seçilmekte ise, üniversite 

öğrenimi için de aynı ölçütler kullanılmalı ve amaca uygun olmayan 

mahallerde, zorlamalarla bir yanlışlıklar zincirine yeni halkalar 

eklenmemelidir. Evrensel niteliklere sahip üniversiteler gerçekleştirildiği 

takdirde, bugün karşı karşıya kalınan çoğu sorun gibi, bilimsel dil 

sorunu da belli ölçüde çözüm vadisine girecektir.   

Sonuç 

Bir dilin bütünlüğü esastır. Bu bütünlük birbirine paralel biçimde 

gelişmedikçe ilerleme sağlanamaz. Dil bir toplumun ulusal işlevleri olan 

hukuk, iktisat, siyaset, eğitim ve diğer ilişkilerin sürdürüldüğü zorunlu 

ortaklaşalığın kaçınılmaz yeminidir. Toplumsal ilişkilerin yoğunluğu, 

kapsamı, içeriğinin derinliği o ulusun dilinin gelişmişlik derecesini 

birebir belirler. Giderek o ulusun sanatsal, düşünsel, felsefi çalışmaları, 
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edebiyat, şiir, eğitim ve diğer alanlardaki seviyesi dili sürekli üretir 

genişletir, bir başka değişle toplum içindeki faaliyetlerin yoğunlaşması 

bireylerin birbirlerine ileteceklerinin çoğalması iletişim aracı olan dili 

sürekli zorlayarak iletişimi gerçekleştirebilme olanaklarını genişletmeyi 

sağlar. Bu durum çarşı pazardaki ilişkilerin çeşitlenmesinden başlayarak 

eğitsel, bilimsel çalışmalar yanında sanatsal faaliyetler için de tamamen 

geçerlidir. Toplum sürekli bir gelişim içerisindedir. Hayatın tüm alanları 

için bu bir gerçektir. Bu durumda sadece belli alanlarda kendi içinde 

kapalı biçimde eğitim vermek mümkün değildir. Ülkemizde 

üniversitelerde gelişme değil, hantal bir büyüme sürecini yaşamaktayız. 

Üniversitelerde yetiştirdiğimiz yüz binlerce genç, bilim üretmenin çok 

gerisinde toplumsal gelişmenin ardında kalmakta, kurulmaya süratle 

devam edilen yeni üniversitelerle bu olgu daha da derinleşmektedir. 

Amaç uluslararası ve rekabetçi bir ortamda geçerli olacak beceri çok 

yönlülük, kendini geliştirme, araştırma, öngörülmeyen veya karmaşık 

problemleri çözme ve sunma yeteneklerini kazanmış, ana dili Türkçeye 

olan mükemmel hâkimiyeti yanında yabancı dile sahip, üretmeye 

yönelik bireyler yetiştirmek olmalıdır. Üniversitelerde mevcut 

kadrolarla, bu mümkün olamayacağına göre çok daha az sayıda 

öğrenciyi yüksek öğretime alarak toplumu sürükleyecek önderler 

yetiştirmek çıkar yol olabilir. 
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İTHAL KAVRAMLAR VE ULUSAL GÜVENLİK 
 

 

Ahmet KÜÇÜKŞAHİN  
 

1. Giriş 

Benden önce ortaya konan görüşlerden dil, düşünce ve yaşam 

arasında sürekli bir etkileşim olduğu 

sonucunu çıkartabiliriz.  

Birlikte yaşama güdüsü ile 

donatılmış olan insanın toplumsal 

yaşamını sürdürebilmesi için 

konuşmaya ihtiyacı vardır. Bu da, 

düşüncenin kelimelere, söylemlere ve 

kavramlara dönüşmesi ile 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bütün 

taraflar için aynı şeyleri ifade eden kelime, söylem ve kavramlar, 

anlaşabilmenin özünü oluşturmaktadır.   

                                                 
 Dr.P.Kur.Alb., Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü. 
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Yeryüzündeki birçok dilleri ve ulusları inceleyerek dil felsefesini 

kuran Wilhelm von Humboldt’a göre, ulusların dünya görüşlerini 

dillerinden çıkarmak olanaklıdır. Dilde her yeni kavram yeni bir 

düşünce yaratılmasını sağlar.28  

Dolayısıyla kavramlar olmaksızın düşünce geliştirmek 

mümkün değildir. Bir dilin hiçbir kavramı bir başka dile tam tamına 

aktarılamadığından dilimize kattığımız kavramlar üzerinde özenli 

olmamız gerekir.  

2. Kavramsal Çerçeve   

Şimdi de kavram, kavram-sistem, kavram-güç, kavram-güvenlik 

ilişkisine değinmek istiyorum. 

Kavram sözcüğünün dilimizdeki kullanımını incelediğimizde 

batı dillerindeki “concept” ve “nosyon” sözcükleri ile anlamdaş 

olduğunu görüyoruz.  

Osmanlıcada ‘mefhûm’ ve 

Fransızcada “concept” anlamındaki 

kavram, duyularla gelen nesnel 

izlenimleri düşüncenin soyutlama 

işleminden geçirerek kavradığı bir 

genel nesneyi; Osmanlıcadaki 

“mûlûme” ve Fransızcadaki “nosyon” 

anlamındaki kavram ise bilgi konusu 

anlamlarını dile getirir.29  

Bu genel yaklaşımlar ışığında kavram sözcüğünü; “biriktirilmiş, 

depo edilmiş, yoğunlaştırılarak bir sözcüğe yükletilmiş, bir sözcükte 

toplanmış bir bilgi birikimi”30 olarak tanımlayabiliriz.  

                                                 
28  Bedia Akarsu, Dil-Kültür Bağlantısı, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 1998, s.62. 

29  Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Kavramlar ve Akımlar, Cilt-3, Remzi Kitapevi, 

İstanbul, Aralık 2000, s.247-250. 

30  İ.Latif Hacınebioğlu, “Kavram, Diyalog ve Söz”, 

http://www.sobedergisi.com/pdf/sayi4/latif%20dialog.pdf 
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Kavram-bilim ilişkisi incelendiğinde, bilimsel çalışmaların ve bu 

çalışmalara bağlı olarak oluşturulan sistemlerin kavramlar üzerine inşa 

edildiği görülecektir. 

Afet İnan, Medeni Bilgiler adlı eserde “Atatürk’ün en çok üzerinde 

kitap okuduğu ve bizleri çalıştırdığı kavramın ‘hürriyet’ kelimesi 

olduğuna işaret etmeliyim”31 demektedir. Bununla birlikte Atatürk, 

millet, devlet, cumhuriyet, demokrasi, terbiye, laiklik, halkçılık, azınlık, 

milliyetçilik, gibi kavramlar üzerine de araştırmalar yapmış ve tanımlar 

oluşturmuştur. 

Kavramlar; sistemden, siyasal otoriteden ve benimsenen 

modelden ayrı düşünülemeyeceği gibi bunların temel direklerini 

oluştururlar. Kavramların toplum tarafından benimsenmesine ve 

etkinleştirmesine dil aracılık eder.  

Postmodernist yaklaşımlar dünyayı dilin meydana getirdiği belli 

söylem biçimleri aracılığıyla anlayabileceğimizi ileri sürmektedirler. Bu 

bağlamda, modernizm ile postmodernist yaklaşımları birbirinden ayıran 

en önemli farklılıklar dil konusuna bakış açılarından 

kaynaklanmaktadır. Modernist epistomoloji, dilin gözlem ve akılla 

bulunanı yansıttığını, dışımızdaki gerçekliği temsil ettiğini varsayarken, 

postmodern anlayışta dil, gerçeği belirler yani gerçekliğin ta kendisidir.32  

Nitekim, postmodernist düşünür 

Foucault, dilin politik niteliği üzerinde 

durarak, bütün değerler için olduğu gibi 

otoritenin ve baskının kaynağının dilde 

aranması gerektiğini savunur.33 Yine bu 

görüşe göre güç, bilgiyi belirler. 

                                                 
31  Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara, 1998, s.9. 

32  Engin Yıldırım, “Cogito Ergo Sum’dan Vivo Ergo Sum’a Örgütsel Analiz”,  Yönetim 

Araştırmaları Dergisi 

 2002, cilt 2, Sayı 2, s. 155-185. 

33  Dilek Doltaş, Postmodernizm ve Eleştirisi, Tartışmalar / Uygulamalar, İnkılâp Kitabevi, 

İstanbul, 2003, s. 101 
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Dolayısıyla dil, bilgi ve güç arasında bir ilinti vardır. Güç de iktidarda 

olduğuna göre, bilgi iktidarın emrindedir ve bağımsız değildir. 

İktidar kendi çıkarları için bilgiyi kullanır.  

Eleştirel kuram da postmodern kuram gibi, bilginin tarafsız 

olduğu görüşünü reddetmektedir.34  

Güvenlik konusunda çalışmalar 

yapan Kopenhag Okulu’nun güvenliğe 

yönelik yaklaşımının özünü, 

güvenlikleştirme, sektörler, bölgesel güvenlik 

kavramları oluşturmaktadır. Bu ekolün 

önde gelen düşünürlerinden Oli Wæver, 

“Güvenlik, bir söylem eylemidir ve 

güvenlikleştirme sürecin kalbidir” 

demektedir.35 Kopenhag Okulu 

tarafından geliştirilen yeni güvenlik anlayışına göre güvenliğin siyasi, 

ekonomik, çevresel, askeri ve toplumsal boyutları vardır.  

