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Ö N S Ö Z 

Yönetim,  işletmecilik  ya da  benzeri alanlarda  kullanılmakta  olan 
"örnekolay"  yönteminin amacı, kişinin karmaşık  durumları  çözüm-
leyebilme gücü ile sorun çözebilme yeteneğini geliştirmektir.  Genel-
likle  örgütler  içinde  yaşanmış deneyler  uygun bir biçimde  yazıya 
dökülerek  bunlardan  bir eğitim aracı olarak  yararlanılır.  Duruma 
göre uzun ya da  kısa olabilen bu örnekolaylar  eğitime katilanlarca 
önceden  okunup incelenir. Eğitim  görenler  ele alınacak  konuyu da-
ha iyi kavrayıp  anlamlı  bir biçimde  tartışacak  kuramsal  bilgilerden 
yoksunsalar,  tartışmaya  gelmeden  önce gerekli  kaynakları  incele-
yerek  bu eksikliklerini  giderirler.  Eğitici,  örnekolayı  okutarak  ya 
da  uzunsa kendisi  kısaca özetleyerek  tartışmaya  sunar. Öğrenciler 
söz alarak  önce sorunun niteliğini  açıklığa  kavuşturur,  bireysel kat-
kılarla  durumun  çeşitli  yönlerine  ışıfe  tutarlar.  Daha sonra, örneko-
layda  çözümlerden  söz ediliyorsa  bunların uygunluk  düzeyini,  çö-
züm verilmemişse en uygun çözümlerin neler olabileceğini  araların-
da  tartışırlar.  Görülüyor  ki  yöntem, yaşanmış deneylerin  eğitim or-
tamına aktarılmasına  olanak  vermektedir. 

Genellikle  örnekolaylarda  örgüt  adlarıyla  kişi  adları  değiştirile-
rek  gizliliğin  korunmasına  özen gösterilir.  1979 ile 1980 yıllarında 
özellikle  basının belirli  bir kesiminde  sert eleştirilere  konu olan Türk 
Dil Kurumunun  kamusal  ilişkiler  sorunlarını  yansıtan bu öyküde, 
olaylar  kamunun gözü önünde  geçmiş, basında  geniş yankı bulmuş, 
yazarlar  görüşlerini  açıkça belirtmişlerdir.  Olayla yakından  ilgili 
olan yazar, bu öyküyü bir araya getirirken,  tartışılan  konuyu daha 
iyi aydınlatabileceğini  sandığı  birtakım  ayrıntılara  da  yer vermiş, 
böylece anlatımın belki  daha  da  çekici kılınmış  olacağını  düşün-
müştür. Görüleceği  gibi, olay, Kurumun  yayımladığı  Türk  Dili der-
gisinde  çıkan, ancak kamuoyuna yanlış yansıtılan bireysel bir ince-
leme yazısı üzerine patlak  vermiş, adı  geçen Kuruma  karşı  çıkan çev-
relerce  onun varlığına  yöneltilen  saldırılara  yol açmış, daha  doğru-
su önceden  başlatılmış  bulunan bu tür saldırılarda  bundan  da  ya-
rarlanılmak  istenmiştir. 
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Bu örnekolaydan,  yüksek  öğretim kurumlarımızda  kamu yöne-
timi, işletme yönetimi gibi bilim dallarının  kamusal  ilişkiler  (halkla 
ilişkiler)  konuları  işlenirken  yararlanılabileceği  gibi, örnekolay  ka-
musal ya da  özel örgütlerin  görev-içi eğitim izlencelerinde  de  eğitim 
gereci olarak  kullanılabilir.  Örnekolaydan  kamusal  ilişkilerle  gaze-
tecilik  alanında  uzman yetiştirmek  üzere kurulmuş  bulunan Basın-
Yayın  ya da  Gazetecilik  ve Halkla  İlişkiler  Yüksek  Okullarında  özel-
likle  yararlanılabileceği  kanısındayız. 

Bu örnekolayın  sonuna koyduğumuz  sorular,  kısıtlayıcıdan  çok 
yol göstericidir.  Örnekolayı  kullanacak  olan eğiticiler  ya da  doğru-
dan  doğruya  eğitilenler,  kuşkusuz,  bu sorulara  daha  başkalarını  da 
ekleyebilirler. 

Prof  Dr. Cemal MIHÇIOĞLU 
Ankara, 20 Ekim 1980 
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1. DİL SEVGİSİ 

Bu örnekolayın, anlaşılır, açık, duru bir dil kullanmanın ileti-
şimdeki büyük önemine ötedenberi inanan yazarı, kendi yazılarında 
bu inancının gereğini yerine getirmek için elinden geleni yapmıştır. 
Dilimizde anlaşılmayı güçleştiren ana etmenlerin başında çeşitli Do-
ğu ya da Batı dillerinden aktarılmış çok sayıdaki yabancı sözcüğün 
geldiği inancında olan yazar, öğreticilik yaşamının ilk yıllarından 
başlayarak yabancı sözcüklerden arınmış bir yazı dili kullanmak 
için çaba göstermiştir. 1960'larda bu alandaki çalışmalarında aşırı 
sayılabilecek bir tutum içine girmekten sakınmış, ancak, o günün 
koşullan içinde iteri bir arınma düzeyinde bulunan yazılarında ya-
bancı kaynaklı sözcüklerin Türkçe sözcüklerle birlikte yer alışını 
da bir tutarsızlık olarak görüp bundan tedirginlik duymuştur. 

Atatürk'ün kurduğu, yalnız yaşadığı sürece değil, ölümünden 
sonra da akçal olanaklar sağlayarak desteklediği Türk Dil Kuru-
mu'na 1969 yılında üye seçilen yazar, tüzüğünde amacı "dilimizin 
özleşmesini ve bütün bilim, teknik ve sanat kavramlarını karşıla-
yacak yolda gelişmesini devrimci bir anlayışla ve bilim metotları-
na uygun olarak sağlamaya çalışmak" olarak tanımlanan Kurum'a 
üye olmaktan onur duymuştur. 

Yazar, Kurum Genel Yazmanlığının "Yönetim Kurulunun 
7/12/1969 günkü toplantısında tüzüğe göre yapılan gizli oylama so-
nunda, gerekli olan üçte iki çoğunluk oyunu alarak asıl üyeliğe sö-
çüdiğini" bildiren yazısı üzerine Kuruma gönderdiği bir yazıda, Ku-
rumun çalışmalarına etkin bir biçimde katılmaktan mutluluk duya-
cağını bildirdi. 

Kurumun iki yılda bir yapılan genel kurul niteliğindeki Kurul-
taylarına katılma dışında etkin bir görev almaksızın üyeliğini sür-
düren yazar, yayınlarında dildeki özleşme akımını titizlikle izledi. 
Bu anda İngilizceden çevirdiği, 1966, 1967, 1968 yıllarında ilk baskı-
sı yayımlanan Kamu Yönetimi adlı yapıtın 1973'te çıkan ikinci bas-
kısında yapıtı yabancı sözcüklerden arındırmak üzere özel bir ça-
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ba gösterdi. Türk Dil Kurumu'nun XIV. Kurultayında 10 Temmuz 
1974 günü yapılan oylamada Kurum'un Yönetim Kurulu üyeliğine 
getirilen yazar, Yönetim Kurulunun 26 Eylül 1974 günlü toplantısın-
da Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Yarkurulu'na seçildi. 
Ancak, Prof.  Dr. Hasan Eren'le Emin Özdemir'in de üyesi olduğu 
yarkurul, çalışmaya eylemli olarak başlayamadı. Yazar, anılan ya-
pıtın 1975 yılında yapılan üçüncü baskısında özleştirme çalışmaları-
nı daha da ileri bir aşamaya ulaştırdı. Kurumun o dönemdeki Genel 
Yazmanı Ömer Asım Aksoy'un "Gelişen ve Özleşen Dilimiz" adlı 
yapıtının 1975 baskısında yazarın yayınlarında % 96'lık bir Türkçe 
oranına ulaşmış olduğu belirtiliyordu. Bu, yaşayan yazarlar arasın-
da eri yüksek orandı. Onu sıralamada % 92 ile ozan Fazıl Hüsnü 
Dağlarca ile Prof.  Hasan Eren izliyor, bu dizelgede yazılarında gel-
miş geçmiş yazarlar içinde en yüksek Türkçe oranına erişmiş kişi 
olarak % 98'le Nurullah Ataç (1898-1957) gösteriliyordu. 

Yazar, Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu'nun 2 Şubat 1975 gün-
kü toplantısında yeniden gündeme gelen Batı Kaynaklı Sözcüklere 
Türkçe Karşılıklar Bulma Yarkurulu üyeliğine yeniden önerilip se-
çildi. Yarkurulun ikinci üyeliğine de Yönetim Kurulu dışından Tah-
sin Saraç getirildi. Bunu izleyen günlerde yazar, bu konuda istek-
siz olduğunu duyduğu Saraç'ı evinde telefonla  arayarak kendisiyle 
görüştü. Saraç, bir Fransızca-Türkçe Sözlük üzerinde çalıştığını, bu 
yüzden yarkurul çalışmalarına katılamayacağını söyledi. Bunun üze-
rine yazar, yarkurul çalışmalarının bütün yükünü sözlük çalışma-
ları bitinceye değin kendisinin taşıyacağını, yarkuruldan çekilme-
mesini istedi. Böyle bir anlaşma üzerine 4 Nisan 1975 günü başlayan 
çalışmalar iki yıl sürdü. Yazar, yukarıda sözü edilen yapıtın dilini 
Türkçeleştirirken Batı kaynaklı sözcüklere bulduğu karşılıklardan 
önemlice bir bölümünü de yarkurul çalışmaları içinde değerlendir-
di. Bu çalışmaların ürünleri ayda bir çıkan Türk Dili dergisinin Ha-
ziran 1975 sayısından başlayarak yayımlandı. Yönetim Kurulunun 
Yarkurul üyeliğine seçtiği A. Dilâçar 14 Eylül 1976, Doç. Dr. Semih 
Tezcan 20 Haziran 1977 gününden başlayarak çalışmalara katıldılar. 
Yarkurul çalışmalarına içten gelen bir istekle katılan yazar, Batı 
kaynaklı sözcüklere karşılık önerme bakımından olsun, bu önerile-
rin dergide yayımlanan gerekçeli açıklamalarını yazmak bakımın-
dan olsun, yükün önemli bir bölümünü tek başına taşımaktan çe-
kinmedi. Karşılık bulunacak Batı kökenli sözcüklerin seçimi, uy-
gun karşılıkların önerilmesi, gerekçeli açıklamaların yazılması kolay 
olmuyor, büyük bir anadili sevgisinden kaynaklanan özverili, yo-
ğun bir çabayı gerektiriyordu. S. Tezcan'ın Şubat 1979 sonunda. T. 
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Saracın Temmuz aymm başlarında yarkurul üyeliğinden çekilmesi 
üzerine, yük yazarın üstünde kaldı. A. Dilâçar'm da 12 Eylül 1979 
günü İstanbul'da ölmesi üzerine yarkurulun bir tek üyesi kalmış 
oluyordu. Bu durumda yarkurulun son önerileri Türk Dili dergisi-
nin Eylül 1979 sayısında yayımlandı. Bu çalışmalar sırasında bürok-
msi'den video'ya, aktüarya'dan  gastroenterolojiye,  fraksiyondan  vüi-
garizasyon'a,  kromozomdan  ofsete,  performans'tan  biyonik'e,  kata-
lizör'den  stand-by'a  dek birçok Batı kaynaklı sözcüğe Türkçe kök-
lerle Türkçe eklerden yararlanılarak karşılıklar bulunmuştu. 

Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulunun 1979 Mayısında İstanbul'-
da yaptığı toplantıda Yarkurul çalışmalarının sürdürülmesine ge-
rek olup olmadığı konusunda sorular ortaya atılmış, önerilen kar-
şılıklar dolayısıyla Kurum'un eleştirildiği, bu eleştirilerden bir bö-
lümünün Kurum üyelerinden geldiği söylenmiş, "tepki almamak" 
için yarkurul çalışmalarının sürdürülmemesini isteyenler oımuştu. 
Oysa Yarkurul önerileri dille ilgilenen aydınlarca genellikle çok 
olumlu karşılanıyor, özellikle Kurum üyelerinden kimileri bu çalış-
maları yüceltici, özendirici sözler söylüyor, bu arada gerek kendi-
lerinin gerek başkalarının önerilen karşılıkları toplu olarak bir ara-
da bulabilmeleri için önerilerin dergi yaprakları arasında yitirilme-
yip ayrı bir yapıt olarak bastırılmasını istiyorlardı. O günlerde ba-
sında çıkıp Genel Yazmanlıkça Yarkurulun bilgisine de sunulan ki-
mi eleştiriler ise bu Yarkurulun önerilerinden çok Kurumun bir 
başka yayınında, 1978'de basılan Özleştirme Kılavuzu'ndaki karşı-
lık önerilerinden bir bölümüyle ilgiliydi. Bu örnekolayın yazan, İs-
tanbul'daki Yönetim Kurulu toplantısında bu konuda varılan sonu-
cu öğrenmek için ilgililere yönelttiği sorulara kesin bir yanıt ala-
mamakla birlikte, yeni bir yarkurul oluşturulup çalışmaların sür-
dürülmesinin düşünülmediği, Yönetim Kurulunun bu konuda bir-
takım çalışmalar yapmakla Kurumdaki kollan görevlendirdiği, an-
cak —daha sonra bu konuda bir çalışma yapılmamasının da ortaya 
koyduğu gibi— bunun uygulamada işin şimdilik uyutulmasından baş-
ka bir anlam taşımadığı anlaşılıyordu. Böylece, Türk Dil Kurumu'-
nun Türk dilinin "yabancı diller boyunduruğundan kurtarılması" 
amacına dönük az sayıdaki çalışmalarından birine —kimilerine gö-
re bu nitelikteki en önemli çalışmasına— belirsiz bir süre için ara 
verilmiş oluyordu. Yazar, o günlerde Kurum Genel Yazmanlığına 
sunduğu bir yazıda Batı kaynaklı sözcüklere karşılık bulma çalış-
malarının sürdürülmesine ilişkin görüşlerini bildirerek birtakım so-
mut önerilerde bulunmuş, ancak Kurumun Yürütme Kurulunda gö-
rüşüldüğü anlaşılan bu yazıya yazılı ya da sözlü bir karşılık alama-
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snıştı. Yürütme Kurulunun doğal üyesi olan Kol Başkanlarından bi-
rinin ona bir iki kez dergide kendi adıyla kişisel yazılar yazmasını 
önermesinden, Kurum yönetiminin bu konuda kendisinin anlam ver-
mekte güçlük çektiği bir çekingenlik içinde bulunduğu sonucunu 
çıkarmıştı. Yarkurul çalışmalarının sürdüğü dönemde, 30 Nisan 1979 
•günü Kurum Genel Yazmanlığına Yarkurulun Temmuz 1978'den son-
raki çalışma ürünlerinin toplu olarak bastırılmasını öneren bir ya-
zı sunan yazar, Yürütme Kuruluna götürülmüş olması gereken bu 
isteğe de yanıt alamamıştı. Aradan aylar geçtikten sonra, 17 Aralık 
1979 günü Genel Yazman Cahit Külebi'yle görüşürken bu yazıyı sor-
du. Yazı daha önce görüşülmüş, ancak "tepki uyandırıyor" gerek-
çesiyle uygun görülmemişti. Genel Yazman, sonuçten bugüne değin 
bilgi verilmemesinin sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi. Yazar, 
"öyleyse Kurumu kapatın olsun bitsin; böylece tepki için de neden 
kalmaz" demekten kendini alamadı. Batı kaynaklı sözcüklere karşı-
lık bulma çalışmalarının bundan sonra nasıl yürütüleceği konusun-
daki bir soruya aldığı "kollar içinde değerlendirilecek" yollu yanıtı 
açıklıktan uzak buldu. 

Yukarıda özetlenen çalışmaların başladığı 1975 yılı ile onu izle-
yen yıllar, yüksek öğretim kurumlarında kötülük güçlerinin korku-
suzca at oynattığı, bu arada özellikle yazarın görevli olduğu Ankara-
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Basın-Yayın Yüksek Oku-
lunda öğretimin "boykof'lar,  "işgal"ler yüzünden sık sık kesildiği 
bir dönemdi. Belirli bir dünya görüşünün savsözlerinin sık sık hay-
kırıldığı, tabancaların patladığı, kavgaların, güvenlik güçleriyle ça-
tışmaların olduğu, bu yüzden eğitimin olanaksızlaştığı o günlerde, 
bu örnekolaym yazarı, içinde eğitimden uzak kalmanın yol açtığı 
eziklikle birlikte "ülke nereye gidiyor?" kaygısının da sürekli etkisi 
altında kendini dil çalışmalarına verdi. Ulusal bütünlüğün en sağ-
iam dayanağı olduğuna inandığı anadilimizin gelişmesi savaşımına 
etkin olarak katılmak onun gözünde gerçekten anlamlı, saygıdeğer 
bir uğraş olmanın yanı sıra belki de bir çeşit kaçıştı. İlkokula Cum-
huriyetin onuncu yılında, Artvin'in o yıllarda bucak olan şimdiki 
Ardanuç ilçesinde başlamıştı. Onu izleyen beş yıllık dönem Atatürk 
devrimlerinin yurdun bu karlı dağlarla yalçın kayalar arasında yi-
tip gitmiş, kuş uçmaz kervan geçmez ucunda bile etkisini güçlü bir 
biçimde duyurduğu mutlu günlerdi. 93 savaşından söz eden ak sa-
kallı, alt göz kapaklarının içi kıpkırmızı dışa sarkmış, titrek sesli 
yaşlıları, aralarında Atatürk'ün doğaüstü niteliklerinden söz eden 
köylülerin konuşmalarını, babasından dinlediği savaş anılarını, öğ-
retmen olan babasının Ankara'dan gelen buyruk üzerine yaptığı 

4 



Türk diliyle ilgili yerel derleme çalışmalarını, evdeki Ülkü dergile-
rini, Türk Dil Kurumunun minicik Cep Kılavuzlarını, genç Cumhu-
riyetin o ülkü, o coşku dolu yıllarını, iç burkucu, göz yaşartıcı bir 
özlemle anımsıyordu. 

Bu arada yazdıklarını yabancı sözcüklerden arındırma çalışma-
ları sırasında kendisine yardımcı olabilecek bir sözlüğün eksikliği-
ni sık sık duymuştu. Böyle bir sözlük oluşturması gerektiğini düşün-
dü. Sözlükte Arapça, Farsça gibi Doğu kökenli sözcüklerin yanı sı-
ra Batı dillerinden geçmiş sözcüklerle bunların Türkçe karşılıkları 
yer almalı, öztürkçe denilen sözcüklerin yaygın olarak bilinen ya-
bancı kökenli karşılıklarına da yer verilmeliydi. Sözlükte ayrıca, çe-
şitli alanlarla ilgili başlıca bilimsözleri de bulunmalıydı. Bu amaçla 
1975'ten başlayarak, kendi bilimsel uzmanlık alanıyla ilgili çalışma-
lar dışında ayırabildiği sürenin tümünü kullanarak, yoğun bir ta-
rama çalışmasına girişti. Başlıca Osmanlıca sözlüklerin yanı sıraA 

Türk Dil Kurumunun yayımladığı bütün terim sözlüklerini gözden 
geçirdi. Batı kaynaklı sözcüklerden hangilerine karşılık bulunmuş-
olduğunu gösteren, tek, eksiksiz bir kaynak Kurum'da da bulunma-
dığı için bu taramalar Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Yar-
kurulu'nun çalışmalarında da işe yarıyordu. Amacı, ortalama bir 
aydının, örneğin bir üniversite öğrencisinin, sözlükte aramak gere-
ğini duyduğu yüz sözcükten en az doksan beşini bulabileceği bir 
yapıt ortaya koymaktı. Basın-Yayın Yüksek Okulu ile Eğitim Fakül-
tesinde yaptığı birkaç deneme bu amaca şimdiden ulaşıldığını gös-
teriyordu. Yazar, bununla da kalmıyor, günlük basını, dergileri, rad-
yoyu, televizyon yayınlarını titizlikle izleyerek özellikle Batı kay-
naklı sözcükleri saptıyor, bir yandan da bunlar için uygun karşı-
lıklar düşünüyordu. 1977 Martında "hekimlik" alanında kullanılan 
yabancı sözcüklere eğilmek gereğini duydu. İstanbul'daki ilaç fir-
malarına yazılar yazarak ürettikleri ilaçların tanıtmalıklarını iste-
di. Yüzlerce tanıtmalığı gözden geçirip sözlüğe alması gereken söz-
cükleri belirledi. Üzerinde çalıştığı sözlüğü kullanacakların, bugün, 
yabancı dil bilen aydınların bile anlamakta büyük güçlük çektikleri 
bu tanıtmalıkları anlayabilmelerini istiyordu. Uzunca bir süre bu; 
alanda o güne değin yapılmış çalışmaları gözden geçirdi. Bu arada 
Dr. Şefik  İbrahim İşçil'in Ali Ulvi Elöve ile birlikte yazdıkları, Türk 
Dil Kurumunca 1944-1948 yılları arasında bölük bölük yayımlanan; 
"Türkçe Hekimlik Terimleri Üzerine Bir Deneme" adlı yapıtı büyük 
bir ilgiyle okuyup inceledi. 
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2. AX ADLARI 

1979 yılı başlarında yukarıda sözü edilen Kamu Yönetimi adlı 
yapıtı dördüncü baskı için yeniden gözden geçirmeye başlayan ya-
zar, bu kez özleştirme çabalarını sonuna dek götürmek, yapıtı Türk-
çe ya da Türkçeleşmiş sayılan "siyasa, siyasal, zorunlu" gibi yaban-
cı kökenli sözcüklerden de iyice arındırmak istiyordu. Bu kez, da-
ha önce Türk Dil Kurumunca yerel ağızlardan derlenmiş sözcükleri 
de gözden geçirerek bunlardan ortak dile kazandırılabilecek nitelik-
te gördüklerini dağ çiçekleri toplarcasma seçip değerlendirdi. Ya-
bancı sözcüklerin yerine Türkçeleri kondukça arı duru bir dil or-
taya çıkmıştı. Bu arada geriye kalan yabancı sözcükler içinde ay 
adları gözüne takıldı. Sözlük çalışmalarından bunların çoğunun 
Süryanice olduğunu biliyordu. Saydı. Beşi Süryanice, üçü Latince 
kökenliydi. Üstelik bunlar Osmanlı döneminde yüzlerce yıl kullanı-
lan ay adlarından da ayrıydı. Türk köylüsünün bunlar için Türkçe 
adlar kullanmamış olması olanaksızdı. Elinin altındaki kaynak ya-
pıtları karıştırdığında gerçekten de bunların tümünün Türkçe kar-
şılıklarının bulunduğunu gördü. 

17 Kasım 1979 Cumartesi günü "Ay Adları" üzerinde bir incele-
me yazısı yazma konusunda dayanılmaz bir istek duydu. Bir aralık 
vazgeçip bu hafta  sonu gününde hava almak üzere dışarı çıkmayı 
düşündüyse de yapamadı. Oturup çalışmaya koyuldu. Karşılıkları, 
geçen bir iki gün içinde Derleme Dergisi ile Derleme Sözlüğü'nü 
tarayıp seçmişti. Ertesi gün yazıyı bitirdi, çoğunu da gece temize 
çekti. 19 Kasım sabahı Türk Dil Kurumuna gidip Derleme Kolunda 
ay adlarıyla ilgili bir iki sözcüğe baktı. Bu konuda yazdığı yazıyı, 
ara sıra dil konuları üzerinde söyleşmekten tat duyduğu Kurum uz-
manlarından Cem Dilçin'le Dilbilim-Dübilgisi Kolu Başkanı Satı Eri-
şen'e okudu. Daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesine giderek Kitap-
lık'tan Zabıt Ceridesi'nin "Bazı Ay Adlarının Değiştirilmesi Hakkın-
da Kanun"un gerekçesinin bulunduğu cildini alıp yazı için gereken 
bilgileri çıkardı. Mardin'li bir öğretim üyesi arkadaşına Ankara'da 
iyi Süryanice bilen birisini tanıyıp tanımadığını sordu. Ankara'da 
bulunanların daha çok esnaf  niteliğinde, böyle bir yardımı sağlama-
larına olanak bulunmayan kişiler olduğunu söyleyip bu konuda Mar-
din Metropolitliği ile ilişki kurmasını öğütlemesi üzerine, 27 Kasım 
1979 günü Mardin Süryani Kadim Metropoliti Cebrail Allafa  bir 
yazı yazarak bu ay adlarının Süryanicedeki kökeni, sözcük olarak 
ayrıca anlamları bulunup bulunmadığı, bu adların Süryanicede bu-
gün de kullanılıp kullanılmadıkları, yazımlan, söylenişleri konusun-
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da bilgi istedi. 3 Aralık 1979 günü "Ay Adları" başlıklı yazıyı Genel 
Yazman Cahit Külebi'ye de okudu. O gün, Kurum'da eski yıllarda bu 
konuda yapılmış çalışmalar üzerinde bilgi edinmek üzere, yakın 
komşusu olan Ömer Asım Aksoy'un evine uğradı. Aksoy, çeşitli dil 
konularıyla ilgili uzunca bir görüşmeden sonra 1945 Anayasasında 
yapılan Türkçeleştirme sırasında bu konu üzerinde de derinleme-
sine durulduğunu söyleyerek kitaplığından Türk Dil Kurumunun 
"Anayasa: Gerekçeler - Taslak - Sözlük" başlıklı, 1942 yılında ba-
sılmış yayınını verdi. Yazar, 10 Aralık 1979 günü Kurum'a uğradı-
ğında Terim Kolunun büyük odasında bir arada bulduğu bayan uz-
manlara da bir aralık yazıyı okuyup tepkilerini aldı. Aralık ayının 
ilk yansında bir tarım uzmanıyla tarımcı bir öğretim üyesi arka-
daşını arayıp görüşerek az çok kesinleştirdiği ay adları önerilerinin 
Türkiye genelinde tarımsal bakımdan anlamlılığı, uygunluğu konu-
sunda kesin bir yargıya varmaya çalıştı. Bu konuda evde çocukla-
rının görüşlerini bile almış, konuyu onlarla da tartışmıştı. Ay adla-
rının, ses düzeni bakımından uyumlu, öğrenilip anımsanması kolay 
bir dizi oluşturması için de çaba gösterdi. Yazıyı dinleyenlerin gös-
terdikleri tepki genellikle olumluydu. Birçoğu, en azından ilginç bir 
araştırma olarak karşıladıkları bu yazıdan etkilenmiş gölündüler. 
Bu arada mayıs için önerilen "gülay"daki Farsça kökenli "gül" söz-
cüğünün kullanılmasını bir tutarsızlık olarak görüp değiştirilmesini, 
1945'te yasayla değiştirilen "kasım"ın da Arapça olması nedeniyle 
ona da Türkçe bir karşılık önerilmesini isteyenler, yazara Türk di-
line yaptığı katkılarla tarihe geçeceğini söyleyerek gönül okşayan-
lar, "dergide mi, Belleten'de mi yayımlayalım" diye soran yetkililer 
oldu. 

Daha sonra Türk Dili dergisinin Mart 1980 sayısında yayımla-
nan bu yazı aşağıdadır: 



Dil 

AY ADLARI 
Kişinin daha önce çıkmış bir yayı-

nını, dilini özleştirmek üzere yeniden 
gözden geçirmesi ilginç, öğretici bir ça-
ba. Şu günlerde bu işi dördüncü baskısı 
yapılacak olan, genişçe oylumlu, 500 yüz-
lemii aşkın, yönetim alanıyla ilgili bir 
çevirim üzerinde yapıyorum. İkinci bas-
kıda yaptığım gözden geçirme daha çok 
dildeki genel özleşmeye ayak uydurmak 
amacına dönüktü. Üçüncü baskıda ise 
özleştirme konusunda büyük bir atılım 
yapmaya, dilimizin olanaklarını sonuna 
değin kullanarak gidebileceğim yere dek 
gitmeye çalıştım. Bundan dört yıl önce 
çıkan bu baskıda özleştirmede yapılabi-
leceği yaptığımı, bunun ötesine kolay 
geçemeyeceğimi sanıyordum. Oysa bu-
gün, yapıttaki yabancı kökenli sözcük 
oranını yüzde birin altına, yüzde yarı-
ma indirmiş, üstelik bunu, kanımca aşı-
rı bir yadırgatıcılığa düşmeden gerçek-
leştirmiş bulunuyorum. 

Sözünü ettiğim bu çalışma bir ba-
kıma işlemeli bir gümüş kabın parlatıl-
masına benziyor. Evinizin bir bucağında 
duran gümüşün kararmışlığı günün bi-
rinde ilginizi çeker. Alır bir yol parla-
tırsınız. Şöyle bir baktığınızda gözünüz-
den kaçmış kara benekler görür, onları 
da çıkarırsınız. Yine bakar, bu kez da-
ha küçük benekler, onları da çıkarınca 
uzaktan bakanlara pırıl pırıl görünen gü-
müşte minicik benekcikler görürsünüz. 
Bunun gibi, son günlerde benim gözü-
me de andığım yapıttaki bugüne dek 
Türkçe karşılıklarını aramayı doğrusu 

ı Yüzlem sözcüğünü, Arapça kökenli 
sayfa  sözcüğüne karşılık olarak bu ya-
pıtın dilini daha da arındırmaya çalışır-
ken türetip kullandık. 

düşünmediğim ay adlan ilişti. 1940'lar-
da Türkçeleştirilen "ekim, kasım, ara-
lık, ocak" dışındaki ay adlarının tümü 
yabancı kökenliydi. "Ne olurdu teşrin-
leri, kânunları atarken öbür ay adları-
nı da Türkçeleştirselerdi" diye düşün-
mekten kendimi alamadım.2 Daha son-

2 Teşrinievvel, Teşrinisani, Kânunu-
evvel, Kânunusani aylarının adları, 10 
Ocak 1945 günü onanıp 15 Ocak 1945 
günü Resmi Gazete'de yayımlanan 46S6 
sayılı "Bazı Ay Adlarının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun"la Ekim, Kasım, Ara-
lık, Ocak olarak değiştirilmiştir. Erzin-
can Mebusu Behçet Kemal Çağlar'ca ve-
rilen bu yasa önerisinin gerekçesinde 
"yabancılıkları ilk bakışta terkipli hal-
leriyle göze çarpan" söz konusu ayların 
Türkçe karşılıklarıyla ilgili şu açıklama-
lara yer verilmiştir: "Anadolu'nun bir-
çok yerlerinde teşrinievvele ekim ayı 
denmektedir. Memleketimizin hemen her 
yerinde teşrinievvel ekim ayıdır. Teşri-
nisaniye de halk dilinde kasım denmek-
tedir. Kasımın taksimden gelen bir Arap-
ça söz olduğu zannı halk dili inceleme-
lerinden sonra ortadan kalkmıştır. Kâ-
nunuevvel iki yılı birbirinden ayıran ay 
olmak itibariyle Aralık adını alırsa ilk 
bakışta anlaşılmış olacaktır. Zaten halk 
dilinde iki bayramı, iki mevsimi birbi-
rinden ayıran aylara aralık dendiği ol-
muştur. Ocak en soğuk kış ayının adı 
olmakta ve kânun kelimesinin Türkçe 
karşılığı bulunmaktadır." Yasa önerisiy-
le ilgili Teşkilâtı Esasiye Encümeni maz-
batasında "... halk dilinde öteden beri 
bir yılçağ olarak söylenmekte olan ka-

, sim başlangıcının bulunduğu teşrinisa-
niye kasım ayı denilmesi"nin encümen-
ce de uygun görüldüğü belirtilip öbür 
aylar için Behçet Kemal Çağlar'ın ge-
rekçesindeki sözler olduğu gibi benim-
senmektedir. 
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ra bu konuda Anadolu'nun çeşitli yöre-
lerinde kullanılmakta olan ay adlarını 
araştırarak bir özleştirme denemesine 
girişmeyi düşündüm. 

Arapçada da Farsçada da kullanıl-
makta olan şubat sözcüğü, ay adlarının 
çoğu gibi Süryanice kökenli (sebat). 
Musa Merkez Efendi  oğlu Mehmet Efen-
di, XVI. yüzyılda yazdığı Babus-ül Vâsıt 
adlı Arapça-Türkçe sözlükte şubat için 
"Rum aylarından biri. Türkler ana gü-
cük derler" diyor. Nimetullah Efendi'nin 
yine XVI. yüzyılda yazılmış olan Lû-
gat-i Nimetullah adlı Farsça-Türkçe söz-
lüğünde de "Rum tarihinde kışın son 
ayıdır... Türkler gücük derler"3 deniyor. 
Sözcük bugün de Anadolu'nun çeşitli 
yörelerinde, Derleme Sözlüğüne göre 
ülkenin tüm bölgelerine dağılmış en 
azından otuz üç ilimizde "kuyruksuz; 
kısa, bodur, gelişmemiş" gibi küçüklük, 
kısalık gösteren anlamların yanı sıra şu-
bat anlamında da kullanılmaktadır.4 Bu 
kaynağa göre sözcük, güdükay biçimin-
de de kullanılmakta, Rize, Samsun, Kon-
ya, Kocaeli, Trabzon yörelerinde çubata 
küçük ay da denmektedir.5 Yılın en kı-
sa, en küçük ayı olan şubat için küçükay 
bileşik sözcüğü ilk bakışta ne olduğu-
nun anlaşılabilmesi bakımından ortak di-
le yadırganmadan kazandırılabilecek on 
uygun karşılık gibi görünmekle birlik-
te, biz çok yaygın olduğu, çok sayıda 
yurttaşça bilindiği için gücük sözcüğünü 
yeğliyoruz. 

Mart sözcüğü Latincede savaş tan-
rısının adı olan Mars, Mart sözcüklerin-
den gelir. Kışın göz açtırmayan soğuğu, 
kan, buzu, yağmuru kesilip savaşa çık-

3 Tarama Sözlüğü, y. 1841. 
* "En azından" diyoruz, çünkü baş-

ka örneklerden bu değerli sözlüğü oluş-
turan derleme çalışmalarının ülke ça-
pında yapılmış eksiksiz bir sayım niteli-
ği taşımadığını, sözcüğün başka yöreler-
de de kullanılmakta olabileceğini biliyo-
ruz. 

5 Türkiye'de Halk Ağzından S ö z Der -
leme Dergisi (TDK Yayım, y. 1003.) 

mak için koşullar elverişli olmaya baş-
ladığı için böyle adlandırılan marta ata-
larımız yilin ayı ya da yelin ayı adını 
vermişler. XV. yüzyıl başlarında Fars-
çadan dilimize çevrilen Melhame-i Şem-
siyye adlı yapıtta "Yilin ayı der buna 
rustayîler/ Adını mart komuş İsa'yîler" 
(Yilin ayı der buna kırda yaşayanlar, 
köylüler/ Adını mart komuş İsa'ya ina-
nanlar) diye ilginç bir koşa geçiyor.6 
"Dişi hayvanların meme uçları dışında 
sütün biriktiği meme torbası" anlamına 
gelen yilin ya da yelin sözcükleri, Bur-
sa, İsparta, Çanakkale, İstanbul, Kasta-
monu, Balıkesir, Sinop, Edirne yörelerin-
de; "doğurması yakın hayvanlarda me-
meye süt yürümesi" anlamına gelen ye-
linlemek ya da yel innemek eylemi ise 
Sinop, İçel gibi illerimizde bugün de 
kullanılmaktadır .t Gerçekten de mart ye-
ni doğmuş kuzuların, buzağıların meme 
emdikleri ay değil inidir? Mart için bir-
çok illerde döl ayı sözcüğü de kullanıl-
makta, ancak kimi yerlerde nisana da 
bu ad verilmektedir. Adana yöresinde 
marta gicimik ayı da deniyor. Değişik 
yörelerde değişik deri sıynklıklan için 
kullanılan gicimik sözcüğü "aşırı düş-
künlük, dadanma, kızgınlık" anlamında 
da kullanılıyor. Gicimek eylemi ise Or-
du'da, Kıbrıs'ta "güçlü bir eşeysel istek 
duymak" (kadınlarda) anlamına geliyor. 
Derleme Dergisi'nin abecesel dizin bölü-
münde mart için akaray karşılığının kul-
lanıldığı da belirtilmekte, ancak bu söz-
cük yapıtın sözlük kesiminde yer alma-
maktadır. Mart ayının genellikle karla-
rın eridiği, yamaçlardan, çatı olukların-
dan suların aktığı bir ay olması özelliği 
göz önünde bulundurularak yaratılmış 
olması gereken akaray sözcüğü bunlar 
içinde en kolayı, benimsenmeye en el-
verişlisi olmakla birlikte, biz, bir yan-
dan ortak dile yerel ağızlardan ilginç 
bir sözcük kazandırmak düşüncesiyle, 

6 Tarama Sözlüğü, y. 4601. 
7 Yelnemek biçiminde Divan-ü Lû-

gat-it Türk'te (11. yüzyıl) de geçen bu 
sözcüğün anlamı "memesi dolup sark-
mak1' olarak veriliyor. 
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bir yandan ses güzelliğinden dolayı ye-
lin sözcüğünü yeğliyoruz. Bu sözcüğü 
seçmemizin bir nedeni de akaray sözcü-
ğünün nisan için önereceğimiz karşılı-
ğa çok benzemekte olması yüzünden ka-
rışıklıklara yol açması olasılığının bu-
lunmasıdır. 

Nisan sözcüğü de Süryanice. Bu ay 
için ülkemizde en yaygın olarak kulla-
nılan ad, abril, abrel, abnl, abrol, abrul 
gibi değişik biçimleri bulunan sözcük-
tür. Bu ad, Balıkesir'den Bitlis'e, Diyar-
bakır'dan Kocaeli'ye, Artvin'den Maraş'a, 
İçel'den Trabzon'a değin en azından otuz 
iki ilde, bu arada ayrıca Kıbrıs'ta da 
kullanılmaktadır. Sözcüğün Fransızca 
avril, İngilizce april sözcüklerine olan 
benzerliği açıktır. Latince aperire (aç-
mak) eyleminin türevi aprilis'ten gelen 
bu sözcükler nisan ayının çiçeklerin aç-
tığı ay olması özelliğinden kaynaklan-
maktadır. Diyarbakır yörelerinde kulla-
nılan açaray adı bu sözcüklerin eksiksiz 
bir karşılığıdır. Nisan ayının bir başka 
adı da, İzmir yörelerinde kullanılan kır-
çan ayı'dır. Kırçan, yurdun çeşitli yöre-
lerinde "ekinleri vuran sam yeli; yelle 
savrularak yağan yağmur; kırgın, say-
rılıklı, sağlıksız; sakızın patlaması için 
kullanılan özün çıktığı dikenli bitkinin 
yeni filizleri"  gibi anlamlara gelmekte-
dir. Biz bu karşılıklar içinde açaray'ı 
daha çok benimsiyoruz. 

Mayıs adı Latince maius (büyük) 
sözcüğünden gelir. Sözcük deus maius 
(daha büyük Tanrı) olarak nitelenen es-
ki İtalyan tanrısı Jüpiter'in bu sanıyla 
ilgilidir. Bu aya İsparta yörelerinde bü-
külek denmekte, bu sözcük öbür anlam-
lan arasında "tavşanların eşleşme8 dö-
nemi" anlamına da gelmektedir. Anka-
ra yöresinde cicik ayı, Kars, Van, Diyar-
bakır, Elazığ, Sivas yörelerinde gülan, 
İstanbul, Elazığ yörelerinde gülayı adı 
verilmektedir. Kanımızca bunların or-

8 Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı 
Akköy'lü bir yurttaştan derlediğimiz eş-
leşme sözcüğünü FarsçarTürkçe karma-
sı çiftleşme  sözcüğüne yeğledik. 

tak dile kazandırılmaya en elverişli ola-
nı gülayı'dır. Ancak biz bu adın gülay'a 
dönüştürülerek benimsenmesini öneriyo-
ruz.» 

Yine Süryanice kökenli olan haziran 
(kheziran) için, Derleme Dergisi ile Der-
leme Sözlüğü'nden öğrendiğimize göre, 
Burdur'la İstanbul yörelerinde başal; İs-
tanbul, Zonguldak, Sinop, Trabzon, Or-
du, Giresun, Gümüşhane, Rize, Erzurum, 
Sivas, Samsun, Artvin, Kars illerinin ki-
mi yörelerinde kiraz ayı ya da kirez ayı; 
Kayseri'de ünüs; yine Kayseri yörelerin-
de bozaran karşılıkları kullanılmaktadır. 
İzmir'le İstanbul yörelerinde hazirana 
orak ayı adı da verilmektedir. Bizce bun-
lar içinde ortak dile kazandırılması en 
uygunu, haziranla uyaklı olduğu için 
anımsanıp benimsenmesinin daha kolay 
olması, ilkyaz aylarında yeşeren Anado-
lu bozkırının gerçek bir bozkır görünü-
mü almaya başladığı ay olması dolayı-
sıyla bozaran'dır. 

Türkçe gibi Arapçayla Farsçada da 
kullanılmakta olan temmuz sözcüğü de 
Süryanice kökenli (tamuz). Tarama Söz-
lüğü'nde bu ay için orta yay ayı karşı-
lığı anılarak XV. yüzyıldan bir örnek 
veriliyor. Temmuza, Kars, Erzurum yö-
relerinde biçimay deniyor. İsparta, Bur-
dur, Çanakkale, Sinop, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Yozgat, 
İzmir, İstanbul yörelerinde orakayı adı 
kullanılırken, Kars'a orak, Ordu'da ora-
kay deniyor. Kastamonu, Gümüşhane, 
Erzurum, Sivas yöreleri ile İstanbul'un 
bir başka kesiminde bu ad ağustos ayı 
için kullanılıyor. Bunlar içinde kısaca 
biçim daha uygun görünüyor. 

Ağustos sözcüğü ilk Roma İlhanı 
Augustus Caesar'm adından gelir. Tara-

9 İçinde ay sözcüğü bulunan ay ad-
larının kullanıldığı tümcelerde ay adının 
yanında ay sözcüğüne ayrıca yer verile-
meyeceği, örneğin gülay ayı denemeye-
ceği açıktır. Doğru kullanımın "Kızımız 
gülayın ilk günü doğduğu için adını Gül 
koyduk" tümcesindeki biçimde olacağı 
kuşkusuzdur. 
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ma Sözlüğü'nde bu ay için buğday gün 
adı anılarak XIV. yüzyıldan bir kulla-
nım örneği verilmekte. İstanbul, Kars, 
Gümüşhane, Erzurum, Giresun, Sivas il-
lerinin kimi yörelerinde ağustosa orak-
ay ya da orak ayı adı veriliyor. Yuka-
rıda haziran için önerdiğimiz bozaran 
adı Konya yöresinde ağustos için kul-
lanılmakta. Ağustos, genellikle, tahılın 
saptan ayrıldığı, sapın samana dönüştü-
ğü, tahılların çuvala doldurulup kaldı-
rıldığı bir derlenip toparlanma ayıdır. 
Bu özelliğini göz önünde bulundurarak, 
ağustos için dermek (toplamak) eylemin-
den türettiğimiz derim karşılığını öneri-
yoruz. 

Yine Süryanice kökenli olan eylül 
(ilul) karşılığı olarak Erzincan, Erzu-
rum, Kars, Ağrı, Malatya, Elazığ yöre-
lerinde "geyiklerin eşleşme dönemi" an-
lamına gelen büğrüm sözcüğü kullanılı-
yor. Derleme Dergisi'nin dizininde eylül 
için verim ayı karşılığı anılmaktaysa da 
Dergi'de bu sözcük ayrı bir girdi olarak 
bulunmamaktadır. Derleme Sözlüğü'nün 
daha basılmamış bulunan girgilerinden 
öğrendiğimize göre Ordu'da eylüle veri-
may denmektedir. Çoğu tarım ürünleri-
nin toplandığı ay olan eylül için, ekim 
ayının adını örnekseyerek kısaca verim 
karşılığını öneriyoruz. 

Şimdi bu önerileri toplu olarak gö-
relim : 

Ocak Ocak 
Şubat Gücük 
Mart Yelin 
Nisan Açaray 
Mayıs Gülay 
Haziran Bozaran 
Temmuz Biçim 
Ağustos Derim 
Eylül Verim 
Ekim Ekim 
Kasım Kasım 
Aralık Aralık 

generkçeio benimsenip kamu kuruluşla-
rınca kullanılması kısa sürede tutun-
maları bakımından büyük önem taşır. 
Ancak, yabancı kökenli sözcüklere uy-
gun Türkçe karşılıklar bulunup öneril-
mesi kanımca bundan daha da önemli-
dir. 

Yukarıdaki önerileri aydınlarımızın, 
yazıncıların, ozanların, dilseverlerin il-
gisine cunuyorum.11 

Cemal MIHÇIOĞLU 

Nerdeyse tümü Anadolu'daki yerel 
ağızlarda var olan bu karşılıkların or-
tak dilde benimsenip yaygınlaşması ay-
rı bir konudur. Bu gibi değişikliklerin 

ıo Generk sözcüğünü devlet karşı-
lığı olarak kullanıyoruz. Bu karşılığı 
ararken, "devlefin  en ayırıcı özelliği 
olan erk (iktidar) kavramından yola çık-
tık. Gerçekten de, devletin en çarpıcı 
özelliği yasa yapıp uygulaması, tüze il-
kelerinden, yasalardan kaynaklanan bir 
erk'in taşıyıcısı olmasıdır. Daha somut 
bir yönetkil (siyasi) - tüzel düzeyde dü-
şünüldüğünde "devlet", üç ana erki (ya-
sama, yürütme, yargı erklerini) içine 
alan kapsayıcı bir erktir. Sözcüğe, bu 
anlam özelliği göz önünde bulundurula-
rak, genellik, kapsayıcılık anlamı taşı-
yan gen sözcüğü ile erk sözcüğünden 
oluşturduğumuz generk karşılığını tü-
rettik. Bu öneriyi Türk Dili dergisinin 
Mayıs 1978 sayısında yayımlanan fede-
rasyon sözcüğüne karşılık ararken Ba-
tı Kaynaklı Sözpüklere Karşılık Bulma, 
Yarkuruluna getirmiş, ancak görüş bir-
liği sağlanamadığı için olumlu sonuç 
alamamıştık. 

11 Bu yazıyı yazdıktan sonra Türk 
Dil Kurumunun şu yayınında ay adla-
rına ilişkin ilginç bilgiler bulduk: Ana-
yasa i Gerekçeler - Taslak - Sözlük (TDK, 
Seri B III. 1) (Ankara, 1942), 148+IV 
yüzlem. 

1945 Anayasasında gerçekleştirilen 
Türkçeleştirmeden önceki oluşturma ça-
lışmalarını içine alan bu yapıtta ay ad-
larının özleştirilmesi konusuna, "Kamu-
tay, her yıl kasım ayı başında kendili-
ğinden toplanır" biçiminde önerilen ku-
ralın yer aldığı 14. başlam dolayısıyla 
değinilmektedir. Söz konusu başlamın 
gerekçesinde "Bu madde ile ay adlan işi-
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ne el konulmaktadır" dendikten sonra, 
Türklerde ay adlarının gelişimi konu-
sunda toplu bilgiler verilmekte, sonra 
da yılın on iki ayının şöyle adlandırıl-
ması önerilmektedir: İlkay, Şubat, Mart, 
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağus-
tos, Eylül, Teşrin, Kasım, Ocak". Bu ya-
pıtın sonunda (y. 130-148'de) yer alan 
"Ay Adlan Üzerine Araştırmalar Öze-
ti"nde ay adlan konusunda, bu arada 
çeşitli Türk boylarındaki ay adlarının 
yanı sıra en eski uluslarla batı ulusla-
nndaki ay adları üzerinde de bilgi ve-
rilmiştir, r 

Bu yayında yer alan bilgilerden an-
laşıldığına göre, söz konusu incelemele-
ri yapanların elinde Türk Dil Kurumu-
nun daha sonraki derleme çalışmaları 
sırasında toplanan bilgilerin tümü yok-

tu. Gerçekten de Kurumun anıtsal ya-
pıtlarından biri olan Tarama Sözlüğü 
1963 yılında basılmaya başlamıştır. Tür-
kiye'de Halk Ağzından Söz Derleme Der-
gisi' nin A-D ile E-K yazaçlarını kapsayan 
ilk iki dürümü 1939, 1941 yıllarında basıl-
mış olmakla birlikte, bu yapıtın L-Z dü-
rümü ancak 1947 yılında, derlemelerden 
uygulamaya dönük amaçlarla yararlanıl-
masını kolaylaştıran Dizin (indeks) ise 
1957'de yayımlanmıştır. Bu yapıtın ge-
nişletilmiş biçimi olan Derleme Sözlü-
ğü ise 1963'te yayımlanmaya başlamış-
tır. Bu bakımdan bizim bu önerileri ge-
liştirirken dil devriminin o yıllardaki 
saygıdeğer savaşçılanna göre daha dol-
gun bir birikimden yararlandığımız söy-
lenebilir. 
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3. BASINDAKİ YANKILAR 

Yazar, 6 Mart 1980 sabahı gazetelerde "Türk Dil Kurumu 8 Ayın 
Adlarını Değiştirdi" başlıklı haberi gördüğünde gülümsemekten ken-
dini alamadı. Türk Haberler Ajansının geçtiği bir haber, günlük ba-
sında geniş yankı bulmuştu. Haber, Türkiye'nin en çok satan iki ga-
zetesi olan Hürriyetle  Tercümanda.  o gün aşağıdaki biçimde veril-
di : 

TüricBÎİ Kurumu 
8 ayın adlarını 
değiştirdi * 

Şubat: Gücük, 
Mart: Yelin 
Ağustos: 
Derim Eylül: 
Verim oldu 
A

NKARA, (THA). Türk Dil 
Kurumu buJtez de 12 ayın 

8'inin adlarının kargılığı olarak 
yeni önerilerde bulundu. Buna 
göre Haziran Bozaran, Temmuz 
Biçim ve Agnıtoı Derim aylan 
oluyor. 

Türk Dil Kurumu yabancı kö-
kenli bazı terim ve kavramların 
karşılığı olarak yeni sözcükler 
önerme kapsamına bu kez de bir 
yılın 12 ayının adlarının değiştiril-
mesini aldı. 

TDK, bu "konuda yaptığı araş-
tırmaları tamamladı. Araştırma-
lar sonucu Ocak, Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarının adları değişmi-
yor. Bunun dışında kalan 8 ayın 
adlan ise şu şekilde yenilendi: 

Şubatı Gücük, Mart Yelin, 
Nlıan, Açaray, Mayıs Gülay, Ha-
ziran Bozaran, Temmuz Biçim, 
Aguıtoı Derim, Eylül Verim. 

TDK; Haziran ayına 
«BOZARAN», 
Mart'a «YELİN» 
Şubata da «GÜCÜK» 
adını verdi 

AMKARA (THA) 
Türk Dil Kurumu bu defa  da 12 

ay'ın 8'inin adlarının karşılığı ola-
rak yeni tekliflerde  bulundu. Buna 
göre. Haziran: Bozaran, Temmuz: 
Biçim ve Ağustos da "Derim" ayla-
rı oldu. 

TDK, bu konuda yaptığı araş • • 
tırmalar sonucu Ocak, Ekim, Kasım 
ve Aralık aylarının adlarını değiş-
lirmedi.bunun dışında kalan 8 ayın 
adlarını ise şöyle tesbit etti: 

Şubat: Gücük, Mart: Yelin, Ni-
san: Açaray, Mayı»: Gülay, Haziranı 
Bozaran, Temmuz: Biçim, Ağustos: 
Derim, Eylül: Verin». 

Tercüman 

Hürriyet 

13 



O günlerde Türk Dil Kurumu'nun izlediği yolu beğenmeyen bir-
takım dilcilere yazı dizileri yazdırarak Kurum'a karşı yoğun eleşti-
riler yöneltmekte olan Tercüman  daki yazıda THA metninde yer alıp 
bütün öbür gazetelerde olduğu gibi kullanılan "bu kez" sözcükle-
rinin "bu defa,"  "önerilerde bulundu" sözcüklerinin "tekliflerde  bu-
lundu" biçiminde değiştirilerek Arapçalaştırılmış olduğu gözden kaç-
mıyordu. 

Türk Haberler Ajansının yazısı o gün birçok gazetede yer almış, 
ancak değişik başlıklarla verilmişti. Günaydın  "Türk Dil Kurumu, 
8 ay için yeni adlar buldu," Akşam  'TDK 12 ayın 8'ine değişik adlar 
önerdi," Zafer  "Şubata Gücük, Marta Yelin, Hazirana Bozaran, Ma-
yısa Gülay Denilecekmiş. Ocak, Ekim, Kasım ve Aralık Aylarının 
Adı Değişmiyor" biçimindeki üst başlıktan sonra "Türk Dil Kurumu 
12 ayın 8'ine yeni adlar uydurdu," Milli  Gazete "TDK, 12 ayın 8'inin 
adlarını değiştirdi," Savaş  "Türk Dil Kurumu 8 ayın adlarını değiş-
tirdi," Selam  "Haziran: Bozaran, Temmuz: Biçim, Ağustos: Derim 
Oldu" üst başlığından sonra "Türk Dil Kurumu 12 ayın 8'inin adla-
rını değiştirdi," Zaman  "Türk Dil Kurumu, 8 ay için yeni isimler bul-
du," Ekspres  "Öneri Benimsenirse: Ay'ların adı değiştiriliyor" diye 
başlık attılar. Ankara'da yayımlanan Günlük  OZay'daki yazı ise şöy-
leydi : 

Dil kurumunun birisgüzarlıgı 
daha~Agustos ayına 

TDerim,, Eylüle ise "Yerim., 
ayı diyeceğiz L 

ANKSRA I H A — (F.tuet kenü hazı tn im ve îavra»»» kim Kasım ve aralıfr  ayTan* 
Üsve i ) — Tiızk  «U kutumu rın iarş>ûgı olarafc  yem sCz  am adla'^de&isjnotriş bunu?» 
ba *fz  de 12 ayın 3nin arto cOklf-i  Bnem.p kap»-nura bu dışında •olan 8 ayın a s a n t 
nnnfc  «ıçrtığı clr.ra* y«ı* e kes de bir y»îin 12 ayıtın- ad «, w §»KIMB yenüennıUtir. 
nerüord<s buıunmuştur. B;.oa lanran deglçtiranrcs- de Sim fyıbut.  Gtiçitk Mart Ycljn 
görö Haziran Bczaivn Tem- nui\tr.  Kısan Aearay Mayıs Galay 
t(tx.  btçtm v# SğOTtr8 da <& TPX bn keneda japt ıSı a Haziran Bozaran Teiunns Bt 
rlm> aylan oîmuçtn. rastı: malan tamaT larr.;stır. dm AAnstoa Derim Eyttl Yr 

Tl.'îÎ! ^ k n n o r r a •»yfcaî  *û Azziintealsn  maca ocak e - rtm. 
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Yine Ankara'da çıkan Devrim gazetesi, gerek başlıktaki gerek 
onun altındaki dizgi yanlışlıklarını olduğu gibi verdi. Yazıda, "Gü-
cük" sözcüğü "Gücük," "Verim" ise "Yerim" olarak dizilmişti. Gü-
naydında,  "Gücük" "Gucuk" olarak, Zaferde  "Açaray" "Acaray" 
biçiminde verilmişti. Yukarıdaki klişede görülen metni kullanan ga-
zetelerde ise "Gücük" "Gücük," "Açaray" "Acaray," "Verim" "Ye-
rim" olarak çıkmıştı. 

Klişedeki yazı, 7 Mart 1980 günü 24 Saat  ile Devrim gazetelerin-
de olduğu gibi çıktı. Onların da baskıda bir gün önceki kurşun kalı-
bı kullandıkları anlaşılıyordu. Yazı o gün Yeni  Halkçı'da,  "Türk Dil 
Kurumu ay adlarının isimlerini değiştirdi," Yeni  Devirde  "Türk Dil 
Kurumu Dilini Değiştiriyor! Türk Dil Kurumu 12 ayın 8'inin adları-
nı değiştirdi. TDKA'nın önerilerine göre, Haziran: Bozaran, Tem-
muz : Biçim, Ağustos: Derim oldu" . biçiminde verildi. Habere yer 
veren tek taşra gazetesi Bitlis  Birlik  "Türk Dil Kurumu 8 ayın adları-
nı değiştirdi" üst başlığından sonra "Şubat: Gücük, Mart: Yelin, 
Ağustos: Derim, Eylül: Verim oldu" başlığını attı. Hürses  haberi 
"Türk Dil Kurumu 8 ay için yine garip isimler buldu" biçiminde ver-
di. 

Anadolu Ajansı ise 5 Mart 1980 günü aşağıdaki haberi geçmişti: 
Ay adlarıyla ilgili öneri benimsenirse: 
Şubat'a Gücük, Mart'a Yelin, Nisan'a Açaray, Mayıs'a Gülay, Haziran'a Boza-
ran, Temmuz'a Biçim, Ağustos'a Derim ve Eylül'e de Verim diyeceğiz. 
Ankara: 5 Mart (AA) — Türk Dil Kurumu'nun yayın organı Türk Dili der-

gisinde, ekim, kasım, aralık, ocak dışındaki ay adlarının tümünün yabancı köken-
li olduŞu belirtilerek, Şubat'a Gücük, Mart'a Yelin, Nisan'a Açaray, Mayıs'a Gü-
lay, Haziran'a Bozaran, Temmuz'a Biçim, Ağustos'a Derim, ve Eylül'e de Verim 
denilmesi önerilmiştir. 

Bu konuda öneride bulunan Cemal Mıhçıoğlu Türk Dili dergisinin Mart 1980 
sayısında yayınlanan Ay Adları başlıklı yazısında, 1940'larda Türkçeleştirilen ekim, 
kasım, aralık, ocak dışındaki ay adlarının tümünün yabancı kökenli olduğunu, 
teşrinleri, kânunları atarken, öbür ay adlarının da Türkçeleştirilmesi gerektiğini 
bildirmiş ve "Bu konuda Anadolu'nun çeşitli yörelerinde kullanılmakta elan ey 
adlarını araştırarak, bir özleştirme denemesine girişmeyi düşündüm" demiştir. 

Mıhçıoğlu, araştırması sonunda, ay adlarının şöyle olmasını önermiştir: 

Ocak Ocak Temmuz Biçim 
Şubat Gücük Ağustos Derim 
Mart Yelin Eylül Verim 
Nisan Açaray Ekim Ekim 
Mayıs Gülay Kasım Kasım 
Haziran Bozaran Aralık Aralık 

Cema! Mıhçıoğlu bu önerilerinden sonra şunları belirtmiştir: "Neredeyse tü-
mü Anadolu'daki yerel ağızlarda var olan bu karşılıkların ortak dilde benimse-



nip yaygınlaşması ayrı bir konudur. Bu gibi değişikliklerin generkçe (devletçe) 
benimsenip kamu kuruluşlarınca kullanılması, kısa sürede tutunmaları bakımın-
dan büyük önem taşır. Ancak, yabancı kökenli sözcüklere uygun Türkçe karşı-
lıklar bulunup önerilmesi kanımca bundan daha önemlidir. Yukarıdaki önerileri-
mi aydınlarımızın, yazıncıların, dilseverlerin ilgisine sunuyorum.'1 Cag-çın-en). 

Bu haber de 6 Mart 1980 günü Yeni  Ulus'la  Flaşta  "Dil Kurumu 
bazı aylara yeni ad buldu" başlığıyla, İzmir'de yayımlanan Ege Eks-
preste "Bunlar da Yeni Zırvalar!" "Türk Dil Kurumu şimdi de ay 
adlarına çengel attı" başlığıyla verildi. Yeni  Ulus'la,  Flaştaki  yazılar 
birbirinin eşiydi. İkisinde de bir kurşun kalıbın kullanılmış olduğu 
anlaşılıyordu. 

Bu konudaki ilk yankı, Adana'dan, aşağıdaki yazıyı yazarak Ku-
rum'a yollayan bir emekli öğretmenden geldi: 

Sayın Cahit Külebi 
TDK Genel Yazmanı 
Kavaklıdere/Ankara Adana, 6.3.1980 

Kurumunuz uzmanlarınca yabancı kökenli sözcüklere Türkçe karşılık bulma 
çalışmalarını ilgi ile izleyenlerdenim. Bulunan karşılıkların birçoğunu benimsiyo-
rum. Benimsemediklerim de var. Benimsemediklerim çoğunlukla çok heceli ya da 
bileşik sözcüklerdin 

Bugün gazetelerde gördüğüm ay adlarının da çoğunu benimsiyorum, örneğin 
"gücük" halkın dilinde vardı. Kimse yadırgayamaz. "Yelin"i Sözlük'ünüzde de bu-
lamadım. Verdiğim anlamlan da buraya yazmak istemiyorum. Ancak, "gücük"te 
olduğu gibi halkla bir ilişkisi olsun ya da halkın eyleminden, yaşantısından alın-
sın dileğindeyim. Bu nitelikte olmayanlar az heceli de olsalar tutunamıyorlar. Mart 
ayı karların erime, ağaç fidanlarının  dikilme ayıdır. Yelin yerine "dikim" öneri-
lebilirdi. 

Nisan'a "açaray" denilmesi, anlam olarak yerinde. Ancak, yukarıda değindi-
ğim gibi, bileşik sözcük olması tutunma olanağını azaltıyor. "Açım" denilse, daha 
iyi olur kanısındayım. Ne var ki, nisan ayı ekinlerin kardeşlenme dönemidir. Kar-
deşlenmiş biçimine halk "göcek" demektedir. Güverme, bir anlamda yeşillenme 
anlamındadır. Doğa en çok bu ayda yeşillenir. Bu nedenle, "göcek" de denilebi-
lirdi. 

Mayıs karşılığı da bileşik ad önerilmiş. Bileşiklerden birisi olan "gül" üstelik 
Farsça kökenlidir. Bu ayda çiftçiler  tarlalarını sürerler. Bundan ötürü "sürüm" 
önerilebilirdi. 

Haziran gerçekten doğanın bozardığı aydır. Ama, toprağın ilkbahar nemini 
yitirdiği, bu nedenle martta dikilen ağaç fidanlarının  sulandığı, baklagillerin, seb-
zelerin çapalandığı aydır. Bu nedenle, "bakım" önerilmeliydi. 

Biçim, verim, derim kanımca yerindedir. Ekim benimsendi. Kasım kullanılı-
yor ama, benimsendiğinden değil. Teşrinisani gibi bir sözcüğün karşılığı oldu-
ğundan... Bu ay yakıtların sağlandığı, soba, ısınma araçlarının kurulduğu aydır. 
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Bu nedenle, "yakım" denebilirdi. Kanımca denilmelidir. Böylece, bütün ay adları 
kendi sözcüklerimizden oluşurdu. Şöylece de sıralanabilirdi: 

1. Ocak ; 7. Biçim 
2. Gücük 8. Verim 
3. Dikim 9. Derim. 
4. Göcek ya da Açım 10. Ekim 
5. Sürüm 11. Yakım 
• 6. Bakım 12. Aralık 

Bu sıralamanın göz önüne alınacağını umar, bu yolda başarılı, yararlı çalış-
malarınızın sürmesini dileyerek saygılarımı Bunarım. 

Reşatbey Mahallesi 249/12 Mustafa  Onar 

Adana Emekli Öğretmen 

Kurum'un Genel Yazmanı bu yazıya aşağıdaki karşılığı verdi: 

Sayın Mustafa  Onar 

Reşatbey Mahallesi 249/12 17.3.1980 
A d a n a 

6 Mart 1980 günlü mektubunuzu aldım. Uyguladığınız yöntemi ve önerileri-
nizi ben de beğendim. 

Ay adlarının değişmesi yasal bir konudur. Bundan önceki dört ayın adı Ku-
rumumuzca bulunmakla birlikte, yasa ile değiştirilmiştir. Bu kez söz konusu ay 
adlan üzerinde bir çalışma yapılmamıştır. Prof.  Dr. Cemal Mıhçıoğlu'nun bir in-
celeme yazısı, Türk Haberler Ajansmca basma yanlış yansıtılmıştır. Bununla bir-
likte önerilerinizi ilgili kola, yararlanılmak üzere verdim. Bir kopyasını da Cemal 
Mıhçıoğlu'ya sundum. Sayın Mıhçıoğlu, birisi dışında, önerdiği adların tümünü 
Kurumumuzun yayınlarından olan Derleme Sözlüğünden bulmuştur. Bu adlar ge-
nel sözlüklerimizde bulunmamaktadır. 

ilginize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

Cahit Külebi 
Genel Yazman 

7 Mart günü Kurum'a uğrayan yazar, Genel Yazman Külebi'nin 
odasında toplantısı o sırada sonuçlanan Onur Kurulu üyeleriyle de 
karşılaştı. Ay adlarıyla ilgili habere değinen Külebi "ajanslarda" de-
di. Yazar da kendisine "Kurum işi gücü bırakıp Şubat'ı, Mart'ı de-
ğiştirmeye kalkarsa böyle olur" diye takıldı. Genel Yazman daha 
sonra birisinin kendisine telefon  edip "ay adları"ndan söz ettiğini, 
bunun üzerine "beyefendi  o Sayın Mıhçıoğlu'nun bir yazısı" diye sö-
ze başladığını, bunun üzerine bu kişinin "karşı olduğumu sanmayın; 
kullanmaya başlayacak mıyız diye sormak için açtım" dediğini söy-
ledi. 

Olayın yansımasıyla Ankara kentinin kamusal taşıtlarında da 
karşılaşılmış, Kurum çalışanları içinde işe gelirken kimi kadın yol-
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cularm aralarında "ay adları değişmiş; nasıl öğreneceğiz" diye fisü-
daştıklarını duyanlar olmuştu. 

Köşe yazarları da konuya el atmakta gecikmediler. 7 Mart 1980 
günü, Ankara'da yayımlanan İstiklal  adlı gazetede T.  Tuna  "Günün 
Yorumu" köşesinde "Vay Canına!.. " başlığı altında Türk parasının 
kimi yabancı paralar karşısında değer kazanmasını konu alan yazı-
sının sonunda şunları yazıyordu: 

"Evliye Efendilerimize  bir yiyip bin dua edelim. Para işini hiç beklemediğimiz 
bir sırada şıpınişi hallediverdiler. Mübarekler bir de şu Türk Dil Kurumunun elin-
den bizi bir kurtarıverseler. inanın ki, en büyük sevaba gireceklerdir. Çünki, Dil 
Kurumunun başımıza ördüğü çorapları bin kötü niyetli düşman bir araya gelse 
vallahi de, billahi de, tallahi de öremez. 

îşte size koskoca bir örnek.. Kurumun uzmanları düşünmüşler taşınmışlar ye 
bin yıllık aylarımızın adını değiştirivermişler. Bundan böyle Şubat'a Gücük, Ni-
san'a Açaray, Mayıs'a Gülay, Haziran'a Bozaran, Temmuz'a Biçim, Ağustos'a De-
rim, Eylül'e Verim diyecekmişiz.. 

Hey Yarabbim!.. Bu adamlar bu akılı nerede bulurlar? Ayların en boduru 
Şubat'a "Gücük" demek de nesi? Hani saçma yarışması açılsa bu derece başarılı 
olmazdı... Suphanallah! demekten başka çıkar yol bulamıyoruz, öyle ya, Türk 
Lirasını düştüğü bataktan çekip çıkaran bu Evliyalar bizi Türk Dil Kurumunun 
elinden rahatlıkla kurtarabilirler. Hani böyle bir işi başanrlarsa istedikleri mum 
olsun!.. Helalinden bir paket ispermeçet mumu da bizden!.. Yeter ki yakamız kur-
tulsun!... " 

Yine 7 Mart 1980 günü Tercümanda.  Rauf  Tamer,  "Sözün Kısası" 
adlı köşesinde aşağıdaki yazıyı yayımladı: 

EN MÜHİM MESELE 

Herşeyi hallettik, şimdi sıra geldi, 8 tane AY'ın ismini değiştirmeye... 
Şubat: Gücük Haziran: Bozaran 
Mart: Yelin Temmuz: Biçim 
Nisan : Açaray Ağustos: Derim 
Mayıs: Gülay Eylül: Verim 

Gördünüz mü, Türkiye'nin en mühim meselesini?., 
Ekim'e de Devrim deselerdi bari de, bölge banşmdaki yeni stratejimizi an-

layalım... 
50 kişi oturmuş, "kendini tatmin ediyor" 
Kelimecilik oyunu bu. 
Gönül eğlencesi... 
1972'de yaptığımız bir hesaba göre, her kelime 127 bin liraya patlıyordu bu 

fakir  millete... 
Para, o günden bu yana 38 defa  operasyon geçirdiğine göre, şimdi kaça pat-

lıyor, varın siz hesap edin... 
* 
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"Dil'e ve din'e hücum" 
Dışardan verilen talimatlardan biri de budur desek, kimse inanmaz. 
"Bir milleti, mazisinden, tarihinden, görenek ve geleneklerinden koparmak" 
Yok canım, uyduruyoruz herhalde... 
"Çocuk ve aile arasında uçurumlar açmak" 
Yok canım, işi, biz bu kadar büyütüyoruz herhalde... 
"Bozaranda ulusal özveri olursa, gereksinimizi karşılama olanağı bulacağız".. 
Kimbilir belki de "olanak imkânı bulacağız" 
Uydur Allah, uydur. 
Yanlış da olsa, eksik de olsa konuş. 
Yeni kelimeler "ilericilik" işaretidir.. 
"Devrimcilik" alâmetidir. 
Böyle konuşursanız sizi "oturaklı" bir adam zannederler. 
Hele kaşının kılları ağarmış koskoca insanlara pek yakışıyor doğrusu... 
"Sunu-istem" 
Eh, siz sunarsınız piyasaya, biz istersek kullanırız. 
Zaten, Allah koruyor bu milleti de, size an dil merakı arız oluyor... 
Konuştuklarınızı kimse anlamıyor... 
Anlasa., belki inanacak... 

* 

"Gök konuksal avrat... " 
Ne bu? 
Hostes 
"Boynuzlu götürgeç." 
Ne bu? 
Troleybüs 
En komiği "Ulusal Düttürû" 
İstiklâl Marşı... (Zaten bu yüzden yakışmıyor ya ağızlarına.) 
"Açkıcı işliği" 
Efendim  bu da anahtarcı.. "Duvarın öbür tarafına"  geçmek için... 
"Sayısal, yok dinsel" 
İşte, sal'dan sel'den yapılmış bir dil, su gibi akıyor maşallah... 
Yahu bunu öğreneceğime, oturur, doğru dürüst bir İngilizce ya da Almanca 

öğrenirim... 
Hem de kendi rızamla... 
Böyle emr-i vâki değil... 
Bu yazı üzerine Türk Dil Kurumu Genel Yazmanlığı Ankara Nö-

betçi Sulh Hakimliğine aşağıdaki başvuruda bulundu: 

Ankara Nöbetçi Sulh Hakimliğine 

Cevap ve Dü-
zeltmenin Ya-
yımlanmasına 
Karar isteyen : Türk Dil Kurumu Genel Yazmanlığı 

Atatürk Bulvarı 217, Kavaklıdere-Ankara 



Cevap ve Dü-
zeltme Gönde-
rilen Yayın ve 
Tarihi 

Gazetenin 
Adresi 

T. Konusu 

Olaylar 

ı Tercüman Gazetesinin 7 Mart 1980 günlü 6505. sayısının 2. say-
fasının  7. ve 8. sütunlarında "Sözün Kısası'' başlığını taşıyan 
köşede Rauf  Tamer'in yazdığı "En Mühim Mesele" adı ile ya-
yımlanan yazı. 

Sonuç 

I Tercüman Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Londra Asfalta,  Ter-
cüman Tesisleri, Topkapı-Istanbul 

t İlişikte sunulan cevap ve düzeltme yazısının, Türk Dil Kurumu 
hakkında gerçek dışı ve onur kırıcı yayın yapan "Tercüman 
Gazetesinde" yayımlanmasına karar verilmesi isteğidir., 

s 1) İstanbul'da yayımlanmakta olan ve Ankara'da da dağıtılıp 
satılan "Tercüman" adlı gazetenin 7 Mart 1980 günlü 6505. sayı-
sının 2. sayfasının  7. ve 8. sütunlarında "Sözün Kısası" köşesinde 
Rauf  Tamer imzasıyla "En Mühim Mesele" başlıklı bir yazı ya-
yımlanmıştır. 
2) Birinci maddede belirtilen yazıda, Kurumumuzca yayımlanan 
Türk Dili dergisinde çıkan bir inceleme yazısında ele alman ay 
adlan bahane edilerek Kurumumuz hakkında yanlış bilgiler ve-
rilmekte, onur kırıcı ve Kurumumuzu küçük düşürücü iddialar 
İleri sürülmektedir. 
Bu cümleden olarak, Kurumumuzun 535 üyesi bulunduğu; üye-
lerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz para almadıkları halde ve 
500'e yalan bilim yapıtımızın yayımlanmış olmasına karşın; Ku-
rumumuzca "dile ve dine dışarıdan verilen talimatlarla" hücum 
edildiği; "bu milleti, mazisinden, tarihinden, görenek ve gelenek-
lerinden koparmak" kötülüğünün işlendiği, "çocuk ve aile ara-
sında uçurumlar açmak" etkisinde bulunulduğu, "Nesiller ara-
sındaki bağı, iyice koparmak" kötülüğünün amaçlandığı; elli 
kişi bir araya gelip tanesi 127.000.— liraya mal olan kelimeler 
türetildiği, bugün bu para tutarının çok daha yükselmiş olacağı 
ileri sürülmektedir. Oysa Atatürk tarafından  kurulan ve tüzüğü 
Atatürk ve arkadaşlarınca hazırlanmış bulunan Kurumumuz, bu-
güne değin, ulus hizmetinde suç sayılabilecek böyle kötülükler 
yapmamış; tersine, Milli Eğitimimize, bilim, ekin ve sanatımıza 
hizmetlerde bulunmuştur. Kurumda 50 kişi toplanarak bir keli-
me için 127.000.— lira ödendiği yolundaki iddia da yalandır. 
Yazar yukarıdaki iddialarının yanı sıra, "gökkonuksal avrat", 
"boynuzlu götürgeç", "ulusal düttürü" gibi Kurumumuzca hiçbir 
zaman düşünülmeyecek olan aşağılayıcı yakıştırmalarda buluna-
rak, Dil Kurumunu ulusal varlıklarımıza saygısızlıkla da suçla-
mış ve onurumuzu kırmıştır. 