Bunu destekler şekilde, 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker 

Başbuğ, 15 Mart 2010 günü “Küresel 

Terörizm ve Uluslararası İşbirliği 

Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada 

güvenliğin, terör ve askeri tehditlerin 

yanı sıra, ekonomik eşitsizlik, 

adaletsizlik ve doğal kaynakların yok 

olması, etnik anlaşmazlıklar, uluslararası göç, uyuşturucu ticareti ve 

enerji kaynaklarının güvenliği gibi sorunları da içerdiğini ifade 

etmiştir.36  

Dolayısıyla milli güvenliğe verilmesi gereken anlamın da 

                                                 
34  Engin Yıldırım, s. 155-185. 

35  Burke,A, What Security Makes Possible: Some Thoughts On Critical Security Studies 

Working Paper, 2007, p.13. 

36  İlker Başbuğ, Org., Genelkurmay Başkanı, (http://www.bicumle.net/cumle/104713/), 

15 Mart 2010. 

http://www.bicumle.net/cumle/104713/
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genişletilmesi gerekir.  

3. Kavramların Analizi  

Kavrama ilişkin bu bilgilerden sonra, şimdi de kavramların nasıl 

gerçekleri yarattığına ya da en azından şekillendirdiğine ve bu 

kapsamda karşımıza çıkan mevcut güncel sorunlara değinmek 

istiyorum.  

Hemen her dilde ve toplumda ortaya çıkan birtakım değişmelere 

paralel olarak özellikle de siyasal ortamlarda, bilerek kavramlara yeni ve 

ilave anlamlar katılabilir. Bunlar genelde belirli ideolojilerin güdümünde 

yapılır. Bunda amaç, yeni bir düzen yaratmak ve bu düzen içinde işlerin 

çıkarlara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.    

Kavramlarla ilgili sorunlar güncel 

hayatta karşımıza üç şekilde çıkmaktadır: 

Birincisi, diğer dillerden alınan bazı 

kavramların özümsenerek bünyemize 

uygun bir tanımının yapılamaması; 

ikincisi, geçmişte tanımı yapılmış olan 

kavramların içinin boşaltılarak yapılmış 

olan tanımın yok sayılması; üçüncüsü, 

anlamlarının farklılaştırılmasıdır. Şimdi bu sınıflandırmayı güncel 

örneklerle açıklanmaya çalışacağım.   

İlkinden başlayacak olursak, kavramların özümsenerek 

bünyemize uygun bir tanımının yapılamaması önemli bir sorundur. 

Bu konuya en güncel bilimsel örnek “kamu diplomasisi” kavramıdır. 

Kamu diplomasisi terimi ulusal gazetelerde, bazı kişisel internet 

sayfalarında ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı 

internet sayfasında yer almış olmasına karşın kavramın içeriği yeterince 

açık bir biçimde ifade edilmemiştir.37  

                                                 
37  H. Emre Bağce, “Emperyalizm Kuramları ve Amerikan Kamu Diplomasisi”İstanbul 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 28, 2003, s. 63-79 
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Bu anlamda, kamu diplomasisinin 

halkla ilişkilerden farklı olduğu 

vurgulanmaktadır; halkla ilişkiler 

hükümetle kendi uyrukları 

arasındaki ilişkilere odaklanırken, 

kamu diplomasisi esas olarak bir 

ülkenin hükümeti ile yabancı 

ülkelerin uyrukları arasındaki 

ilişkilere referansta bulunmaktadır.38  

Amerika Birleşik Devletlerinde kamu diplomasisiyle ilgili kurum 

olan Birleşik Devletler Bilgi Ajansı (USIA), “kamu diplomasisi, 

yabancı halkları anlayarak, bilgilendirerek ve etkileyerek, Amerikan 

yurttaşları, kurumları ve bunların dışarıdaki benzerleri arasındaki 

diyalogu genişleterek Birleşik Devletlerin ulusal çıkarlarını ve ulusal 

güvenliğini yükseltmeyi amaçlar” diyerek kamu diplomasisinin 

amacını açık bir biçimde ortaya koymaktadır.  

Bu kapsamda “kapitalist 

ekonominin yaygınlaştırılması”, 

“özelleştirme” ve “demokrasi” 

kavramları ile “Amerikan çıkarları” 

ifadesi sürekli bir arada kullanılmaktadır. 

39 

Aslında, Amerikan kamu 

diplomasisi esas olarak, hammadde kaynaklarını denetlemeye ve yeni 

pazarlar yaratmaya yönelik, savaşsız, dolayısıyla daha düşük maliyetli 

ancak etkisi güçlü çabalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira kamu 

diplomasisi Amerika’nın ekonomik açıdan zayıf ülkelerle arasındaki 

asimetrik bağımlılık ilişkisini siyasal, ekonomik ve kültürel bakımdan 

sürdürecek bir işlev görmektedir. Bu anlatılanlardan da anlaşılacağı 

üzere ‘kamu diplomasisi’ kavramı diğer devletleri rahatsız etmeyecek 

şekilde, kavramı çıkaran ülkenin menfaatleri doğrultusunda 

                                                 
38  A.g.m. 

39  A.g.m. 
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oluşturulmuştur.40 

Kavramların özümsenerek 

bünyemize uygun bir tanımının 

yapılamamasına ilişkin değinmek 

istediğim ikinci örnek kavram asimetrik 

tehdit kavramıdır.  

Amerika Birleşik Devletleri, bu 

kavramı kullanarak uluslararası 

hukukça henüz tanımlanmamış bir alan 

yaratmıştır ve bu durumu sık sık istismar etmiştir. Geliştirmiş olduğu bu 

kavram ile41; 

- Soğuk Savaşın bitimini izleyen dönemde Amerika Birleşik 

Devletleri Silahlı Kuvvetlerine ayrılan kaynakların meşruiyetini sağlama 

ve bu kaynakların daha da arttırılması hususunda Amerikan halkının 

ikna edilmesi, 

- Küçük unsurlarca dünyanın en güçlü Silahlı Kuvvetlerine karşı 

yapılan ve başarılı olan saldırıların izah edilebilirliğinin sağlanması, 

- Ülkesinin çıkarlarına uygun hareket etmeyen ve ona ters düşen 

davranışlarda bulunan ülkelerin baskı altında tutulmasını sağlayacak 

argümanların oluşturulması, 

- Amacı, tehdidi daha oluşum safhasında tespit etmek olan 

istihbarat kaynaklarının zafiyetlerini gerekçelendirebilmesi ve bu 

kurumların yeniden yapılanması için zaman kazanabilmesi gibi gayeler 

gütmüştür.  

İkinci kapsamda ele alınacak husus, geçmişte tanımı yapılmış 

olan kavramların içinin boşaltılarak yapılmış olan tanımın yok 

sayılmasıdır.  

                                                 
40  A.g.m. 

41  Ahmet Küçükşahin, Tamer Akkan, “Değişen Güvenlik Algılamaları Işığında Tehdit ve 

Asimetrik Tehdit”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl:3, Sayı:5, Haziran 2007, İstanbul, s.63. 
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Özellikle Türkiye’de bugün dahi tartışılıyor olması ve tarihi bir 

örnek oluşturması açısından “millet”, 

dolayısıyla ‘Türk Milleti’ kavramı ele 

alınmıştır. Arapçada “topluluk” 

anlamına gelen millet, Kuran’da 

Hz.İbrahim ve diğer peygamberlerin 

yaydıkları dine, dolayısıyla bu dinin 

gerçek mensupları sayılan 

Müslümanlara verilen addır. Etnik 

kökene bağlı olmayan bu millet 

sisteminde salt dinlere dayalı bir ayrım 

öngörülmüştür. Örneğin, aynı dili konuşan Osmanlı Ermenileri tek bir 

millet sayılmamakta, ‘Ermeni Katolik’, ‘Ermeni Protestan’ milletlere 

ayrılmaktaydı. Buna karşılık değişik etnik kökenlerden gelen 

Müslümanlar tek bir millet sayılıyordu.42 

Dine dayalı millet sisteminden, etnik kökene dayalı millet 

kavramına geçiş, II. Meşrutiyet’ten sonra, yani Batı değerleri ile 

tanımlanmış olan millet kavramının benimsenmesiyle hızlanmıştır. 

Atatürk, milletin tanımını “dil, 

kültür ve ülkü birliği ile birbirine 

bağlı vatandaşların oluşturduğu bir 

siyasi ve sosyal toplumdur”43 şeklinde 

yapmış ve buna dayanarak Türk 

Milletini (ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni 

kuran Türkiye halkına Türk milleti 

denir) ve Türk Milletinin resmi dilini 

(Türk milletinin dili Türkçe’dir44) 

diyerek ilan etmiştir. 

                                                 
42  AnaBritanika Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 16, Ana Yayıncılık A.Ş., S, 100. 

43  Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara, 1998, S.18,19. 

44  A.g.e. 
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Bu tür kavramlar, kullanılmaya başlandığında yoğun tartışmalar 

yapılarak içselleştirilmiştir. Oysa bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluş yılları esnasında oluşturulan kavramların tek tek tartışmaya 

açıldığını, tartışmayla birlikte içlerinin boşaltılmaya çalışıldığını 

söyleyebiliriz. Millet kavramına ilave olarak Türk, Türk milleti, laiklik, 

milliyetçilik, devlet gibi kavramları gösterebiliriz.  

Biraz önce ifade etmiş olduğum 

milletin tanımı içerisinde dilin önemi 

büyüktür. Buna en bariz örneği 

Belçika oluşturmaktadır. Belçika'da, 

Fransızca konuşan Valonlar ve 

Flamanca konuşan Flamanlar arasında 

din ve kültür farkı olmamasına 

rağmen, dil farkı nedeniyle bugün 

ülke, üç bölge ve üç topluluğa 

ayrılmıştır. Bölgeler, başkent Brüksel, Flaman ve Valon bölgeleridir. 