ı İlişikte sunduğum cevap ve düzeltme yazısının, 5680 sayılı Basın 
Yasasının 19. maddesinin öngördüğü koşullara uygunluğu dik-
kate alınarak, Tercüman Gazetesinin ilk çıkacak sayısında aynı 
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sayfa,  aynı sütunda, aynı büyüklükteki harflerle  aynı düzende 
yayımlanmasına karar verilmesini saygı ile dilerim. 

Ekleri ı i) Tercüman Gazetesi 
2) Türk Dil Kurumu Tüzüğü 
3) Cevap ve Düzeltme yazımız 

Türk Dil Kurumu 
Genel Yazmanı 
Cahit Külebi 

Ş U AHLÂK S O R U N U 

7 Mart 1980 günlü gazetenizin, "Sözün Kısası" başlıklı köşesinde, Rauf  Ta-
mer imzasıyla yayımlanan yazıda gerçekleri ters gösteren ve Kurumumuzu küçük 
düşüren bir tutum vardır. 

Böyle bir tutumun ülkemize, ulusumuza ve Türk kültürüne yarar sağlamaya-
cağı açıktır. 

1. Söz konusu ay adları Kurumumuzca değiştirilmemiştir. Prof.  Dr. Cemal 
Mıhçıoğlu'nun bir inceleme yazısı dergimizde yayımlanmıştır. Ay adlan yasa ko-
nusudur. Nitekim, Anayasamız özleştirilirken Ocak, Ekim, Kasım, Aralık adları 
Kurumumuzca bulunmuş, yasa ile benimsenmiştir. 

2. Kurumumuzun 535 üyesi vardır. Sandığınız gibi 50 kişi, tanesi 127.000.— 
liradan kelime türetmemektedir. Bugüne değin, Divan-ü Lûgat-it Türk'ten Kutadgu 
Bilig'e, Nehcü'l Feradis'ten Muhakemetü'l Lûgateyn'e varıncaya dek yüzlerce bi-
lim yapıtı, sekiz cilt Tarama Sözlüğü, 13 cilt Derleme Sözlüğü, 32 cilt dilbilgisi 
yapıtı Kurumumuzca yayımlanmıştır. Bunlardan birçoğu uzmanlarımızca ayrıca 
para alınmadan hazırlanmış, başka bilim adamlarına hazırlattıklarımıza ise Devlet 
kuruluşlarının uyguladığı ölçüler göz önünde bulundurularak ödeme yapılmıştır. 

3. Ulusal varlıklarımıza, tarihimize bilimsel bir yöntemle önem verilmesi öde-
vi tüzüğümüzde yer almakta, çalışmalarımızda uygulanmaktadır. Kuşaklar ve aile 
ilişkileri arasında uçurumlar yaratmadığımız gibi, çalışmalarımızdan da anlaşı-
lacağı üzere bu karmaşaları gidermeye çalışmaktayız. 

4. "Dışardan verilen talimatlardan biri de budur..." yolundaki suçlamanızı 
isbat etmeniz gerekir. Milliyetçilik sizin tekelinizde değildir. 

5. "Gökkonutsal avrat", "boynuzlu götürgeç", "ulusal düttürü" gibi saygısız 
deyimler birtakım kendini bilmezlerin uydurmasıdır. Kurumumuz bu tür yakış-
tırmaları ulusal varlığımıza saygısızlık sayar. 

Bilgilerinize sunulur. 

Bu açıklama yazısı Tercümanda  yayımlanmadı. 28-30 Ekim İ980 
günleri arasında Ankara'da toplanacak XVII. Türk Dil Kurultayına 
sunulacak Yönetim Kurulu Yazanağında bu konuya ilişkin olarak 
şöyle deniyordu: "Ulusçu olduklarını ileri süren ve ötedenberi Kuru-
mumuza karşı çıkan, adları üyelerimizce de bilinen küçük bir çev-
renin temsilcileri, 1979 yılı sonlarında ve 1980'de sürekli olarak yi-
neledikleri savlarım, bir yandan Tercüman gazetesinde aylarca sür-
dürerek, öbür yandan TBMM'ne ve Hükümet çevrelerine de yansıta-

Cahit Külebi 
Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı 
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rak artırdılar. Söz konusu gazete, gönderdiğimiz yazı ve açıklama-
ları basmadı. Mahkeme kanalıyla gönderdiğimiz iki açıklamayı da 
•çeşitli oyunlara başvurarak yansıtmamakta direndi. Bu tutumdakile-
re dergimizde yanıt verdik... " 

10 Mart 1980 günü, Ankara'da yayımlanan Yeni  Asya'da Veysel 
Akpınar  "Yolbaşı" adlı köşesinde aşağıdaki yazıyı yayımladı: 

Kurumsal Otlangaç 

Türk Dil Kurumu mevcudiyetinin idamesi bakımından kelime uydurmak zo-
runda ise, namuslu her kalem de namusunun icabını yapmak zorundadır. Yani 
birkaç kalın enseli "bilimbaz"ın "cehaletsel dürtülerle" lisanımızı sürekli hançer-
lemeleri karşısında sessiz kalmamak durumundadır. 

Türkçeyi en sonunda "Uydur uydur söyle, uydur uydur yaz" hesabı bir hilkat 
garibesine çevirdiler. Önceleri köke bağlı uydurulurdu, şimdilerde kök-mök ara-
yan yok. "Ben yaptım oldu" diyen herkes lisanımızın ana direklerinden birkaçını 
daha devirmek gayreti ile çalışıyor. 

Türkiye'nin haline bakın. Bir yanda gemi azıya almış anarşi, bir yanda ra-
yından çıkmış ekonomi, darlık, yokluk, keşmekeş... 

Dönün bir de Türk Dil Kurumu'nun rahat koltuklarında yan gelmiş uyukla-
yan ve uyku mahmurluğu arasında "Sözcük" sayıklayan beylere bakın.. "Şubat'a 
Gucuk denmeli, Mart'a Yelin denmeli, Nisan'a Açaray, Mayıs'a Gülay, Haziran'a 
Bozaran." İlâhi ya Rabbü... Haziran bozanr ama bu beylerin tyüzü hiç kızarmaz 
bozarmaz, ne pişkinlik! 

Milli Eğitim Bakanlığı mı yapar Kültür Bakanlığı mı yapar, Allah aşkına bi-
rinden biri şu hayırlı işi yapsın, Türk Dil Kurumu adıyla faaliyet  gösteren Türk-
çeyi kısırlaştırma teşkilâtının kuruluşundan bugüne geçirdiği safahatı  bir bir in-
celesin. Bu teşkilâtta kimin ne yaptığını, ne kadar ücret karşılığında çalıştığını ve 
çalışanların şeceresini ortaya koysun. Sanırız fevkalade  enteresan bir tablo mey-
dana gelecektir. Ve istirham ediyorum bu arpalık feshedilsin.  "Dil Kurumunu 
Atatürk kurmuştur" feryadıyla  ortalığı velveleye vermek, Atatürk'e sığınıp teh-
ditler savurmak yetmez. Malûm Ahmet Yıldız'ın Halkevlerini de Atatürk kur-
muştu. Yıllar sonra nereye geldi, nasıl bir faaliyetin  ortasında iken ensesine bi-
nildi ve sıkıyönetimce kapatıldı?.. Herkesin hatırında olmalı. Tüpgaz stokundan, 
yasaklanmış marksist muhtevalı "yapıtlara" ve afişlere  kadar, orada silaha cep-
haneye kadar neler yoktu ki? 

Bir yazarcık da çıkıyor, "Osmanlıca diriltilemez" diyor. Osmanhcayj diriltmek 
isteyen yok, çünkü ölmedi. Millet ekseriyetinin günlük konuşmalarında yaşıyor. 
Azıcık sırça köşklerinden çıkıp kahveyi dinlesinler, sokağı dinlesinler bakalım 
kaç kişinin tesbit yerine "Saptama", tatil yerine "Dinlence,"- Şubat yerine "Gücük" 
dediğini duyacaklar?., bir avuç yarıaydının dışında. 

Niye uydurukçacılık yaptıklarını bilseler canımız yanmaz. Hadi diyelim ki 
"Kurumsal" beyler bu iş için para alıyor, bu yüzden kendilerini "Sözcük türet-
meye zorunlu'1 sayıyorlar. Diyelim ki "Solsal" türediler ideolojilerini ürperten ma-
zi ile bağlarının koparılması noktasından uydurmacılığı canlarına minnet bili-
yorlar. Peki ama öbür gevezelere ne oluyor? Artistik pozlarda "Dilsel devrimci" 
görünmek için bu maskaralığa ne lüzum var? 
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Hangi maskaralık mı? Bakın onu da söyleyelim. Hani TRT Genel Müdürü Ka-
saroğlu haberlerde ve seslendirmelerde uydurma dile yer verilmemesini isteyen 
bir tamim yaptıydı ya seslendirmede çalışan bazı tiyatro artistleri kazan kaldırdı-
lar: "Yeni dilden asla vazgeçmeyiz". Sebebi sorulduğunda da ciddi ciddi "yanıtla-
dılar". 

"— Çünkü halkın dilini konoşuyoruz." 
"— Sizce halkın dili nasıldır?" 
"— Tiyatro dilidir." 
Beğendiniz mi nanemollayı? Demek ki neymiş? "Tiyatro dili halkın dili" imiş. 
Peki tiyatroya kim gider? Çoban Mehmet ağa, odacı Hasan efendi,  rençber 

Mustafa,  hamal Rıza mı? Yoksa prof.  filanca,  iş adamı feşmekânca,  yazar-çizer 
filanca  mı? 

Fazla karıştırmayalım. Çamur bile cins cinstir. Bir cinsi vardır ki tuğla olur, 
kiremit olur, seramik olur işe yarar. Bir cinsi de vardır ki hiçbir işe yaramaz, 
ömür boyu çamur olarak kalır, bütün marifeti  öteyi beriyi kirletmekten ibaret 
kalır. 

Bu gazete o sayıda ayrıca, "Dil Kurumu Yeni Kelimeler Uydur-
du" başlığı altında daha önce basında çıkan ay adlarını duyuruyor-
du. 

4 . HAR VURUP HARMAN SAVURMA 

Türk Dil Kurumunda Atatürk'ün bıraktığı paraların saçılıp sav-
rulduğu yolundaki suçlamalar yeni değildir. Bu örnekolayın yazan, 
Kurum'a üye olduktan sonra katıldığı ilk Kurultay'da "paralar çar-
çur ediliyor," 'Yağma Hasan'm böreği" gibi sözleri daha çok Kurum 
yöneticilerine karşı olan kimi üyelerin ağzından da duymuş, ancak 
doğruluğunu araştırmak olanağını bir türlü bulamamıştı. Bir aralık, 
üye olduktan sonra Kurum Genel Yazmanlığına gönderdiği, Kurum-
da etkin görev almaktan mutluluk duyacağını belirten yazıyı anım-
sayarak kendisi için birilerinin "kokuyu almış, börekten pay almak 
istiyor" diye düşünmüş olabileceğini bile içinden geçirmişti. Bu ko-
nudaki ilk çarpıcı deneyi yeni seçildiği Yönetim Kurulunun 2 Şubat 
1975 günkü toplantısında yaşadı. Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık 
Bulma Yarkuruluna iki aday gösterildikten sonra, seçime geçilme-
den önce toplantıda bulunan Genel Yazman söz alarak bu arkadaş-
ların para almadan çalışmalarını önerdi. Yapılacak ödemenin ne 
düzeyde olacağını bilmeyen yazar, bir yandan seçime geçilmeden 
böyle bir söz vermesinin doğru olmayacağını, bir yandan da kendi-
sinin pek tanımadığı, ancak Kurum'u daha yakından bilen ikinci 
adayın bu konuda ne düşüneceğini bilmediği için sesini çıkarmamış-

23 



ti. Çalışmalar başladıktan sonra üye başına ayda —o da önerilerin 
Türk Dili dergisinde yayımlandığı aylarda— 180 (yüz seksen) li-
ra ödendiğini görünce Kurum'un elisıkılığmı anlayıvermişti. Da-
ha sonra toplantılardan birinde gülüşerek bu konu üzerinde du-
ran iki üye o günün koşullarında bile gülünç olan bu parayı alma-
mayı düşündülerse de yanlış anlam verilebileceği gerekçesiyle bun-
dan vazgeçtiler. 1976 ile 1977'de kişi başına aylık ödeme 745, 1979'da 
1668 liraya yükseldi. Bir gün Yarkurulda birlikte çalıştığı arkadaşı-
na "çarçur edilme" konusunu açan yazar, Genel Yazman'dan sonra 
Kurum'un en önemli yöneticileri olan Kol Başkanlarının aldıkları ay-
lığın odacı aylıklarının yarısı dolayında (yaklaşık üç bin lira) oldu-
ğunu öğrendiğinde pek şaşmıştı. Öyleyse bu söylentinin dayana-
ğı ne olabilirdi? Yönetim Kurulu karşılıksız çalışılan bir yerdi. Yıl-
da ikisi Ankara'da, biri İstanbul'da olmak üzere üç kez toplanır, 
üç gün süren bu toplantılara katılanlara gündelik, başka bir kent-
ten gelen üyelere ayrıca yolluk verilirdi. Daha sonra Yönetim Ku-
rulu'nun 22-24 Mayıs 1975 toplantısına katılan yazara bütün bu gi-
derler için 1300 TL ödenmişti. Yapılan ödeme Üniversitenin doçent-
lik jürileri için gittiğinde ödediği, iyice bir lokantada bir öğün yeme-
ğe bile yetmeyen gündeliğin epeyce üstünde olmakla birlikte aşırı ol-
maktan uzaktı. Sonradan öğrendiğine göre Yönetim Kurulu üyele-
rinden bir bölümü bu iş için yolluk da gündelik de alınmamasını 
önerir, yılda iki kez Ankara'ya gelmek durumunda olan İstanbullu 
üyelerden bir bölümü, kalemleriyle geçinen kimseler olduklarını, ken-
dilerinden geçimlerini güçleştirecek özveriler beklenmemesi gerek-
tiğini söyleyerek gündeliklerin yükseltilmesini isterlerdi. 1980 yılında 
İstanbul'dan gelen Yönetim Kurulu üyelerine ödenen yolluklarla gün-
delikler toplamı 9100 liraya yükselmişti. Bu toplam, iki günlük gi-
diş-geliş yol parası olarak 1600 TL ile beş günlük "zorunlu giderler" 
karşılığı olan 7500 liradan oluşuyordu. Değişiklik, XVII. Türk Dil 
Kurultayının onayına sunulup benimsenmezse üstünün geri verilme-
si koşuluyla Yönetim Kurulunca yapılmıştı. Büyük kentlerimizde 
uluslararası ölçüdeki otellerin bir gecelik yatak parasının biraz üs-
tünde olan bu paranın yıllık tutan Kurum ölçülerine göre oldukça 
yüksek bir toplama ulaşmış, 1980 yılında Kurum çalışanlarının 81 
gün süren işbırakımı sırasında Sendikaca aşırı bir harcama sayı-
lıp yönetime karşı bir suçlama nedeni olarak kullanılmıştı. Akçal 
nedenlerle Yönetim Kurulu üye sayısının azaltılması konusu ise yıl-
lardan beri güncelliğini koruyordu. Kamu kesiminde en sorumlu gö-
revlerde bulunanlara, uğraşlarının doruğuna çıkmış bilim adamla-
rına ödenen aylıkların bile sokaklarda tekerlekli arabalar üstünde 
cızbız köfte  ya da ayçiçeği çekirdeği satanların kazançlarının çok 
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gerisinde kaldığı bir ortamda Kurum çalışanlarına ödenebilen aylık-
larsa, küçümsenemeyecek artışlar (1980'de % 133, 1981'de % 193) ko-
parmayı başardıkları işbırakımı öncesinde de, sonrasında da insanca 
bir yaşam sürdürebilmek için gerekli düzeyin çok altındaydı. Bu du-
rumda hangi arpalıktan, neyin çarçur edilmesinden söz edilebilirdi? 

Bir gün Kurum'un Genel Yazmanı bu örnekolaym yazarına Ter-
cümanın türetilen sözcüklere akıl almaz paralar ödendiğini öne sü-
ren yayınından söz etmiş, "bu hesaba göre sizin önerdiğiniz dört 
beş sözcükle bir apartman katı alabilmeniz gerekir" demişti. Evi dü-
zeltirken neyi nereye koyacağını şaşırıp bunaldıkça "Allah bize ge-
niş bir daire nasip etsin" diye dualar eden, kazanç getirmeyen işler-
le uğraşmaktaki becerisini (bu örnekolaym yazılması gibi!) ara ara 
alaylı yakınmalara konu yapmaktan da çekinmeyen eşine bu bilgiyi 
aktardığında "ah inşaallah, versinler" karşılığını almıştı. 

5. DÖRT TEPKİ 

Günaydın  gazetesinin 10 Mart 1980 günkü sayısında ise, "Düdük-
lü Tencere" başlıklı köşesinde Necati  Zincirkıran  şunları yazıyordu: 

DİL ZORLAMAYLA ARILAŞTIRILAMAZ 

Türk Dil Kurumu, yılın 8 ayı için yeni adlar bulmuş. Şubatın adı: Gucuk.. 
Martınki ise •. Yelin.. Nisan: Açaray, Mayıs: Gülay, Haziran: Bozaran, Temmuz: 
Biçim, Ağustos: Derim, Eylül: Verim. Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylan için 
bir değişiklik yok. Şubata takılan Gucuk nedir? Bunu bir türlü anlayamadım. Mart 
rüzgârlı, yelli bir aydır. Herhalde onun için "Yelin" denilmiş olmalı.. Temmuzun 
"Biçim"liği de nereden çıktı? Ya "Derim"e ne dersiniz? Derim ayında biz Türkler 
ulusça denize girer, güneşleniriz. Bizim deniz mevsimimiz Bozaran ayında baş-
lar! - • 

Şakayı bir tarafa  bırakalım, gazetede 15-20 arkadaşa sordum. 
— Nasıl geldi size bu yeni ay isimleri? 
— Nasıl gelecek okuduk ve okudukça da güldük., 
içlerinden biri, 
— Ben mizah dergilerinde bile böylesine acayip yakıştırmalar görmedim, dedi. 
Dil konusunda tutucu insanlar değiliz. Ama dilimizin de "Alay" konusu edil-

mesine karşıyız. Kuşkusuz dili arılaştırmak, iyi bir şeydir. Fakat nasıl? 
Yeni sözcükler üretirken her şeyden evvel dilin öz yapısını bozmamak ge-

rekir. Dilimizdeki yabancı sözcükleri atalım. Ama onların yerine aynı anlamı ve-
rebilecek güçteki kelimeleri koyalım. 

Bir dil, zorlama ile anlaşamaz. Yeni sözcükleri halk kullandığı oranda dil-
deki yenileşme basan kazanmış olur TRT'nin, basının, zorlama ile yeni sözcük-
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ieri kullanmaları da bir şey ifade  etmez. Bu şekildeki zorlamalar dilde kopukluk-
lar yaratır. Halkla bütünleşmeyen bir yenilik oturmaz, kalıcı olmaz. >. 

Haziran için bulunmuş sözcüğe bakın: Bozaran.. Boz: Açılmamış, sürülme-
miş toprak anlamına gelir. Şimdi Bozaran ne demek? Toprak ya da kül rengine 
gelen demek mi? Fonetik (ses bilgisi) açısından bile yanlış ve de kötü bir kelime.. 
İnsanın "Borazan" diyesi geliyor. Her dil üzerinde yenileştirme çalışmaları yapı-
lıyor. Almanca'da, İngilizce'de de, Fransızca'da aynı tür çalışmalar oluyor. Ama 
bir şeye çok dikkat ediliyor. Yeni kelime kullanma uğruna komiklikler yapılmı-
yor. Yanlışlıklar yapılmıyor, cümlelerin anlamları bozulmuyor. 

Türkçeyi anlaştırırken, dilimizi kısırlaştırmayalım. "Dil, duygu ve düşünceyi 
ifade  eden cümlelerden ibarettir. Kelimeler ancak, bu cümleler içinde kullanıl-
dıkları biçimleriyle değer ifade  ederler". Bu çok doğru bir görüştür. 

TRT Genel Müdürlüğü'nün bundan bir ay önce TRT yayınlarında kullanıla-
cak dil hakkındaki genelgede bir örnek vardı. Orada deniliyordu ki, 

"Bir ihtimal daha var" diye başlayan şarkıyı "Bir olasılık daha var" şekline 
sokamazsınız.. " 

İzlemek sözcüğünü, seyretmek, dinlemek, bir yazarı okumak, bir olayı göz-
lemek anlamında kullanabilir misiniz? 

Dili yenileyelim, ama komik olmadan. Ve de zorlamadan. 

Her şeyde bölündük, bari dilde birlik içinde olalım, birbirimizi anlayalım... 

Kurum'un Genel Yazmanı, yazara aşağıdaki yanıtı gönderdi: 

Sayın Necati Zincirkıran, 11.3.1980 
10 Mart 1980 günlü yazınızın, dergimizde yayımlanan bir incelemenin, sizin 

gibi Atatürkçü ve yenilikçi bir yazarımızca da yanlış anlaşıldığını göstermesi ne-
deniyle, aşağıdaki açıklamayı sunmayı yararlı gördüm. Olay şudur: 

Çok değerli bir bilim adamı olduğunu sizin de kabul edeceğinizi sandığım 
Prof.  Dr. Cemal Mıhçıoğlu, eski kaynaklar üzerinde bir inceleme yaparak ay ad-
ları konusunda birtakım saptamalarda bulunmuş ve bu konudaki yazısı Türk Di-
li dergisinin Mart sayısında yayımlanmıştır. Türk Haberler Ajansının bunu ha-
ber yapması üzerine kamuoyunda, Türk Dil Kurumunun ay adlarına karşılık bul-
muş olduğu gibi yanlış bir kanı uyandı. 

Oysa, yazının dergimizde yayımlanmasından başka Kurumumuzun durumla 
herhangi bir ilgisi yoktur. 

Sizin de bileceğiniz üzere, ay adlarının değiştirilmesi yasal bir iştir. Kurumu-
muz uzmanları 1945'te Anayasa dili üzerinde çalışırken Ocak, Ekim, Kasım ve 
Aralık adlarını bulduklarında bu karşılıklardan. Ekim Anayasa ile öbür üç ay 
ise ayrı bir yasa çıkarılarak benimsenmişti.* 

* Söz konusu dört ayın adı da 10 Ocak 1945 günü benimsenen 4696 sayılı 
"Bazı Ay Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun"la değiştirilmiş, ancak, ay ad-
ları konusu yine o yıl dil yönünden değiştirilen 1924 Anayasasının Türkçeleştiril-
mesi sırasında —Ekim (Teşrinievvel) değil— Teşrinisani (Kasım) ayına bir kar-
şılık aranırken güncellik kazanmıştır. (CM.) 
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Kaldı ki, bu değiştirilen aylar dışındaki aylar, toplumumuzca sevilerek kul-
lanılmakta; teşrin-i evvel, teşrîn-i sâni, kânûn-u evvel, kânûn-u sâni deyimleri gibi 
aykırılıklar göstermemektedir. 

Türk Dil Kurumu hiçbir zaman dilde tasfiyeciliği  gözetmemiştir. Biz de sizin 
gibi zorlamalardan, aykırılıklardan kaçınmaktayız. Çalışmalarımızı bilimsel alan-
da yürütmek anlayışı içindeyiz. Ne var ki kimi art düşünceliler kadar bir bölüm 
iyi düşünceli aydınlarımız da, —çalışmalarımızı yakından izlememeleri nedeniy-
le— Kurumumuza karşı olumsuz yorumlarda bulunuyorlar. 

Bu açıklamamın içtenliğine ve doğruluğuna inanıyorsanız okuyucularınızı ay-
dınlatmanızı dilemekteyim. 

Saygılarımı sunarım. 
Not : Söz konusu yazıyı içeren dergiyi Cahit Külebi 

ilişikte Gunuyorum. Genel Yazman 

11 Mart 1980 günü Orta Doğu gazetesinde Cavid  Ersen, "Toksöz" 
başlıklı köşesinde şu yazıyı yayımladı: 

DİLİMİZ TÜRKÇE 

Türk Dil Kurumu ne yapacağını şaşırdij Olanak, olasılık, yapıt, karşın, kanıt 
gibi bir sürü ipe sapa gelmez kelimeler uydurularak Türkçemiz berbat oldu. 

Hemen hemen her gün her vesileyle yazar çizerler tarafından  Türk dilinin, 
içine düşürülmek istenilen bataklıktan kurtuluşu için bu konuyu istismar eden-
leri ithama yeltenmelerine hak vermemek mümkün değildir. 

Modayı değiştirdiler. 
Açıklığı, seçildiği ortaya koyup, Türk örf  ve âdetlerini hiçe sayarak sokağa bir 

sürü fahişe  giyimli ve ya kadını erkekten ya erkeği kadından fark  edilmez şekil, 
biçim ve kalıpta göstermeyi hüner saydılar. 

Dini istihdaf  edip, mezhep ve tarikat savaşını sürdürdüler, bizi birbirimize 
düşürdüler. 

İktisadi hayatımızı felce  uğratıp, geniş halk kitlelerini sefaletin  pençesine atıp, 
seyrine doyamadılar. 

Türk'ü Türklükten, Müslümanı Müslümanlıktan uzaklaştırıp, başka bir" mil-
let toplumu olabilmemiz için her türlü gayrimeşru usulleri mubah gördüler. 

Türk Milleti bir de anarşi ve terör havasını teneffüs  etmektedir simdi. 
Bunun en tehlikeli boyutları, Türk askerinin hedef  almışıdır. 
Bütün bunlarla neye varılacağı tahmin edilmektedir. Allah korusun. 
Şimdi Milli Eğitim Bakanı beyanat veriyor ve gelecek yıl, Talim ve Terbiye 

Kurulu kararına göre, olanakların, olasılıkların ve daha bilmem nice uydurukça 
kelimenin ders kitaplarından kaldırılacağını söyleyedursun; şu Anadolu Ajansı 
bültenlerine bir bakın, içinde neler neler var. Hani Genel Müdürü Sayın Atillâ 
Onuk, bizim TRT Genel Müdürü Sayın Kasaroğlu gibi, istediği kadar yırtınıp dur-
sun, gene eski tas gene eski hamam... Konuşulan dil, bizim Türkçe dilimiz de-
ğildir. Gene spiker ağzından işitiyoruz, Türk Dil Kurumu'nun ve yoldaş Ecevit'in 
uydurukçalarını... 
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Ve son müessif  haberlerden birisi de, Şubat ayı için (Gucuk), Mart için (Ye-
lin), Nisan için (Açaray), Mayıs için (Bozaran), Temmuz için (Biçim), Ağustos 
için (Derim), Eylül için (Verim) uydurukçalan söylenecekmişl 

İyi mi? 
Hiç iyi olur mu efendiler..  Öteki aylar için eski isimler kullanılacakmış. Ya-

ni Kasım'a (Kasım), Aralık'a (Aralık), Ocak'a (Ocak) denilecekmiş.. 
Bunlar sürpriz değildir elbette. 
Bunlar Tanzimattan beri Batı blokunun Türk Milleti bünyesini tahrip silah-

larıydı, biliyoruz, fakat  gafletten  istifade  edenlerin tuzağına düşürülmemizin acı 
tezahürleridir. Bir de Marksizmin hedefine  vasıl olmak için milletler bünyesini 
tahrip etme keyfiyetinin  bir neticesi. Gayelerin tahakkuk safhasına  intikalidir. 
Bunu, bizim (ikinci mektepten diploma alanlarımız bilirler ve yutmazlar) diğer-
leri ise hâlâ gafletin  batağındadırlar. 

Köşe yazarlarının tepkileri sürüyordu. Ankara'da yayımlanan 
Bizim Anadolu  gazetesinin 13 Mart 1980 günkü sayısında Ve.  Be. tak-
ma adını kullanan yazar, "Bugünlük" başlıklı köşede şu yazıyı yaz-
dı : 

DİL REZALETİ 

Dil Kurumu, güzel Türkçemiz üzerindeki bozma, tahrif  çalışmalarını artık 
bir rezalet seviyesine ulaştırmış bulunmaktadır. Bunun delilini 12 ayın 8'inin adı-
nın değiştirilmesi teklifinde  yakalamamak mümkün değildir. 

Sekiz ayın karşılığı olan maskaralıklara bir göz atınız: 
Şubat: Gücük, Mart: Yelin, Nisan-. Açaray, Mayıs: Gülay, Haziran: Bora-

zan, Temmuz : Biçim, Ağustos : Derim, Eylül: Verim. 
Bu karşılıkların millî hançereye, millî hâtıralara, bütün Türk edebiyat ve sa-

natına ihanet olduğunu bir yana bırakalım, fakat,  bulunan karşılıkların bir kıs-
mının tabiat taklidi olması bakımından sonsuz bir "iptidailik" olduğunu söyle-
meyecek bir dil âlimi bulunabileceğini sanmıyoruz. Tabiat taklidinde bu kadar 
ileri gidenlerin "iptidailik" davranışını daha da katmerlendirerek "rüzgâr" kar-
şılığı olarak karşımıza çok yakında "Buuv" teklifiyle  çıkmalarını bekleyebiliriz. 

Dilin uyduruklar, benzetmeler yoluyla yapılacak müdahalelerden uzak kalma-, 
sı gerektiğini Dil Kurumunun bu işleri yürütenlerine anlatmanız kaabil değildir. 
Çünkü onlar dilin apayrı bir üstyapı müessesesi olduğunun farkında  değillerdir. 
Müdahalelerin onu yozlaştıracağını bu adamlara anlatmanız mümkün değildir. 
Bu gerçeği, kaba bir ihtilâlci olan Stalin bile anlatmıştı. Pravda gazetesinde ya-
yınlanan bir yazı bunun açık bir delilidir. Yazıyı özetleyerek veriyoruz: 

Üniversiteli gençler Stalin'i ziyaret ederler ve kendisine ihtilâlin herşeyi de 
(Bundan sonrası baskıda çıkmamış). 

Burhan Felek,  20 Mart 1980 günü, Milliyet'tok.i  köşesinde bu ko-
nuya da şöyle değiniyordu: 

Türk Dil Kurumu'nun Türkçe'de asırlardan beri kullanılagelen ve bundan 
20 yıl kadar evvel teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel, kânunusâni isimlerinin 
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de Türkçeleştirilerek kullanılagelen aylara yeniden uydurma isimler vermeye kalk-
tıklarını esefle  öğrendik. 

Aziz efendilerim!  Allah nzası için işiniz mi yok Allahaşkma! Şubat ayına yıl-
lardan beri şubat dediğimizden ne zarar geldi de, şimdi bu biçare aya gücük adı-
nı Veriyorsunuz? 

Siz galiba Karadeniz'in birçok yerlerinde nisan ayma april denildiğini bilmez-
siniz. Orada söylenen, "Kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden" atasözünü 
de mi duymadınız? 

6. OLUMLU BİR YANKI 

tik olumlu yankı, 20 Mart 1980 günü geldi. Suat  M.  Özbudah,  Ye-
ni Yol  gazetesindeki "Günaydın" başlıklı köşesinde şu yazıyı yayım-
ladı : | 

DİL 
Türk Dil Kurumu (TDK) 12 aydan 8 tanesinin adı için yeni sözcükler öner-

miş. Vay, sen misin öneren, şimdi neler söylenmiyor ki. Dil, sözcük uydurmak ve 
zorlamalarla özleştirilemezmiş; olur muymuş böyle şey, nerden çıkmış bu söz-
cükler gibi savlarla Kuruma suçlamalar yağdırılıyor. 

îlkin şu gerçeği göz önünde bulundurmak zorunluluğu var. TDK, adı üstün-
de, salt bir kurumdur; bu nedenle istese .de zorlama olanak ve gücüne sahip de-
ğildir. Yaptırma ve yürütme için yetkisi yoktur. Doğası gereği, salt önerir o. Öne-
rileri tutar, tutmaz, beğenilir, beğenilmez başka konudur. Bu bakımdan Kurumu 
zorlamacılıkla suçlamak en azından apaçık bir yanlıştır. Bu arada hemen açık-
layayım ki TDK'na üye değilim. 

Sonra şu da var: Kalan dört ayın isimleri, yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 
sözcükleri oldum olası mı vardı, yoksa geçmişte teşrinievvel, teşrinisani, kânu-
nuevvel, kânunusani yerine önerilmişti de tuttuğu için mi şimdi bizlere, alışılmış, 
olağan ve de Türkçe gelmektedir? Bu sorunun yanıtını, şimdiki suçlayıcılar elle-
rini duyunçlarına koyduktan ve belleklerini yokladıktan sonra vermelidir. 

Ayrıca şunlar da eklenmelidir: 

Teşrinievvelle ekimin, teşrinisaniyle kasımın, kânunuevvelle aralık ve kânu-
nusaniyle ocağın anlam ve benzeyiş açısından ne ve nasıl bir ilgisi, ilişkisi var 
ki o suçlayıcılar şimdi bu sözcükleri, geçmişi hiç mi hiç anımsamadan rahatlıkla, 
her gün kullanmaktadırlar? Suçlayıcılar şu iki şeyi içtenlikle denemelidir: 

1) Bugünkü yüksek öğrenim gençliğine, hatta 30-35 yaş kuşağına o dört es-
ki sözcüğü yineleyip anlamlarını sorsunlar bakalım bırakınız doğru yanıt ala-
bilmeyi, hatta bilmiyorum'dan başka bir yanıtla karşılaşabilecekler midir? 

2) O döri ayın eski isimlerini yineletsinler bir kere aynı gençlere. Bakalım 
birisi olsun söyleniş (telaffuz)  bakımından doğru yanıt verebilecek midir? Kaldı 
ki TRT'deki görevli konuşucuların (spiker) Osmanlıca sözcükleri söylerken yap-
tıkları yanlışlara hemen her gün tanık olmaktayız, çünkü dilleri dönmüyor o 
ağdalı sözcüklere. Bugün örneğin (kânun) sözcüğünün bir şeyin tutuşturulup 
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yandığı yer, ateş ocağı, soba, mangal anlamına geldiğini sözlüklere bakmadık-
ça hatta yaşlılardan bile kim söyleyebilir? 

Uydurma sözcükler savının pek heveslilerine gelince, bu sütunların olanağı 
uzun uzun açıklamalara elvermez. Bu nedenle o kişilere örneğin Türk Dili der-
gisinin l. cilt, 1953, Mart, 6. sayısındaki (Analoji) başlıklı ve rahmetli Saim Ali 
Dilenire tarafından  yazılmış makaleyi dikkat ve özenle okumalarını içtenlikle sa-
lıklarım. 

Şimdi bakınız, size güncel bir örnek vereceğim. Başbakanımız sayın Demirel 
yanılmıyorsam 1924 doğumlu yani Cumhuriyet dönemi çocuğudur. Cumhuriyette 
öğrenim ve eğitim görmüş, kendisini bu dönemde yetiştirmiştir. Bu durumda köy-
lü kökenli olduğu ve çevresinde Türkçe (Osmanlıca değil) konuşulduğu halde, 
bugün konuştuğu dile, sözcüklere bakalım. 

Bir yandan sıklıkla, örneğin tam Arapça bir sözcük olan ihlas derken öte 
yandan son basın toplantılarında gene örneğin Latince kökenli Fransızca kimi 
sözcükleri de kullanıp örneğin defetizm,  dejenere der, plural der, italyanca kö-
kenli entrika'yı kullanır. 

Aynı basın toplantılarında gene örneğin Osmanlıca Havas ve Divan Edebi-
yatı dilinden bir sözcük olan mekşufu  da kullanır ve gazetecilere dönüp siz bu 
sözcüğün anlamını bilmezsiniz diye açıklama yapmak zorunluluğunu duyar. 

Bunlarla da yetinmez. Toplantılardan üçüncüsünün TRT'den verilen haber ve 
özet yayınında saptayabildiğim denlisiyle örneğin şu Osmanlıca sözcükleri de 
aynı konuşma içinde rahatlıkla kullanır: 

Akabinde, azim, azmetmek, cüret, dalalet, fetret,  gaflet,  hakim kılmak, helak, 
himaye, irade, mahal, mahvu perişan, manzume, muhatap, netice, sebat, takad-
düm, tasvip, tariz, tedip, teslimiyet, teşvik, umum, vaad. 

Sayın Demirel örneğin gereksinim ve olasılık gibi Türkçe sözcüklere hem de 
pek kızar ama geçmişte olduğu gibi örneğin bir yandan belirgin özelliği der, öte 
yandan da basın toplantısındaki o Frenkçe ve Osmanlıca sözcüklerin arasında şu 
Türkçe sözcükleri de kullanır: 

Anlam, anayasal, başarı, dernek, durum, eşdeğer, görev, inanç, kavram, ko-
nu, kurul, kuruluş, okul, olay, öğretim, özel, özgürlük, sağlamak, süre, yüce. (Me-
raklıları için gene bu sütunlarda 10 gün önce 11.3.1980'de yayınlanan ve Dışişleri 
Bakanının da kullandığı pek çok Türkçe sözcüğe değinilen "Türkçe" başlıklı ya-
zıma bakılmalıdır.) 

TDK'nun kimi ayların isimleri üzerine yaptığı öneriler tutar mı, tutmaz mı, 
halk, yazarlar, sanatçılar onları benimseyip kullanır mı, hiç değilse şimdiden bi-
lemem, bilinemez. Ne ki bildiğim apaçık yalınç gerçek yaklaşık 40-50 yıl öncesi-
nin teşrinievvel, teşrinisani, kânunuevvel, kânunusani sözcüklerini artık kimse-
lerin anlamlarını bilerek kullanması bir yana kesinlikle anımsayamadığıdır. Da-
ha ileri giderek yazayım, TDK ekim, kasım, aralık, ocak sözcükleri yerine eskile-
rine dönülmeyi önerse ve buna halkı zorlasa ne çıkar? O denli ki hatta kuruluş 
çalışmalarından güncel olarak söz edilen Dil Akademisine seçilecek üyeler bile 
şimdi yerine eskilerini anlam ya da benzeme noktasından karşılayıp karşılama-
dıklarına hiç mi hiç bakmadan ekim, kasım, aralık, ocak sözcükleriyle konuşup 
yazmaktadırlar. Tıpkı sayın Demirel'le Dil Akademisi kurma çalışmaları içinde 
bulunan Kültür Bakanlığının şimdiki ilgililerinde olduğu gibi. 

Şimdi son olarak Osmanlıca heveslileriyle meraklılarına ve kurulması tasar-
lanan Dil Akademisinin ilk seçilecek ya da atanacak üyelerine içten bir öneri: 

30 



Evinizdeki aile bireylerinizle öğretim görevlisi bulunduğunuz kurumlardaki 
öğrencilerinize, örneğin ilkin mahkeme-i temyiz, şûray-ı devlet ve divan-ı muha-
sebat'ı, sonra da yargıtay, danıştay ve Sayıştay'ı sorunuz bakalım hangilerini bi-
lecek ve anlayacaklardır? 

Ve de gerisi boştur. Hadi Osmanlıca heveslileri için de söyleyeyim, abesle 
iştigaldir. 

İşte "Analoji"yi bunlar için bulup okuyunuz! 

7. BlR AÇIK OTURUM 

Bu örnekolayın yazarı, 22 Mart 1980 Cumartesi günü öğleden 
sonra, konuşmacı olarak katılma çağrısı aldığı "Öz Türkçe Üzerine 
Tartışmalar ve Dilimizdeki Gelişmeler" konulu açık oturum için Ku-
ruma gitti. Genel Yazmanın odasında öbür konuşmacılardan biriyle 
daha başkaları vardı. Aşağıya, dinleyicilerin beklediği yere inmek 
üzere ayağa kalkıldığında, orada bulunan Sami Özerdim, sözü son 
günlerin tartışma konusu ay adlarına getirerek, eşinin Ay Adları 
başlıklı yazıyı okuduğunu, kızma» vasiyette bulunurcasına, ilerde bir 
kızı olursa adını Açaray koymasını söylediğini anlattı. 

Kuruma yaylım ateş saldırıların olduğu o günlerde açık oturum-
da söylenecekler bunlara dolaylı bir yanıt niteliği de taşıyacaktı. Ku-
rumun Terim Kolu Başkanı Emin Ozdemir'in yönetimindeki açık otu-
ruma yazardan başka bir önceki Genel Yazman Ömer Asım Aksoy'la 
Derleme ve Tarama Kolu Başkanı Doç. Dr. Mustafa  Canpolat da ko-
nuşmacı olarak katılıyorlardı. Konferans  salonunda yerlerini aldı-
lar. 

Oturum başkanının yazara yönelttiği sorularla onun verdiği kar-
şılıklar özet olarak aşağıdadır: 

Soru:  Türkiye  'de  dil  sorunu sık sık siyasal tartışmalara  konu 
oluyor. Dil siyasal bir olay mıdır?  Bu konudaki  düşüncelerinizi  açık-
lar mısınız? 

Dil sorunu özünde siyasal değil toplumsal, ekinsel bir sorun. An-
cak, tüm toplumsal sorunlar gibi siyasal bir soruna dönüşmeye, Tür-
kiye örneğinin de gösterdiği gibi, siyasal tartışmalara konu olmaya 
elverişlidir. 

Cumhuriyet döneminin ilk 20-25 yılında devlet dil konusuyla ya-
kından ilgilenmiş, dilin özleştirilmesi, Arapça, Farsça sözcüklerden 
arındırılması yolundaki yoğun çabalar yüzyıllardan beri yerleşmiş 
alışkanlıklara ters düşmüştür. Çok partili siyasal yaşama geçildikten 
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sonra da dil devrimine karşı birtakım tepkilerin ortaya çıktığını gö-
rüyoruz. Düşünsel dayanağım Atatürkçülüğün "milliyetçilik"le "halk-
çılık" ilkelerinde bulan dilde özleşme akımı, aralarında ümmetçiler-
le Osmanlı seçkinciliğinin izlerini taşıyan birtakım çevrelerin tep-
kileriyle karşılaşmıştır. 

Dil bir ulusun en değerli ekinsel varlığı, ulusal birliğin, ulusal 
düşüncenin en sağlam dayanağıdır. Ana ilkeleriyle yönünü Ata-
türk'ün belirlediği dil devrimi, kanımca, aralarındaki siyasal görüş 
ayrılıkları ne olursa olsun tüm siyasal partilerce paylaşılması, üze-
rinde birleşilmesi gereken bir ortak ülkü olmalıdır. Bence günümüz-
de dil devrimine karşı takınılan olumsuz siyasal tutumlar, daha çok 
öbür siyasal görüş ayrılıklarından kaynaklanan duygusal karşıtlık-
lardır. Dolayısıyla dil devrimine yönelen siyasal tepkileri ciddi bir 
tehlike olarak görmek yersizdir. Bu tür siyasal tutumların dil dev-
riminin gerçekleşmesini bir süre geciktirici etkileri olabilir, ancak 
bu akımı durdurmaları olanaksızdır. Burada dilin toplumsal, ekinsel 
bir olay olma özelliği ön sıraya geçmektedir. Bugün dil devrimine 
karşı olumsuz tutumlar takman siyasal partilerde dil konusundaki 
yönelimleri değişik kişiler vardır. Bunun çeşitli örneklerini politika-
cıların kamu önünde yaptıkları konuşmalarda, televizyondaki açık 
oturumlarla benzerlerinde açıkça görebiliyoruz. Dil devriminin Türk-
çeye kazandırdığı yeni sözcükleri, yeni anlatım biçimlerini kolay-
lıkla kullananlar gibi Osmanlıca ya da Frenkçe sözcüklere özenen 
politikacılar da aynı partinin çatısı altında bir araya gelebilmek-
tedirler. Kanımca burada söz konusu olan, daha çok kuşaklararası 
ayrılıklardır. Dahası, ilkokula 1930'dan önce başlayanlarla 1935'ten 
sonra başlayanlar arasında dil konusundaki tutumları, davranışları 
bakımından önemli ayrılıklar bulunmasını doğal karşılamak gerekir. 
Öyle sanıyorum ki siyasal partilerin kadroları genç kuşak politikacı-
larıyla yenilendikçe bu olumsuz tutumlar da yumuşama, günün bi-
rinde belki de büsbütün ortadan kalkma eğilimi gösterecektir. 

Dilde özleşmeye siyasal nitelikteki karşı çıkışların bu konularda-
ki bilgisizlikle de ilgisi vardır. Türkiye dışındaki Türklerin yazgısıy-
la yakından ilgilenen, bu arada dilde özleşme akımının ülkemizle dış-
taki Türkler arasındaki bağı büsbütün kopardığına inanan siyasal 
görüşü paylaşan bir kişi Sovyetler Birliğinde Türkçe konuşulan cum-
huriyetlerde bir geziye çıkar. Daha önce Türk Dil Kurumu'nun "uy-
durduğunu" sandığı birçok sözcüklerin orada kullanılmakta oldu-
ğunu görünce şaşkına döner. 

Bugün politikacıların dilde özleşme akımına karşı çıkmaları ken-
dileri bakımından da akıllıca bir davranış değildir. Böylece genç ku-
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şakları kendilerine yabancılaştırdıklarının, onlarda "bunlar benden 
değil" duygusu uyandırdıklarının farkında  değildirler. Sanırım bu 
gerçeği onlara anlatanlar olursa iyilik etmiş olurlar. Dildeki özleş-
me, arınma akımı daha da ileri aşamalara ulaştıkça dil sorununun si-
yasal tartışmalara daha az konu olacağı kanısındayım. 

8. TUTUCU KİŞİLİK YAPISI 

Soru:  Dilde  özleştirme  çabalarına karşı  çıkışların  çeşitli  neden-
leri üzerinde  daha  önce durulmuştur.  Ancak bugüne dek  pek kimse-
nin değinmediği  bir yönü, karşı  çıkanların  kişilik  yapısıyla ilgisi  ko-
nusundaki  düşüncelerinizi  sorabilir  miyiz? 

Dilde özleşme akımına karşı gösterilen tepkileri öteden beri bir 
"değişikliğe karşı direnme" sorunu olarak görmüşümdür. Benim asıl 
uzmanlık alanım olan yönetim biliminde bu konu üzerinde önemle 
durulur. Çünkü çağımız sürekli değişiklikler çağıdır. Uygulayımbi-
limdeki baş döndürücü gelişmelere koşut olarak örgütlerin çalışma 
yöntemlerinde, kullandıkları araçlarla gereçlerde, yapılarında, yö-
netimin düzenleyici eylemlerinde sık sık değişiklikler olmakta, di-
renmelerin giderilerek bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi örgütle-
rin varlıklarını sürdürmeleri, başarılı olabilmeleri bakımından büyük 
önem taşımaktadır. 

Yeniliklere, değişikliklere karşı direnme yaygın bir olaydır. Kişi-
ler, değişiklikler karşısında genellikle tedirginlik duyarlar. Kişi, ken-
dini değişikliklere uydurabilmekle birlikte, bunu çoğu kez isteme-
yerek yapar. Üretim alanında yapılan gözlemler, değişikliklerin ya-
pılmasında çıkarı bulunan iş adamlarının bile bu değişikliklere pek 
açık olmadıklarını göstermiştir. 

Yeniliğe, değişikliğe karşı takınılan tutumlar, kişinin tinsel sağ-
lığıyla da yakından ilgilidir. Tinsel yönden sağlıklı kimselerin ince-
lenmesi, bilinmeyen, yeni —dahası, karışık, düzensiz, açıklamayı ge-
rektiren— nesnelerin bu kişilere çekici geldiğini, buna karşılık, bili-
nen nesnelere karşı böyle bir ilginin gösterilmediğini ortaya koymuş-
tur. Tin sayrıları, beyninden yaralanmış erler, bunaltılmış sıçanlar 
üzerinde yapılan bakısal (klinik) gözlemler, bunların bilinene dört 
elle sarıldıklarını, orada kendileri için bir çeşit sığmak bulduklarını, 
buna karşılık bilinmeyen, beklenmedik, karışık, yabancı nesneler kar-
şısında korku duyduklarını göstermiştir. 

Yönetim, işletmecilik alanında yapılan gözlemler, bireyin içine 
sürüklendiği gerilimlerle, bunalımlarla yeniliklere karşı direnme ara-
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smda da bir bağlantı bulunduğunu göstermiştir. Bir başka deyişle, 
gerilimlerin, bunalımların yaygın olduğu yerlerde kişilerin yenilik-
lere, değişikliklere karşı daha güçlü bir direnme gösterdikleri görül-
mektedir. 

Çevremde dil konusunda tutuculuk gösteren kimseleri izlerken 
"acaba bunların kişilik yapılarıyla bu tutuculukları arasında bir iliş-
ki var mıdır?" diye de sık sık düşünmüşümdür. Bu açık oturum do-
layısıyla konu üzerinde biraz daha durdum; tutuculuk konusunda 
yapılmış bilimsel araştırmaları kısaca gözden geçirerek bugünkü ko-
numuza ışık tutacak ipuçları bulmaya çalıştım. 

Tinbilim yazınında tutuculuk, katılık, tinsel bir özellik olarak 
genellikle "düşüncede, davranışlarda direnicilik," "koşulların, du-
rumların değişmesiyle yönelimlerini değiştirememe," "alışkanlıkları, 
tutumları değiştirebilme yeteneksizliği," "alışılmıştan yeniye geçme 
güçsüzlüğü," "alışılmış bir yöntemden yeni bir yönteme geçişteki ye-
tersizlik," "toplumsal alanda bakış açısını gereken hızla değiştire-
meme" biçiminde nitelendiriliyor. Buna karşılık "esneklik, uyarla-
nabilme," "yeniliğe kolay uyma, eğilir bükülür, kolay yönelebilir ol-
ma" olarak tanımlanıyor. 

Bir araştırıcı, anasoy (ırk) konusunda saplantılı, önyargılı, tu-
tucu kişilerin, toplumsal olmayan sorunların çözümünde de tutucu-
luk gösterdiklerini ortaya koymuştur (1948). Bu araştırıcı, tutucu-
lukla soyut düşünememe (somut olarak düşünebilme) arasında da 
bir bağıntı bulmuştur. Ulaştığı sonuçlara göre, anasoy sorunlarında 
saplantılı kimseler, sorun çözümünde, öyle olmayan kişilere göre da-
ha somut koşullar altında düşünebilmekte, öbürleri ise daha yüksek 
bir soyut düşünme yeteneği gösterebilmektedirler. 

Bir başka araştırmaya göre, tutucu kimseler, eldeki tümüyle al-
gısal nitelikte bilginin ötesine geçmede yeteneksizlik gösteriyor, her 
olguya ayrı tepkide bulunuyor, olgusal nitelikteki bir bilgi parçası-
nın ötekilerle olan ilişkisini göremiyorlar. Buna karşılık esnek kişi-
ler tek tek olguları tüm olarak görüp birleşik bir yapı içinde bir 
araya getirebiliyorlar (1952). 

Başka bir araştırmacı, tutuculukla ezberleme arasında olumlu, 
yeni yaklaşımları gerektiren sorunları ya da düşünceleri kavrama ile-
olumsuz bir ilişki bulmuştur (1952). 

Bir başka araştırıcı, tutuculuk konusuyla yukarıda sözünü etti-
ğim beyin örselenmesi sonucu ortaya çıkan bir durum olarak ilgilen-
miştir. Kendisi için güç olan bir durumla karşılaşan beyni örselen-
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miş kişi, şu ya da bu tepkide bulunmamaktansa doğru olmayan bir 
yanıtı yeğlemektedir. Bu durum özellikle, sayrılardan anlamadıkları 
bir konuyla ilgilenmeleri istendiğinde ortaya çıkmaktadır. Bir başka 
deyişle, bilmiyorsa susacak yerde yanlış karşılıklar vermektedir. Bu 
kişilerde tutuculuğun ana nedeni anlak (zekâ) geriliği olarak görün-
mektedir (1943). 

Bir başka araştırmaya göre, tutucularda bir uydumculuk (kon-
formizm),  başkalarım onama eğilimi vardır (1957). Yaşantıları ba-
kımından yalnız, başkalarından yalıtılmış kimselerin daha tutucu ol-
dukları görülmüştür. Bir araştırmaya göre tutucular, bilimsel yön-
temi kullanmada tutucu olmayanlara göre daha az bir yetenek gös-
termektedirler. Bir başka araştırmaya göre tutuculuk, "kişinin genel 
yaşam uyumundaki güvensizlik ile gerilime" bağlıdır (1958). Yaşla 
da tutuculuk arasında ilişki vardır. Ancak, tutuculuğun genel bir 
özellik olup olmadığını deneysel araştırmalar tutarlı bir biçimde or-
taya koyamamıştır. Bir başka deyişle, bir durum içinde tutucu olan 
bir kimsenin bir başka durum içinde de bu özelliği göstereceğini de-
neysel araştırmalara dayanarak kesinlikle söyleyememekteyiz. 

Özetlemek gerekirse, uydumculuk, başkalarına "evet" deme eği-
limi, bağımlılık, kuşku, güvensizlik, yaş, yalıtılmış, yalnız bir yaşam 
sürdürme ile tutuculuk arasında bir ilişki vardır. Ayrıca, somut dü-
şünme, eldeki algısal bilginin ötesine geçememe, olgular arasındaki 
ilişkiyi görüp onları düzenleyerek bütünleştirmede yetersizlik, kav-
ramları anlamada güçlük, düşünme eyleminde darlık, bir sorunun 
çözümünde bütün olguları göz önünde bulunduramama, çeşitli tep-
kide bulunamama, değişik yaklaşım bekleyen sorunları kavrayama-
ma, bilimsel yöntemi kullanmada yeteneksizlik, ezbercilik gibi özel-
likler tutuculukla ilgili görünmektedir.* 

9. BİLİM ADAMINA DÜŞEN 

Soru:  Siz,  yazılarında  % 99ün üstünde  Türkçe  oranına ulaşmış, 
Türkçenin  özleşmesi için çaba gösteren  bir bilim adamısınız..  Bu yo-
la nasıl girdiniz?  Bu konuda  başkalarına  neler öğütlersiniz? 

Bir üniversite öğretim üyesi olarak beni daha arı, daha duru 
bir dil kullanmaya iten ilk neden öğrencilerimle daha etkili bir ile-

* Burada sözü edilen araştırmaların sonuçlarını içeren yayınların künyeleri 
için bakınız: Dr. Cavit Ünal. Israrlı Ayarlanışlar veya Psikolojik Tutuculuk (An-
kara : Bilim Matbaası, 1971) 
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tîşim kurma gereksinmesi oldu. Kolay anlaşılır olmak kaygısı. Tüm 
öğrencilerin çok iyi bildiğini sandığım en yalınç Osmanlıca sözcük-
lerin anlamını soran öğrenciler karşısında duyduğum ilk şaşkınlığı 
bugün bile anımsarım. Öğrenciliğim sırasında bizim hocalarımızın 
da böyle bir gereksinme duyarak daha arı bir dil kullanmaya yönel-
diklerini anımsıyorum. 

Yabancı sözcüklerden arındırdığım yazıların —bırakın öğrenci-
leri— benim için bile daha açık, daha kolay anlaşılır bir duruma gel-
diğini görmek ilginç oldu. 

Beni bu çabaya iten başlıca güdülerden biri de Türk dilinin an-
latım gücünün şu ya da bu dilden daha aşağı olmadığını kanıtlama 
isteği oldu. Özleştirme denemesine konu olarak İngilizceden yaptı-
ğım bir çeviriyi almış olmam bu bakımdan anlamlıdır. 

Özleştirme yoluna girdikten sonra tutarlı olma kaygısı beni ol-
dukça ilerilere doğru itti. Önce dili bir araç olarak almış, ılımlı bir 
yol izlemiştim. Sonra sanki araç amaca dönüştü. Hızlandım. 

Kendi alanımdaki bilimsözlerinin Türkçe karşılıklarını bulma-
nın bir bilim adamı olarak görevim olduğunu, bu konuda yoğun ça-
balar göstermem gerektiğini düşündüm. Bu işe bilim dalımın adın-
dan başladım. O güne değin "Amme İdaresi" diye bilinen bu bilim 
dalı için Kamu Yönetimi adını ilk kez o yapıtın kapağında —1966'da— 
Kullandım. 

Bu konudaki titizliğimi gören birtakım kimseler, uzun süredir 
dilimize yerleşmiş yabancı kökenli sözcükleri kullanmakta ne gibi 
bir sakınca bulunduğunu sorarlar. Yanıtım şu olur: Böyle bir düşün-
ceye bağlananlar dil devrimine, dilin özleşmesine daha başlangıçta 
karşı çıkıyorlar demektir. Bu tür sözcükleri isterseniz kullanın; ben-
ce büyük bir sakınca yok. Ancak ben kullanmıyorum. Buğday tar-
lasında arpa, çavdar, mısır da biterse, bunları birbirine karıştırıp 
öğütürseniz birşey olmaz. Ölmezsiniz. Ben buğdayı, arpayı, çavdarı, 
mısırı birbirinden ayırmak istiyorum. Karışık bir dil kullanmak dil 
beğencime dokunuyor. 

Kimileri bu tutumu "dil ırkçılığı" olarak niteliyorlar. Yanlış. Kar-
şı olunan nesneleri yanlış benzetmelere başvurarak kötü, aktöreye 
aykırı nesnelerle özdeş göstermek çirkin bir karalama yöntemidir. 

Bir de yabancı kökenli sözcükleri kullananlar çok yanlışlar ya-
pıp gülünç oluyorlar. Türkçe sözcükler kullanıldığında bu gibi du-
rumlara düşülmüyor. Sütür'e stür, koroner'e kroner, ampirik'e amp-
rik diyen aydınlar gibi. 
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Bilim dilinin özleştirilmesi konusunda çalışanlara neler önerebi-
leceğim konusuna gelince: 

Benim yapmaya çalıştığımı yapmalarını öneririm. 
Genel dildeki özleşmeyi yakından izlesin, yeni sözcükleri kullan-

sınlar. "Hele bir iyice yaygmlaşsm da öyle kullanayım" demesinler. 
Kuyrukta değil önde gitsinler. 

Sözcük, özellikle bilimsözleri türetebilme yeteneklerini geliştir-
sinler. Bu konuda kendilerine yardımcı olabilecek kılavuzları oku-
sunlar. Başarılması pek güç bir iş değildir. 

Yarım yamalaklıktan kaçınsınlar. İçinde yabancı kökenli öğeler 
bulunan "Türkçe" sözcükler türetmesinler. Türkçesini bulamıyorlar-
sa bıraksınlar şimdilik kalsın. Örneğin hukuki'yi hukuksal yapma-
sınlar, tüzel desinler. Siyasi'yi siyasal, siyaset'i siyasa yapmasınlar. 
(Arapça siyaset, 'seyirlik, at bakıcılığı' demektir. Bu sözcüğün siya-
saya nasıl dönüştürüldüğünü anlayabilmiş değilim. Ben "yönetki" 
karşılığını önerdim. Gerçekten de siyaset, ülkenin yönetimini, ala-
cağı yönü etkileyen bir eylem değil midir? Siyasete siyasa demek 
bana atın kuyruğunu seyisin arkasına takmak gibi garip geliyor» 
Sözcüğün İngilizce "policy" anlamı için de yıllardır "yönelti" diyo-
rum.) 

Yadırgatıcı olmamak için özel bir çaba göstersinler. Böylece, ana-
dile saygılı olmanın yanı sıra, dil direnicilerine sömürü konusu da 
vermemiş olurlar. 

Özleştirmeyi azar azar yapayım demesinler. Bu amaçla özellik-
le ders kitaplarını ele almalarını öneririm. Ders kitapları bu tür ça-
lışmalara en elverişli olanlardır. Daha çok genel piyasaya yönelik ya-
pıtlarda yayınevlerinin satış kaygıları bu tür kitaplarda pek yoktur. 
Bunların genel dil açısından özleştirilmesiyle kalmamalı, bilimsözleri-
ne de karşılıklar türetmelidirler. Bu yöntem yazarın dil konusunda, 
kendi yetişmesi bakımından da önemlidir. 

10. DIŞARDAKİ TÜRKLER 

Açık oturuma katılan öbür konuşmacılar da birbirinden ilginç 
görüşler açıklamış, bilgiler sunmuşlardı. Bu arada Doç, Dr. Mustafa 
Canpolat,  dilde özleşmenin yurt dışındaki Türklerle bağlantımızı kes-
tiği yolundaki savla ilgili olarak şunları söylemişti: 
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Türk Dil Kurumuna yöneltilen en haksız eleştirilerden biri de, Kurum'un öz-
leştirme çabalarıyla Türkiye Türkçesini öteki Türk lehçelerinden uzaklaştırdığı, 
böylece Türklük dünyasının dil birliğini parçaladığı savıdır. Bu savı öne süren-
ler, bir yandan da yapay, uzay, görev, ödev gibi sözcüklerin başka lehçelerden 
alınan eklerle kurulduğunu, Kurum'un Türkçeyi bozarak Tatarcaya çevirdiğini 
söylüyorlar. Bir kez, aynı çevrelerden Kurum'a yöneltilen bu iki saldırı birbiriy-
le çelişmektedir. Hem Türk lehçeleri arasında uçurum açıldığını ileri süreceksi-
niz, hem de Türkçeye bütün yabancı dillerden sözcük, kural alınabilir, yalnız öte-
ki Türk lehçelerinden alınamaz diyeceksiniz. Amaç yalnızca Kurum'a saldırmak 
olunca böyle tutarsız görüşler birleşebiliyor işte. 

Bu çelişkiyi böylece belirttikten sonra birinci sava dönelim. Kurum, gerçek-
ten Türk lehçeleri arasına uçurum mu sokuyor? Yabancı sözcükleri atıp Türkçe 
köklerden Türkçe eklerle türetilmiş yeni sözcükler üretmek Türklük dünyasının 
dil birliğini parçalamak mı oluyor? Bugün, siyasal nedenlerle birçok Türk lehçe-
lerine Rusça'dan Çince'den ve batı dillerinden akın akın sözcükler giriyor. Biz de 
bu sözcükleri alıp kullanamıyacağımıza göre lehçeler arasındaki uçurum kendi-
liğinden büyüyor. Bir yandan da dış ülkelerdeki Türk aydınlan kendi dillerini 
yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak için yeni yeni Türkçe sözcükler 
bularak kullanmaya çalışıyorlar. Hele çok geniş bir coğrafya  alanına yayılmak-
tan ileri gelen ve yüzyıllar boyunca oluşan değişmeler ve gelişmelerle, bugün bir 
Özbek'in, bir Kırgız'ın, bir San Uygur'un konuşmasını anlıyamıyoruz. Sanıldığı 
gibi bu lehçelerde konuşanlar, Osmanlıca yazılacak olursa kolayca bizi anlaya-
cak da değiller. Ama bugün Yugoslavya'da, Bulgaristan'da, Kıbrıs'ta, İran'da ve 
Irak'ta yaşayan Türk aydınları özleşmiş bir Türkçeye sarılıyorlar ve çıkardıkları 
dergilerde, gazetelerde, kitaplarda, kendi lehçe özelliklerini bir yana bırakarak 
Öztürkçeyi kullanmaya çalışıyorlar. Bu konuda bizden bile ileri gidiyorlar. Bunu 
ulusçu düşüncenin bir gereği sayıyorlar. Kuşkusuz bunda bugünkü Türk yazar-
larının, Türk ozanlarının büyük payı var. Bugün Türkiye'de güçlü bir yazın ol-
masa idi, en yakın Türk lehçelerine bile etki ederek Türkiye Türkçesini benim-
setemezdik. Yine Türkçeden değil de Arapça ve Farsça karışımı bir Osmanlıca'dan 
yola çıksaydık güçlü bir yazınımız olsa bile Türkiye Türkçesini benimsetmemiz 
güç olurdu. 

Anlaşan Türkçe güçlü yazarlar elinde olgun meyvalannı verdikçe Türk leh-
çeleri arasındaki yakınlaşma kendiliğinden sağlanacaktır, özleştirme akımı Türk-
lük dünyasının dil birliğini sağlayacak tek yoldur. 

Son yıllarda bu tür konuşmaların ses kuşağına alınıp sonradan 
yayımlanması uygulamasından akçal nedenlerle vazgeçilmişti. Bu 
konuşmalarda neler söylendiğinden Türk Dili dergisinde bite söz edil-
miyor, konuşmalar çoğu Kurumun üyesi olan ya da onun amacını 
nasıl olsa benimsemiş bulunan dinleyicilerle konuşanlar arasında ka-
lıyordu. Kurumun "kamusal ilişkiler" çalışmaları çağdaş yöntemler-
den gerektiği gibi yararlanılarak yürütülmüyordu. Baskı sayısı kü-
çümsenemeyecek bir düzeyde olmakla birlikte ne de olsa kasıtlı bu-
lunan, sürdürümcüler dışında satışa da pek sunulmayan Türk Dili 
dergisindeki kavga yazılarının da geniş yığınlara yeterince seslendi-
ği söylenemezdi. Kurumun kamusal ilişikler bakımından önemli baş-
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ka yayınları yok değildi. Bunlardan Ömer Asım Ahsoyun 1975'te dör-
düncü baskısı yapılan Gelişen ve Özleşen Dilimiz adlı yapıtında dil 
devriminin savunması yapılıyor, bu arada ona saldıranların dayan-
dıkları savlara başarıyla karşılık veriliyordu. 

11. ATATÜRK BU İŞTEN VAZGEÇMİŞ MİYDİ? 

Örneğin, Kuruma saldıranların öne sürdükleri savlardan biri olan 
"Atatürk de dilde özleşmenin çıkar yol olmadığını anlayıp sonradan 
bundan vazgeçmişti" görüşüyle ilgili olarak bu yapıtta şunlar yazı-
lıydı : 

Sözde Atatürk, özleştirmenin çıkar bir yol olmadığını anlayınca Güneş-Dil 
Teorisini ortaya atarak, bütün yabancı sözcüklerin aslında Türkçe olduğunu, bun-
dan dolayı Türkçelerini aramak gibi çalışmalara gereklik bulunmadığını anlatma-
ya başlamış. 

Bu, gerçekleri inkâr etmektir. Güneş-Dil Teorisinin böyle bir amacı yoktur. 
Yüzyıllar boyunca filozoflar,  "dil nasıl doğdu?" sorusuna cevap aramışlar; birta-
kım teoriler ortaya koymuşlardır. Güneş-Dil Teorisi de bunlardan biridir, öteki 
teoriler "özleştirmeden vazgeçmek için ortaya konulmuş olmadığı gibi Güneş-Dil 
ile de böyle bir amaç güdülmemiştir. Atatürk, yanlış bir adım atmış olsa bile geri 
dönmek için kaçamak yolu aramazdı. Bu sav, onun üstün kişiliğine karşı büyük 
bir saygısızlıktır. Atatürk, teorisini büyük değeri olan bir buluş sayıyordu. Onu 
kendi adıyla tanıtmak için, 1937'de Bükreş'te toplanan uluslararası bir Kongreye 
temsilci göndermişti. Ayrıca, bu teoriyi yabancı sözleri Türkçe diye korumak için 
ileri sürülmüş sananların büyük bir yanlış içinde olduklarını, o zamanın genel 
yazmanı ağzıyla herkese duyurmuştu. Yine 1937'de yazdığı geometri kitabında es-
ki Arapça terimler yerine kendisinin bulduğu Türkçe terimleri kullanmıştı. 1938 
eylülünde Dil Kurumuna, bu çalışmaları sürdürsün diye para vasiyet etmiş olma-
sı, ölümünden 10 gün önce okunan Büyük Millet Meclisini açış nutkunda da, 
"Bu yıl öğretimin Türkçe terimlerle başlamış olmasını, kültür hayatımız için 
önemli bir olay" diye nitelemesi, onun özleştirme işine nasıl gönül bağlamış ol-
duğunu gösteren kanıtlardır. 

Şunu da düşünmek gerekir ki bu kanıtların hiçbiri bulunmasaydı ve Atatürk 
özleştirme yolunu açmış olmasaydı ya da başladığı özleştirme işini sonradan dur-
durmuş olsaydı bile dilimiz bugün yine bu yola girecekti. 

"Atatürk iki partili düzeni denedikten sonra tek partiye dönmüştür" gerek-
çesiyle bugün de düzenimizin tek partili olmasını savunabilir miyiz? 

12. YAŞAYAN DİL 

O günlerde basında sözü çok edilen "yaşayan dil" savıyla ilgili 
olarak da yapıtta şöyle deniyordu: 
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"Yaşayan dile dokunmaman. Dilimizde yaşamakta olan yabancı sözcükler 
Türkçe sayılır; bunların Türkçeleştirilmesi söz konusu olamaz" savı da tutucula-
rın sık sık yineledikleri sözlerdendir. Bu düşünce iki bakımdan yanlıştır: 

1) Hiçbir dil olduğu yerde, olduğu gibi durmaz. "Dili bir noktada tutalım" 
ya da "dilin şu öğelerini değiştirmeyelim" gibi düşünceler bilim ilkelerine de, dil 
gerçeklerine de aykırıdır. 

2) "Yaşayan dü"e hiçbir sınır çizilemez. Aynı günde çıkan gazeteler, dergi-
ler, romanlar, tiyatrolar, bilimsel ve teknik eserler incelenirse görülür ki birinde 
kullanılan dil, ötekinde kullanılan dilden farklıdır.  Hatta bir gazetenin ayrı ayrı 
sütunlarında çıkan yazıların dili birbirine benzemez. Kimi yazarlar cemiyet, heyet, 
aza, hususî, mevcut, lâzım, faal,  menfaat,  hadise, müstakil, kıymet, kuvvet, muka-
vemet, tesir, isim, müddet, valide, peder... gibi sözcükleri yaşayan dilin sözcükleri 
diye kullanırken kimi yazarlar bunların yerine dernek, kurul, üye, özel, var, gerek... 
sözcüklerim kullanmaktadırlar. Hangi yazarmkine yaşayan dil denecektir? Görü-
lüyor ki "yaşayan dil"in ölçüsü kişiden kişiye değişmektedir. Üniversiteyi bitirmiş 
bir kimsenin dili, ortak konuşma calimize göre yaşayan dil değildir, öte yandan 
ortada bir gerçek vardır: Halkın bildiği, kullandığı, yani tutucuların "yaşayan" 
adım verdikleri yabancı sözlerin birçoğu, özleştirme akımından sonra dilimizden 
çekilip gitmeye başlamıştır. Muallim, mektep, talebe, muhacir, tayyare, makbuz, 
intihap, namzet, mana, vazife,  mecmua, arzuhal, reis, muamele, vesika, gıda ve 
daha nice benzerleri kırk üç yıl önce dilimizin —halk arasında dahi kullanılan— 
yaşayan sözcükleri iken şimdi öğretmen, okul, öğrenci, göçmen, uçak, alındı, seçim, 
aday, anlam, görev, dergi, dilekçe, başkan, işlem, belge, besin sözcükleri onları 
unutturmuştur. Demek ki "Yaşayan dile dokunmamak; dilimize yerleşmiş olan 
kelimelerin Türkçeleştirilmesi gerekmez" diyenler aldanmakta, boş bir görüşü sa-
vunmaktadırlar. 

13. KUŞAKLARARASI KOPUKLUK 

Dilde özleşmeye karşı çıkanların sık sık öne sürdükleri savlar-
dan biri de "baba-evlat anlaşamaz oldu" savıdır. Yapıtta bu konu-
da da şöyle denmekteydi: 

Baba evlat anlaşmazlığı, eski yeni anlaşmazlığıdır ve dünyanın her yerinde 
vardır. Böyle bir durum bulunmayan yerde ilerleme, yenileşme yok demektir. Her 
dilin sürekli olarak değiştiğini biliyoruz. Bu değişmeye alışamayanlar tembeller-
dir. Bunlar yenileri anlamadıklarından yakınırlar. Oysa genel konuşma ve yazı 
dilimizin anlaşılmayacak oranda değiştiği söylenemez. Değişmeler halk arasında 
yayılıp benimsenmişse dile girmiş olur. O zaman da anlaşılmama gibi bir durum 
söz konusu olmaz. Çocuk, çevresini saran çoğunluğun kullandığı böyle bir dili 
öğrenir. Bu açıklama gösterir ki yeniliklerden yakınanlar azınlıkta kalmış olan-
lardır. Bunlar isterler ki kendileri özleşen Türkçeyi öğrenmek zahmetine katlan-
masınlar da çocuklar onların kullanmakta olduğu sözleri öğrenmek gibi hiç ba-
şaramayacakları bir işe girişsinler. 

Asıl anlaşamama, ağdalı Osmanlıcanın el üstünde tutulduğu zamanlarda var-
dı. O zaman babalar yakınmıyordu. Çünkü çocuklar onların dilini öğrenmek zo-
runda idiler. Çocuğa ise zaten yakınma hakkı tanınmazdı. 
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Yakınma seslerini yükselten babaların büyük derdi, okul kitaplarının dilidir. 
Kitaplarda pek çok bilim terimi geçer. Bunlar genel konuşma ve yazı dilindeki 
değişmelerle kıyaslanamayacak ölçüde çok Türkçeleşmiştir. Bilindiği gibi eski te-
rimlerimiz Arapça sözcüklerle kurulmuştu. Şimdi babalar, çocuklarının okuduğu 
kitapların dilini anlayamamaktadırlar. Bu doğrudur. Çünkü eskiden baba "mefu-
lünanh" diyordu. Bugün çocuk "-den hali" ya da "çıkma durumu" diyor. Eskiden 
baba "şiryan' diyordu. Bugün çocuk "atardamar'1 diyor. Eskiden baba "zaviye-
tan-ı mütebadiletan-ı dahiletan" diyordu. Bugün çocuk "iç tersaçılar" diyor. Eski-
den baba "zat-ül ercül-ül-cezriyye" diyordu. Bugün çocuk "kökayaklılar" diyor. 
Bunlara benzer binlerce Türkçeleştirilmiş terim vardır. Bu alanda baba evlat an-
laşmazlığının ortadan kalkabilmesi için ya çocuğun eski terimleri ya babanın 
yeni terimleri öğrenmesi gerekir. Hangisinin doğru olduğu tartışılamayacak ka-
dar açıktır. 