Topluluklar ise Flamanca konuşanlar, Fransızca konuşanlar ve Almanca 

konuşanlar olarak birbirinden ayrılmışlardır.45 

Bu konuda bir başka örnek, 

İspanya’nın Katalan bölgesidir.46 

Katalonya’yı tanımlama adına 

oluşturulmuş olan ve aşağıdaki 

tabloda yer alan bilgilerin, Atatürk 

tarafından bizzat tanımı yapılan 

millet tanımı ile örtüşüyor olması, 

Türkiye Cumhuriyeti için oluşturulan 

millet kavramının ne kadar sağlıklı 

ve bilimsel olduğunun teyidi niteliğindedir. Bu örnekte ayrıca dikkati 

çeken diğer nokta Özerk Katalan hükümetinin, oluşturmuş olduğu 

ulusal yeniden yapılandırma politikasında Katalan dilini Katalan 

kimliğinin merkezine oturtmasıdır.   

                                                 
45  Ebru Kaptan Sertoğlu, “Kıbrıs’ta Oydaşmacı Demokrasi Modeli”, 

(http://isikbinyili.org/docView.php?d=article&id=258) 

46  Jordi Argelaguet, “Subjective National Identities Catalonia”, Nationalizm and Ethnic Politics, 

Taylor & Francis Group, LLC, 2006, p.431-454. 
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Katalonya’yı ulus olarak tanımlamadaki temel faktörler47: 

 

 

Bu örneklere rağmen son dönemlerde yapılan bilimsel bir 

yorumda, “Millet, günlük bir akittir ve coğrafik, dini ya da lisan ile 

ilgili hususlar bu akdi garanti altına almazlar. Milleti tarif etmemizi 

sağlayan nesnel bir kriterin olmadığını bilmemiz önemli bir 

husustur.”48 denilmektedir.  

Bütün bu verilerden ve yorumlardan çıkartılan sonuç, 

postmodern yaklaşımda vurgulandığı gibi bilim, iktidar tarafından 

amaca uygun olarak kullanılabilir. 

Bu başlık için değinmek istediğim bir diğer kavram etnik 

mozaik kavramıdır. Bu kavram da bazen bilimsellik adına, bazen yeterli 

derinliğin olmaması nedeniyle, bazen da kasıtlı olarak Türkiye’ye sıfat 

olarak eklenmektedir. Kavramı açıklayabilmek için Türkiye ve Fransa 

örneklerinden hareket edilecektir.  

                                                 
47  A.g.m. 

48  Abel Polesa ve Anna Wylegala, “Odessa and Lvov or Odesa and Lviv: How Important is a 

Letter? Reflections on the “Other” in Two Ukrainian Cities”, Nationalities Papers, Vol.36, No.5, 

Taylor&Francis Group, November 2008, p.787-814. 
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 Merkezi Amerika’da olan Ethnologue data from: Languages of 

the World kuruluşu tarafından hazırlanan bir raporda Türkiye’deki 

etnik dağılımlar49 şu şekilde ifade edilmektedir:    

 

Buna karşılık 1978 

istatistiklerine göre Fransa'da on yedi 

etnik gurup mevcuttur. Söz konusu on 

yedi gurubun genel nüfus içindeki 

oranı %19'dur ve bu gruplardan on 

altısının nüfusu 100.000'in 

üzerindedir.50  

Böyle bir tabloya rağmen 

Fransa'da ne mozaik sözü telaffuz edilir, ne de Fransa için "mozaik" 

nitelemesi yapılır. Fransa haklı olarak mozaik nitelemesini reddettiği 

gibi, millî azınlık kavramını da benimsememektedir. Fransa 1992 yılında 

                                                 
49  Mehmet Şahingöz,Prof.Dr., Türkiye’de Etnik Dağılımlar, 

(http://www.nartajans.net/belgeler/T%DCRK%DDYEDE%20ETN%DDK%20DA%D0ILIMLAR.doc) 
50  A.g.e. 

http://www.nartajans.net/belgeler/T%DCRK%DDYEDE%20ETN%DDK%20DA%D0ILIMLAR.doc
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anayasasının ikinci maddesini "Fransızca, Cumhuriyetin anadilidir."51 

şeklinde değiştirmiştir. 

Ayrıca, Fransa, Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ve on 

bir üye ülkenin imzaladığı "Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı"na taraf 

olmamıştır. Fransa Anayasa Kurulu 1991’deki kararında ‘Fransa halkının 

unsuru Korsika halkı’ ifadesini anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.52 

Bu yapıda bir Fransa’yı etnik bir mozaik olarak tanımlanmaz ve 

eleştirilmezken, Türkiye'yi mozaik olarak nitelemek için kasıt aramak 

gerekir.  

Üçüncü kapsamda ele alacağımız konu, kavramların 

anlamlarının farklılaştırılmasıdır.  

Farklı ideolojilerin klişeleri, sloganları, terminolojileri ideoloji 

mensuplarının düşüncelerini biçimlendirmekte, yönlendirmektedir. Bu 

terim, klişe, slogan gibi söylemlerin kaynağı, ideolojilerin dünyaya 

bakışı ve dünyayı kavrayış tarzlarıdır.  

Bu konuda terör örgütleri tipik örnekler sunmaktadırlar. Terörle 

mücadelede, devletin ve rejimin bekasını sağlamada sözcüklerin ve 

kavramların seçimi hayati derecede önemlidir. Sözcükler ve 

kavramlar savaşın ya da terörün aracı olarak kullanılabilir. Terör 

örgütlerine, siyasal ve askerî kimlik kazandırarak onlara meşruiyet 

sağlamak amacında olan çevreler, kavramları istismar ederek etkileyici 

söylemler yaratmaya çalışmaktadır.  

Örneğin, saldırı sözcüğünün 

‘saldırganlığı’ yerine, savunma 

sözcüğünün ‘masumiyeti’nden 

yararlanarak güvenlik güçlerine karşı 

bombalama, taciz, baskın, mayınlama, 

sabotaj gibi terör eylemleri 

düzenlenmesinin aktif savunma ya da 

                                                 
51  A.g.e. 

52  A.g.e. 
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savunmaya yönelik karşı gücü uğraştırma olarak adlandırıldığını 

görüyoruz.53  

“Demokratik cumhuriyet” kavramı 

da, bir yandan yeni bir devlet yapılanmasını 

ifade ederken, diğer yandan mevcut 

cumhuriyetin demokratik olmadığı yargısını 

bilinçaltına işlemektedir.54  

Terörizmle mücadelede çözüm 

yalnızca terör örgütlerinin silahla yok edilmesine dayalı değildir. Bu 

yolda teröre karşı, terör örgütünün kavram ve terminolojisiyle hareket 

etmeyecek kontrollü bir dil ve üslup geliştirilmesi de çok önem 

kazanmaktadır. 

4. Sonuç   

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:  

— Kavramlarla yapılan felsefik savaşın, siyasal savaşın bir 

parçası olması,  

— Bünyeye uydurularak tanımı yapılmamış olan kavramların 

toplumda kavram kargaşası yaşanmasına sebep olması,  

— Zihinlerde oluşan bulanıklığın kamu sanısını şaşırtmak ve 

avlamak isteyen demagoglarca kullanılması,  

— Kavram kargaşasının toplumsal düzensizlikle koşutlu 

olmasından dolayı kavramların (olumsuzlaştırılarak) oynadığı rol, 

milletin birlik ve beraberliğini tehdit eder boyuttadır. Bu nedenlerle 

konu bir toplumsal güvenlik sorunu olarak ele alınmalıdır. 

                                                 
53  Süer Eker, “Terör Örgütlerinde Dil Kullanımı ve Terörist Söylemlerin Dil Bilimsel 

Yöntemlerle Meşrulaştırılması”, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 25-26 Mayıs, Ankara, 2006.  

54  A.g.e. 
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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA TÜRKÇENİN DOĞRU VE 

GÜZEL KULLANIMI 

 

Ayşe EGESOY
 

 

Değerli komutanım, değerli konuklar, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Bugün benim için çok özel ve çok güzel bir gün; çünkü 

çok değerli büyüklerimden, bilim adamlarından çok bilgiler edindim. 

Aynı genç arkadaşlarım gibi, bugün benim için de bir ders 

niteliğindedir. Hakkı Devrim’in tabiriyle, ömürleri var olsun.  