Yakınan babalar şunu da düşünmelidirler: Kendileri "mefulünanh"i,  "kü-
reyvat-ı hamra"yı, "zaviyetan-ı mütebadiletan-ı dahiletan"ı... bilmeyen babaları 
ile anlaşabiliyorlar mıydı? 

14. KİMİN İŞİ? 

"Özleştirme komünist işidir" diyenlere karşı da yapıtta şu açık-
lamaya yer verilmişti: 

Bu savı ortaya atanlar derler ki "özleştirme bir komünist yöntemidir; bunun-
la dilimizi bozmak ve bizi birbirimizi anlamaz duruma getirmek amacı güdülmek-
tedir." 

Komünistlerin dil tezini anlatan Stalin, rejim değişmekle dilin değişmesi ge-
rekmediğini, dilde devrim olamayacağını, yavaş yavaş sönen dil öğelerinin yeri-
ni yavaş yavaş yenilerinin alacağını söylüyor. 

Görülüyor ki komünistlerin dil tezi, özleştiricilerinki ile değil, dil devrimine 
karşı olanlarmki ile bir çizgidedir. 

Bunu böylece saptadıktan sonra, özleşen dilin ayırıcı olmayıp birleştirici ol-
duğunu da eklemeliyiz. Çünkü bu, hepimizin anladığı dildir. Ayırıcı olan, bizi bir-
birimizi anlamaz durumuna getirmiş olan eski dildi. 

15. KURUMUN KAMUSAL İLİŞKİLERİ 

1975 yılında yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısında, tükenmiş 
olan bu yapıtın yeniden bastırılması söz konusu olmuş, yapıtın o dö-
nemde Genel Yazman olan yazarı akçal nedenlerle bastınlmamasmı 
önermişti. Bu örnekolayın yazarı söz alarak bastırılmasında diren-
miş, bunun üzerine "genişletmeler ve eklemelerle" çıkan yeni baskı 
için yazara bir ödemede bulunulmaksızm basılması uygun görülmüş-
tü. 



Kurumun kamusal ilişkilerinde daha titiz davranılmalı, daha et-
kili yöntemler kullanılmalıydı. Bu örnekolaym yazarı, ötedenberi, 
ozanlar, sanatçılar, yazıncılar arasından seçilen Yayın ve Tanıtma 
Kolu Başkanlarının bu konuda gerekeni yapamadıkları görüşündey-
di. Bunda belki Kurumdaki Kol Başkanlarının yarıgün çalışan kim-
seler olmalarının da etkisi vardı. 1978 yılında bir aralık Genel Yaz-
man bir haber ajansında görevli bir kişiye Kurum yayınlarından bir 
bölümünü göndermiş, o da bunlar arasında bulunan Özleştirme Kı-
lavuzu'ndaki başarısız önerilerden birkaçını seçip kendisi de birta-
kım saptırmalar yaparak kamuoyuna olumsuz bir biçimde duyur-
muştu. O günlerde görevden ayrılan Sözlük Kolu Başkanının, yaza-
rın da sert bir biçimde karşı çıktığı —devlet'e "erkyurt" denmesi gi-
bi— birtakım kişisel sözcük önerilerine yer verdiği bu Kılavuz'da 
—başarılı yönlerine karşın— daha başka yanlışlar da vardı. Bu ara-
da Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Yarkurulunda Türkçe 
karşılıklar önerilen basımcılıkla ilgili sözcüklerin orada verilen kar-
şılıklarından bir bölümü yanlıştı. Baskı evresinde bulunan bu Kıla-
vuz'da gereken düzeltmeler yapılmamıştı. Oysa bu örnekolaym ya-
zarı bu konunun uzmanı olan bir öğretim görevlisiyle görüşüp ba-
sımcılıkla ilgili yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarında gerekli 
düzeltmeleri yaparak kesinleştirmiş, bunlar Kol Başkanının da üye-
si olduğu Yarkurul'un onayından geçerek dergide yayımlanmıştı. 
Daha sonra Özleştirme Kılavuzu'ndaki yanlış karşılıkları gören bu 
basımcılık uzmanı Kurumun yanlış işler yaptığını söylemiş, örneko-
laym yazan da ona durumu ayrıntılı olarak açıklamak gereğini duy-
muştu. Kurumun çalışmalan dışarıdaki kişilerce doğru olarak duyu-
rulmuyor, bilerek ya da bilmeyerek birtakım yanlışlıklar yapıldığın-
dan Kurum yersiz eleştirilere konu oluyordu. Bu durum karşısında 
yazar basın bildirilerinin Kurum'da —istenirse kendisinin de yardı-
mıyla— oluşturulup duyurulmasını önermiş, ancak bu önerinin pek 
üzerinde durulmamıştı. 

Kurumdaki çalışmaların nasıl yürütüldüğünü bilen de yok gi-
biydi. Örnekolaym yazarı, 1976 yılında, batı kökenli sözcüklere kar-
şılık bulma çalışmalarında yararlanılabilecek bir "Değerlendirme 
Çizelgesi" geliştirmiş, bu çizelgeyi yeri düştükçe dışarda birkaç ki-
şiye de göstermişti. Bir örneği aşağıda görülen bu çizelgede yer alan, 
"Türkçenin sözcük türetme kurallanna uygunluk," "kulağa hoş gel-
me, ses güzelliği, söyleme kolaylığı," "kavramı eksiksiz olarak yan-
sıtabilme gücü," "istenmeyen ya da yanıltıcı çağrışımlara yol açma-
ma" gibi türetilen sözcüklerin değerlendirilmesinde kullanılması ön-
görülen ölçütler, bir bölümü dildeki özleşmeyi iyi karşılamadığı an-
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laşılan bu kişiler üzerinde büyüleyici bir etki yapmıştı. Bu dizelge-
nin yarkurulca kullanılması yoluna gidilmemekle birlikte, çalışma-
larda bu ölçütler titizlikle göz önünde bulundurulmaktaydı. Bunların 
bilinmesi, "herkesi kör, âlemi sersem sanan" birtakım eleştiricileri 
susturmaya yetebilirdi. 

Kurum yöneticilerinin dış eleştiriler karşısında gösterdiği du-
yarlığı bir ölçüde anlayışla karşılamak gerekirdi. Yazar bunu ken-
di deneylerinden de biliyordu. Özleştirme denemesine konu yaptığı 
yapıtı, sekiz-on günlük bir gecikmeden yararlanarak basımevinden 
geri almış, dilini daha da özleştirmek için çaba gösteriyordu. 11 Ma-
yıs 1975 Pazar günü, Anneler Günü dolayısıyla gittiği Çubuk'ta, Pra-
tik Kız Sanat Okulu'nun bahçesinde birlikte bulunduğu genç bir 
yurttaş, kendisinin de duymak istediğini söyleyince ona da okumuş-
tu. Bu okuma, o yurttaşın da direnerek istemesi üzerine iki saatten 
çok sürmüştü. Yazar, % 96'nm üzerinde özleştirilmiş olan yapıtın 
okuyucularca yadırganıp yadırganmayacağını bilmek istiyor, bu ko-
nuda kaygı duyuyordu. Karşısındaki şunları söyledi: "Ben Anka-
ra'nın ilçelerinden birinin bir köyündenim. Ankara'da bir Bakanlı-
ğın Özlük İşleri Genel Müdürlüğünde çalışıyor, geceleri de Akşam 
Lisesine devam ediyorum. Bu yazdıklarınızı ben anladım. Bunları bir 
ilkokul, ortaokul öğrencisi de, bir doktor da, mühendis de, ziraatçi 
de anlar." Bu sözler yazarın bütün kaygılarını gidermişti. Yapıt ba-
sıldıktan sonra, dil konusunda orta yolcu olan bir profesör  arkadaşı 
"Kitabına baktım, okudum" demiş, "Nasıl buldun? Dili yadırganıyor 
mu?" sorusuna "yooo" karşılığını alınca yüreğine su serpilmişti. Da-
ha sonra öğrencileri, ağdalı dil kullanan ya da yazdıklarını yabancı 
sözcüklerden arındırmada bu denli titizlik göstermeyen öbür öğretim 
üyelerininkinden çok ayrı olan bu yapıtın ilk elli sayfasını  okurken 
biraz güçlük çektiklerini, ancak daha sonra bu güçlüğün tümüyle 
ortadan kalktığını söylemişlerdi. Yapıtın 1980 baskısında "devlet, 
hak, dava" gibi sözcüklerin bile Türkçe karşılıklarını kullanarak, bir 
dilcinin deyişiyle yalnız dilimizde değil büyük bir olasılıkla başka 
dillerde de ulaşılmamış bir arılaşma düzeyine, % 99,7'lik bir Türkçe 
oranına yükselmişti. Şimdi tepki nasıl olacaktı? Yazarın artık büyük 
bir kaygısı yoktu. Tümcelerindeki yapı sağlamlığının, akıcılığın bir 
soruna yol açmayacağını sezinlemekle birlikte yine de tepkileri duy-
mak istiyordu. Alman "geribildirim"ler yüreklendiriciydi. Bu arada 
uzaktan yakından tanıyıp saygı duyduğu aydınlara, dilcilere yapıt-
tan göndermişti. Bunlardan biri onu şu sözlerle /ödüllendirmişti: 

"Yapıtınızda ulaşmış olduğunuz Türkçe düzeyi, büyük usta Nu-
rullah Ataç'ı bile kıskandıracak ölçüdedir. Şu anda dilimin ucuna, 
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4i Değerlendirmeyi yapanın 
Adı : D E O E R L E N D I K M E Ç İ Z E L G E S İ 

abancı kökenli sözcük 
nerilen karşılık 

Türkçenin söz-
cük türetme ku-
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luk r») 

Kulağa hoş gelme, 
ses güzelliği, 
söyleme kolaylığı 

Kavramı eksiksi: 
olarak yansıta-
bilme gücü 

İstenmeyen ya d; 
yanıltıcı çağrı-
şımlara yol aç-
mama 

Tutunup benim-
senme olasılığı 
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karşılık öne-
rir misiniz? abancı kökenli sözcük 

nerilen karşılık 
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/ 

Görüşlerinizi ilgili yere bir çarpı (x) imi koyarak belirtiniz. 
(*) Bu konuda görüş bildirecek durumda değilseniz boş bırakabilirsiniz 
Varsa yorumlarınızı sayfanın arkasına yazabilirsiniz. 



Divan ozanı Nabî'nin ünlü bir beyti takıldı .Yazmadan geçemiyfcce-
ğim: 

Kudemânm  görüp asarını biz zevk ettik 
Kudemâ  görmedi  hayfâ  bizim asarımızı 

Bu beyti yazmakla, 'Ataç bu yapıtınızı görmüş olsaydı, kalemini 
kırardı' demeye getireceğim." 

Yazı, "Türkçe bilim dilini bu denli özleştirip yüceltmekte göster-
miş olduğu üstün basandan dolayı" yazarı kutlayarak sona eriyor-
du. 

Bir başka aydın da şöyle yazıyordu : "Çeviri betik, kendini aşmış, 
yüce Türkçe'nin mermer anıtı olmuş. Türk dili'nin başkişilerinden 
Kaşgarlı'mızın anıt yapıtından daha büyük bir güçle yüce Türkçe'-
mizin görkemini kanıtlıyor." 

Türk dilinin özleşmesi için büyük emek vermiş bir başka kişi 
şöyle diyordu: "Bu baskının önsözünde ki dil-terim açıklamalarınız 
ve bu doğrultudaki uygulamalarınızla Türk dilinin gelişmesine ne 
unutulmaz katkılarda bulunduğunuzu görüyor, sizi yüreğimin derin-
liklerinden kopup gelen coşkularla kutluyorum. Emeğiniz yalnız bu-
gün için değil, gelecek için bite yol gösterici bir değer taşımakta-
dır." 

Bu pek güzel, pek gönül okşayıcı sözler, ortak bir ülküyü pay-
laşmakta olmanın etkisine bağlanabilirse de, en azından yapılan işin 
kötü, başarısız olmadığını gösteriyordu. Bu ülküye gönül verenleri 
çatısı altında bir araya toplayan Türk Dil Kurumu'nu övecek yerde 
dayanaksız suçlamalarla yıpratmaya çalışmak doğru muydu? 

16. AY ADLARINI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİZ? 

Bu örnekolayın yazarı, 24 Mart 1980 günü Basın-Yayın Yüksek 
Okulu Müdürü Prof.  Dr. Yılmaz Günal'm cenazesi için Maltepe Ca-
miine gittiğinde Nihat Subaşı ile karşılaştı. Subaşı, Ay Adları adlı 
yazıdan söz ederek, haftalık  Yankı dergisi için Türk Dil Kurumu Ge-
nel Yazmanından bir demeç aldıklarını, yarın dergiyi Fakültedeki 
odasına yollayacağını söyledi. Yankı'nın  24-30 Mart 1980 günlü 469. 
sayısında çıkan yazı şuydu: 

"Ay Adlarını Biz Değiştirenleyiz" 

Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Cahit Külebi, Yankı'nın sorularını yanıtladı: 
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YANKI — Türk Dil Kurumu'nun ürettiği bir kısım yeni sözcüklerin zorlama 
sonucu üretildiği ve dili yozlaştırdığı söyleniyor. Ne dersiniz? 

Külebi — Bugün, özellikle teknolojide çok yeni deyimler çıkıyor. Bunların 
karşılığını, Fransızlar, Almanlar da buluyor; biz de Türkçe karşılıklarını buluyo-
ruz. Bunun yanında, birçok sözcüğün Türkçe karşılığını buluyoruz. Size bir ör-
nek vereyim: Eskiden geometri terimleri son derece anlamsızdı. Atatürk, bunları, 
uzay, üçgen, dörtgen, eşkenar, açı, çember gibi Türkçeleştirdi. Bunlar, bir mantı-
ğa dayanılarak bulundu. Fizik, kimya, felsefe  ile ilgili sözcükleri de buluyoruz. 
Bugüne kadarki çalışmalarımız sonucu, 48 cilt terim sözlüğü çıkarttık. Ayrıca, bir 
yasa dili terimleri sözlüğü, borçlar yasası sözlüğü hazırlattık. Bunların hepsi söz-
cük türetmedir. Ve hepsinin mantığı vardır. Türetmekten amaçlanan bu ise, bunu 
yapıyoruz. Yani, dışarda birtakım kişilerin (art niyetli veya masum) dediği gibi, 
uydurukça sözcükler çıkarmıyoruz. 

Y — Son olarak 8 aya yeni adlar buldunuz. Bunları nasıl tespit ettiniz? 
K — Prof.  Dr. Cemal Mıhçıoğlu'nun bir incelemesi Dergimizde yayınlandı. 

Söz konusu ay karşılıkları, bu incelemede yer aldı. Türk Dil Kurumu (TDK) ile 
tek ilgisi, bu incelemenin Dergimizde yayınlanmasıdır. Bir ajans da, bu isimleri 
TDK'nın bulduğu, ay adlarını değiştirdiğimiz şeklinde yazdı. Oysa, ay adları ka-
nunla değişebilir. Ay adlarını değiştirmeye bizim yetkimiz yoktur. Kimse işin ger-
çek yönüne bakmadan, araştırmadan TDK ayların adını değiştirdi deyip, aleyhi-
mizde kamuoyu yaratıyorlar? 

Y — Dilin öztürkçeleştirilmesine sizce neden karşı çıkılıyor? 
K • — Karşı çıkanları birkaç bölüme ayırma olanağı var. Bunlann kimileri, da-

ha önce kurumumuzun bünyesinde yer almış, ama aradıkları menfaatleri  bula-
mayıp ayrılmış, ya da hareketlerinden dolayı çıkarılmış kişilerdir. Bunlar, MC 
döneminde Ismarlama Ders Kitaplarını hazırladılar. Bunlar, çok azınlık bir züm-
redir ve sürekli bize saldırmaktadırlar* İkincisi, bunların etkisi altında kalanlar-
dır. Bunların da kimisi iyi niyetli saf  kişilerdir. Size bir örnek vereyim: Bir kişi, 
bana gönderdiği mektupta, "Siz, benim dedemin kullandığı 'program' kelimesini 
nasıl değiştirir, 'izlence' yaparsınız?" diyor. "Program" sözcüğü, Fransızcadan 
alınmıştır. Peki, bu kişinin dedesi Fransız mıydı ki buna karşı çıkıyor. 

Y — Yeni yönetim TRTye yeni bir dil sözlüğü tespit etti. Bunu nasıl karşı-
larsınız? 

K — TRT, mikrofon  ve ekranlarında Türkçe'nin daha iyi kullanılmasına ça-
lışsa, bu yolda girişimde bulunup düzenlemeler getirse diyeceğimiz yok. Güzel bir 
şeydir. Ama, bir kurumun yöneticisi kalkar da "Şu şu sözcükler yasaktır kulla-
namazsınız. Şunları kullanın" diye bir yasaklama çizelgesi getirirse, bunu, çağı-
mızın uygarlık anlayışı ile bağdaştıramıyorum. Kaldı ki, TRT'nin çıkardığı söz-
cükler çizelgesine baktım; büyük çelişkiler var. örneğin, yasak çizelgesine aldığı 
sözcüğü, yasaklama açıklamasında kendisi kullanmış. Ayrıca, yasakladığı sözcük-
ler, kullanılacak sözcükler çizelgesinde de var. 

Y — Peki neden böyle yapılmış? 
K — Sanırım birkaç kişi karışık bir zamanda bunu yapmışlar. Ve ne yaptık-

larını da bilmiyorlar. Dilimizin özleşmesi tarihsel bir olgudur. Bunu kimse önle-
yemez. 

Y — TRTnin dilde yasaklama çizelgesi getirmesinin amacı ne olabilir? 
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K — Siyasal bir amaçtır. Çok yanlış bir yola başvuruyorlar. TRT de, bazı si-
yasiler gibi eski dili kullanmayı kutsal görmeye başladı. TRT, bu kararı siyasi-
lerin etkisinde kalarak almıştır. Ancak, başarılı olacağına inanmıyorum. Çünkü, 
TRT çalışanlarının hemen hepsi, devrimci, ilerici, özleşmiş bir dilden yanadırlar. 
Ne kadar baskı altında kalırsa kalsınlar, özleşmiş dili kullanacaklardır. 

Y — Kültür Bakanı, Atatürk Dil Akademisi'ni kuracaklarını açıkladı. Sizce 
gerek var mıdır? 

K — Sayın Bakan, geçen günkü konuşmasında halkımızın % 99'unun bileme-
diği "haafir"  sözcüğünü kullandı. Çukur kazıcı demektir. Böyle bir kelimeyi kul-
lanan bakan, sanırım Osmanlı diliyle uğraşan bir akademinin kurulmasına çalış-
maktadır. Kurulacak akademinin görevi, dilimizi geriye götürecek, Atatürk dev-
rimlerine karşı, TDK'nm çalışmalarını baltalayıcı olursa, buna karşı çıkarız. Böyle 
bir akademiye de, hiç mi hiç gerek yoktur. Ama, bilimsel ve çağdaş bir işlev ve-
rilecekse, elbette yararlı olur. ' 

Y — Bir sözcüğü nasıl ürettiğinizi kısaca anlatabilir misiniz? 
K — Sözcükler, isim ve eylem köklerinden birtakım ekler getirilmek yoluyla 

türetilir. Bir sözcüğün, Anadolu'da nasıl kullanıldığı araştırılır. Bizim 13 cilt der-
leme sözlüğümüz vardır. Her sözcüğün ne anlama geldiği, nereden türediği, geniş 
bir biçimde araştırılır. Ayrıca, Divan-ü Lûgat-it Türk'e bakarız. Hepsinin daya-
nağı vardır. 

Y — Yeni sözcük bulma TDK'nın tekelinde midir? 
K — Hayır. Gelişmekte olan yaşam içinde sanatçılar da, bilim adamları da 

bulunmaktadır. Örneğin, "bilgisayar" sözcüğü bizim değildir. Üniversitede bulun-
muştur. Yine, "girdi," "çıktı" sözcükleri de üniversitenindir. Bunları, biz de uy-
gun gördüğümüz için sözlüğümüze almışızdır. 

Yankı'da çıkan yazıyı Akajans  haber konusu yapmış, bu haber, 
24 Mart 1980 günü, Ankara'da çıkan Bugün gazetesinde "Cahit Kü-
lebi: 'TDK'nun ay adlarını değiştirmeye yetkisi yok'" Başkent  gaze-
tesinde ise "Cahit Külebi: Ay adlarını değiştirmeye yetkimiz yok-
tur" başlığı altında yayımlamıştı. Yazı şöyleydi: 

Ankara — TDK Genel Yazmanı Cahit Külebi, "Ay adlan kanunla değişebilir. 
Ay adlarını değiştirmeye bizim yetkimiz yoktur" dedi... 

Külebi, haftalık  Yankı dergisinin, "Son olarak sekiz aya yeni adlar buldu-
nuz. Bunları nasıl tespit ettiniz?" şeklindeki sorusunu cevaplandırırken şunları 
söyledi: 

"Prof.  Dr. Cemal Mıhçıoğlu'nun bir incelemesi dergimizde yayımlandı. Söz ko-
nusu ay karşılıkları bu incelemede yer aldı. TDK ile tek ilgisi, bu incelemenin 
dergimizde yayımlanmasıdır. Bir ajans da, bu isimleri TDK'nun bulduğu, ay ad-
larını değiştirdiğimiz şeklinde yazdı. Oysa ay adlan kanunla değişebilir. Ay ad-
lannı değiştirmeye bizim'yetkimiz yoktur. Kimse işin gerçek yönüne bakmadan, 
araştırmadan, TDK ayların adlannı değiştirdi deyip, aleyhimize kamuoyu yaratı-
yorlar." 

TDK Genel Yazmanı Külebi, TRT yönetiminin hazırladığı sözlükle ilgili gö-
rüşlerini açıklarken de, bir yasaklama çizelgesi getirilmesinin çağın uygarlık an-
layışıyla bağdaştınlamayacağı görüşünü savundu. Külebi, şöyle devam etti: 



"Kaldı ki, TRT'nin çıkardığı sözcükler çizelgesine baktım, büyük çelişkiler 
var. Örneğin, yasak çizelgesine aldığı sözcüğü, yasaklama açıklamasında kendisi 
kullanmış, ayrıca yasakladığı sözcükler kullanılacak sözcükler çizelgesinde de 
var." 

Külebi, Kültür Bakanı Koraltan tarafından  kurulacağı açıklanan Atatürk Dil 
Akademisi'nin gereksiz olduğunu, TDK'nun çalışmalarını baltalayıcı olması ha-
linde Akademiye karşı çıkacaklarım sözlerine ekledi. 

Bu yazı, Tercüman'm.  yine o günkü sayısında, "TDK Genel Yaz-
manı : Ay adlarını değiştirmeye yetkimiz yok" başlığı altında, daha 
kısaltılmış olarak şöyle verilmişti : 

ANKARA (AKAJANS) — TDK Genel Yazmanı Cahit Külebi, "Ay adlan ka-
nunla değişebilir. Ay adlarını değiştirmeye bizim yetkimiz yoktur" dedi.. 

Külebi, haftalık  Yankı dergisinin, "Son olarak 8 aya yeni adlar buldunuz. Bun-
ları nasıl tespit ettiniz?" şeklindeki sorusunu cevaplandırırken, şunları söyledi: 

Prof.  Dr. Cemal Mıhçıoğlu'nun, bir incelemesi dergimizde yayımlandı. Söz ko-
nusu ay karışıklıkları bu incelemede yer aldı. TDK ile tek ilgisi, bu incelemenin 
dergimizde yayımlanmasıdır. Bir ajans da, bu isimleri TDK'nun bulduğu, ay ad-
larını değiştirdiğimiz şeklinde yazdı. Oysa ay adları kanunla değişebilir." 

Külebi, Kültür Bakanı Koraltan tarafından  kurulacağı açıklanan Atatürk Dil 
Akdemisi'nin gereksiz olduğunu, TDK'nun çalışmalarını baltalayıcı olması halin-
de akademiye karşı çıkacaklarım sözlerine ekledi. 

24 Mart 1980 günü bu konuyla ilgili olarak çıkan yazılar yalnız 
bunlar değildi. İstanbul'da yayımlanan Hergün  gazetesinde Vecdi 
Bürün, "Hafta  Başlarken" adlı köşesinde, "Oynak Merdiven" ara baş-
lığı altında şunları yazıyordu: 

Dil Kurumu geçenlerde 12 aydan sekizinin adlarını anlaştırarak karşılıkları-
nı buldu ve kullanılması için teklif  halinde yayınladı. 

Dostumuz değerli şâir Genel Yazman Külebi gücenmesin ama gülmemek için 
kendimizi tutarak bu incileri buraya alacağız: 

Şubat: Gücük Haziran: Bozaran 
Mart: Yelin Temmuz : Biçim 
Nisan: Açaray Ağustos : Derim 
Mayıs : Gülay Eylül: Verim 

Bu arada, Sayın Ecevit'in geçenlerde bir konuşmasında "eşel mobil" karşılığı 
olarak "oynak merdiven" deyimini kullandığı haber veriliyor. Artık bu "oynak 
merdiven" karşısında dilbilimciler akıllanm oynatırlar mı bilinemez. Ama, bildi-
ğimiz ay adları karşısında çok kimsenin güleceğini söyleyebiliriz. Bu arada, Dil 
Kurumu için büyük Atatürk'ün mirasından ayn olarak yeni bir gelir imkânı ak-
la geliyor: 

Hatırlarsanız, değerli tuluat sanatçısı Komik-i Şehir İsmail Dümbüllü Mec-
lis'e bir dilekçe vererek kendisine hizmet-i vataniye tertibinden aylık bağlanma-
sını istemişti. Değerli komiğimizin gerekçesi şuydu: Ben bu milleti yıllar boyu 
güldürdüm. Şimdi benim yüzümü güldürme sırası milletimde... 
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24 Mart 1980 günü Hey'de,  "Edip Akbayram 'bozaran'da Avrupa 
turnesine çıkacak" başlığı altında şu yazı yayımlandı: 

Edip Akbayram 1980 yılı planlamasını en ince ayrıntısına kadar saptayarak 
uygulamaya koydu. Ocak'ta ailesi ve otomobili ile ilgili işler yapan Akbayram, 
gucukta istanbul'da birkaç konser verdi... Yelin'de Milliyetin geleneksel yarış-
masında konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Açaray'da uzun zamandır üzerinde 
çalıştığı LP'sini tamamlayacak, gülay'da da piyasaya çıkartacak. Bozaran'da Av-
rupa turnesine çıkacak. Biçim'de, Sovyetler Birliği'nden gelen bir turne üzerinde 
son görüşmelerini yapacak. Derim'de dinlenmek için ailesiyle Antalya'ya gidecek. 
Verim'de bir Anadolu turnesine çıkacak. Ekim, kasım ve aralıkta ise günlerini 
1981 için hazırlayacağı LP ve 45'lik üzerinde Dostlar'la çalışmalar yaparak geçi-
recek. 

Buraya kadar yazdıklarımızdan sanırız bir şeyler çıkarttınız ama pek çoğunu-
zun özellikle 8 kelime üzerinde düşündüğünüzün farkındayız.  Sözü Edip Akbay-
ram'a bırakalım: "1980 yılı planlamasını yaptığım günlerde Türk Dil Kurumu, 12 
ayın 8'inin adlarının yerine yeni adlar önermişti. Söz konusu ayların adlarının 
yabancı kökenli olduğunu savunarak, önerdiği yeni adlar baştan garibime gitti 
ama birkaç kez yineleyince hoşuma gitti. Ben de kullandım." 

Bu kadar sözden sonra, 8 ayın eski ve yeni adlarını yazalım, bakarsınız size 
de gerekir: Şubat (gucuk), mart (yelin), nisan (açaray), mayıs (gülay), haziran 
(bozaran), temmuz (biçim), ağustos (derim), eylül (verim). 

Yazıda ayrıca bir resim, altında "Edip Akbayram" adı, onun da 
altında ayraç içinde (TDK'nın sözüne uydu) sözcükleri yer alıyordu. 

25 Mart 1980 günkü Yeni  Ulus'ta,  Cemil  Cahit  Güzelbey, "Deği-
şen Ay Adları" başlığı altında şunları yazıyordu : 

Türk Dil Kurumu'nun aydan aya çıkardığı Türk Dili dergisinin Mart 1980 
tarih ve 432. sayısında Cemal Mıhçıoğlu imzasıyla yukanki adı taşıyan bir yazı 
yayınlandı. Bunda başka dilden olan ay adlarımız yerine Türkçe olan yenileri öne-
rilmektedir. Türk Dil Kurumu daha önce Teşrinievvel, Teşrinisani, Kânunuevvel, 
Kânunusani olarak kullandığımız dört ayın adlarının sırayla Ekim, Kasım, Aralık, 
Ocak diye değiştirilmesini önermiş, bu adlar devletçe uygun görülerek 1945 yı-
lında kabul ve resmî gazetede yayınlanarak resmen değişmişti. Bugün Türk di-
line karşı olanlarca da kullanılmaktadır. 

Adlan değiştirilmesi önerilen aylarla karşılıklar şöyledir: 

Cemal Mıhçıoğlu değiştirilmesini istediği ayların hepsinin de çeşitli dillere 
ait yabancı kaynaklı sözcükler olduğunu sözcüğün kökeninden başlayarak açık-
lıyor. Ayrıca önerdiği karşılıkların yurdun kimi yerlerinde kullanıldığı gibi es-
ki yazılı yapıtlarda geçtiğini de örnekleriyle belirtiyor. 

Şubat: Gücük 
Mart: Yelin 
Nisan : Açaray 
Mayıs: Gülay 

Haziran: Bozaran 
Temmuz : Biçim 
Ağustos : Derim 
Eylül: Verim 
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Bu sözcükler bir dil araştırıcısının önerileridir. Devletçe onay görürse ilk. dört 
ay gibi bunlar da kullanma dilimizdeki yerlerini alır ve zamanla bütün Türk top-
lumuna mal olur. 

Bu sözcüklerden yerinde olanları ve hoşuma gidenleri her birinin adı olduğu 
ayın özelliğini belirtmesi bakımından Açaray, Bozaran, Biçim, Derim ve Verim'dir. 

Marta verilen Yelin adı bana Gaziantep'te Şubatın 27 sinden başlayarak 12-50 
gün süren bir zaman bölümü aklıma getirdi. Vurguladığım bu süre içinde yel 
çok hızlı eser. Yerdeki kâğıt, çöp ve benzeri hafif  nesneleri havaya uçurur. Bun-
dan ötürü (Sadıssuut) diye Arapça bir ad vermişlerdir. Marta DELİ niteliğinin 
yakıştırılması da yellerin kimi vakit çok hızlı eserek ortalığı birbirine katmasın-
dan olsa gerektir. Anadolu'da kullanıldığı anlaşılan Yelin adının bununla ilgisi 
olsa gerek. 

Folklor araştırması sırasında Gaziantep'te Arabi ve Rumi aylara başka adlar 
verildiğini saptamış, bunu İstanbul'da yayınlanan (Gaziantep'te Halk Takvimi ve 
Buna İlişkin Töreler) adlı yazımda açıklamıştım. Şimdi bu adlan aşağıya eli-
yorum : 

Mart: Azel Temmuz : Harman Kasım : Songüz 
Nisan: Ibril Ağustos : Ağustos Aralık : Karakış 
Mayıs: Mayıs Eylül: llkgüz Şubat: Yağar 
Haziran: Oruk Ekim: Ortagüz 
Araştırmalarımda Ocak'a hangi adm verilmiş olduğunu saptayamadım. 
Arabi ayların adları şöyleydi :* 
Muharrem : Aşırayı Ramazan : Oruçayı Rebiyülahır: Ortamevlit 
Zilhicce: Kurbanayı Şaban: Sonnamaz Rebiyülevvel: Ilkmevlit 
Zilkade: Boşay Recep: llknamaz Sefer:  Seferayı 
Şevval:, Bayramayı Cemaziyelevvel: Sonmevlit 

1 Nisan 1980 günkü Zafefde  Güven Söylemezoğlu,  "Eğitime Ba-
kış" adlı köşesinde şu yazıyı yayımladı: 

DİL PAZARI 

Gıda Pazarı olmaz ya! Giyecek Pazan olmaz ya! Şimdi yeni kurulan bir "Pa-
zar'dan bahsedeceğiz: 

Bu pazar'da frenkçesini,  Arapçasını, Farsçasını, Lâtincesini slâvcasından tu-
tun da Kuşçası'na kadar her çeşidini bulabilirsiniz. İsterseniz bu pazar'a bir uğ-
rayınız. Bir de, Kürtçe, Arnavutça, Rumca, îbranice silsilesi varki, acaba bu sil-
sileyi nasıl aşacağız? bu bizce merak konusudur. İthal malı esvap giymeyeceğiz, 
afedersiniz  (!) "giysi" giymeyeceğiz diye bir seferberlik  ilân ettik; lâkin, halâ, "it-
hal mah"na hayranlık duymadan da edemeyiz. 

* Anlaşılan yazının basılması sırasında bir karışıklık sonucu Arabi ay adla-
rında sıra değişikliği olmuş. Bu arada Cemaziyelahir (İlknamaz) atlanmış. Recep'e 
de "Ortanamaz" yerine "llknamaz" denmiş. Doğru sıranın şöyle olması gerekiyor: 
Muharrem, Sefer,  Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Re-
cep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, (Kaynak: Ö. A. Aksoy). 
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Haberiniz ola! Bundan böyle, "Tarih Atarken" ay'ın isminin yerine rakkamı-
nı yazınız. Meselâ: 30.3.1980 gibi; 30 Mart 1980 yazarsanız aldanırsınız; çünkü 
MART'm adı değiştirildi. "YELİN" oldu. 

Diğer adlar da şöyle: 

Ayrıca "Ocak" gibi EKİM, KASIM, ARALIK aylarının adlan da değiştirilmedi. 
Bari bunlara da birer, insanlara takdığımız gibi, "LÂKAP"lar taksaydık! Bizim 
TDK'nun boş durdukça ne yapacağı belli olmuyor. 

"Ya tutarsa!" doğru bir söz. Bizde "moda oldu" bu tekerleme. Evet, tutarsa. 
Parayla değil! Defilelerde  "elbise biçimleri" teşhir edilirken alıcıların kafalarında: 

"— Gücük Modası'na uygun." 
"— Acaray Modası'na uygun." 
"— Gülay Modası'na uygun."' 
"— Bozaran Modası'na uygun." 
"— Biçim Modası'na uygun," 
"— Dirim Modası'na uygun." 
"— Verim Modası'na uygun.'1 

diye "arzu'lu, "niyef'li  düşünceler belirecek. 
Size bazı cümlecikler yapayım, "yeni ay!" isimleriyle de kimin haklı olduğu-

na, siz karar veriniz: 
"Gülay, 30 Biçim 1980 tarihinde söyle ekin buğday biçimi için köye gidecek." 
"Gülay, Mayıs olduğuna göre; yukarıdaki cümleye karşılığını koyduğumuz-

da: "Mayıs, 30 Biçim 1980 tarihinde buğday Temmuz'u için köye gidecek." ol-
dumu?! 

Dikkat ediniz! Dil "yeni bir biçime" giriyor. Çekimli bir "fiil"in  ya da yük-
lem'in "İsim" olarak kullanılması, fiil'den  isim türetilmesi? 

"VER", "BİÇ", "DER" kökleri birer "Emir Kipi!" olduğu, bunların da "Mastar 
Hali": "VER-MEK" "BİÇMEK", "DEMEK"tir. 

Demek, "Ver"im, bir nevi Dil'de "Devrim" sonucu çıktı ortaya. - \ 
Güle güle "Gül-ay", hüzün gibi! 

Ankara'da çıkan Hisar  dergisinin 1 Nisan 1980 sayısında Yılmaz 
Aybar'va  şu yazısı çıktı: 

Son yıllarda gazeteler üzücü, tasalandırıcı ve hattâ bunaltıcı haberlerle do-
lu. Fakat arada bir değişik türde havaâdislere de rastlanmıyor değil. Bunlar ara-
sında, güldürücü ve eğlendirici oluşu açısından, Türk Dil Kurumu'nun yeni ke-
limeleriyle ilgili haberler özel bir yer tutuyor. 

Son olarak bazı ay isimlerinin adı geçen kurumca nasıl değiştirildiğini (Şu-
bat'm Gücük, Mart'm Yelin, Nisan'm Açaray, Mayıs'ın Gülay, Haziran'ın Bozaran,. 

OCAK değiştirilmedi; HAZİRAN, "BOZARAN" 
TEMMUZ, "BİÇİM" 

AĞUSTOS, "DERİM" 
EYLÜL. "VERİM"i alırken; 

ŞUBAT, "GÜCÜK" 
NİSAN, "AÇARAY" 
MAYIS, "GÜLAY" 

KAFALAR VE KELİMELER 
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Temmuz'un Biçim, Ağustos'un Derim, Eylül'ün Verim olduğunu okuduk gazete-
lerde ve gülüp eğlendik biraz. O arada aklımızdan şuna benzer sorular da geç-
ti : Halk, Şubat için "Deli Gücük delirir, yaprak ucu belirir" diyorsa da, Mart için 
"Yelin kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" diyor mu?" Sonra, güllerin açtığı 
ayın adı Gülay (Gül yabancı asıllı değil mi?) oluyor da, Yahya Kemal'in bir çii-
rindeki "Leylâklar açan Nisan" Açaray yerine neden Leylâkay olmuyor?. Ve, Ha-
ziran'a Bozaran denilecekse, Eylül'e niçin Sararan, Kızaran veya Dökülen denil-
mesin?.. 

"Arapça değil mi, uydur uydur söyle" diye bir söz vardı eskiden halk ara-
sında. Bu sözün nereden kaynaklandığı üzerinde durmaya değmez artık. Şimdi 
önemli olan, halk arasında dolaşmaya başlayan "Türkçe değil mi uydur uydur 
söyle" şeklindeki sözün Türk Dil Kurumu'nun tutumundan kaynaklandığıdır. 

Ocak 1980 tarihli Hisar'daki "Mümtaz Turhan'ı Anarken'' başlıklı yazısının 
bir yerinde sayın H. Rıdvan Çongur ne güzel söylüyordu: "Şimdi Garplılaşma ke-
limesini kullanmıyoruz. Bir ara yerini Batılılaşma aldı, sonra onu da bıraktık. 
Çağdaşlaşma demeye başladık. Kafalarımızı  değiştirmedik ama, öfkemizi  kelime-
lerden alıyoruz." 

Çağdaşlaşmış toplumlar bugün bulundukları çizgiye dillerini yabancı asıllı 
kelimelerden arındırarak gelmediler şüphesiz. Bizim ise adetâ dilimizdeki bütün 
yabancı kelimeleri değiştirmeden kesinlikle çağdaşlaşamayız gibi bir saplantımız 
var. Ama, aksilik bu ya, yabancıdır dediğimiz kelimelerin birçoğunu yine yaban-
cılanyla değiştirmekten kendimizi alamıyoruz. Mektep, Şeref,  Hayâl ve Emsal 
karşılığı Okul, Onur, İmge ve Kafçıtan  kelimeleri Fransız asıllı Ecole, Honneur, 
tmage ve Coefficient'den,  Hâkimiyet karşılığı Egemenlik ise Rum kökenli Hege-
monia'dan geliyor sözgelimi. Olsun. Biz buna da aldırış etmiyoruz hiç. Atalarımız 
"Tebdil-i mekânda ferahlık  vardır'' diyerek sık sık yer değiştirirlerdi; biz de 
besbelli "Sözcük yenilemekte iç açıcılık ve de ilericilik vardır" diye düşünerek 
kelime değiştiriyoruz bol bol, hattâ bu iş karşılığında para bile kazanıyoruz. 

Şaşılacak unutkanlıklar da oluyor bu arada. Bir tanesini hatırlatayım: Millet'e 
Ulus, Vekil'e Bakan diyenler Milletvekili'ne neden Ulusbakanı demiyorlar acaba? 
Bir türlü ilerleyip çağdaşlaşamayışımızm başlıca sebebi parlâmento seviyesindeki 
bu kelime değişikliğinin yapılmayışı olmasın sakın?! 

Sezar'm hakkını Sezar'a vermeli her şeye rağmen. Bu bakımdan yazımı önem-
li bir gerçeğe değinerek bitirmek istiyorum: Yapılmasa da hiçbir şey farketme-
yecek birtakım işleri yapan veya yaptırmaya çalışanlara "Lüzumsuz işler müdürü" 
der halkımız ötedenberi. Fakat biz yine de Türk Dil Kurumu'nun büsbütün lü-
zumsuz işlerle uğraştığını düşünmüyoruz. Bilhassa son yılların bunalımlı orta-
mında milleti biraz olsun güldürüp eğlendirdiği için şükran bile duyuyoruz ken-
disine. 

Türk Dil Kurumu, yeni sözcüklerin bir bölümüyle ilgili olarak 
öne sürülen, yukarıda anılanlara benzer savları karşılamak gereğini 
de duymuş, bir "kamusal ilişkiler" eylemi olarak, 1976 yılında, dilci 
Prof.  Dr. Doğan Aksan'm yazdığı "Tartışılan Sözcükler ve Özleştirme 
Sorunu" başlıklı küçük oylumlu bir yapıt yayımlamıştı. Orada, örne-
ğin, okul'un Fransızca ecole'den değil Türkçe okumak eyleminden 
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geldiği, imge'nin image'la, egemenliğin hegemonya'yla ilişkisi bulun-
mayan Türkçe sözcükler olduğu kanıtlarla ortaya konuyordu. Bu 
konuda gerçeğe aykırı olarak yazılıp söylenenler yalnız "dil devri-
mine karşı olma" ile açıklanabilir miydi? Kurum yapması gereken 
aydınlatma, duyurma işini gerektiği gibi yerine getirmiş miydi? 

Yazar, 4 Nisan 1980 günü, Kurumun Genel Yazmanından, İstan-
bul'dan, bir öğretim üyesinden gelen "ciddi bir iş mektubunda" Ni-
san yerine Açaray sözcüğünün kullanılmış olduğunu öğrendi. Demek 
ki, benimseme, inanma, inandırılma yasalardan da daha güçlü ola-
biliyordu. Genel Yazmana, "Kurum Derginin kapağında bu ay adla-
rını kullansa, yüzlerce, binlerce yurttaşın bu yola gideceğini" söy-
ledi. 5 Nisan 1980 günü, "başkaları benim önerdiğim ay adlarını kul-
lanırken benim kullanmamam doğru olmaz" diyerek Kamu Yöne-
timi'nin dördüncü baskısına yazdığı Sunuş'un son düzeltisinin altın-
daki Mart sözcüğünü Yelin yaparak hasılasını öyle verdi. 9 Nisan 
günü Eğitim Fakültesinin "yüksek lisans" izlencesinde okutmakta 
olduğu Yüksek Öğretim Sorunları dersinde bir öğrenci, kamusal iliş-
kiler konularında çalışmaları olup olmadığını sordu. Soruyu yanıt-
ladıktan sonra bu konuda bir Ömekolay yazmayı düşündüğünü söy-
leyerek Ay Adları olayından söz etti. Sınıfın  tek bayan öğrencisi, 
Düzce'de kız meslek lisesi öğretmeni olan bir arkadaşının kızı ol-
duğunu, o konuda basında çıkan haberleri okuduktan sonra adını 
Açaray koymayı düşündüğünü söyledi. "Koydu mu?" diye sorması 
üzerine "Kesin durumu öğrenip size bildirebilirim" karşılığını verdi. 

Yazar da, çocuklarına ad seçerken büyük bir duyarlık gösteren 
genç kuşaktan annelerin bu sözcüklerden yararlanabileceğini, bu 
arada kızlar için özellikle Yelin'i beğenebileceklerini düşünmüştü. Bu 
amaçla 6 Mart 1980 günü ile onu izleyen günlerde doğan çocukların 
adlarını Ankara Doğumevi ile Nüfus  Müdürlüğünden izleyip Türk 
Dili dergisine bu konuda bir yazı daha yazmayı tasarlamıştı. Yazı-
nın başlığını bile düşünmüştü: "Yelin Koyduk Kızımızın Adını." 

Milliyet'in  7 Nisan 1980 günkü sayısında, Burhan Felek'in bu baş-
lığı taşıyan köşesinde Türk Dil Kurumu Genel Yazmanının şu açık-
lama yazısı yayımlandı: 

Sayın Burhan Felek 
Çok Değerli Ustamız, 

20 mart 1980 günlü Milliyet'teki yazınızda ay adlarına değindiğinizi görünce, 
40 yılı aşkın bir süreden beri çalıştığınız bütün gazetelerdeki yanlarınızın sürek-
li okuyucusu olmamdan da cesaret alarak bu açıklamayı sunmak istedim : 



Türk Dil Kurumu, hiçbir ayın adını değiştirmeye kalkışmamıştır. Bugün böy-
le bir gereksinme duyulmadığı gibi, ay adlarının değiştirilmesinin yetkimiz dı-
şında ve yasa konusu olduğunu da bilmekteyiz. 

Olayın aslı şudur: Prof*  Dr. Cemal Mıhçıoğlu, Kurumumuzca eski Türk ki-
taplarından taranarak hazırlanan 8 ciltlik "Tarama Sözlüğü"müz ile Anadolu'da 
yapılan derlemeler sonunda düzenlenen 13 ciltlik "Derleme Sözlüğü"müz üzerin-
de bir inceleme yaparak Anadolu'da ay adı olarak kullanılan deyimleri saptamış 
ve bu inceleme yazısını Türk Dili dergisinin mart sayısında yayımlamıştı. Türk 
Haberler Ajansı bu yazıyı yanlış yorumlayarak Türk Dil Kurumu sanki ay adla-
rını değiştirmiş gibi bir haber yaptı. Bu haber dolayısıyla kamuoyunda da yan-
lış bir izlenim doğdu. 

Kurumumuzun böyle bir girişimi yoktur. 1945'te değiştirilen dört ayın adı ise 
devletin çıkardığı yasa ile değiştirilmiştir. 

Çok saygı duyduğum Sayın Felek'in, bu yanlışlık dolayısıyla, bir ortak dostu-
muzun yanında yer almasını gönlüm benimsemiyor. Ay isimleri konusunu sütu-
nunuzda açıklarsanız doğru haber verilmediği anlaşılan kamuoyundaki yanlış iz-
lenim de sayenizde düzelmiş olur. 

En derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim. 

Cahit Külebi 
Genel Yazman 

Ay Adları'yla ilgili tepkilerin tümü bunlar değildi. Konu birçok 
yerde konuşulmuş, üzerinde çok söz söylenmişti. Bu arada söz ko-
nusu sekiz ayın adının değiştirilmesi için —benimsenmeyeceğim bi-
le bile— yasa önerisi vermeyi düşünen milletvekilleri bile olmuştu. 

Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin  Erbakan,  24 Ni-
san 1980 Perşembe akşamı televizyonda yayımlanan basın toplantı-
sında konuya şöyle değiniyordu : 

... Çocuklarımıza âhiret nedir, helâl nedir, haram nedir, bunu öğretmeden ne 
komünizmin önü alınabilir, ne de anarşinin önü alınabilir. Diğerleri dolaylı yol-
dan ifade  ediyor diyorsunuz, dolaylı yoldan ifade  etmek mühim değil, hakikî ma-
neviyatçılığa dönmek lâzım. Meselâ, Adalet Partisi, maneviyat lâzımdır, kardeşim 
biz de maneviyatçıyız der ama, hakikî maneviyatla tatbikatında bir alâkası yok-
tur. Şöyle ki, Adalet Partisi, maarifi  millîleştirin dediğimiz zaman, Şubat ayının 
adını Gücüğe, Temmuz aymın adım Kızaran'a çevirince, ben maarifi  millileşti-
riyorum zannediyor. Hakiki maneviyat, ahirete imandadır, helâlle haramı ayır-
maktadır. Onun için, evlâtlarımızı yeniden maneviyata döndürmek için, bütün 
mekteplere Kur'an dersi koymaya mecburuz... 

4 Mayıs 1980 akşamı, beş yıllık bir aradan sonra yeniden TV'de 
yayma giren "Hangisi Doğru?" eğlence yarışmasında Olcay Poyraz, 
aşırı arı Türkçe kullanan bir kişiyi canlandırırken "Yelin" sözcüğü-
nü (yanlış olarak) Mayıs anlamında kullandı. 
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17. UZAKTAN GELEN YANKI 

"Ay adları" tartışması yabancıların da ilgisini çekmişti. New 
York Times gazetesinden Bayan Marvine  Howe,  6 Mart 1980 günü 
Genel Yazman Cahit Külebi ile bir görüşme yaptı. Ay adları konu-
suyla başlayan görüşmede dil sorunuyla ilgili çeşitli konular üze-
rinde duruldu. Dilmaç aracılığıyla yapılan bu görüşmeden sonra, 
New  York  Times'da,  uzunca bir yazı yayımlandı. Türkiye'deki dil tar-
tışmalarının dıştan nasıl algılandığım göstermesi bakımından da il-
ginç olan bu yazının Türkçe çevirisi ile Ingilizcesi aşağıdadır: 

TÜRKLER DAHA DİLİN BİÇİMİNİ TARTIŞIYOR 

An Türkçenin Geri Getirilmesi 
Yabancı Sözcükleri Korumaktan 

Yana Olanların Direnmesiyle 
Karşılaşıyor 

Marvine Howe bildiriyor 

Ankara, Türkiye, 11 Mayıs — Atatürk'ün toplumsal-siyasal devrimini başlat-
tığı 1923'ten beri aralıklı olarak süregelen Türk dilinin özleştirilmesi konusundaki 
tartışma yeniden alevlendi. 

Tartışma, 1300-1918 arasında hüküm süren Osmanlı İmparatorluğundan önce 
konuşulan sözde Arı Türkçenin savunucuları ile onların Osmanlı döneminde baş-
ta Arapçayla Farsça olmak üzere yabancı kaynaklardan sözcükler alarak oluşan 
halk dili Türkçeyi korumak isteyen tutucu eleştiricileri arasındadır. 

Şimdiki tartışmada, dil tutucuları, Atatürk'ün kurulmasına yardımcı olduğu 
Türk Dil Kurumunu, sözcükler uydurmakla, geçmişin mirasını yıkmakla, dışar-
daki Türkçe konuşan topluluklarla olan bağlan tehlikeye düşürmekle suçluyor-
lar. 

Hükümet yanlısı tutucu Tercüman gazetesi, dört aydır her gün, yabancı dil-
lerden alınan sözcükleri atarak dili "özleştirme" girişimlerini kötüleyen yazılar 
yayımlayarak bir kampanya yürütmektedir. 

Radyo ile TVde Yasaklanan Sözcükler 

Bu arada devlet radyo-televizyon kurumu TRT'nin Genel Müdürü Doğan Ka-
saroğlu, öztürkçeyi geliştirmek için türetilen yeni sözcüklerin "geniş yığınlarca 
benimsenmiş olmadıkça kullanılmamasını" isteyen bir genelge çıkardı. Kasaroğ-
lu. Dil Kurumuna dolaylı bir biçimde saldırarak, "Türkçenin özleşmesi için çalışan 
kurumların, yazarların ve düşünürlerin önerdikleri sözcüklerin kullanılması TRT'-
nin anlaşılır olma ilkesiyle bağdaşmaz" dedi. 

Son günlerde yaptığı bir görüşmede bunu yanıtlayan Kurumun Genel Yazma-
nı Cahit Külebi, "Amacımız anadilimizi, onun bütün bilim, kültür, teknoloji alan-
larındaki anlatım gücünü geliştirmektir" dedi. Bir ozan olan Külebi, kurum üye-
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lerinin sözcük uydurmadıklarını, yeni anlamlara uyarlanabilecek sözcükler bul-
mak için eski metinleri taradıklarını vurguladı. 

TRT, radyo ile televizyonda kullanılacak sözcüklerle kullanılmayacakların bir 
dizelgesini yapınca tartışma yoğunlaştı, öztürkçe ya da An Türkçe olarak nite-
lendirilen dili kullanmasıyla tanınmış bir ozan olan program müdürü Özdemir 
İnce, basının sol kanat aydmlarınca öztürkçe sözcükleri yasaklamakla suçlanınca, 
geçen hafta  suçlamayı şiddetle reddederek görevinden ayrıldı. 

Başından beri, karşıt yanlar siyasal görüşler bakımından birbirinden ayrılmış-
lardı. Öztürkçe akımı kök dile bir dönüş olmakla birlikte, solcular bunu Osman-
lı yöneticilerinin benimsedikleri yabancı etkisinin izlerine karşı girişilmiş bir çağ-
cıllaşma savaşımı olarak desteklemektedirler. Arap abecesinin yerini Latin abecesi-
nin almasıyla birlikte giden dilde özleşme akımı, uzun süre, Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyet Halk Partisiyle bağlantılı görülmüştür. 

Kültürel Yoksullaşmaya Yol Açıldığı Savı 

öte yandan, tutucular, özleşme akımına kültürel bir yoksullaşma anlamı ta-
şıdığı gerekçesiyle karşı çıkarak Osmanlıların dili olan Osmanlıcayı korumaya 
çalıştılar. Tutucu bir küme olan Başbakan Süleyman Demirel'in Adalet Partisi, öz-
türkçeye karşı yürütülen kampanyanın arkasında görünüyor. 

Külebi'ye göre, Osmanlı yükselişinin başlarında, halkın Türkçe konuşmasına 
karşılık, seçkinler Türkçe dilbilgisi kuralları içinde bir yabancı diller karışımı olan 
Osmanlıcayı konuşurlardı. Sonra, yöneticilerin dili giderek öyle bir üstünlük ka-
zandı ki bu yüzyıla girilirken Türkçenin sözlüğündeki sözcüklerin nerdeyse üçte 
ikisi Arapça, Farsça, Fransızca ya da İtalyancaydı. 

Atatürk'ün kişisel olarak sağladığı paralarla 1932 yılında kurulan Türk Dil 
Kurumu, Osmanlıca sözcükleri geniş ölçüde atmış, böylece Türkçeyi yeniden di-
riltip çağcıllaştırmıştı. Kurumun en büyük övüncü, yazarların öztürkçeyi yaygın 
olarak benimsemiş bulunmalarıdır. 

öztürkçe Pek Çok Yayın Yapıldı 

Kurum öztürkçe üzerine 600 kitap, bir özleştirme elkitabı, terim sözlükleri, dil-
bilgisi kitapları, sözlükler yayımlamıştı. Yazım kılavuzunun yakında çıkacak 10. 
baskısı 500.000 nüsha olacaktı. 

Külebi, "İlk geliştirilenlerden biri olan geometri terim sözlüğünü Atatürk'ün. 
kendisi oluşturmuştu. Bugün onun sözcükleri, ortaya atanın kimliği bilinmeksi-
zin yaygın olarak kullanılmaktadır" dedi. 

İstanbul Üniversitesinde bir dekandan, Arapçalarınm yerini alacak Türkçe-
matematik terimleri bulması için bir takım oluşturması istenmişti. Bir metalbilim. 
terimleri sözlüğü çıkaran Kurum bir genel teknoloji terimleri sözlüğü oluşturmak-
taydı. 

Külebi, Kurumun bağnaz ulusçulardan oluştuğu yolundaki sözlere karşılık ola-
rak, "Biz yabancı etkileri tümüyle gidermek yanlısı değiliz" diyordu. "Merhaba," 
"sabah" gibi Arapça sözcüklerin dilden atılamıyacak ölçüde yerleşmiş bulundu-
ğunu söylüyordu. Ayrıca, bilim adamlarının sodyum klorid, televizyon gibi söz-
cüklere karşılık bulamadıklarını belirtirken, sülfür  için bir Türkçe karşılık bul-
duklarını kıvançla ekliyordu. 

« 
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Futbol Yine Futbol 
Kurumun sözcüklerinden bir bölümü kamuca benimsenmemiş, "ayaktopu" 

"futbol"un  yerini alamamıştı. Yine de, değişiklik hızlı, kapsayıcı olmuştu. 1960la-
nn başlarında Birleşik Amerika'da üniversite öğrenimi yapan bir hukuk öğren-
cisi, dört yıl sonra yurda döndüğünde öztürkçe hukuk kitaplarını anlayamamıştı. 
On yıl önce, bu değişikliklerin doruğunda olduğu sıralarda anababalarla çocuklar, 
aralarında iletişimin kurmakta güçlük çekmişlerdi. 

Şimdi ise, aydınların, dili değiştirme çabası üzerinde yeniden düşünmekte 
olduklarını gösteren belirtiler vardır. Solcu aydınlar arasındaki Batı karşıtı tu-
tumların yanı sıra, Türklerle Arap, İranlı komşuları arasında buradaki uzmanla-
ra göre Osmanlı mirasının daha olumlu bir yeniden değerlendirmesine yol aça-
bilecek bir barışıklık ortaya çıkmıştır. 

TURKS STILL DEBATE SHAPE OF LANGUAGE 
Restoration of Püre Turkish Meets 

Resistance From Proponents 
of Keeping Alien VVords 

By MARVINE HOWE 
Special to The New York Times 

ANKARA, Turkey, May 11 — A new 
controversy has flared  över purification 
of  the Turkish language, a dispute that 
has been raging off  and on since Kemal 
Atatürk launched his social and politi-
cal revolution in 1923. 

The dispute is between those who 
advocate the so-called Püre Turkish spo-
ken before  the Ottoman Empire, vvhich 
endured from  1300 to 1918, and their con-
eervative critics, who want to preserve 
the popular Turkish that gradually de-
veloped under the Ottomans, adopting 
words from  foreign  sources, principally 
Arabic and persian. 

in the current dispute the conserva-
tive critics have accused the Turkish 
Language Association, which Atatürk 
helped found,  of  inventing words, de-
stroying the legacy of  the past and inv 
periling links with Turkish-speaking 
communities abroad. 

The pro-Government conservative 
newspaper Tercüman has carried on a 
campaign for  four  months, with daily 
articles denouncing moves to "purify" 
the language by erasing the foreign 
accretions. 

VVords Barred From Radio-TV 
At the same time the Director Gen-

eral of  the state radio and television 
system, Doğan Kasaroglu, issued a rul-
ing that new words — that is, terms 
supplied to augment Püre Turkish — 
should not be used "unless they are 
accepted by the masses." in an indirect 
attack on the language association, Mr. 
Kasaroglu said, "Using words proposed 
by institutions, authors and thinkers 
who work for  the purification  of  Turk-
ish does not comply with the Turkish 
radio-television's principle of  being un-
derstandable." 

Responding, Cahit Kulebi, general 
secretary of  the association, commented 
in a recent interview: "Our aim is to 
develop our native Turkish languag» 
and its capacity of  expression in ali 
fields  — sciences, culture, technology." 
Mr. Kulebi, a poet, stressed that the 
members did not invent words but 
searched ancient texts to find  terms 
adaptable to new meanings. 

The controversy was intensified. 
when the radio-television system listed 
words to be used and to be avoided. The 
program director, Ozdemir ince, a poet 
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known for  his use of  Ozturkçe, or Püre 
Turkish, was denounced by the left-
wing intellectual press-for  barring Püre 
Turkish words. Mr. ince, who hotly de-
nied the accusation, resigned last 
toeek. 

From the outset the adversaries have 
been divided along political lines. Though 
the Püre Turkish movement is a re-
turn to the ancient language, leftists 
suppört it as a modernizing struggle 
against the effects  of  the Ottoman rul-
er's admission of  foreign  influences.  The 
Püre Turkish movement, which has also 
involved the substitution of  a modified 
Roman alphabet for  Arabic script, has 
long been linked with the Republican 
People's Party, founded  by Atatürk. 

Cultural Impoverishment Seen 
Conservatives, on the other hand, 

have tried to retain Osmanlica, the lan-
guage of  the Ottomans, resisting Püre 
Turkish on the ground that it represents 
cultural ımpoverishment. Prime Minis-
ter Süleyman Demirel's Justice Party, a 
conservative group, seems to be behind 
the campaign against Püre Turkish. 

in the first  part of  the Ottoman 
ascendancy, according to Mr. Kulebi, the 
elite spoke Osmanlica, a hodgepodge of 
foreign  languages with a background of 
Turkish grammar, while the common 
people spoke Turkish. Then the lan-
guage of  the rulers slowly became pre-
dominant, so that by the turn of  the cen-
tury almost two-thirds of  the words 
in the Turkish dictionary were Arabic, 
Persian, French or Italian. 

The language association, set up in 
1932 with personal funds  from  Atatürk, 
has virtually done away with the Otto-
man accretions, resurrecting and mo-
dernizing the original Turkish language. 
The group's proudest achievement is the 
broad acceptance of  Ozturkçe by writ-
ers. 

Many Books in Püre Turkish 
The association has published 600 

books in Püre Turkish, a handbook on 

purification,  phrase books, grammars 
and dictionaries. The lOth edition of  a 
spelling book will appear 6oon in an 
edition of  500,000 copies. 

"Atatürk himself  prepared one of 
the first  phrase books on geometry, and 
now his words are general usage al-
though the public doesn't know the iden-
tity of  the author," Mr. Kulebi said. 

A dean at istanbul University has 
been asked to form  a group to find 
Turkish mathematical phrases to replace 
the Arabic. The association has issued 
a phrase book on metallurgy and is 
preparing one on general technology. 

"We are not for  the complete liqui-
dation of  foreign  influences,"  Mr. Kule-
bi insisted in response to allegations 
that the asociation was made up of  fa-
natic nationalists. He noted out that 
such Arabic words such as "merhaba" 
("vvelcome") and "sabah" ("morning") 
were too established to eliminate. He 
also acknowledged that scholars were 
unable to find  Turkish equivalents for 
such terms as sodium chlöride and tel-
evision but added proudly that they had 
found  a Turkish word for  sulfur. 

Football Is Stili Futbol 
Some of  the association's words have 

not been accepted by the public - "akay-
topü," meaning "soccer," has not dis-
placed "futbol."  Nonetheless, change has 
been swift  and sweeping. A law student 
who went to college in the United States 
in the early 1960's found  when he re-
turned four  years later that he could 
not understand the new Püre Turkish 
lawbooks. At the peak of  the changes, a 
decade ago, parents and children had 
difficulty  communicating. 

Now there are signs that intellec-
tuals are rethinking the effort  to change 
the language. Along with anti-Western 
attitudes among leftist  intellectuals 
there has been reconciliation between 
Turks and their Arab and Iranian neigh-
bors, that, according to experts here, 
could lead to a more favorable  reap-
praisal of  the Ottoman legacy. 
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Türk dil devriminin, özleşme akımının inceliklerini, çok değişik 
koşulların biçimlendirdiği bir evrende yaşayan Amerikalıların ek-
siksiz olarak kavraması kolay, değildi. Örneğin, Atatürk ulusçuluğun-
dan kaynaklanan bu akımı, Atatürkçü düşüncede yeri olmayan Do-
ğu ya da Batı karşıtı duygulara bağlamak yanlıştı. Bugün bile, kan-
lı, saldırgan Hitler ulusçuluğunun acı anılarının etkisinden kurtula-
mamış olan Amerikalı için "ulusçuluk," "milliyetçilik" sözcükleri bi-
le ürkütücü bir anlam taşır, onun yerine "yurtseverlik" (patriotism) 
sözcüğünü kullanmayı yeğlerdi. Bugün ülkemizde kendilerini "me-
deniyetçi" olarak nitelendiren birtakım kimseler, yönetim yerine ad-
ministrasyon, örgüt yerine organizasyon, işlev yerine fonksiyon  der-
ken bu "medeniyetçiliğin", gereğini yerine getirdiklerini sanmakta 
olabilirlerdi. Oysa onların ağzından bu sözleri duyan bir yabancı 
"oh ne iyi, bunlar da bizden" demez, üyesi oldukları ulusa karşı, 
"bunların kendilerine özgü bir dilleri bile yok" diye düşünerek de-
rin bir küçümseme duyardı. 

18. AYAKTOPUNUN SERÜVENİ 

İngilizce "foot"  (ayak) sözcüğü ile "ball" (top) sözcüklerinden 
oluşan bir oyunun adına Türkçe "ayaktopu" denmemesi bir bakıma 
utanç verici değil miydi? Türk Dil Kurumu'nun 1974 yılında çıkan 
bir sözlüğünde yer alan bu sözcük için, birçok spor yazarları gaze-
telerdeki köşelerinde alayla karışık kızgınlıklarını dile getirmekten 
çekinmemişlerdi. Oysa Türk Dil Kurumu'nun bir uydurmacası ola-
rak nitelenen bu sözcük, onun kuruluşundan yıllarca önce, Osmanlı 
döneminde, Cem'î Halit'in sahib-i imtiyazı olduğu, yazarları arasın-
da Burhaneddin Efendinin  (Sayın Burhan Felek'in) de bulunduğu 
İdman  adlı dergide kullanılmıştı. Derginin 3 Kânunuevvel 329 (1913) 
günlü 13. sayısının 193. "sahife"sinde  "Ayaktopu" başlığı altında bir 
yazı çıkmış, bu imzasız tanıtma yazıları 22 Şubat 330 (1914) günlü 
22. sayıya dek sürmüştü. Yazı dizisinde "futbolcu"  için de "ayaktop-
çu" sözcüğü kullanılmıştı. Bu arada derginin 24. sayısında "Ayakto-
pu Müsabakaları" başlığı altında karşılaşmaların sonuçları üzerin-
de bilgi verilmekteydi. Derginin daha önceki sayılarında "futbol" 
sözcüğü kullanılmıştı. İttihatçılar "Progre" (Fr. Progres=Terakki; 
Türkçe "İleri" denemez miydi?) futbol  kulübünü 1913 yılında kur-
muş, 1914'te devletin resmî düşüngüsü Turancılık olup "Yeni Turan, 
güzel ülke/ Söyle sana yol nerde?/ Altı yüz yıl biz aradık/ Sorduk 
seni her yerde" şarkısının buruk bir özlem duygusu içinde söylen-
diği o dönemde adını Altınordu'ya dönüştürerek başkanlığına Talât 
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Paşayı getirmişlerdi. Bu arada "futbol"  da "ayaktopu olmuştu. Bu 
değişiklikte, İttihat ve Terakki Fırkasının önemli kişilerinden, "Mer-
kez-i Umumi" üyesi, "dilde millîleşme" yanlısı, yazdığı bir dörtlüğü 
dil tutucularının bugün bile özleştirmeye karşı çıkarken bayrak ola-
rak kullanmak istedikleri Ziya Gökalp'm etkisi olabilir miydi? Bu so-
runun yanıtını, Türk basınının saygıdeğer büyüğü, "yazarlar başes-
kisi," bu arada en eski spor yazarı Sayın Burhan Felek belki vere-
bilecektir.* 

19. YAZDAN GÜZE 

Ay adları konusundaki yorumlar yaz aylarında da sürdü. Örne-
ğin, Satı  Erişen, aylık İlgaz  dergisinin Ağustos 1980 sayısında çıkan 
bir yazısında şöyle diyordu : 

... Çok yakın bir örnek yaşadık, daha da yaşıyoruz. Coşkulu ve yürekli bir 
dil devrimcimiz bilim adamı —Prof.  Dr. Cemal Mıhçıoğlu—, Türkçe olmayan ay 
adlarına pek güzel karşılıklar buldu. Bunlar, Türk Dili'nin Mart 1980 sayısında 
yayımlandı. Kıyametler koptu. Sağcı basın hop oturdu hop kalktı. Dil Devrimi'n-
den yana kimi aydınlarımızdan da karşı çıkanlar oldu. Biz, sorumlular bile ben 
ettim sen etme havasına girdik. Bu satırların yazarı şu kanıdadır ki, Mıhçıoğlu 
çok yerinde bir iş yapmıştır. Yakın bir gelecekte, önerdiği ay adları bütün toplum-
ca kullanılır olacaktır, zamanla yasalara geçecektir. Bugün karşı çıkanlar bile, di-
rimleri elverirse, bir gün yelin'in, açaray'ın eski karşılığının ne olduğunu birbir-
lerine soracaklardır. Ataç'm sözcüklerinden kaçı tutmadı ki. Türkçe'den yana olan 
bütün aydınlar, yadırgamayı bir yana bırakarak, şu güzelim ay adlarını, önce 
özel betiklerinden başlayarak, kullanmalıdırlar, ayak direyerek kullanmalıdırlar. Ta 
ki, öteki bütün sözcükler gibi onlar da herkesçe benimsensin, sevilsin. 

Busrün yurdumuzun verimli toprakları üzerinde yürecikleri öz Türkçe sevgi-
siyle, kafaları  öz Türkçe bilinciyle dopdolu nice. Mıhçıoğullan yetişmiştir ar-
tık. Biz değilsek bile, onlar ve onların öğrencileri, yüzde yüz bir Türkçe ile konu-
şacaklardır, yazacaklardır, karaağızlılar ne derse desin, karagiller ne ederse etsin. 
Gidiş, o gidiştir. İş ki, yeni sözcüklerimizi, yadırgamadan; ilgilerimizle, sevgileri-
mizle yaşatmaya çalışalım. 

12 Eylül 1980 günü Ordu'nun yönetime elkoymasmdan sonra da 
basında Kurum'a karşı yöneltilen saldırılar sürdürüldü. Yeni duru-
mun getirdiği olağanüstü koşullarda Kurum'un varlığına son veril-
mesi amacına iyiden iyiye yöneldiği görülen bu tür yayınlardan 
önemli sayılabilecek birkaçına değinmekte yarar vardır. 

* öğrendiğimize göre, Fenerbahçeli, Galatasaraylı ayaktopçular savaşa gider-
ken, Talât Paşanın koruyuculuğunda İstanbul'da kalan Altınordu takımı 3-4 yıl 
samniyon olmuş, 1918'de Talât Paşa hükümeti çekilip kendisi Almanya'ya sığının-
ca Altınordu kulübü de çalışmalarına ara vermişti 
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20. ÖDÜL ALAN YAPITLAR 

Burada üzerinde durulması gereken yayınlardan biri, Nazlı  Ilı-
cak'm  1 Ekim 1980 günkü Tercüman'da  çıkan aşağıdaki yazısıdır. 
Bu yazıyı, en önemsiz yazım yanlışlarına bile dokunmadan olduğu 
gibi veriyoruz: 

YAŞAYAN TÜRKÇE VE DİL KURUMU 

Türk Dil Kurumu, geçenlerde, edebiyat (Onlara göre yazın) ve bilim dalında 
başarı gösterenlere armağan verdi. Orgeneral Evren, Kurumu ve armağan kaza-
nanları kutlarken şöyle bir tavsiyede bulundu: "Kuşaklar arasında kopukluk ya-
ratılmasın, birleştirici olunsun." 

Türk dili konusunda Başbakan Bülent Ulusu'nun ve Milli Eğitim Bakanı'nın 
da çeşitli beyanları mevcut. Her ikisi de, herkesin anlayabileceği yaşayan Türkçe'-
nin kullanılmasını istiyorlar... 

Türk Dil Kurumu "Yaşayan Türkçe"ye düşmandır. Bu Kurum faaliyetini  sür-
dürdükçe, tavsiyeler, ricalar hiçbir mânâ ifade  etmeyecek, hem nesiller arasında, 
Jıem de mazimizle kopukluk meydana gelecektir. 

Dil Kurumu, Türkçe'ye en büyük kötülüğü yapmıştır. Bu iddiamızı, son gün-
lerde "ödül" verdiği iki kitaptan bazı örneklerle ispatlamaya çalışacağız; 

Enis Batur'un "Şiir ve İdeoloji" adlı kitabından seçmeler: "Yorumlama ne yön-
de gelişirse gelişsin, çarkı devinime geçiren edimin asal bir kaynağı da gözdür. 
Bir görü bir tanık- olma durumu çalıştırır sapkınlık dürtüsünü. Boğa güreşi de, 
Çin işkencesi gibi kişilerin seyrettikleri, bir başka düzlemde sapkılarını doyuma 
getirmeye çabaladıkları bir oyundur gerçekte. Pislek bilgisi için de aynı yorumu 
öne süreceğiz. Sıçma edimi üzerinde Freud'un savları artık klasikleştiğine göre, 
bu kendi üzerine dönük cinselliğin iki yanına da geçebiliriz... " 

Bir tek satırını atlamadan naklettiğimiz bölümde, Enis Batur acaba ne demek 
istemiş, bir anlayan çıkar mı? 

Rastgele seçtiğimiz misallere devam ediyoruz: "Butor, 1960'a dek yazdıklanyla, 
çevresini kuşatan varlıklarla birebir ilişki içindedir. O eskil nesneleri tek tek eli-
ne alıp söylencelerini yoklar, yeni yürüyen bir çocuk gibi..." 

"... Öyleyse bir bütünlüğü, dilde yaşıyacak ve gelgit kuracak bir saltığı, dilde 
yetkin bir dünya tasarısını gerçekleştirecek saltığı aramalıdır şiir." 

Kitapta, hep Tûrkçemizin yapısına ters düşen devrik cümleler kullanılmış, hal-
kın anlamadığı kelimeler seçilmiş. Herkes, okunmak için yazar. Eğer, anlaşılma-
dığı için okunmayacak bir kitap kaleme almışsanız, bunda mutlaka bir art niyet 
vardır. Kimsenin anlamadığı bozuk bir Türkçeyi, "ödül"e lâyık görmüşseniz, kötü 
maksada iştirak halindesiniz demektir. Hele, bu bozuk Türkçenin, baş müşterisi-
nin Bizim Radyo olduğunu hatırlayınca, mesele biraz daha berraklık kazanıyor. 
Son günlerde Bizim Radyo, 12 Eylül Harekâtından bahsederken "Askersel devirge" 
tabirini kullanıyor- Kelime, Dil Kurumu'nun son icadıdır, hemen "Bizim Radyo" 
sahip çıkmıştır. Tıpkı "olanak"ı, "olasılik"ı, savaşim"ı, "utku"yu benimsediği gibi. 