Efendim, değerli bilim adamlarımızın da başından beri söylediği 

gibi, doğrudur, bir toplumu millet yapabilmek ancak ortak dil ile 

mümkündür. Eğer bir toplumun dilini elinden alırsanız, ortak 

değerler ve kültür üzerine kurulan toplumu dağıtıp parçalarsınız. Bu 

nedenle bir toplumu, bir ulusu ortadan kaldırmaya yönelik projelerin 

                                                 

 TV Sunucusu. 
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içinde, o ulusun dilini bozmak, niteliğini ve ifade gücünü zayıflatmak 

başta gelen operasyondur. Bugün Türk dilinin durumuna baktığımızda 

bana sanki böyle bir operasyon uygulanıyor gibi geliyor. Bilmiyorum, bu 

konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Bunun en somut örneklerini 

benim de içinde bulunduğum medya sektöründe kolayca görebilirsiniz 

elbette. Türkiye’de yapılan akademik bir çalışmada –biraz önce değerli 

hocamın da söylediği gibi- biz profesyonellerin bile ortalama üç yüz 

sözcük ile konuştuğumuz ortaya çıkmış. Düşünebiliyor musunuz, 

radyo-televizyon ve basın-yayın organlarında sizlere bir şeyleri anlatan 

insanlar yalnızca üç yüz sözcükle konuşuyormuş ve sokaktaki insanların 

ise her türlü düşünce ve duyguyu ifade ettikleri sözcük sayısı otuz ila 

elli arasındaymış. Eğer bugün sizlere hitap eden sunucu ve spikerlerin 

artık ehliyetsiz kişiler arasından seçildiğini düşünürseniz, onların da 

sokaktaki vatandaşlar gibi yalnızca otuz ve elli sözcükle kendilerini, 

olayları, durumları ifade ettiklerini biliyorsanız, kitle iletişim araçlarında 

dilimizin nasıl kısırlaştırıldığını, çarpıttırıldığını ve yanlış kullanıldığını 

da biliyorsunuz demektir. Hal böyle olunca kelime haznesi dar olan bu 

kişiler sıkıştıkları zaman, doğal olarak beden diline başvurmaya 

başladılar. Konuşmalarını, anlattıklarını, okudukları haberleri, 

sundukları programın içeriğini desteklemek için de elini, kolunu, kaşını, 

gözünü şuursuzca kullanmaya başladılar ekranlarda. Ve sonuçta ne 

yazık ki ekranlar giderek pandomim sahnesine döndü. Sözün bittiği 

yerde, anlatabilmek ve anlaşabilmek için de ilk insanlar gibi ‘ıııı’, ‘eeeee’ 

gibi sesler çıkartıp, birbirlerini iterek ve tutarak anlaşmaya başladılar. Bir 

de buna yabancı dili Türkçeye karıştırıp yeni bir dil icat etme işi 

eklenince, iş iyice çığırından çıktı ve Karamanoğlu Mehmed Bey’in 

kemikleri sızlamaya başladı. Bakınız, Yusuf Yanç Türkçe sözcüklerin 

yerine hangi yabancı sözcüklerin koyulduğunu nasıl ifade etmiş: -

Özellikle genç arkadaşlarımız artık sıkça bu sözcükleri kullanmaya 

başladılar. 

“Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum, göreniniz, bileniniz, 

duyanınız var mı? Bir ferman yayınlamıştı, ‘Bugünden sonra divanda, 

dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil 

konuşulmaya!’ diye hatırlayanınız var mı? Dolanın yurdun dört bir 

yanını, çarşıyı, pazarı, köyü, şehri. Fermana uyanınız var mı? Nutkum 

tutuldu, şaşırdım. Merak ettim dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan 
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isimlere, gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı? 

-Şimdi dikkatle dinliyoruz- Tanıtımın demo, sunucunun spiker, 

gösteri adamının şovmen, radyo sunucusunun disjokey, hanım ağanın 

first leydi olanını bileniniz var mı? Dükkanın store, bakkalın market,  

torbasının poşet, mağazanın süper, hiper, gross market, ucuzluğun 

damping olanına kananınız var mı? İlan tahtasının billboard, sayı 

tabelasının score board, bilgi alışının brifing, bildirgenin deklarasyon, 

merakın ve uğraşın hobi olduğunu bileniniz var mı? Bırakın eli, bizlerin 

bile seyrek uğradığı beldelerin girişinde wellcome, çıkışında good bye 

okuyanınız var mı? Korumanın veya muhafızın bodyguard, sanat ve 

meslek pirlerinin duayen, itibarın, saygınlığın prestij olduğunu bileniniz 

var mı? Alanın platform, merkezin center, büyüğün mega, küçüğün 

mikro, sonun final, özlemin, hasretin nostalji olduğunu öğreneniz var 

mı? İş hanımızı plaza, bedestenimizi galeria, sergi yerlerimizi center 

room veya show room, büyük şehirlerimizi mega kent diye gezeniniz 

var mı? Yol üstündeki lokantamızın fastfood, yemek çeşitlerimizin mönü 

olduğu yerlerde hesabını adisyon diye ödeyeniniz var mı? İki katlı 

evimizi dubleks, üç katlı komşu evi tripleks, köşklerimizi villa, eşiğimizi 

antre, bahçe çiçeklerini de flora diye bileniniz var mı? Sevimlinin 

sempatik, sevimsizin antipatik, vurguncunun spekülatör, eşkıyanın 

mafya, desteğe ya da koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı? 

Mesireyi, kır gezintisini piknik, bilgisayarı computer, hava yastığını 

airbag, pekâlâ, olur’u okey diye söyleyeniniz var mı? Çarpıcı haberler 

flash haber, yaşa var ol sevinçleri oley oley, yıldızları da star diye 

seyredeniniz var mı? Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı 

çaldırmayalım derken dilimizin çalındığını, talan edildiğini, özün el 

diline özendiğine içi yananınız var mı? Masallarımızı, tekerlemelerimizi, 

atasözlerimizi unuttuk; şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi 

kaybettik. Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı?” diyor 

Sayın Yanç. 

Değerli konuklar, bence Türkçenin kirlenmeye başlama tarihi 

1991 yılıdır; yani Türkiye’de ilk özel televizyonun açıldığı dönem. 

“MagicBox” televizyonu, yani şimdiki Star televizyonu. Daha sonra özel 

kanallar ve radyolar hızla çoğaldı ve dilimiz iyice anlaşılmaz bir duruma 

geldi. Bugün Türkiye’de –tabi yaklaşık sayılar bunlar- yirmi yedi ulusal, 
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on altı bölgesel, iki yüz on beş yerel olmak üzere toplam iki yüz elli 

sekiz tane televizyon kanalı ve yine yaklaşık olarak bin seksen yedi tane 

radyo kanalı bulunmaktadır. Şimdi, bu kadar kanala ve bunca program 

ve haber bültenine ehliyetli sunucu bulmak mümkün değil tabi. O 

zaman da kaba tabirle ne yaptılar, yoldan geçen insanları topladılar ve 

mikrofonu teslim etmeye başladılar. Bu da sokak ağzını ve argoyu 

ekranlara taşıdı. Bugün çok büyük kanalların çok ünlü haber sunucuları 

bile ne yazık ki Türkçeyi doğru dürüst konuşamıyor ve çok az sözcükle 

konuşuyor. Ekranlarda güzellik yarışmalarında dereceye giren kızların 

haber okuduğunu, şarkıcıların, türkücülerin, mankenlerin ve 

oryantallerin de televizyon sunucusu olduğunu düşünürsek, Türkçenin 

kitle iletişim araçlarından Türk toplumuna nasıl bir dalgalanmayla 

aktarıldığını da rahatça görebiliriz.  

Bakınız televizyon ekranlarında benim son zamanlarda dikkat 

ettiğim ve çok yanlış kullanılan Türkçeden birkaç örnek vermek 

istiyorum sizlere. Yine geçenlerde büyük kanalların birinin ana haber 

bültenine bağlanan muhabir bir trafik kazasını anlatıyor: “Büyük bir 

kazaydı, şans eseri hiç kurtulan olmadı.” Bir başka spor spikeri sabah 

bülteninde: “Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 

sonucu henüz belli değil.” Bir magazin programında bir oyuncu–bu 

argoya örnek-: “Şimdi ben gitsem Amerika’ya, ikna etmeye çalışsam 

beni kimse iplemeyecektir.” Sunucularımızdan biri, vergi konusunu 

soran bir muhabire : “Bunu mübaşirime sormam lazım” dedi. Yanlış mı 

duyuyorum dedim, tekrar etti: “Mübaşirime sormam lazım.” Ne yazık 

ki bir TRT sunucusu anonsunda: “Bir hafta yani on beş gün sonra TRT 

ekranlarındayız” dedi. CNN televizyonundaki haber spikeri Bağdat’a 

yapılan hava saldırısında “Dört ölü öldü” diye verdi haberi. Metin Uca, 

çok sevgili arkadaşım Metin Uca yarışma programında yine çok ünlü bir 

televizyon sunucusuna sordu: “Mevlana’nın tarikatından olup da 

dönenlere ne denir?” Ünlü sunucumuz cevap verdi: “Semaver.” Yine 

Kanal D’de Mehmed Ali Birand Bağdat muhabirine sordu: 

“Bombardıman sürüyor mu?” Muhabir cevap verdi: “Sayın Birand, 

bombardıman maalesef on beş dakika önce sona erdi.” Pınar Altuğ, 

sunucusu olduğu kadın programında elindeki rafı tanıtıyor izleyicilere: 

“Sehpaya benziyor ama bunun ayakta durabilitesi yok.” Fatih Terim 

Adanaspor-Galatasaray maçı sonrasında demeç veriyor: ”Seyretmedim, 
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görmedim; ama gördüğüm kadarıyla gol değildi.” Esra Ceyhan TRT’de 

sunduğu programında konuklarına sesleniyor: “Sizler ben olmuşum, 

ben siz olmuşsunuz.” Sibel Turnagöl sunucusu olduğu öğleden sonra 

programında: “Evet sayın seyirciler bugün Perşembe, haftanın son günü 

yani bugünü saymazsak.” Efendim, tabi bütün bunları meslektaşlarımı 

kötülemek için sizlere sunmadım. Meslektaşlarım diyorum; çünkü ne 

yazık ki hepimiz televizyon sunucusu olarak anılıyoruz, sizinle 

paylaşmak istedim. Belki biraz dertleşmek istedim. O nedenle bu 

örnekleri sizlere sundum. Elbette televizyon ekranlarından Türkçe bu 

biçimde dalga dalga yayılırken bu, izleyenleri de çok etkiliyor. Zaten 

hocalarımın da söylediği gibi, Türkiye’nin her tarafında, tabelalar da 

dâhil, Türkçe bir şey bulmak mümkün değil.  