Dil Kurumu'nun "ödüllendirdiği" diğer bir kitaptan örnekler: (Zen Budizm) 
"Zen, yaşamın birincil ilkesi olan istençden büyür, gelişir. Çok parlak bir zekâ 
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Zen'in gizlerini bulup çıkarmakta başarısız olabilir.. Ama tartışmasız istenç insa-
nın ta kendisi, Zen, doğrudan istence sesleniyor." 

"Bu olaylar satori açılımı olana dek insanın nece zihinsel süreçlerden geçti-
ğini açıklar." 

"Hepimizin çileye düşkün bir kaçınık olmamız gerekmez ama, acaba hepimiz-
de, bu görgül, göreceli dünyanın ötesinde insanın yazgısını zihninin gözüyle sey-
redebileceği bir yere ulaşmak özlemi yok mu?" 

"Soyut kavramlar bizi yeniden gidimli, çıkarıma düşüncenin çıkmalarına sü-
rükleyebilir." 

"Bu önermeleri öncül olarak kullanıp, aklavurma gücünüzden yararlanarak 
mantık ve doğru düşünme kurallarına göre, yargılara varıp, birtakım çıkarımlara 
ulaşıyoruz, aynı öncüllerden yola çıkıp da benzer sonuçlara varmamak olanağı 
olmadığında kuşku yok." 

Ne güzel Türkçe, Yarabbi!.. Eserin tercümanı* ilhan Güngören, Türk Dil Ku-
rumunun "ödülü"ne lâyık görülmüş.. Bu kitap, kime hitap ediyor. Konu felsefi  ol-
duğu için, aydın'a diyelim. Siz Sayın Evren, Sayın Ulusu, Sayın Konsey üyeleri, 
sizler bu memleketin münevveri değil misiniz? Zen Budizm adlı eseri okursanız, 
hiç bir şey anlamazsınız. Biz de anlamayız. Almancasını, Fransızcasını, Ingilizce-
sini anlarız da, anadilimizde yazılanı maalesef  anlamayız. 

Türk Dil Kurumu'nun teşvikiyle, işte Türkçe bu hale gelmiştir. Her iktidar, 
öğrenciye kendi Türkçesini öğretme sevdasına kapılmıştır. Yapma dile mükâfat 
verilmiş, yaşayan Türkçe caydırılmıştır. Dil Kurumu, milyonlarca lirayı bu uğur-
da harcamaktadır. Görünüşte üyeler ücret almamakta, ama herbirine kitap yazdı-
rılarak, araştırma yaptırılarak büyük meblağlar ödenmektedir. Bu şekilde, piyasayı 
soysuz kitaplar kaplamaktadır. Soysuz diyoruz, çünkü kullanılan kelimelerin aslı 
esası, doğru dürüst bir kökü, kuralı yoktur, işte bu kelimeler biraraya gelince, 
aşağıdaki şaheseri (!) doğuruyor. 

"Sıçma edimi üzerinde Freud'un savları artık klâsikleştiğine göre... " 
Ve Orgeneral Evren, bunca işi arasında tetkike fırsat  bulamadığı için "ödül" 

kazanan o eserin sahibine —teessüfleri  yerine— tebriklerini yolluyordu. 
* * » 

* Sayın gazete yazan, "çevirmen" demek istiyor olmalı. Türkçede yazılı çeviri 
yapanlara "çevirmen," sözlü çeviri yapanlara ise "dilmaç" denir. "Çevirmen-dilmaç" 
ikilisini "uydurukça" sayacağı kesin olan yazar, görülüyor ki, Osmanlıca "müter-
cim-tercüman1' ikilisinin anlamını da iyi bilmiyor. Biraz ilerde "anadilimizden." 
daha iyi anlaşıldığını söyleyeceği Frenk dillerinden örnek vermek gerekirse, Alman-
ca "Übersetzer-Dolmetscher," Fransızca "traducteur-interprete," İngilizce "transla-
tor-interpreter" sözcüklerini birbirini karıştırıyor.. Yazar anadiline daha saygılı olup 
Türkçe sözcükler kullansaydı, sanırız, bir başyazara yakışmayan böyle bir yanıl-
gıya düşmezdi. Bu arada Almanca "Dolmetscher'1 sözcüğünün Türkçe "dilmaç"tan 
bozma olduğunu da belirtelim. Afyonkarahisarlı  Mustafa  Ahteri'nin 1545 yılında 
düzenlediği Ahteri-i Kebir adlı Arapça-Türkçe sözlükte "et-terceman" sözcüğünün 
karşılığı "... bir sözü bir lûgattan nakledip ahar lûgatta tâbir edici, dilmeç" ola-
rak verilir. Yerel ağızlarda "dilmanç, diltar" gibi çeşitlemeleri de bulunan "dil-
maç" sözcüğü, Türk Dil Kurumu'nun yaptığı derlemelere göre, en azından, De-
nizli, İzmir, Tokat, Trabzon, Kars, Erzurum, Van, Bingöl, Sivas, Niğde, Konya, 
îstanbul yörelerinde de kullanılmaktadır. 
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Yahya Kemal'in ağzındaki ana sütü olarak tarif  ettiği güzel Türkçe, sen bunca 
darbeye lâyık değilsin! Maziden istikbale ve nesilden nesile uzanan yaşayan Türk-
çemizi, yıkıcılara, bozgunculara, milliyetsizlere, devrimbazlara karşı titizlikle ko-
rumak, Türk milletinin atasına vicdan borcudur, 

Bu yazı üzerinde birkaç yönden titizlikle durulması gerekmekte-
dir. Önce şu tümcelerin anlamı açıklığa kavuşturulmalıdır: "Herkes, 
okunmak için yazar. Eğer, anlaşılmadığı için okunmayacak bir ki-
tap kaleme almışsanız, bunda mutlaka bir art niyet vardır. Kimse-
nin anlamadığı bozuk bir Türkçeyi, 'ödüZ'e lâyık görmüşseniz, kötü 
maksada iştirak halindesiniz demektir. Hele, bu bozuk Türkçenin, baş 
müşterisinin, Türkiye'yi yıkmak isteyen Bizim Radyo  olduğunu ha-
tırlayınca, mesele biraz daha berraklık kazanıyor." Herkesin okun-
mak için yazdığı doğrudur. Onu izleyen tümcedeki "anlaşılmadığı 
için okunmayacak bir kitap kaleme, almışsanız, bunda mutlaka bir 
art niyet vardır" sözünün anlamı nedir? Kötü niyetlerle, sakıncalı 
bir düşünceyi yayıp aşılamak gibi kötü bir niyetle kitap yazılabilir. 
Ancak, "anlaşılmadığı için okunmayacak" bir kitabı kim yazar, kim 
para harcayıp basar, anlaşılmayan bir kitap kimi, nasıl etkiler? Bu 
"kötü maksat" ne olabilir? Kurum'un Yönetim Kurulu'nun görevlen-
dirdiği bir Seçiciler Kurulu böyle anlaşılmaz bir yapıta ödül vermek-
le bu "kötü maksafla  nasıl iştirak halinde bulunabilir? Bundan na-
sıl bir kazanç sağlamayı bekleyebilir? Sonra, sözü edilen Bizim Rad-
yo o sözcükleri kimse ne dediğimizi anlamasın diye mi kullanmak-
tadır? 

Bu örnekolayın yazarı, "Bizim Radyo"hun dinleyicisi olmadığı 
için "askersel devirge" sözünün hangi bağlam içinde kullanıldığını 
bilmemektedir. Ancak bu sözün "Dil Kurumu'nun son icadı olduğu," 
"hemen Bizim Radyo'nun sahip çıktığı" kuşkusuz doğru değildir. 
"Asker" sözcüğüne Kurum'ca Atatürk döneminde, 1935 yılında kar-
şılık önerilmiştir. Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu'nda Arapça 
"ceyş" sözcüğünün karşılığı olarak "asker, sü" sözcükleri, Arapça 
"asker"in karşılığı olarak "asker," "askeri"nin karşılığı olarak "süel, 
askerce, "Millî Müdafaa  Vekâleti" karşılığı olarak "Sü. Bakanlığı," 
"Millî Müdafaa  Vekili" karşılığı olarak "Sü Bakanı" kullanılmıştır. 
"Subaşı" (subaşı) sözcüğünün dilimizde yüzlerce yıllık geçmişi var-
dır. Arapça kökenli "zabifin  karşılığı olan "subay" (sü+bay) söz-
cüğü bu kökten türetilmiştir. Sözcük, "Süalp, Subaşı, Subay, Süel, 
Süelkan, Süer, Süerdem, Sükan" gibi soyadlanna da girmiştir. Dü-
zenledikleri belgelerin altına görev sanlarını "Süel Yargıç" olarak 
yazan "askeri hâkim'ler bugün de vardır. Bu örnekolayın yazarı, dil 
özleştirme denemeleri sırasında "asker" yerine —onunla ses benzer-
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ligi de bulunan— "süer" sözcüğünü kullanmış, bu karşılık başkaîa-
rmca da beğenilmişti. Kurumla bir ilgisi olmayan "devirge" sözcü-
ğü de ilk kez duyulmaktadır. "Askersel devirge" sözü, Türk Dil Ku-
rumu'nu kutsal bilinen ulusal değerlerin karşısında göstermek için 
"ulusal düttürü" saygısızlığını ortaya atan "kötü niyetli," "art niyet-
li" "ulus" "düşman'larının yeni bir "marifeti"  gibi görünmektedir. 

Yukarıdaki yazıda ödül alan iki yapıttan aktarılan alıntıların, 
yazarın dediği gibi, gerçekten "rastgele seçilmiş" olup olmadığını 
okuyucuların denetleyip doğrulaması daha yerinde olur. 

Alıntılarda geçen "öncül" sözcüğünün eski dildeki karşılığı "mu-
kaddem" (çoğulu "mukaddemat"), İngilizcesi "premise," Fransızcası 
"premisse"dir. Öncül, "bir tasımda yargıya ulaştıran iki (büyük ile 
küçük) önerme" anlamına gelir. Yakın bir geçmişte anlam genişle-
mesi yoluyla genel dile de geçmiş bulunan bu sözcük, daha çok top-
lumsal bilimlerle uğraşan bilim adamlarınca, birçok yerlerde "çıkış 
noktası," "dayanak" anlamında kullanılmaktadır. Sözcük, değil ga-
zete okuyucuları, birçok, aydınlarca, bu arada yazarın adlarını ana-
rak seslendiği sayın komutanlarca da anlaşılmayabilir. Bırakınız 
yurt savunmasında uzman olan komutanları, üniversite öğretim üye-
leriyle yardımcıları arasından yüzlercesi, belki binlercesi büyük bir 
olasılıkla bu sözcüğün anlamını bilmezler. Yazıdaki kısa alıntılardan 
bile bu duruma daha başka örnekler verilebilir. Örneğin "birincil" 
yerine "iptidaî" ya da "primer" (primaire, primary), "soyut" yerine 
"mücerret" ya da "abstre" (abstrait, abstract), "gidimli" yerine "bah-
si, istidlali" ya da "diskürsif"  (discursif,  discursive), "çıkarım" ye-
rine "istidlal" ya da "enferans"  (inference)  sözcüklerini kullansay-
dınız, bundan kaç okuyucu, dahası, Osmanlıcayı, Fransızcayı, İngi-
lizceyi çok iyi bilen kaç aydın açık bir anlam çıkarabilirdi? Bu tür 
yapıtları anlayabilmek için o alanda köklü bir eğitim görmüş olma-
nın yanı sıra Türkçe'yi —Arapça, Farsça, Frenkçe kırması, altı ka-
val üstü şeşhane bir dili değil gerçek Türkçe'yi— de öğrenmek ge-
rekir. 

Sayın yazar o kaba sözcüğü kullanmakla çok kötü bir iş yap-
mıştır. Sözcüğün ertemli (müeddep) dilde kullanılması gereken kar-
şılığı "dışkılamak"tır. Bilimde "ayıp" olmaz. Kurumun, bir üniversi-
te öğretim üyesince yazılmış bulunan Ruhbilim Terimleri Sözlüğü'n-, 
de (Arapça "ruh" yerine Türkçe "tin" sözcüğü kullanılarak "tinbi-
lim" denmesi daha tutarlı olurdu), Freud tinbilimiyle ilgili kavram-
lar arasında "dışkıl aşama" (anal stage), "dışkıl kişilik (makat şah-
siyeti, anal character or personality), "dışkıl kösnüllük" (makat şeh-

64 



vaniyeti, anal eroticism) gibi kavramlarla açıklamalarına yer veril-
miş, bu arada "dışkıl üçlü" (anal triod) kavramı, "çocukluğun ilk 
yıllarında dışkılama eğitiminin uygunsuzluğu nedeniyle geliştiği ile-
ri sürülen üç karakter özelliği (inatçılık, cimrilik, aşırı düzenlilik)" 
biçiminde açıklanmıştır. 

Kurumun verdiği dil ödülleri konusu üzerinde daha ayrıntılı ola-
rak durmadan önce, yazıda yer alan "Yapma dile mükâfat  verilmiş, 
yaşayan Türkçe caydırılmıştır. Dil Kurumu, milyonlarca lirayı bu 
uğurda harcamaktadır. Görünüşte üyeler ücret almamakta, ama her-
birine kitap yazdırılarak, araştırma yaptırılarak büyük meblağlar 
ödenmektedir" sözlerine de eğilmek gerekir. Önce, bütün üyelere 
kitap yazdırılmamakta, araştırma yaptırılmamaktadır. Bu yolla öde-
mede bulunulan üyelerin oram, büyük bir olasılıkla, onda biri bile 
bulmaz. Daha önceden kalanlarla birlikte, yazarın üyesi olduğu Ba-
tı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Yarkurulu'nun çalışma ürün-
lerini de içine alan Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Dene-
mesi II başlıklı yapıt Yarkurul'un bir üyesince, bir ödeme yapılma-
dan, yayım aşamasına getirilmiş, yapıtın kapsadığı açıklamalı gir-
dilerin % 37'sini, uzunluk olarak yapıtın % 42'sini kaleme alan bu 
yazara da ödemede bulunulması söz konusu bile olmamıştı. Bu ör-
nekolaym yazıldığı sırada Kurumun yazarlara ödediği para, 200 söz-
cükten oluşan "saymaca sayfa"  başına 150 TL., terim sözlükleri ya-
zanlara yapılan ödemeyse girdi başına 25 TL. idi. Girdilerdeki kav-
ram açıklamaları, kimi kez yukarıda anılan örnekte olduğu gibi bir 
tümceden oluşmakta, kimi kez çok daha uzun olabilmekte, kural ola-
rak söz konusu kavramın —varsa— eski dildeki, Fransızca, İngiliz-
ce, Almanca'daki karşılıklarının da konmasını gerektirmektedir. Bu 
duruma göre, bin kavramlık bir terim sözlüğü oluşturan bir yazara 
toplam olarak 25.000 TL. ödenmektedir. Bu konulardaki gerçeklere 
tümüyle ters düşen söylentiler, belki de geçim sıkıntısının ne oldu-
ğunu bilmeyen birçok kimselerin Türk toplumundaki korkunç "aydın 
sömürüsü"nün boyutlarını algılayıp anlamakta güçlük çekmelerin-
den ileri gelmektedir. 

21. TÜRK DİL KURUMU ÖDÜLLERİ 

Bu örnekolaym yazarı, Türk Dil Kurumu'nun Bilim Yapıtları Dil 
Ödülü Seçiciler Kurullarında birçok kez görev almış, bu arada öbür 
kollarda verilen ödüllerle ilgili gerçeklere de ışık tutabilecek ilginç 
deneyler edinmiştir. 
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Seçiciler Kurulu, Yönetim Kurulu'nun üçü kendi içinden, ikisi 
dışardaki kurum üyeleri arasından olmak üzere seçtiği beş kişiden 
oluşmakta, ayrıca yedek üyeler de seçilmektedir. Ödül, bir önceki yıl 
içinde ilk baskısı yayımlanmış yapıtlardan yazarların başvurusu üze-
rine aday gösterilenlerden değer görülenlere verilmektedir. Bilim dil 
ödülü, biri toplumsal bilimler, öbürü doğa bilimleri alanından olmak 
üzere iki yapıta verilebilmektedir. Ödüle aday yapıtlar, yedekler de 
içinde olmak üzere tüm üyelerce incelenip Kurum'a kapalı zarf  için-
de yazılı görüş bildirilmekte, 26 Eylül Dil Bayramı öncesinde kurul 
olarak bir araya gelen üyeler yazanaklarını açıp öbür üyelere oku-
duktan sonra durumu görüşerek ödül verilecek adayı belirlemekte, 
kimi kez de ödüle değer bir yapıt bulunmadığı sonucuna varmakta-
dırlar. Ödül kazananlar Dil Bayramında açıklanıp ödülleri dağıtıl-
maktadır. 

Yazar, Kurumun ödül yönetmeliğinin bu konudaki belirsizliğini, 
yetersizliğini başından beri görmüş, düzenlediği ayrıntılı yazanak-
larda ödüle aday yapıtlara ilişkin görüşlerini bildirmeden önce şu 
görüşlere yer vermiştir: 

TDK Yazın ve Bilim Yapıtları Ödül Yönetmeliği'nin 7. maddesinde "ödül veri-
lecek yapıtlarda dil değeri ve Türk Dil Kurumu ilkelerine bağlılık yanında ... bi-
lim yapıtlarında bilim değeri aranacağı" öngörülmüş olmakla birlikte, değerlen-
dirmede göz önünde bulundurularak öğeler konusunda yeterince açıklık yoktur. 

Kurum tüzüğünün Türk Dil Kurumu'nun amacını "dilimizin özleşmesini ve 
bütün bilim, teknik ve sanat kavramlarını karşılayacak yolda gelişmesini devrim-
ci bir anlayışla ve bilim metotlarına uygun olarak sağlamaya çalışmak" olarak 
belirleyen 4. maddesinin de ışığı altında, ödül verilecek bir yapıtın taşıması ge-
reken niteliklerle değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken ilkeler, 
kanımca, şunlar olmalıdır: 

1. Ödül alacak bir bilim yapıtında dilimizdeki özleşme akımı yakından izlen-
miş, gerek genel dildeki sözcüklerin gerek bilimsözlerinin Türkçeleri kullanılmış, 
Türkçeleri bulunan sözcüklerin Batı ya da Doğu kökenli karşılıklarının kullanıl-
masından titizlikle kaçınılmış olmalıdır. 

2. Yazar, bilimsözlerinin dilimizde var olan karşılıklarını eksiksiz olarak kul-
lanmakla kalmamalı, yabancı kökenli bilimsözlerine uygun Türkçe karşılıklar bul-
mak, en azından bu konuda önerilerde bulunmak için de çaba göstermiş olma-
lıdır. Bugün dilimizdeki yabancı sözcüklerin çoğu bu türden sözcükler olduğu 
için, Kurum, böyle bir koşul aramakla Bilim Yapıtları ödülü'nü bilim dilinin öz-
leşmesinde etkili bir özendirme aracı olarak kullanabilmek olanağına da kavuş-
muş olacaktır. 

3. Ödül alacak yapıtta, anlatım, yazım, noktalama yanlışlıklan bulunmamalı, 
dilin kullanılmasında belirli bir yetkinlik düzeyine ulaşılmış olmalıdır. 

4. TDK'nun bir ödül yarışmasında, adı Bilim Yapıtları ödülü de olsa, yapıtın 
dilinin daha büyük bir ağırlık taşıyacağı açık olmakla birlikte, yapıtın yöntem, 
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biçim, kapsam, bulguların değeri gibi bakımlardan belirli bir düzeyin altında bu-
lunmaması, "bilimsellik" niteliğine gölge düşürecek eksikliklerle özürlü olmaması 
gerekir. 

Yazar, yukarıdaki önerilerini açıkladığı 1977 yılı bilim ödülüne 
aday yapıtlara ilişkin yazanağının "Sonuç" bölümünde de şunları 
yazıyordu : 

"Yazın ve Bilim Yapıtları Ödül Yönetmeliği"nin 6. maddesinde "her üyenin 
her yapıt için 100 sayı üzerinden değerlendirme yapacağı," "toplam sayılardan en 
yüksek sayıyı alan yapıtın ödülü kazanmış sayılacağı," "toplam sayıların yansın-
dan bir artığını alamayan yapıta ödül verilmeyeceği" öngörülmektedir. Kanımca 
aşırı ölçüde "mekanik" olan böyle bir değerlendirme yöntemi bu ödül yarışması-
na uygun düşmemektedir. Üstelik, maddenin metninden 100 üzerinden 51 alan 
bir yapıta da ödül verilebileceği anlamı çıkmaktadır. Oysa yüz üzerinden 50, 60, 
hatta 70 alan bir yapıt ne iyi ne de kötüdür.. Dolayısıyla böyle bir yapıta ödül 
verilmesi söz konusu olmamalı, ödül alacak yapıtın "iyi"nin de üstünde, "çok iyi" 
olması koşulu aranmalıdır. Kanımca bu değerlendirme yöntemi de bu yıl uygu-
lanmamalı, gelecek Kurultay'a bu konuda da yeni önerilerle gidilmelidir. 

Yazar, bu düşüncelerini, daha başka önerileriyle birlikte, 16. Ku-
rultay öncesinde Türk Dili dergisinin Temmuz 1978 sayısında yayım-
lanan bir yazısında da dile getirmiş, ancak 11 Temmuz 1978 günü 
Kurultayda görüşülmesi gereken konu, üyelerden Doç. Dr. Bedret-
tin Cömert'in o gün bir saldın sonucu öldürülmesi üzerine gerektiği 
gibi ele alınamamıştı. Daha önce Seçiciler Kurulu toplantısında da 
içtenlikle benimsenip gereği yapılmak üzere Genel Yazmanlığa ya-
zılı olarak iletilen bu görüşler bugüne değin uygulama alanına ko-
namamış, yönetmelikte yapılan tek değişiklik, ödülün adının "Bilim 
Dil Ödülü"ne dönüştürülmesi olmuştur. 

Ödül alacak yapıtları hep bu ölçülere vurarak değerlendiren ya-
zar düzenlediği yazanaklarda —yönetmeliğin açık buyruğuna kar-
şın— sayısal bir değerlendirmeye gitmeksizin ödüle değer en iyi ya-
pıtı ortaya koymaya çalışmış, Seçiciler Kurullarınca ödüle değer gö-
rülen yapıtlara, ikisi yedek üye olarak görev yaptığı yıllarda, biri 
daha sonra olmak üzere üç kez karşı çıkmıştı. Birincisinde söz ko-
nusu yapıt, yukarıda sıralanan değerlendirme ölçülerinden özellikle 
birincisine uygun düşmüyor, anlatımının güzel, yer yer çok güzel, 
akıcı olmasına karşın, nerdeyse kırk yıldan beri yaygın olarak kul-
lanılan Türkçe karşılıkları bulunan çok sayıda yabancı sözcüğe yer 
verilmiş bulunuyordu. Akıcı bir biçimde kaleme alınmış olan ikin-
ci yapıt, kolay okunan, açık bir metin olmakla birlikte, bir yandan 
gösterilen dil çabasının bir özellik taşımaması, öte yandan derleme-
ler dışında yazarın kendi elinden çıkan bölümün yapıtın tümü için-
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de oldukça kısıtlı bir yer tutması dolayısıyla yazarca ödüle değer gö-
rülmemişti. Üçüncü yapıtta ise yazarın Türk Dil Kurumu'nun ilke-
lerini benimsediğini açıkça gösteren % 89,5'luk bir özleşme oranına 
ulaşarak öbür adayların tümünü geride bırakmasına, kolay okunup 
anlaşılmasına karşın, biçem açısından gereken titizlik gösterilme-
miş, küçümsenemiyecek sayıda anlatım bozukluğuna yer verilmiş, 
yeni Türkçe sözcüklerin kullanılmasında oldukça şaşırtıcı yanlışlık-
lar yapılmıştı. Yapıt kötü olmamakla birlikte, Kurum'un araması ge-
reken yetkinlik düzeyinin altındaydı. Bozuk tümcelerden birçoğunu 
gözler önüne seren yazar, bunların basına yansıması durumunda 
Kurumun da, Seçiciler Kurulu üyelerinin de güç durumda kalabile-
ceklerini söyleyerek direnmiş, ancak sonunda azınlıkta kalmıştı. 

Ödüle aday gösterilen dilbilimle ilgili yapıtlar yazarı çarpıcı bir 
biçimde etkilemişti. Dil yönünden bu yapıtlarda pek eksiklik bula-
maz, ancak keskin bir çeviri kokusuyla karışık bir yadırgatıcılıkları 
olan bu tür yapıtları okurken yer yer büyük bir anlama güçlüğü çe-
kerdi. Yazar, incelediği ödüle aday yapıtlar içinde gerçekten iyisiy-
le pek seyrek karşılaşmış, ara ara "Türkiye'de iyi yazar kalmamış" 
"diye düşünmekten kendini alamamıştı. Üniversitede doçentlik tezle-
rini okurken de buna benzer kaygılar duymuştu. 

Yukarıda sözü edilen ilkelerin benimsenerek yönetmelik madde-
sine dönüştürülmesi, Seçiciler Kurullarının, Kurum'un kamunun gö-
zünde sanıldığından daha yüksek olan saygınlığına da daha uygun 
düşecek titiz bir değerlendirme yapmalarını sağlayabilirdi. 

Kuruma yöneltilen suçlamalardan biri de ödüllerin belirli eğilim-
lerdeki kişilere ya da tanıdıklara verildiği yolundadır. Seçiciler Ku-
rullarının önüne "sınıfsal"  yaklaşımı benimsemiş, Marksçı görüşü 
açıkça savunan yapıtlar sürekli olarak gelmiş, ancak bilimsellikten 
genellikle uzak olan bu yapıtlar içinden birini bile savunan bir tek 
seçiciler kurulu üyesi çıkmamıştır. Yazar, tanıdıkların kayrılması gi-
bi bir durumla karşılaşmamış, bu konuda kaygı duymamış, kimi kez 
bunun tersi durumlara tanık olmuştur. 

22. UYDURMA DİLLE SAVAŞANLAR 

12 Eylül 1980 sonrasında çıkan bir başka yazı da Burhan Felek'in 
Milliyet  gazetesinin 3 Ekim 1980 günkü sayısında yayımlanan aşağı-
daki yazısıydı: 
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BÎR HÜRMET BORCU.. 

Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de "fevkalâde  hal" vasfında  bir askerî idare 
vardır. Zaten her askerî idare, bir fevkalâde  halin fiilen  ifadesidir. 

Türkiye'de askerî idare, II. Meşrutiyet'ten beri ortalama 10-12 yılda bir işba-
şına gelmektedir. Bundan evvel de 1960'da 27 Mayıs askerî darbesi, 1971'de de 
12 Mart Muhtırası bunlardandır. Fakat hiçbiri, ordunun idareye karışmaması lâ-
zım geldiğini, iki gün evvel Harp Okulu gençlerine konuşurken pek muhterem* 
Devlet Başkanı Kenan Evren Paşa hazretleri kadar açıkça söylememiş, hatta 27 
Mayısçıların bazıları artık idareyi sivillere bırakmamak hevesini açıklayacak ka-
dar idareyi benimsemişlerdi. Muhterem Devlet Başkanı Kenan Evren ise, bu ida-
renin yapılacak birtakım (anarşi ve ekonomik zorluklarla mücadele gibi) fiilî  ve 
anayasa tadili, seçim ve partiler kanunlarıyla bazı adlî kanunlardaki tadilâtı yap-
tıktan sonra ordunun kendi işine döneceğini ve bunu en kısa zamanda yapmaya 
azimli olduklarım söylemiştir. Bu, Paşa'nın samimi kanaati eseri olduğu, irticalen, 
söylenmiş olmasından da anlaşılıyordu. 

Ben şahsen çok askeri idare görmüş ve bu idarelerle gazeteci ve Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı olarak temas etmiş bir yaşlı yazar ve gün görmüş ihtiyar sıfa-
tıyla, benim Kenan Paşaya hayır dua etmekten başka elimden bir şey gelmediği 
gibi, onun bana lütfedip  gönderirse bir selâm göndermekten başka yapacağımız, 
yoktur. 

öteden beri bizim tarafsız  tutumumuzu ve yazılanmızdaki açık kalpliliği haz-
medemeyen sağlı-sollu bir zümre vardır. Onlar beni şimdi yağcılıkla itham ede-
ceklerdir. Biz bu taşlama ve haşlamalara alışık olduğumuz için aldırmayız. Elve-
rir ki, memleket selâmete ve bu çilekeş halk selâmete çıksın. 

Türkçenin asaleti bozulmasın ve temeli sarsılmasın diye mücadele ederiz. Dil 
Kurumu ile bu yüzden aramız açıktır. Ben, Dil Kurumu azalan dahil, herkesin 
anladığı bir dil kullanınm ve Türkçeyi iyi bilirim. Yani, hem iyi konuşur, yazar, 
hem de çok kelime bilirim. O kadar ki, benim bildiğim kelimeleri, Dil Kurumu'nun, 
bilgiç üyeleri bilmezler. Çünkü onlar, benim özbeöz İstanbullu olan merhum anam-
dan öğrendiğim dili işitmemişlerdir. Halbuki, dil anadan öğrenilir ve onun için. 
her milletin diline "anadili" denilir. 

Birkaç gün evvel muhterem Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam Paşa mı, yok-
sa Başbakan Paşa mı, hülâsa yetkili bir zat, Türkçe'nin ifrat  ve tefrite  kaçmadan, 
yani ne ağdalı Osmanlıca, ne kmlcıklı kurumcaya kaçmadan ıslahını istedi. Ben 
de bu temenniye can ve gönülden katılırım. Ama. hâlâ birtakım sanatkârlar ve> 
konuşucular radyolanmız ve televizyonumuzda gerçekten birçoklarımızın anla-
yamayacağı bir nev'i "esperanto" konuşuyorlar. Bundan birkaç gece evvel de rad-
yoda bir çevirici, yani tercüme yapan profesörle  radyo konuşucusu görüştüler.. 
Profesör  öyle lâflar  etti ki, bütün gayretime rağmen kendisinden istifade  edeme-
dim. 

Ben ise, eski bir mütercim, yani çevirici olarak bu zatın tercüme hakkındaki 
söyleyeceği ilmî (bilimsel) kaide ve metodlan öğrenmek istiyordum. Özellikle bir 
türlü anlayamadığım bir (kuramsal) kelimesi dillerde döndü durdu. 

Sonradan kendi kendime bu bilmeceyi çözmeye çalıştım. "Kuram" kelimesinin 
aslı herhalde "kurmak" fiili  olacak. Bir şey kurmak, bir kaide tesis etmek demeye 
geleceğini tahmin ettim. "Sal" da bildiğimiz gibi eskiden "î" ile ifade  ettiğimiz 
"nisbet" eki idi. Türkçe'de yalnız "kumsal" kelimesinde kullanılmış olan bu "sal" 



ekini biz parasal, evrensel, ruhsal gibi öyle yerlerde kullanıyoruz ki, bu "sal"lar-
dan sallanmamak kabil değil. 

Sözü şuraya getireceğim. Hükümet ve Milli Güvenlik Konseyi ne derse desin, 
dil hususundaki imalâtçılar bildiklerini okuyorlar- O kadar ki, dilin ifrat  ve tef-
rite düşmeden ve kuşaklar arasındaki anlaşmayı koparmadan ıslahını isteyen söz-
lerin akisleri daha kulaklarımızda iken ben bu konuşmayı teessürle dinledim ve 
çocuklarımıza acıdım. 

Görüyorsunuz, Türkçe'yi öyle hırpaladılar ki, çocuklar babalarını, babalar ço-
cuklarını anlayamıyorlar. Biz şimdi 10 yaş fazla  ağabeylerin, küçük kardeşlerini 
anlayamamalarından korkuyoruz. 

Sabah  gazetesindeki "Teşhis" başlıklı köşesinde 4 Ekim 1980 gü-
nü aşağıdaki yazıyı yayımlayan Zeki  Önal, Burhan Felek'in bir gün 
önceki yazısını ele alıyordu: 

DİL ŞUURU 

Sayın Burhan Felek'in dil mevzuundaki yazısını okuyorum... 
Dil Kurumu'na ve uydurukçaya muhalefet  ediyor. Güzel. 
Ama bu işi, çok iddialı cümlelerine rağmen, pek beceremiyor. Tezatlara dü-

şüyor; haklı görüşleri zayıf  bir mesnede oturtmak suretiyle, aslında karşı tarafın 
durumunu sağlamlaştırıyor. 

Bir kere, Sayın Felek, "biz de kusur kalmayalım" kabilinden, sık sık "öztürk-
çe!" kelime kullanır. Şöyle bir serpiştirir onları... Bir eski yazarımızın 'zorunlu 
mecburiyet" demesi gibi; tasarrufuna  alamadan, benimseyemeden, öğrenemeden 
kullanır. 

"KuramsaTı bilmiyormuş sayın Felek. Milliyet'te yazıp kuramsal'ı bilmemek 
olur mu?! Bu kelimeye; meselâ Mümtaz Soysal, meselâ Çetin Altan, binlerce de-
fa  yazılarında yer vermişlerdir. Sayın Felek kendi gazetesine hiç göz gezdirmi-
yor mu?! 

"Kuram", nazariye=theory (theorie) karşılığı olarak uydurulmuştur. "Ku-
ramsal", nazari=theoretical (theorique) demek... Faraziye'ye (hipotez) de, "var-
sayım" diyorlar. "Farazi" için biraz zora düşmüşler. "Varsayımsal"ın gülünçlüğü-
ne nedense katlanamamışlar!... 

Neyse... Mesele şudur: Bilgisiz ve vukufsuz  alâkalarla dil mevzuuna eğilmek; 
iyi niyetli de olsanız, menfi  neticeler doğurur. "Kanıf'ı,  "sözcük"ü, ve bir sürü 
zırvayı hoş göreceksin; "evrensel"e karşı çıkacaksın. Bağlandığınız ölçüleri ve esas-
ları söyler misiniz (Yok ki söyleyebilsin.) 

Şu cümleye bakın: 
"Ben .bir yaşlı yazar ve ihtiyar sıfatıyla,  benim Kenan 

Paşa'ya hayır dua etmekten başka elimden bir şey gelmediği gibi, onun bana 
lütfedip  gönderirse bir selâm göndermekten başka yapacağımız yoktur." 

Bu nasıl Türkçe? Güzel mi, doğru mu? ("Dil" açısından). 
"Uydurukça" taraftarları  karşımıza geçip de "İşte sizin görüşünüzü savunan-

ların Türkçesi" der ise, böyle alâkalardan kim kârlı çıkmış olur? 
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Herkes mazur! Kimi gençlikten, kimi yaşlılıktan... Herkes mazur, Türkçe 
mahzun. 

Dil şuuru, dil mevzuu... . 
insanın düşünmekten yazmaya mecali kalmıyor! 
Bir başka gün devam etmeye çalışırız. 

23. AMAÇ? 

Hürriyet  gazetesindeki "Pazar Konuşmaları" başlıklı haftalık  kö-
şesinde Bedii  Faik,  12 Ekim 1980 günü aşağıdaki yazıyı yazdı. Bu 
yazı da olduğu gibi verilmiştir: 

SEVİNEREK 

Türkçeyi kurtarmak, Türklyeyi bölücülükten ve kızıl densizliklerden kurtar-
manın şartlan arasında, mutlaka baş köşede oturmaktaydı!... 

Askerî müdahaleler içinde, yalmz 12 Eylül bunu görebilmiş ve diğerlerinden 
fersah  fersah  ayrıldığı bütün alanların üzerine, böyle bir kültürel üstünlüğü de 
oturtmuştu!... s 

27 Mayıs, tam tersine dilbazlıkla ilericiliği bir tutmuştu!... 
12 Mart ise, hangi paralelde yapıldığını bizzat yapanların itiraf  ettiği üzere, 

böyle bir dâvaya değil eğilmek, tam aksine onu azdırmakla ünlü çevrelerin te-
sir gücü altında kalmıştır!... 

Doğrusu Tanrı biliyor ya, ben de 12 Eylül sabahı, Evren paşanın konuşması-
nı dinlerken, "ah şu doğru sıralamalar arasına Türkçemize yapılanları da yer-
leştiriverse... " diye avuçları terliyerek beklemişlerdenim. Gerçi o sabah, bu ba-
kımdan elimiz boş kalmış ve dil uydurmacılığım memleketle alay etme raddele-
rine kadar götüren malûm bir sıkılmazlık, paçayı kurtarmış gibi görülmüşse de, 
kısa bir süre sonra yüreklerimize bu yönde de su serpilmiştir!... 

Ük olarak yine Sayın Evren, Dil Kurumu'nun ödül atraksiyonu dolayısıyle 
meseleye parmak bastı ve dil uydurmacılığını son derece nazik bir üslûp içinde 
reddetti. Az sonra da Başbakan Ulusu arkasından Kültür ve Milli Eğitim Bakan-
ları, aynı yaraya parmak uzatarak, nesillerin birbirlerini anlamadığı bir dil çir-
kinliği ile savaşacaklarını söyliyerek içimizi ısıttılar!... 

Hepsine teşekkür ederiz. 
Bu ülkeye yapabilecekleri en büyük iyiliğin de bu olduğunu İsrarla perçinle-

mek isteriz. 
Dil Kurumu, Türkiyenin şartlarına hiç aldırmadan keyifleri  ve saplantıları 

istikametinde yürüyen hukuk kurumlarımızdan aslaa farklı  değildir ki!... Onlar 
anayasadaki bir kuvvetler ayrılığını ve özerkliği sömürmüşlerse, bu da Atatürk 
tarafından  kurulmuş olmayı sömürmüş durmuş ve girdiği uydurmacılık batağı n-

. da bizzat Atatürkün hedeflerine  karşı çıkmıştır!... 
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Atatürk, dil sadeleştirilmesini ve dil arındırılmasını, nesillerin birbirlerinden 
kopması ve Türk milletinin birbirini anlamaz bir toplum yapılması için değil, tasa 
aksine kaynaşmış ve birbirlerini kolay anlar bir toplum olunması için istemiştir!...; 

Dil inkılabının ilk yıllarında, tamamiyle heyecanlardan doğmuş bir kelime 
üretimi furyasının,  giderek uydurmacılığa varmakta olduğunu Atatürk de gör-
memiş değildir. Görmüş ve hemen de durdurmuş ve taşan dil ırmağının artık 
normal mecrasına sokulması direktifini  vermiştir!... 

Bizim 1961 Anayasacılan nasıl 12 Martta yapılan değişiklikleri hiç olmamış 
farzederek  yürümüşler ve onları hep görmemezlikten gelmişlerse, dil kurumunun 
sonradan türemiş ve çoğu sol kanat bülbülü olan "mevzunu uzmanları" da Ata-
türk'ün dil üzerindeki son görüşlerini ve hatta pişmanlığa kadar varan son dü-
şüncelerini de, görmezlikten gelmek veya yok farzetmekle  ünlüdürler!... Ve hele 
Falih Rıfkı  Atay gibi en yakınının, Besim Atalay, Ahmet Cevat, İbrahim Necmi, 
Ruşen Eşref  gibi meseleye vukufları  ve Atatürkün dil konusundaki fikirlerinin 
doğrudan muhatapları olanların aramızdan ayrılmaları üzerine, büsbütün gemi 
azıya alıp, Atatürkün ağzından beyanlar uydurmağa kadar işi vardırmışlardır!... 

Bilmem ne Taşer'in TRT'si döneminde, Türk milletinin gözleri içine bakıla ba-
kıla yapılan sözde Türkçeye dair "söyleşi"lerde, neredeyse Atatürkün "uydurun.. 
uydurun.. Türkçe olarak ne varsa silin de siz uydurun" dediğini iddia edecek 
kadar kendilerinden geçenleri az mı gördük. 

Türkçülük hareketi karşısında: 
— Ne? Türkçü mü?. Siz yoksa Türk mü satarsınız?. 

diyen Osmanlı aydını elbette haksızdı ama, bizim dil kurumu Türkçeciliği önün-
de, onun Türkçeyi sattığını söylemekte ve hele uydurmacılığa ödediği paralar şa-
yet doğruysa, Türkçenin ticaretini yaptığını haykırmakta hiç de haksızlık yoktur! 

Geçenlerde bir hanım yazarımız (Nazlı Ilıcak) dil kurumunun son ödüllerin-
den birini almış olan bir kitaptan parçalar naklediyordu. Anlaşılmaz bir yığın 
kelime talaşı arasında, Türkçe olarak bir iki iğrençlik çivisini taşıyan bu necaset 
tomarını, irkilerek seyrettim. Parçayı sütunlarına almak zorunu duyan meslekda-
şım da hiç şüphem yok öğüre öğüre yapmıştır bunu. Nitekim, pek haklı olarak, 
böyle bir münasebetsizliğin ve uydurmacılığın dil kurumunun ödülüne lâyık gö-
rülmesinden doğan bir yakıcılığı da hemen dile getiriyordu. 

Sayın Evren, muhtevasını bilmediği için, ve sırf  dil gibi bir azametin kurumu 
olan bir yuvanın ödülüne lâyık görüldüğü için, bu eseri de tebrik etmişti... 

Bırakınız herşeyi, bu yıl olduğu gibi, geçen yıllar boyunca da Türk Dil Ku-
rumu'nun özellikle edebiyat dallarında ödül verdiği eserlerden bir tomarını ince-
leyiniz yeter!.. Bunların içinde, uydurmacılığa bir dereceye kadar izin veren ti-
yatro eserleri ve bazı bilimsel kitaplar dışında, hemen hepsi, anlaşılmaz bir ke-
lime yığını ile doludur. Anlaşılır gibi olanlar da, ya yüz kızartıcı çiftleşme  sahne-
leri, yahut da gönül bulandırıcı def-i  hacet edebiyatı ile iç içedir!.. 

Yani Türk Dil Kurumu yalnız Türkçenin yapısını, inceliğini ve zevkini değil, 
doğruca Türkün terbiyesini de altüst etmenin âdeta hesabı içindedir!.. 

Allah aşkına kurumun son şecaat bildirilerinden bir kaçını bulunuz da, me-
selâ durup dururken, takvimdeki aylarımıza taktığı adlara bakınız!.. Yahut da 
telefon,  tren, telex, telgraf,  Radyo ve televizyon gibi, hemen hemen bütün dillerin 
ortak malı olmuş medeniyet âletlerinin karşılıklarını inceleyiniz!.. 
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Ben demem ki, devlet dil bilimciliği yapsın!.. Ama insaf  ediniz, Türk dilini 
bir uydurmacılık curnatasının eline vermiş ve bunu dil bilimi imiş gibi de göğ-
süne germiş bir kuruma da paye ve yetki verilemez elbet!.. 

Rahmetli Cemil Bilsel Üniversite rektörü iken, Beyazıt civarındaki pek çok 
terzinin "Üniversite terzihanesi" pek çok lokantanın "Üniversite lokantası veya 
aşevi" adını kullanmaları karşısında, Üniversite adının ticarî maksatla kullanıla-
mayacağına dair bir kararnameyi hemen çıkartıvermişti!.. 

Pek çok müessesemiz karşısında hep bunu hatırlarım ve hele "Türk" adını 
kullanıp da onu içerde ve dışarda hiç de iyi temsil etmeyenler karşısında niye bu 
yola gitmeyişimize yanar dururum. 

Meselâ ilk olarak "Türk Dil Kurumu"na Türk adını kullanmayı yasaklasak 
ve böylece uğraştığı için Türkün diliyle ilgili olmadığını vurgulasak haksız mı 
oluruz?.. 

Ve tabiî arkasından Türk Hava Yollan'nı ele almalı onun arkasından ne ka-
dar benzeri varsa ve Türklüğün zıddına giden neresiyse, hepsinin başından O gü-
zel adı çekip koparmalıyız!.. 

Dilde özleşmeye karşı olanların sık sık yineledikleri, daha önce 
de üzerinde durulan savlardan birçoğunun yer aldığı bu yazının da, 
ötekiler gibi, en belirgin özelliği, yeni yönetimin en üst düzeyinde 
bulunan komutanları, yersiz, sırasız bir dil tartışmasının içine çek-
mek, özellikle de dili özleştirme çalışmalarını buyrukla durdurmak 
amacına açıkça yönelik oldukları izlenimini vermeleridir. 

İç savaş uçurumunun kıyısına getirilmiş bir ülkeyi esenliğe çı-
karmak, ulusal bütünlüğü sağlamak, Atatürkçülüğün bayrağını da-
ha yükseklerde dalgalandırmak için yönetime el koymuş bir Ordu'-
nun yüksek komutanlarının Atatürk'ün bu en nazlı, en anlamlı dev-
rimine karşı çıkmaları düşünülebilir mi? 

Son olarak, Tercüman  gazetesinin 14 Ekim 1980 günkü sayısında 
yine Nazlı  Ilıcak'm  aşağıdaki yazısı yayımlandı: 

DİL KURUMU VE SİYASET 

Türkiye'nin birçok önemli meselesi arasında, gerek devlet başkanımızın, ge-
rekse, başbakanın, çeşitli konuşmalarında dil anarşisine temas etmelerini şük-
ranla karşıladık. Onlar da, Türkçenin kaderini, ehliyetsiz bir Kuruma terketmenin 
tehlikesini gördükleri için çare arıyorlar... Bir tarihi, bir kültürü, bir milleti yık-
manın ilk adımı, dili tahrib etmekten geçer. "Hürriyet", "Zafer",  "İstiklâl", "Vatan", 
"Memleket", "Millet" gibi kelimeler baş hedeftir.  Böylece "İstiklâl Marşı", "Ya is-
tiklâl ya ölüm" sesleri, zafere  ulaşmanın sevinci, "Hürriyet" mücadelesi, Vatan 
sevgisi, birtakım uydurma kelimelerin içinde şevk ve heyecanını kaybeder... Yeni 
yetişen nesiller "Öykücü" olarak tanıdıkları Ömer Seyfettin'in  güzel Türkçesini 
anlamaz olurlar; Namık Kemal, onlar için bir vatan şairi değil, sadece bir "Yurt 
ozanıdır". Ne acı!. 

* * * * * * * 
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Yahya Kemal vatan fikri  ve Türkçe arasında bir bağ kurarak şunları söylü-
yor: "Vatan fikri  bizde daima vardı; fakat  Namık Kemal'in bu fikri  kalbimizde ye-
ni bir nefesle  uyandırdığı günden beri daha uyanığız. Onun, vatan fikrini  uyan-
dırdığı gibi, bir diğer Türk şairi çıkipta, lisan fikrinin  kutsiliğini uyandırsaydı, 
bize öğretseydi ki: Bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimi-
ze bağlayan bu Türkçedir.. Bu bağ öyle metin bir bağdır ki, vatanın hudutları 
koptuğu zaman bile kopmaz, hudutlar aşırı yine bizi birbirimize bağlı tutar... 

Türkçenin çekilmediği yerler vatandır.. " 
Rahmetli Abdi İpekçi "Dünyanın Dört Bucağından" adlı kitabında Azerbay-

can'a ait bir hatırasını naklediyor: 
Prezidyum Başkanı İskenderov'un yemeğinde Azerbaycan Tarım Bakanı şöy-

le demiş: "Dili berbat ettiniz, her Allanın günü yeni bir kelime icad ediyorsunuz. 
Ne lüzum var buna? Ben eskiden Türkiye'den gelen bir gazeteyi okuyup anlar-
dım; şimdi hiç bir şey anlamıyorum.1' 

işte "Dil devrimindeki" bütün gerçek, bu sözlerde yatıyor. Dil artık sol bir 
siyasetin aleti olmuştur ve sadece nesiller arasında kopukluk yaratmak değil, 
Türkiye hudutları haricinde yaşıyan Türklerle de münasebetimizi kesmeye yönel-
miştir. Sâde Türkçe akımı, başlangıçta (Türkçeciler ve milli edebiyatçılar döne-
minde) herkesin anlayacağı bir müşterek dil kurma ve yaşayan Türkçeyi vatan 
sathına yayma hedefini  güdüyordu. îşte Ziya Gökalp'in söyledikleri: 

"Lisanda sayılır öz 
Herkesin bildiği söz 
Manası anlaşılan, 
Lûgata atmadan göz * * * 

Uydurma söz yapmayız 
Yapma yola sapmayız. 
Türkçeleşmiş Türkçedir 
Eski köke tapmayız.. 

Fakat maalesef  sadeleştirme çalışmaları, Türk Dil Kurumunun elinde, uydur-
macılık ve tasfiyecilik  akımına dönüşmüş ve "Dilde devrim" adı altında aşın sol, 
meseleye sahib çıkmıştın. Komünist yayınlardaki dilin tetkiki, bu iddiamızı is-
pata kafi  gelecektir. 

Sözlüklerden Seçmeler 

Seneler içinde, Türk Dil Kurumunun uğradığı zihniyet değişikliğini, bir baş-
ka misâlle de ortaya koymak isteriz. 

Türk Dil Kurumu sözlüklerinin 1986, 1974, 1977 baskılarında faşizm  ve komü-
nizmin farklı  tarifleri  aşağıda verilmiştir: 

1966 
Faşizm: "İtalya'da 1922'de kurulan, meslekleri temsil esasına dayanan, devlet 

sınırlarını genişletme isteğini güden, tek yetkili devlet yönetimi. Faşizm 1943'te 
yıkılmıştır.'" 

Komünizm: "Topluluk içinde kişilerin her türlü iyelik (mülkiyet) haklarını, 
aile kuruluşunu, dini kaldırıp, her türlü mala kamuyu ortak kılmayı güden öğ-
reti". 
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1974 
Faşizm: "1922'de İtalya'da kurulan ve 1943'te yıkılan, meslek kuruluşlarına 

dayanan, devlet sınırlarını genişletme isteğini güden, yetkinin tek elde toplan-
dığı devlet yönetimi." 

Komünizm: "Topluluk içinde kişilerin her türlü iyelik haklarım kaldırıp her 
türlü mala kamuyu ortak kılmayı güden öğreti." 

1977 (Dikkat!) 
Faşizmi "Emperialist burjuvazinin en saldırgan kesimlerinin çıkarlarını sa-

vunan, aşırı ve saptırılmış bir ulusçuluk anlayışına dayanan ve her türlü demok-
ratik özgürlüğe düşman olan, son derece gerici, ırkçı düzen". 

Komünizm: "Sosyalizmin evrimiyle gerçekleşen, ilkesi, "herkesten yeteneğin-
ce almak, herkese ihtiyacına göre vermek" olan sınıfsız  toplum düzeni." 

Seneler içinde Türk Dil Kurumu sözlüklerinde, faşizme  ve komünizme verilen 
değişik mânâlar, bu kurumdaki sola kayışı açıkça sergilemektedir. Komünizm, 
1966'da mala, aileye ve dine karşı olarak gösterilmiş, 1974te, "Aile ve din" cüm-
leden çıkarılmış, 1977'de ise sınıfsız  toplum olarak takdim edilmiştir.. 

Halbuki faşizm,  önce İtalya'da 1943'e kadar hüküm süren bir devlet şekli ola-
rak tarif  edilmişken, son baskıda, "Fevkalâde gerici, her türlü demokratik özgürlü-
ğe düşman" gibi sıfatlarla  takdim edilmiştir.. Peki, 19. asrın Marksist felsefesine 
dayanan komünizm, daha mı ilericidir, Sovyetler Birliği ve diğerlerinde uygulanış 
biçimiyle daha mı demokratiktir? 

Sözlüklerdeki bu değişikliğin takdirini, siz okuyucularımıza bırakıyor, devle-
tin, bir an önce bu ehliyetsiz kurumun (yönetim kurulunun 35 üyesinden sadece 
3'ü dilcidir) sahte otoritesinden kurtarılmasını diliyoruz. 

24. DÜŞÜNGÜ, YÖNETKİ , YÖNELTİ 

Yukarıdaki yazıya başlık yapılan sorun, Türk Dil Kurumunun 
gerek iç gerek dış kamusal ilişkileri bakımından belki de en büyük 
önemi taşıyan, duyarlı bir konudur. 

Bu konu, Ordu'nun 12 Eylül 1980 eylemine yol açan geniş soluk-
lu gelişmeler içinde Kurumun kendi iç yapısında da kaygılara, tedir-
ginliklere yol açmıştır. Bu kaygılara ışık tutabilecek, —basılı yayın 
ya da belgelere de geçmiş— birkaç somut örnek verilmesi yararlı 
olacaktır. 

Kurumun Genel Yazmanı Cahit Külebi'nin Türk Dili dergisinin 
Temmuz 1979 sayısında yayımlanan "Türk Dil Kurumunun Dünü, 
Bugünü, Yarını" başlıklı yazısından aktarılan aşağıdaki alıntılar bu 
bakımdan aydınlatıcıdır: 

... Kurumun güncel siyasa ile hiçbir ilgisi yoktur. Ne var ki, dilimizin öz-
leştirilmesi yönünden devrimciliği; Atatürk ilkelerini benimsemesi yönünden de, 
bir ölçüde, siyasayı üstlenmiş bulunmaktadır. 
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Şu gerçeği herkesin unutmamasında da yarar vardır: Türk Dil Kurumu Ata-
türk'ün bıraktığı gelirle çalışmalarını sürdürmektedir. Gerçek söylenirse Kurum 
Atatürk'ün malıdır. Bilmeyenler ya da anlamaz görünenler bunu bilmelidir. Her-
kes düşüncesinde, eyleminde özgürdür. Ne ki, Kurumla ilişkilerinde bu durum bi-
linmeli, düşüngüsü* ters yönde olanlar ise, Kurumun bugüne değin yaptığı çalış-
malar ve yürüttüğü gelenek kendi eğilimlerine uymuyorsa üye olmayı kendileri 
için zorunlu görmemelidirler. 

Kurumu siyasa alanına, sokağa çekmeye çalışanlar da var. Oysa bilinmeli-
dir ki, Kurumun Atatürk ilkeleri dışında hiçbir siyasal işlevi olamaz. Bilimsel, 
halka yönelik dil çalışmaları yapmakla görevli bulunan Türk Dil Kurumunun so-
kakta yapılacak işi yoktur. 

Türk Dil Kurumu, üyeleriyle, milyonları bulan ülküdeşleriyle ve bir aile çem-
beri kuran çalışmalarıyla, önümüzdeki yıllarda da, geçmişte olduğu gibi varlığını 
koruyacaktır. Buna candan inanmak, gelecek yüzyıllara umutla bağlanmk en bü-
yük gücümüz ve desteğimizdir. 

Genel Yazmanlıkça kaleme alınıp Yönetim Kurulunun 30-31 
Ağustos 1980 toplantısında da benimsenerek, günün koşullarının ka-
çınılmaz kıldığı bir iki ertelemeden sonra, 26-28 Eylül yerine 28-30 
Ekim 1980'de toplanabilen XVII. Türk Dil Kurultayına sunulan "Yö-
netim Kurulu Yazanağı"nda ise şu düşüncelere yer veriliyordu: 

Zaman zaman olduğu gibi, son yıllarda da, gerek Kurum içinde, gerekse dı-
şında, bu görev ve amaçların dışına çıkılması yolunda, siyasal nitelikte baskılarla 
karşılaşmaktayız. Belirtelim ki, Türk Dil Kurumunun, tüzüğünde bulunmayan ve 
Atatürk'ün vasiyetinde buyurulmayan birtakım amaç ve görev dışı girişimlerde 
bulunması, kendi işlevi bakımından yarar sağlamayacağı, tersine görevini aksat-
tıracağı gibi; geleceğini de tehlikeye düşürür. Bu durumu her zaman göz önünde 
bulundurmakta yaşamsal önem görmekteyiz. 

1979 yılında yapılan Dördüncü Olağanüstü Türk Dil Kurultayı'-
nın 8 Temmuz Pazar günkü ikinci oturumunda söz alan bir üye de, 
yayımlanan görüşme tutanaklarına göre, şunları söylemişti: 

Aynı şekilde eğer demokratikleşmeye gidiyorsanız seçimle ilgili, Atatürk il-
kelerine bağlı kalmak gibi çok katı bir hükmü biraz daha yumuşatarak Atatürk 
ilkelerine karşı olmamak biçimiyle ele almak gerekir kanısındayım. Değişen ko-
şullarda günümüzde bu konuda çok yoğun eleştiriler olmaktadır, Dil Kurumuna. 
Sanki bir sansür niteliği taşıyormuş gibi bir uygulama yapılmaktadır. Bu nedenle 
Üye alımını demokratikleştirmek gerekir. Dünya çapında Nobel'e aday gösterdi-

* "Ideoloji"nin karşılığı olan "düşüngü" sözcüğü, bu örnekolayın yazannca 1977 
yılında türetilmiş, Kurumun Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Yarkuru-
lunun 30 Aralık 1977 günkü toplantısında benimsenerek Türk Dili dergisinin Ocak 
1978 sayısında yayımlanmıştır. Türetilen tüm sözcükler gibi, yaşarlık kazanması 
benimsenip yaygınlaşmasına bağlıdır. 
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ğimiz birtakım sanatçılarımızı Kuruma üye almıyoruz. Bu çelişkilerden Kurumu 
kurtarmak gerekir kanısındayım, teşekkür ederim. 

Burada incelenen konunun özünde, özellikle 1960'ların sonların-
dan bu yana ülkeyi büyük çalkantılar içinde bırakan sağ-sol ayrılı-
ğının bulunduğunu saklamamak gerekir. Bilimsel anlamında "sağ," 
"tutucu, kurulu düzenin olduğu gibi sürdürülmesini savunan görüş-
lerle bu görüşleri benimseyen kümeler" için kullanılan bir nite-
lendirmedir. "Sol" ise, "köktenci ya da belirli bir ülkede belirli bir 
dönemdeki genel yönetkil* düşüncB ya da eylemin ilerisinde bulunan 
görüşlerle bu görüşleri benimsemiş olanlar"ı anlatır. Bu arada Ata-
türkçülüğün de, özellikle ortaya çıktığı dönemde sol bir akım olduğu 
kuşkusuzdur. Ancak, uzunca bir süreden beri ülkemizde "sol, sol-
culuk" denince komünizm ile onun düşünsel kaynağı olan Marksçı-
lık anlaşılmakta, bu yüzden sağ-sol ikiliği denince usa ilk çırpıda 
Marksçı görüşle onun karşısındaki görüşler gelmektedir. Oysa sol-
culuk da, sağcılık da görelidir. Yönetkil düşünce dağılımının çeşitli 
konumlarında bulunan kişiler, başlarını sağa çevirip gördüklerine 
sağcı, sola çevirip gördüklerine solcu damgasını vurabilirler. Bir baş-
ka deyişle, şu ya da bu yönetkil konumdaki kişi, kendi sağmdakine 
göre solcu, kendi solundakine göre sağcı olarak nitelendirilebilir. Bu 
durum karşısında, bireylere sağcı ya da  solcu gibi, uygulamada da-
ha çok karşıtlıkları vurgulayan yaftaların  yapıştırılması, düşüncele-
rin sağlıklı bir değerlendirmesini olanaksız kılar. Türk toplumunun 
öbür kesimlerinden soyutlanması söz konusu olmayan Türk Dil Ku-
rumunda da bu ikiliğin yansıma bulmaması olanaksızdı. Daha da 
üzücü olanı, yalnız "sınıf  çatışması" düşüncesine dayandığı için bir-
leştiriciden çok bölücü olan, bu nedenle de Atatürkçü düşüncenin 
bütünleştiriciliğiyle bağdaşmayan Marksçı görüşü benimseyenlerle 
onun dışındakiler arasındaki değil, bu ikinci kümeye girenler ara-
sındaki görüş ayrılıklarının da aydın kişiler arasında bulunması ge-
reken uygarca ilişkileri güçleştirmekte, karşıtlıklar yaratmakta ol-
masıydı. Atatürk'ün dil ülküsü gibi ortak bir ülkü çevresinde bir 
araya gelmek yeterince birleştirici bir öğe değil miydi? 

Yazar, Kuruma üye olduktan sonra, aralıklı bir biçimde de ol-
sa, Atatürkçü bir kurum içinde yer almasını yadırgatıcı bulduğu bir-
takım davranışlarla da karşılaştı. Bunlardan biri, Kurum'dan ödül 

* Okuyucunun bağışlamasına sığınarak, "siyaset, siyasa, politika" anlamında 
"yönetki," "siyasi, siyasal, politik" anlamında "yönetkil" karşılığını kullanacağız. 
"Güdülen politika, güdülen siyaset" (İngilizce policy) anlamında da "yönelti" 
•sözcüğünü türetmiştik. 
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alan yapıtların yazarlarından bir bölümünün, ödül dağıtma tören-
lerinde —kimi kez birbirleriyle yarışırcasına— Marksçılık yaymaca-
sı izlenimini uyandıran konuşmalar yapmalarıydı. Atatürk'ün kur-
duğu bir örgütü ona yabancı bir düşüngünün yüceltilmesi için araç 
olarak kullanmak, dışardan gelen bu kişiler için yersiz bir çabacıl-
lık, Kurumun kamusal ilişkilerinde gereksiz sorunlara da yol açan 
bir çeşit saygısızlıktı. İkincisi, Kurum çalışanlarının büyük bir ço-
ğunluğunun, toplumsal barışa inanmayan bir işçi birliğine üye ol-
malarıydı. Gerilimlerin, tedirginliklerin yoğun olduğu işyerlerinde, 
işçilerin, uzlaşmaz, savaşkan işçi kuruluşlarına üye olma eğiliminde 
oldukları biliniyordu. Bunda Kurumun iç yönetimindeki eksikliklerle 
yanılgıların da payı olabilirdi. Ancak, durum yine de iç açıcı de-
ğildi. 

Çalışanların kişisel nitelikteki yönetkil düşünce eğilimleri, Ku-
rumun dış ilişkilerinde de sorunlar yaratabilecek davranışlara yol 
açabilirdi. Yukarıdaki yazıda üzerinde durulan, Kurumun 1977'de 
basılan bir sözlüğünde yer alan "faşizm,  komünizm" tanımlarmdaki 
yanlılık, görevlilerin kişisel değer yargılarıyla inançlarının işyerle-
rindeki davranışlarını da etkilemesinin üzücü bir örneğiydi. Bunu 
Kurumun tüzel kişiliğinden çok, o işi yapan belirli bir görevlinin ki-
şisel sorumsuzluğuna bağlamak daha uygun olurdu. Kurum, özel-
likle bu tür yapıtlarda denetlemenin ne denli önemli olduğunu gös-
teren bu olaydan gereken sonuçları çıkarıp yinelenmemesi için ge-
rekli önlemleri almalıydı. 

Kurum içindeki eğilim ayrılıkları, Kurultaylarda Yönetim Kuru-
lu seçimleri sırasında daha belirgin bir biçimde ortaya çıkardı. "Ata-
türk'ün kurduğu" Kurumun en önemli yönelti belirleme örgeni olan 
Yönetim Kurulu, seçkin kişilerden oluşan, Kurul olarak üyelerinin 
bireysel saygınlığını da aşan seçkinlikte bir yerdi. Yazar, katıldığı 
ilk Yönetim Kurulu toplantısında, ölümünden sonra bunca yıl geç-
miş olmasına karşın, Atatürk'ün oradaki tinsel varlığını duyar gibi 
olmuş, sanki Atatürk bitişik odadaymış gibi bir duyguya kapılmıştı. 
Seçimlerde, birden çok toplu oy pusulası birbiriyle yarışırdı. Birin-
cisi Yönetim Kurulunun düzenlediği oy pusulasıydı. Bir bakıma özel 
bir nitelik taşıyan bu dizelgede görev dönemi sona eren tüm Yöne-
tim Kurulu üyelerinin yanı sıra Kurultay'dan önce bu amaçla özel 
olarak toplanan Kurulun belirlediği on yeni üyenin adı da yer alır-
dı. Oylamadan önce seçmenler (Kurumun üyeleri) bu adaylardan bir 
bölümünün (kural olarak onunun) adını çizer, böylece seçimlerde 
eski üyelerden kimilerinin yerini yenileri alırdı. Kimi üyeler de kâ-
ğıdı olduğu gibi kutuya atarlardı. Bu dizelgede yer alanların seçilme 
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olasılığı oldukça yüksekti. Öbür dizelgeler genellikle görevde bulu-
nan Yönetim Kuruluna karşı olanlarca düzenlenir, duruma göre ki-
şisel ya da düşüngüsel (sağ ya da sol) görüş ayrılıklarını da yansı-
tırdı. Her eğilimdeki kişilere eş tatlılıkta gülümseyebilen, kimileri-
nin düşüncesine göre, sağcıya sağcı, solcuya solcu, orta yolcuya or-
ta yolcu görünmeyi başarabilen becerikli kişiler, etliye sütlüye pek 
karışmayan adaylar birden çok dizelgede yer alır, çoğu kez en yük-
sek oyu alanlar bunlar arasından çıkardı. Birçok durumlarda da di-
zelgeyi sürükleyebileceğine inanılan kişilerin birden çok dizelgede 
yer aldıkları görülürdü. Dizelgeleri düzenleyenler kimi kez aralarına 
almak istedikleri kişiden onay alır, kimi kez bu yola gitmeden ad-
larını yazıverirlerdi. Örnekolaym yazarı, Yönetim Kurulunca aday 
gösterilip katıldığı ilk seçimde, adını düzenleyicilerinin eğilimini öğ-
renmek olanağını bulamadığı bir başka dizelgede daha görmüştü. 

Yönetim Kurulu'nun oy dizelgesi bastırıldıktan sonra Kurul üye-
leri, seçimden önce, tanıdıkları Kurum üyelerine dağıtmak üzere bi-
rer deste alıp çantalarına koyarlardı. Aralarında değişik eğilimler-
de kişiler bulunduğu için, Yönetim Kurulu üyeleri seçime katılırken 
ortak bir davranışa pek giremezlerdi. Aralarında, başka yerlerde ka-
palı kapılar ardında yapılan toplantılara katılanlar da olurdu. Seçim 
sürecinin eğlenceli yanları da vardı. Üyeler arasında, iş seçime ge-
lince, her karşılaştıkça kucaklaşıp öpüştükleri, arabasına binip tatlı 
tatlı konuştukları arkadaşlarının adını gözünün yaşma bakmadan 
gizlice çiziverenler, evde oy pusulalarındaki adlardan kimini bir cet-
velle çizip öylece dağıtanlar ya da dağıttıranlar da bulunurdu. Bun-
da, kuşkusuz, kişisel çekememezlikler, kıskançlıklar da etkili olurdu. 
Yazarın seçmen olarak katıldığı ilk seçimde Yönetim Kurulunda üye 
olan bir tanıdığı gelip oy pusulasındaki adaylardan tanımadığı üçü-
nün adını çizmiş, o da pusulayı öylece zarflayıp  kutuya atmıştı. Bu 
tür oyunlarla ilişiği olmayan yazar, seçimin bu inceliklerini sonradan 
duyup öğrenmişti. 

Burada anlatılan durum, Türk toplumunun öbür kesimlerinde 
görülen pek çok örnekten ne daha kötü, ne de daha iyiydi. 

Türkiye'nin son yıllarda tanık olduğu yozlaşma, "düşüngüsel" 
denilen tartışmalara da yansımıştı. Yazar, dışında kalmak için çaba 
gösterdiği, sık sık, o günlere yetişemediği için iç yüzünü Atatürk 
döneminin yazınsal yapıtlarından öğrendiği işgal istanbul'unu dü-
şündüren bu yozlaşmadan, bu günoğluculuktan, bu inançsızlıktan 
üzünç duymuştu. Uzak, yakın çevresinde, değişik yellere yelken aç-
mış, yeni bir işgal yıkımında balaykalar eşliğinde kazaska oynaya-
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bilecek yaratıklar görür gibi olmuş, Türkiye'nin sorununun sağcı-
larla solcular, ilericilerle gericiler ya da öyle görünenler arasındaki 
çatışmadan çok, doğrularla eğrilerin, kişiliği olanlarla olmayanların, 
yarı gerçekleri gerçek diye sunanlarla gerçeği arayanların birbirin-
den ayrılmasında yattığı sonucuna varmıştı. 

Uykusuz geçen, bunalımlarla kıvrandığı bir İstanbul gecesinde 
yapayalnız yatağına uzanmış, Yakup Kadri'nin kaleminden "Çanak-
kale'de havaya kalkan sekiz yüz bin süngü, işte bu kangren olmuş 
uzvu kesip atmak içindi" diye düşünen Hakkı Celis'in bu sözleri, ço-
cukluk belleğinde asılıp kalmış bu tümce, 1960'lardan 1980'lere uza-
nan bir bunalım döneminde, direngen bir leitmotiv,  bir kavuştak gi-
bi, ara ara bilinç altından düşüncelerine girip girip çıkmıştı. 

Yazarın kişisel tanıklığını da katarak sunduğu yukarıdaki öykü, 
biraz da, bir Atatürk öksüzü olan Türk Dil Kurumu'nun —bu örnek-
olayda değinilen ya da değinilmeyen çeşitli sorunlarına, eksiklikle-
rine karşın— bütünüyle onun çizdiği aydınlık yoldan sapmadığını da 
gözler önüne sermek, daha soğukkanlı, daha doğru bir yargıya ula-
şılmasını sağlamak için yazıldı. 
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SORULAR 

1. "Ay adlan" olayının Türk Dil Kurumu'nun kamusal ilişkileri 
içindeki yeri nedir? Bu olayın Kurumun kamusal ilişkilerine ng,-
sıl bir etkisi olmuştur? Konuyu, Kurumun Türk toplumu içinde-
ki konumu ile ilişkilerinin genel niteliğini göz önünde bulundu-
rarak tartışınız. 

2. Haber ajanslarının ay adlarıyla, ilgili haberi veriş biçimlerini 
karşılaştırmalı olarak değerlendiriniz. 

3. Örnekolayda, Türk Dil Kurumu yetkililerinin "ay adları" ola-
yıyla ilgili bütün yazışmalarıyla açıklamalarına yer verilmiştir. 
Kurumun bu konuda basında yaptığı açıklamaları, belirli kişile-
re gönderdiği açıklama yazılarını, gerek sayı gerek etkililik açı-
sından nasıl değerlendirirsiniz? 

4. Örne kolayda verilen bütün bilgilerin ışığı altında, Kurumun ka-
musal ilişkilerini bu konunun bir uzmanının bakış açısından 
nasıl değerlendirirsiniz? 

5. Türk Dil Kurumunun amacını fetkili  bir biçimde gerçekleştirebil-
mesi, bu arada varlığını gelişerek sürdürebilmesi için seslenme-
si, sesine kulak vermesi gereken "kamu'lar nelerdir? 

6. Kurumun uğraşı konusunun niteliğini göz önünde bulundura-
rak, "genel kamu"nun Kurum için taşıdığı önemi açıklayınız. 
Ayrıca, varlığını sürdürmesinde özel kamularla genel kamu-
nun yandaşlık ya da karşıtlığının göreli önemlerini tartışınız. 

7. Gerektiğinde eğitime katılanlar arasında işbölümüne de giderek, 
Kurumun çeşitli kamularına yönelik bir kamusal ilişkiler ı ylem 
tasarı düzenleyiniz. Bu çalışma sırasında söz konusu kamuların 
adları ile ana özelliklerini kâğıda dökünüz. Bu kamulara yöne-
lecek kamusal ilişkiler eylemlerinin genel niteliğini arscmı, 
kullanılacak araçlarla yöntemleri olabildiğince belirgin bir bi-
çimde saptamaya çalışınız 
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8. Kurum, "genel kamu"ya yönelik aydınlatma çalışmalarında siz-
ce nelere dikkat etmeli, çalışmalarıyla ya da çalışmalarının uyan-
dırdığı yankılarla ilgili olarak ne tür iletiler sunmalı, bunu ya-
parken hangi araçlarla yöntemlerden yararlanmalıdır? 

9. Bir örgütün iç işleyişindeki eksikliklerle aksaklıkların onun ka-
musal ilişkileri üzerindeki etkisine bu örnekolaydan somut ör-
nekler vererek bundan sonuçlar çıkarınız. 

10. Kurumla ilgili düşüngüsel tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz? 
Atatürk'ün kurup ölümünden sonra da kalıt bıraktığı kişisel 

9 paralarla yaşattığı Kurumun bu gibi tartışmaların dışında tu-
tulması ya da bu gibi tartışmaların en aza indirilmesi için sizce 
neler yapılabilir? 

11. Dilde özleşmeye karşı çıkan yazılardan, kurumları ya da kişi-
leri olumsuz birtakım nesnelerle özdeş göstererek kötüleme bi-
çimindeki karalama yönteminin kullanıldığı yerleri teker teker 
çıkarınız. Daha sonra bu yöntemi aktörel yönden değerlendi-
riniz. 

12. Basında ay adlarının değiştirildiği yolunda çıkan haberlere ko-
nan başlıkları, "haberi haber olarak verip kanı belirtmeme" il-
kesi açısından nasıl değerlendirirsiniz? 

13. Basında dilde özleşmeye karşı çıkan yazıları düşünce tutarlılığı 
bakımından eleştirip değerlendiriniz. Bu arada açıkça ortaya 
çıkan çelişkileri, yazıların ilgili tümcelerini bir kâğıda yazarak 
çıkarınız. 

14. Çeşitli yazarlardan çok sayıda alıntının yer aldığı bu örnekolay-
daki yazım ayrılıklarını saptayıp TDK'nun Yazım Kılavuzu'na 
göre doğrularının hangisi olduğunu belirtiniz. (Alıntılarda —özel-
likle dilde özleşmeye karşı çıkan yazılardaki— yazım yanlışlık-
larına dokunulmamıştır.) 

15. Basından aktarılmış yazıları, özellikle ayraç, ";" gibi duralama 
(noktalama) imlerinin doğru kullanılışı bakımından eleştiriniz. 

16. "Naylon gazetecilik" ne demektir? Bu örnekolayda bu konuyla 
ilgili ipuçlarıyla karşılaştınız mı? Konuyu tartışınız. 
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sında çıkmıştır. Yayın No. 47-29) 





.. . 4-. 

II  Lr 

•y \ •••-•••• * i 

-?. / A -k-i  'A),.: I 

* 

• "yfcl-î'--A 

100 TT 
Ş.B.F. Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara-1981 l u u 

t • -