Bir günün hikâyesiyle, Osman Bey’in bir günüyle veda edeceğim 

size. Olay Türkiye’de geçiyor. Vatandaş Osman Bey sabah saat yedide 

Casio masa saatinin alarmıyla gözlerini açtı. Puffy yorganını kaldırdı, 

Hugo Boss pijamalarını çıkarıp, Adidas terliklerini giydi. Banyoya geçti, 

Clear şampuanı ve Protex sabunuyla duşunu aldı Colgate ile dişini 

fırçaladı. Rowenta ile saçlarını kuruttu, Bils gömleğini ve Pierre Cardin 

takımını giydi. Lipton çayını içti, Sony televizyonunda medya özetlerini 

ve flash haberleri izledi. Citizen kol saatine baktı, aile fertlerine bye bye 

deyip Hyundai otomobiline bindi, Blaupunkt marka radyosunu açarak 

bir rock müzik buldu. Ağzına bir Polo şeker attı, şehrin ortasındaki 

mega center’daki ofisine varınca Casper bilgisayarını açtı, Microsoft 

Excel’a girdi, officeboy’dan da bir nescafe istedi. Saat ona doğru açlığını 

yatıştırmak için bir grissini yedi. Öğlen McDonald’s fast food 

kafeteryaya gitti, ayaküstü Coca Cola içti ve hamburger yedi. Marlboro 

sigarasını yakıp Star gazetesini karıştırdı, akşamüstü iş çıkışı İmaj Bara 

uğrayıp Johnny Walker viskisini yudumladı, sonra köşedeki shopping 

center’a uğradı, eşinin sipariş ettiği Persil supra deterjan, Ace çamaşır 

suyu, Palmolive şampuan, Gala tuvalet kâğıdı, Sprite gazoz ve Johnson’s 

kolonya alarak kasaya yaklaştı. Bonus kartıyla faturayı ödedi. Hafta 

sonu eşiyle Galeria’ya giden Osman Bey showroomları dolaşıp Kinetix 

ayakkabıyla LeeCooper bluejean satın aldı. Akşam evde bir gazetenin 

verdiği TV Guide’a göz atan Osman Bey kanallar arasında zapping 

yaparak, first class top secret paparazzi gibi programları izledi, aynı 

anda da outdoor dergisini karıştırdı. Saat ye doğru bir kanalda Türk dili 
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üzerine panel başladı. Uykusu gelen Osman Bey televizyonunu kapatıp 

yatak odasına doğru geçerken kendini mutlu hissetti. “Ne mutlu 

Türk’üm diyene” diyerek gerindi ve uyudu, hala da uyuyor. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.  
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İKİNCİ OTURUM SORU VE CEVAP BÖLÜMÜ 

 

Soru 1: 

Yrd. Doç. Dr. Şamil ÜNSAL: Azeri bir arkadaşım, “Dili 

verirseniz toprak gider; ama toprağı verirseniz bir süre sonra geri 

alınması mümkündür” demişti. Yukarıdaki 7 milyonluk Azerbaycan 

Cumhuriyeti dil sayesinde bağımsızlığını kazandı. Aşağıdaki 35 

milyonluk Güney Azerbaycan’da ise dil gittiği için oğul, babaya Türkçe 

mektup yazamaz durumdadır. Bu konuda ülkemizde gelişen son 

durumla ilgili görüşlerinizi rica ediyorum.  

Namık Kemal ZEYBEK: Bundan önce Tebriz ile ilgili ben bir şey 

söyleyeyim. Geçen yıl Tebriz’de bulunduğumda bir tek cümle Farsça 

duymadım. Tebriz’in nüfusu 1,5 milyondur. Sokaklarda, dükkânlarda, 

resmi yerlerde, müzelerde Türkçe konuşuluyor. “Burası İran değil mi? 

Ben hiç Farsça sözcük duymadım” dedim. Bizi gezdirenlerden biri dedi 

ki: “Burada biri Farsi danışsa ona diyerler ki ’Senin özün Farssa niye 

Türkî danışmiysan Farsi danışıysan?’ Burada heç kim Farsi 

danışabilmez.” Onun için orada müsterih olun.  

Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN: Benim de fazla bir şey 

söylememe gerek kalmıyor. Çünkü Tebriz’de olsun İran’ın diğer 

bölgelerinde olsun Türkçe konuşuluyor. Türkçe yok olmuş değil. 

Türkiye’de yanlış olarak, orada yaşayan insanlara Azeri, Azerbaycanlı, 

Azerbaycan Türkü deniliyor. Ama onlar “biz Türküz, bizim 

konuştuğumuz dil de Türkçedir” diyorlar. Size yanlış bir bilgi verilmiş. 

Bence Türkçe orada canlı bir biçimde yaşıyor. Türk kanallarını 

seyretmek için her evde uydu anteni var. Orada uydu anteni 

bulundurmak bile suç olduğu için gizli seyrediyorlar. 

Soru 2: 

Sayın Bakanım, sabahki konuşmanızdaki “ege” sözcüğüyle ilgili 

bir soru yöneltmek istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla bugün Ege 
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Denizi’nin ismi Ege-Yunan mitolojisinden, Egeos’tan gelmektedir. Biz 

Osmanlı dönemi boyunca Akdeniz’e ve hala Ege Denizi diye 

adlandırdığımız denize hep Akdeniz veya Bahr-ül Ebyad demişiz. Aynı 

zamanda Bahr-ül Ceziresi yani Adalar Denizi şeklinde de söylemişiz. 

Kitapları karıştırdığım kadarıyla Cumhuriyet döneminden 1950 yılına 

kadar birkaç tane anı dışında “ege” sözü geçmemektedir. Osmanlı 

Devleti fethi tamamladıktan sonra burayı Bahr-ül Ebyad yani Akdeniz 

olarak değiştirmiştir. Bunu öğrencilerimiz de burada olduğu için 

söylüyorum. Ege Denizi ismini Yunanlılar kullandığına göre, daha çok 

Yunanlılara ait bir kelime olduğunu ve Ege Denizi’ne sahip çıkmak için 

özellikle 1930-35’lerden itibaren bu kelimeyi yaygınlaştırdığını 

değerlendiriyorum. Bu konuda sizin veya varsa diğer katılımcıların 

fikrini almak istiyorum. Teşekkür ederim.  

Namık Kemal ZEYBEK: Efendim. Buranın egesi sizsiniz tabi ki. 

Siz ne derseniz o olur. Ege sözü ege; “ige” mesela, Ahmet Yesevi’nin 

Divan-ı Hikmet’inde “subhan igem” der. İge, yani “benim sahibim.” Ege, 

iye, ige sözü şeklinde Türkçede vardır. Muhtemelen o kelime 

Yunanlılara Türkçeden geçmiştir. Tabi bizde şöyle bir alışkanlık var. Biz 

sanırız ki yabancı dilde bir sözcük varsa o mutlaka onlardan bize 

geçmiştir. Bizim milliyetçi, mücadeleci arkadaşlarımızın “örnek” sözüne 

hemen Ermenice yaftası yapıştırmaları da buna benzer bir örnektir. 

“Örnek” sözü bütün Türk dünyasında kullanılan, Ermeniceyle ilgisi 

olmayan, Ermeniceye de Türkçeden geçen bir sözcüktür. “Örneğin” şekli 

ise o sözün Ermenicede değişik bir kullanım biçimidir. Dolayısıyla 

Türkçe kadar dünya dillerini etkileyen hiçbir dil yoktur. Sabahki 

oturumda Farsçadan Türkçeye geçen üç bin kelime olduğu söylendi. 

Hayır, altı bin kelime tespit edildi ve kitap halinde yayımlandı. Türkçe, 

Rusça da dâhil olmak üzere dünyanın bütün dillerini etkilemiştir. Bunun 

sebepleri yeni bir ilmi toplantı konusudur. Bizim kanaatimiz ege 

sözünün Türkçe olduğudur. Bugün de bütün Türk dünyasında bilinen 

ve kullanılan, benim köyümde de kullanılan “iye” şeklinde bir sözdür. 

Tabi bunlar tartışılabilir. 

Prof. Dr.Osman Fikri SERTKAYA: Şimdi müsaade ederseniz ben 

bir konuda Türkoloji bilgisi vereyim. Bir defa dilimizdeki “ege” kelimesi 

asli kelime değildir. En eski şekli, Göktürk yazıtlarında “idi” şeklinde 



  

 

145 

geçer ve 10. yy.dan sonra “d”nin “y” olmasıyla “iyi” ve “iye” şekline 

geçer. Dolayısıyla Ahmet Yesevi’de ve Tatarcada “yene”, “yana” 

kelimesinin “gene”, “gine” olması gibi “iye”nin “ige” olması ve “kapalı 

e” ile söylenmesi doğrudur. Sizin buyurduğunuz gibi Kazakçada, 

Kırgızcada, eski Türkçede “idi”den gelen ve “iye” şeklinde yaşayan, 

Türkiye Türkçesinde de iyelik eklerinde kullandığımız kelime “ige” 

kelimesidir. Denizin adına gelince, 1928’e kadar o denizin adı Adalar 

Denizi idi. Açın bütün deniz haritalarını Adalar Denizi diye yazar. Egeos 

annesi ile sevişen bir Yunan ilahının adıdır ve Yunan mitolojisinden 

gelir. O denizin adı Yunanlılar tarafından “ege” şeklinde söylendiğinde 

bizim kelimemiz “idi” şeklinde idi. Dolayısıyla idi kelimesinden ege 

kelimesi olamaz. O denizin adı Rumca, Türkçesi Adalar Denizi. O 

kelime yabancı ama zat-ı âlinizin buyurduğu gibi Kazakçada, 

Kırgızcada, Tatarcadaki ve sizin köyünüze kadar gelen “ege” ve “ige” 

kelimesi öz be öz Türkçedir. Bana göre iki kelimeyi ayıralım. Orada 

binlerce ada olduğu için ecdadımız oraya adalar denizi demiştir ve 

1928’e kadar böyledir. Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun 

hatıralarına bakarsak, İsmet Paşa’ya söyleyerek orada irili ufaklı iki bin 

kadar adanın Türkiye sınırları içerisinde kalmasına, İtalyanlar büyük 

adaları almadan, mani olduğunu görürüz. Bunu arz etmek istedim. 

Namık Kemal ZEYBEK: Demek her iki görüş de doğruymuş. 

Soru 3: 

Selma OTÇU (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt 

Başkanlığı): Hazırlık sınıfıyla beraber ortalama beş yıl eğitim veren 

üniversitelerde, kişiye uzmanlık kazandıran, hayata hazırlayan, meslek 

sahibi yapan üniversitelerde beş yılda yabancı bir dille eğitimde ne 

kadar başarı sağlanabilir? Bu benim çok merak ettiğim bir konudur. 

Ayrıca bugün sempozyumdaki bütün bildirilerde tekrar hatırladığımız 

gibi biçim, anlam, ses bakımından bu kadar zengin olan bir Türkçemiz 

varken ama her şeyden önemlisi Türk demek Türkçe demekse, o zaman 

bazı kurumlarda yabancı dille eğitim konusunda bu ısrarın temel sebebi 

nedir? Bunu engellemek adına neler yapılabilir? Teşekkür ederim. 

Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN: Teşekkür ederim. Ben 
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konuşmamda yabancı dille eğitim konusuna çok kısa bir şekilde 

değindim. Yabancı dille öğretimin yanlış olduğunu hemen hemen 

herkes kabul etmektedir. Fakat bir azınlık kitle var ki yabancı dille 

öğretimi savunuyor. Bu azınlık kitlenin etkisi çoğunluktan daha 

güçlüdür. Bir örnek vereyim size: 2000 yılındaydı sanıyorum. Afyon 

Milletvekili Müjdat Karayerli “Yabancı Dille Öğretimin Kaldırılması” 

hakkında bir kanun teklifi verdi. Üç yüzün üzerinde milletvekilinin bu 

teklife imza verdiğini söyledi. Basında yer aldıktan sonra bir gazetecinin 

sekreteri, bu üç yüz milletvekilini teker teker telefonla aramış “Siz ne 

yapıyorsunuz! Gelişmeye mi karşısınız! Batıya mı karşısınız! Uygarlığa 

mı karşısınız!” diye. Karayerli’nin bana söylediği şey şu: “Neredeyse iki 

yüz elli milletvekili imzasını geri çekti.” Bu olay yaşanmış bir olay. 

Neden yabancı dille öğretim yaygın? Ben bunu bir paket program olarak 

görüyorum. Sayın Egesoy’un da belirttiği gibi sanki sistemli bir 

uygulama var. Sabahki oturumda da belirtildiği gibi yabancı dille 

öğretimin başlangıcı, tıp fakültesi mi, mektebi sultaniye mi, şahane mi 

tam bilemiyorum adını, bu okulun açılışında 2. Mahmut diyor ki: 

”Fransızca ile başlıyoruz, yakın zamanda terimler türetildiğinde Türkçe 

eğitim başlayacak.” Ondan sonra tıp alanında terimler türetildi, birtakım 

çalışmalar yapıldı. Ama şu anda İngilizce eğitim veren tıp fakülteleri var. 

İktisat alanında ders veren bölümlerde yabancı dille eğitim yapılıyor. 

Bunu ben 2004 yılında YÖK’e bir yazı yazarak sordum: “Türkiye’de kaç 

üniversitede yabancı dille eğitim yapılıyor?” O zaman on üç denildi. On 

bir tanesi İngilizce, bir tanesi Almanca, bir tanesi de Fransızca öğretim 

yapıyor. Ama bu arada yabancı dille öğretim yapan fakülteler de var. O 

da önemli bir sayıydı o zaman, yüz yirmiye yakındı. Bunun altında 

başka bir sebep olabilir mi? Elbette yani. Yabancı dili öğretmek, 

yaygınlaştırmak adına kimse farklı düşünmüyor, o yol yanlış bir yol. 

Ekonomik birtakım çıkarları var mı diye de düşündük. Her şeyden önce 

ortada Anglosakson bir kültürün yaygınlaştırılması var, ondan sonra 

bunun bir de ekonomik boyutu var. Fransa’daki bir uygulamadan söz 

etmek istiyorum. Fransız ekonomisi bir bunalıma girdiğinde Dégol’e 

birtakım teklifler getiriyorlar. Bu tekliflerden biri de yurtdışındaki 

Fransız Kültür Merkezleri’nin en aza indirilmesiydi. O ana kadar bütün 

maddelere evet diyen, kamu kurumlarının kapatılmasına evet diyen, 

bakanlıkların birleştirilmesine evet diyen Dégol o maddeye gelince 
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‘hayır’ demiştir. “Fransız Kültür Merkezleri’ni kapatamayız. Çünkü bu 

kültür merkezlerini kapattığımızda ekonomimiz de zarar görecektir. 

Nasıl? Yurtdışında buralarda eğitim gören bir kişi bizi tanıyor, 

kültürümüzü tanıyor, Fransızcasını geliştirmek için Fransız gazetelerini 

okuyor, bir süre sonra bizim gibi düşünmeye başlıyor. Yaz tatilini 

Fransa’da geçirmek için ailesiyle planlar yapıyor, ona göre para 

biriktiriyor ve yazın buraya gelmeye çalışıyor. Fransız gibi giyiniyor, 

Fransız arabasına binmeye çalışıyor. Bütün bunlar bir dil ile başlıyor.” 

Şu anda Türkiye’de Fransızca öğretim yapan Galatasaray Üniversitesi ve 

Almanca öğretim yapan bir üniversite var. Onların dışındaki 

üniversiteler İngilizce eğitim yapmaktadır. Ekonomik boyutunu şöyle 

söyleyeyim. 2004 yılında biz bir araştırma yaptık. YÖK’e bir yabancı 

dille öğretim yapılan bölümdeki öğrenci sayısını istedik. O bölümde 

okutulan ders kitaplarının isimlerini aldık. Bir değerlendirme 

yaptığımızda şunu gördük ki bir öğrencinin ders kitaplarına verdiği 

para ortalama 550 $. Bu kitapların hepsinin kapağını açtık, baktık; 

Singapur’da, Tayvan’da, Çin’de basılmış, yani 2-3 $’a mal olmuş. Hem bir 

kültür emperyalizmi var hem de bir ekonomik sömürü var. Bu konuda 

emin olun bir saate yakın konuşabilirim ama bu kadar söyleyeyim. 

Namık Kemal ZEYBEK: Teşekkür ederiz efendim. Ben 

Doğramacı’ya sordum: “Hocam, bu yaptığınız doğru mu? Niye 

Bilkent’te İngilizce eğitim yapıyorsunuz? Dedi ki: “Yanlış. Yanlış 

yapıyoruz.” “Niye yapıyorsunuz o zaman?” dedim. “Eğer böyle 

yapmazsak cins beyinler gelmiyor. Ne yapalım, halk böyle bir eğilim 

içerisinde” dedi. Sonra Sayın Dalan’a sordum: “ ‘Selçuklu mimarisine 

göre üniversite yaptım’ diye övünüyorsun, Oğuz Kağan, Korkut Ata, 

Atatürk Lise’leri açıyorsun, sonra İngilizce eğitim yapıyorsun. Bu ne 

iştir?” Dedi ki “Çünkü haklısın.” “Peki ama niye yapıyorsun” diye 

sorduğumda, “Çünkü müşteri gelmez. Müşteri gelecek ki ben burayı 

yaşatayım” dedi. Demek ki böyle birbirini besleyen bir yanlış var. Benim 

yeğenim Ankara Koleji’ni bitirdi, ODTÜ’ye girdi. Üçüncü sınıftayken 

dedim ki: “Siz sahiden İngilizce mi eğitim yapıyorsunuz?” “Yok. Hocaya 

şunu bir Türkçe anlat, anlayalım, sonra İngilizce anlatırsın diyoruz ve 

dersler böyle yapılıyor” dedi. İşin içinde birçok iş var. Burada karışık, 

karanlık işler var. Ayrı bir bahis konusudur. 
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Soru 4:  

Demet KARDEŞ (Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu): 

TDK Başkanına sormak istiyorum. Ben Türkçe öğretimi alanında 

çalışıyorum. Yabancı birisi bizim dilimizi öğrenmek istese, Ankara’da 

kitapçılardan dilbilgisi kitabı alsa onlarca, yüzlerce kitap satın alabilir. 

Bu kitapların hepsinde konular ayrı ayrı anlatılıyor. Yani, kelime, cümle, 

anlatım bozukluğu farklı isimlendiriliyor ve farklı farklı sınıflandırılıyor. 

Kanunlar nasıl anayasaya uygun çıkarılıyorsa, TDK da tıpkı bir yazım 

kılavuzu gibi bir temel dilbilgisi kitabı çıkarabilir mi veya bu alanda bir 

çalışma var mı? Bunu sormak istiyorum.  

Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN: Teşekkür ederim. Dediğiniz 

doğru. Terimler konusunda olsun, anlatım konusunda olsun farklı yollar 

izleniyor. Türkçe öğretimi konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. 

Aslında bu, TDK’ye yasayla verilmiş bir görevdir. Doğrudan doğruya 

belirli bir dili konuşan insanlara yönelik kitaplar da hazırlıyoruz. Mesela 

“Makedonlar için Türkçe” gibi bazı kitaplarımız var. Hem dili öğretmek 

açısından çeşitli yöntemler geliştirip bu yöntemlere göre bir dil öğretim 

kitabı hazırlamak hem de bunun uygulamasını geliştirmek üzere 

Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi ile birlikte çalışan yeni bir 

çalışma grubumuz kuruldu. Bu konuda yeni birtakım keşiflerde 

bulunmaya gerek yok. Dil öğretimi konusunda bir anadil olarak 

öğrenmek ayrı, bir yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmek ve öğretmek 

ayrıdır. Bu konuda bir temel kitap hazırlıyoruz. Bu kitap ile sanal 

ortamdan da yurtdışından Türkiye’ye hiç gelmeden ya da özel kurslarda 

Türkçeyi öğrenenler için uzaktan öğretmeli Türkçe öğretme 

yöntemlerini hazırlıyoruz. Bu çalışma yakın bir zamanda sonuçlanacak. 

Terimler konusunda da haklısınız. Dilbilgisi terimleri konusunda çok 

farklı kavramlar kullanılıyor. Bu konuda Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın 

bir kitabı var. Kendisi aynı zamanda bir temel dilbilgisi kitabı da yazdı. 

TDK olarak o kitabı yayımladık.  

Soru 5:  

Burcu AL (Türk Dili Okutmanı- Deniz Astsubay MYO): Benim 

sorum Haluk Hoca’ma. Hocam, son zamanlarda özellikle TDK’yi 
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karalamaya yönelik haberler yapılıyor. Bu haberlerle özellikle yabancı 

sözcüklere karşılık bulunan Türkçe sözcükler eleştiriliyor. Bu sözcükler 

arasında, otobüs yerine “çok oturgaçlı götürgeç”; hostes yerine “uçan 

avrat” gibi sözcükler var. Biz dilciler olarak bunun böyle olmadığını 

biliyoruz; ama ben sizin fikrinizi de merak ediyorum.  

Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN: Çok teşekkür ederim bu soruyu 

sorduğunuz için; çünkü hemen hemen pek çok toplantıda soruluyor. 

Kamuoyunda böyle bir yanlış düşünce var. TDK, hiçbir zaman otobüs 

için “çok oturgaçlı götürgeç”; hostes için- söylediğiniz söz- gibi 

sözcükler türetmemiştir. Ben şunu söylüyorum: TDK’nin sanal ortamda 

sözlüğü var. O sözlüğe gelin, otobüs yazın, göreceksiniz otobüs artık 

Türkçeleşmiş. Ama bu karalamalar ne zaman başlamış, bakın bu çok 

önemli. 1932 yılında Atatürk önce TDK’nin kuruluşuna öncülük etti: 12 

Temmuz 1932. 26 Eylül’de de Dolmabahçe Sarayı’nda Birinci Türk Dili 

Kurultayı’nı topladı. Çok güzel tartışmalar oldu. Bunlar yayımlandı 

zaten. Şu an sanal ortamda da tam metnini görebilirsiniz. Kurultayın 

bitişinden on beş, yirmi gün sonra gazetenin birinde bir açıklama! O 

benim dikkatimi çekti. Orada “Her büyük inkılâp hareketini -o zaman 

daha devrim sözü türetilmemiş- eleştirenler, tenkit edenler bu dil 

çalışmalarını asılsız birtakım suçlamalarla bitirmeye çalışıyorlar. -Hatta 

orada ‘mürteci’ diye de kullanıyor.- Güya bundan sonra selam verirken 

“kazıklarız”, kaymakam yerine “oturak”, kız mektebi yerine “kancık 

mektebi” denecekmiş. Bunların hepsi yalandır. Bunları çıkaranlar 

maksatlıdır” diyor. Yani, daha TDK çalışmalara başladığında bunlar 

çıkarılmış. Bir ara biliyorsunuz İstiklal Marşı’mız için “ulusal düttürü” 

denildi. Bunların hepsi uydurma! Biz her fırsatta bunu söylüyoruz. 

Geçen yıllarda bir gazeteci geldi; dedi ki: “Hocam bir haber aldım. TDK, 

yumurtaya “tavuksal fırtlangaç” demiş.” Dedim ki: Benim böyle bir 

şeyden haberim yok! Bizim hiç böyle bir kaygımız da yok. Çünkü dedim 

bakın yumurta gibi öz be öz Türkçe bir sözcük. Biz Türkiye’de yumurta 

diyoruz; Azerbaycan’da yımırta diyorlar. Sibirya’da bile Kazakçada 

jımırtka; Kırgızca’da cımırtka. O sesi duyuyorsunuz yani. Yumurtanın 

yumurta olduğunu. Sibirya’da Şorlar yaşıyor. Ben onların yaşadığı 

bölgeye de gittim. Onlarda yumurtaya ‘bu nedir’ dedim. ‘Nıbırtka’ 

dediler. Bakın çok fazla bilimsel açıklama yapmak istemiyorum. Ama 

bizim kelime başındaki “y”miz Kazaklarda “j” olur, Kırgızlarda “c” olur, 
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Şorlar’da da “n”ye dönüşüyor. Dedim, böyle Türkçe bir sözcüğü biz niye 

değiştirelim? Bu öz be öz Türkçe bir sözcük. Bunlar yakıştırma, emin 

olun. Bunun için TDK’nin internet sayfasına bakmanız yeterli. Bizim şu 

anda “yabancı sözcüklere karşılıklar” çalışması için yirmi dört çalışma 

grubumuz var. Daha önceki yapılmış terim çalışmaları ile birlikte -Sn. 

Toparlı konuşmasında belirtti- yüz seksen bine ulaşan yabancı kökenli 

terimlere Türkçe karşılıklarımız var. Bunlar, sanal ortamda kullanımda. 

Önemli olan bunların sizler tarafından kullanılması. Teşekkür ederim.  

Soru 6: 

Bnb. Ender KAYA (Hava Teknik Okullar K.lığı): Efendim, 

öncelikle bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür 

ediyorum. 1998 yılında “Türkçenin daha başlangıçta yabancı dillerin 

etkisinden kurtarılmasına yönelik nasıl bir önlem alınabilir?” 

konusunda Hava Kuvvetlerinden bir görüş istenmişti. Biz de ekonomik 

alanda Türkiye’ye her türlü ürünün gümrüklendiğini, dolayısıyla 

Türkçeye, Türkiye’ye girecek yabancı kökenli malların gümrüklenmesi 

gibi onların adlarının da gümrüklenmesi yönünde bir çalışma yapılması 

için bir kurul oluşturulması gerektiğini ve TDK tarafından bu yabancı 

ürünlerin, teknolojik ürünlerin Türkçe’ye girmeden önce gümrükte 

yakalanıp, Türkçe karşılıklarının bulunup, ondan sonra kullanıma 

açılmasını teklif etmiştik. Ancak, üzerinden on iki yıl geçmesine karşın 

şimdiye kadar bu konuda herhangi bir çalışma yapıldığına dair bir bilgi 

alamadım.  

Osmanlıca konusuyla ilgili Sertkaya Hocamın sabahleyin bize 

sunduğu değerli bilgilerinin tamamına katılmadığımı ifade etmek 

istiyorum. 17. ve 18. yy.da çok rahatlıkla anlaşılabilen şiirler yazıldığını 

söylüyor:  

“Neşep ki köyüne yüz sürmesem moşep ölürüm 

Ne gün ki, kametini görmesem kıyamet olur.”  

dizesini salondaki kaç kişi anlar? Sonra, bir dili bilmek, sadece alfabesini 

bilmek değildir. “Kıyam”ı bilmeden, “kıyamet”i bilmeden, “kameti” 
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bilmeden, onu öğreten dilin kültürünü bilmeden, zaten o dili bilmekten, 

çevirmekten ve anlamaktan söz etmek mümkün değil. Sayın Hocamın 

dört saatte Osmanlıca öğretmesi gerçekten olağanüstü bir başarı 

olacaktır; ama alfabeyi öğretmek gibi keşke bir dili öğretmek bu kadar 

kolay olsaydı. Arz ederim.  

Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN: Ben hemen kısaca açıklayayım. 

Şimdi böyle bir dil gümrüğü konusu gündeme gelmiş olabilir. Ben 2001 

yılında göreve başladım. Ama az önce değindim. Bizim şu anda terim 

çalışmalarımız sürüyor. Burada bir kopukluk var; onu belirteyim. 

Kopukluk şurada ki kurumlarla iletişim kurmak istememize rağmen, 

kurumlar bizimle pek iletişime geçmiyor. Yeni bir ürün geleceği zaman, 

biz istiyoruz ki bize sorsunlar, bu ürünün özelliklerini bize bildirsinler, 

biz ona karşılık bulalım. Ürünü getiriyorlar, kullanım alanına çıkıyor, 

bizim ondan sonra haberimiz oluyor. Burada biz pek çok kez firmalara 

ilettik bu düşüncemizi. Bir tek Motorola galiba -Recep Bey hatırlar- bize 

birkaç ürünle ilgili bilgi sordu. Biz de karşılıklar önerdik. “Nescafe”ye 

“hazır kahve” gibi. Aslında bunlardan haberdar olduğumuz takdirde  

-keşke haberdar olsak- bunlara karşılık bulabiliriz. Bu arada Hava 

Kuvvetlerimize bir teşekkürümüz var; onu da belirteyim. Yılını 

hatırlamıyorum ama bir gazeteci vardı. “2014 yılında Türk uzay adamı 

uzaya çıkacak. Biz buna astronot mu diyeceğiz, ne diyeceğiz?” Ben de dedim 

ki astronot daha çok Batı bloğunun gökadamına; kozmonot, Sovyetlerin, 

doğu bloğunun gökadamına deniyor. Ruslar öyle söylerken Çinliler de 

“taygonot” diyorlar. Bence dedim, biz astronot dememeliyiz bizim uzay 

adamımıza. Ne diyebiliriz? Ben düşündüm, dedim ki, mesela “gökmen” 

olabilir. Bunu Hava Kuvvetlerine yazdık. Hava Kuvvetleri de bundan 

esinlendi. Bize bir yazı yazdı, uygun görülmüştür diye. Uzaya çıkacak 

geminin adını Hava Kuvvetlerimiz “Göktürk” koydu. Hem “Gökmen” 

hem “Göktürk”. Hava Kuvvetlerimize bu konuda teşekkürlerimizi 

sunuyorum.  

Namık Kemal ZEYBEK: Ben bir iki cümle söyleyeyim. 13. yy.da 

Türkçenin o büyük kalkınmasının olduğu günlerdeki, dirilme 

dönemindeki şairlerden birisi Kaygusuz Abdal’dır. Eserinde ilginç bir 

olay var. Onu anlatmak istiyorum. Bir yere bağlayacağım. Onun 

dediğine göre, Allah cennetten Âdem ile Havva’yı kovmaya karar 
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verdiği zaman Cebrail’i göndermiş, ‘Gidin söyleyin de çıksınlar 

cennetten’ demiş. Cebrail gitmiş, her dilden söylemiş anlamamışlar. 

Dönmüş, gelmiş, demiş ki: ‘Ey Allah’ım bunlar dil bilmiyorlar, 

anlamıyorlar beni.’ Allah demiş ki: ‘Türkçe Söyledin mi?’ ‘Hayır.’ ‘Git 

Türkçe söyle!’ Gitmiş demiş ki: ‘Durun ve terkin kılın.’ Durun, yani 

ayağa kalkın. Terkin kılın, yani burayı terk edin. Onlar da bunun üzerine 

çekip gitmişler. Yani, cennetin dilinin Arapça olduğunun söylendiği bir 

dönemde Kaygusuz diyor ki: “Yok, cennetin dili Türkçedir.” Bugün 

şunu söyleyelim demiyorum. Ama bu güzel bir mücadele yöntemidir. 

Dolayısıyla, bu toplantıyı ben çok değerli buluyorum. Vatanını 

savunmanın temeli Türkçeden geçer. Çünkü vatan dediğiniz şey, bir 

milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. Milleti savunmazsanız, 

vatanı nasıl savunacaksınız? Milleti savunmanın da temeli dildir. Türk 

milletinin temeli Türkçedir. Türk tarihinin katmanlarından ve Osmanlı 

coğrafyasının enginliklerinden, geniş imkânlarından buraya gelenler bir 

karar verdi, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu; bunun dilinin İstanbul 

Türkçesi olmasına karar verildi. Biz Bayburtlular buna razı olduk. Kendi 

Türkçemizden vazgeçtik. “Gelirem, gidirem” yerine “geliyorum, 

gidiyorum” demeye razı olduk ve böylece bu millî bütünlük içinde 

hepimiz yerimizi aldık. Başkaları da geldi. Kafkaslardan gelenler oldu; 

Balkanlardan gelenler oldu. Analarının babalarının kullandığı dil 

başkaydı ama geldiler ve İstanbul Türkçesine razı oldular. Böylece onlar 

Türk oldular, Türklüğü benimsediler. Dolayısıyla bu tarihin akışını geri 

çevirmeye çalışan birileri varsa -herhalde yoktur- büyük yanlış 

içindedirler. Buna karşı bizim bütün bu gerçeklerin bilincinde olanların 

elbirliği, güç birliği yapıp direnmemiz ve sesimizi çok yükseklere 

çıkarmamız lazım. Benim iki yasa teklifim oldu. İkisi de Meclisten 

geçemedi. Maalesef gidiyor bir yere ve tıkanıyor. Bu işler yasayla olmaz 

diyorlar. Hayır, olur! Fransa’da Jacque Langue, Kültür Bakanı, yasa 

çıkardı ve Fransızcayı kurtardı. Yirmi yıla yakındır da uygulanıyor. 

Fransızca kendini korumak için yasa çıkarıyorsa ben niye 

çıkarmayayım? AB kriterlerine aykırı ise önce Fransa’yı düzeltsinler.  
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TÜMGENERAL AHMET YAVUZ’UN KAPANIŞ KONUŞMASI 

 

Değerli Konuklar,  

Kıymetli Silah Arkadaşlarım, 

Gün boyu devam eden sempozyumu tamamlamış 

bulunmaktayız. Her şeyden önce yoğun emek ve gayretleriyle bu 

sempozyumda önemli sonuçların elde edilmesini sağlayan çok değerli, 

seçkin bilim insanlarına, soru, görüş ve açıklamalarıyla sempozyuma 

derinlik ve zenginlik kazandıran kıymetli katılımcılara teşekkür 

ediyorum.  

Öyle sanıyorum ki sempozyum süresince; yabancı dilde eğitim-

yabancı dil eğitimi, öz Türkçe-Türkçe kavramları; kaliteli yaklaşım-

kalitesiz yaklaşım ve dil - bağımsızlık ilişkileri kavram olarak net bir 

şekilde ortaya çıkmıştır. Son derece zevkli bir çalışma sonrasında 

tamamlanan bu sempozyumun sonuçları, hazırlanacak bildiri kitabında 

bir araya getirilerek katılımcılar ile eğitim ve öğretim kurumlarına 

gönderilecektir.  

Ben, sayın konuşmacıların ortaya koydukları ve sempozyum 

esnasında yapılan tartışmalardan ortaya çıkan değerli fikirlerin hepimiz 

için faydalı olduğuna inanıyorum ve bugün kendimi zengin 

hissediyorum. Bu zenginlik için tekrar şükranlarımı sunuyorum.  

Birkaç konunun altını çizmiştim. Onları size tekrarlayarak 

konuşmamı bitirmek istiyorum.  

Türkçemizin zenginliği başlangıçta vurgulandı, ancak; eski 

Türkçe okuma becerisinin yetersizliği münasebetiyle kaynaklara 

ulaşmada karşı karşıya bulunduğumuz zorluklarla ilgili olarak en 

azından üzerimize şöyle bir görev düştüğünü değerlendiriyorum. 

Önümüzdeki günlerde Sayın Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA’yı davet 

edeceğiz. Eski yazı öğreneceğiz.  
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Eski fakat ihmale uğramış Türkçemizin, Atatürk sayesinde 

yeniden zenginlik kazandığını bir kere daha gördük. Büyük Atatürk’ün 

Türkçemize kişisel katkılarının ne kadar büyük olduğunu yeniden 

anladık.  

“Dil yoksa uygarlığın da olmayacağı”nın altını çizmek ve 

“Türkçenin yaygınlığı ve 217.736 söz varlığı”nı görmekten 

duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum.  

Buradan “Türkçenin gücüne inanmalıyız ve güvenmeliyiz.” 

şeklinde çıkan mesajın son derece doğru olduğunu saptadığımı da 

belirtmek istiyorum.  

“Dilin bir köprü rolü oynadığını, geçmişi geleceğe bağladığı” 

saptaması çok yerindedir.  

‘Türk demek, Türkçe demektir.’ Bu da altı çizilmesi gereken 

ifadelerden birisi olarak yerini almıştır.  

“Dilini kaybettin mi milliyetini kaybedersin.” Bu, 

hafızalarımıza nakşedildi diye değerlendirdiğim bir kavram olmuştur.  

Yine, “Devlet iki dilli olmaz, parçalanır.” ifadesi çok özenle 

dikkate alınması gereken bir mevhum olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ayrıca, “Yabancı dil öğrenimine evet; yabancı dille öğretime 

hayır.” yoğun bir şekilde arzu edilen bir talep olarak karşımıza çıkmıştır. 

“Dilin evrensellik kazanması gereği” de vurgulanmıştır.  

Bir başka vurgulanan husus, “kendimiz olmanın önce dilden 

geçtiği” hususudur.   

“Bilim ile dil arasındaki şaşmaz bağlantı” da sanıyorum açık 

bir şekilde ifade edilmiştir.  

“Kavramlar olmaksızın düşünce geliştirme olanağı yoktur.” Bu 

bağlamda dil, şekillendirme ve güvenlik kavramlarının içeriğini 
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kavradık. Dil aracılığıyla şekillendirilen kavramların bireyi ve toplumu, 

hatta milleti nasıl şekillendirdiği ve nasıl bir güvenlik sorusunun 

vasıtasını oluşturduğunu anlama fırsatı bulduk.  

Yine, “Ulusu ortadan kaldırmak istiyorsanız diline saldırın.” 

cümlesiyle ifade edilen gerçeği unutmayacağız. Çünkü dili en iyi 

kullandığını varsaydığımız insanların bile üç yüz kelime ile yetindiğini 

öğrenmek gerçekten üzüntü verici bir durumdur. Ancak bu, dilin 

kalitesizliğinden değil, dili kullananların kalitesi ile ilgili bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Bütün bu iyimserlik - kötümserlik gelgitleri arasında 

tamamladığımız bu çalışmanın sonunda, ağır sorumluluğumuzu 

yeniden hatırlatan ve dil - bağımsızlık bağlantısının tayin edici rolünü 

kavrayarak bizi zengin kılan sayın konuşmacılarımıza saygılarımızı; 

katılımcılara şükranlarımızı; düzenleyicilere ve görevlilere 

teşekkürlerimizi ve akademi mensuplarına sevgilerimizi sunarak 

konuşmamı bitiriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arz ederim. 

 

 


