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DİL BİLİNCİ İÇİN 

Çetin Yiğenoğlu 

Ne yazarsanız yazın, yazacaklarınız sizden yazmak için 
düşündüğünüz dili sevmenizi, o dile saygı göstermenizi bekler. Bu, 
“yazınsal bilinç” oluşumunun ana gereğidir. Konuştuğunuz, 
düşündüğünüz, yazdığınız dili sevmez, ona saygılı olmazsanız ne 
gazetelerde, dergilerde, kitaplarda, önce doğru, sonra nitelikli güzel 
yazılar yazabilirsiniz ne de yazın evreninde güzelduyusal eserler 
yaratabilirsiniz! 
Bugün dünyada 5 bin 500 dolayında dil konuşulmaktadır. Bilişim 
dünyasındaki gelişmelere koşut birkaç egemen ulusun dili küresel 
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ölçekte yaygınlaşırken birçok dil ölüme yatmaktadır. Bunun önüne 
geçmek için sloganımız şu olmalıdır: 
Dünyadaki bütün diller yaşatılmalıdır! 
Günümüz dünyasında ekinsel, sanatsal birçok değer hızla 
epritilmektedir. Dünya çapında uygulanmak istenen “Tek devlet, tek 
dil, tek din” politikasının yol açtığı olumsuz ortamdan en çok güçsüz, 
az gelişmiş/gelişmekte olan, savunmasız diller etkilenmektedir. 
Bin yılı aşkın süredir siyasallaşmış din dili Arapçanın ağır saldırısına 
direnen Türkçe ise kırk yıl önce 12 Eylül faşist yönetiminin büyük 
saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonrasında emperyalizmin dünya 
çapında uygulamaya koyduğu ulus devletlere saldırı politikası 
çerçevesinde başta siyasal, türlü baskılarla karşı karşıya kalmıştır. 
12 Eylül’ün bütünüyle Anadolu Aydınlanma Devrimleri’ne 
saldırmasından sonra 1980’den itibaren türlü politikalarla Dil 
Devrimi’nin etkisi azaltılmaya çalışılmış ama başarılamamıştır. Söz 
konusu saldırıyı medya çeşitlenmesinin toplumu 
hazırlıksız/savunmasız yakalaması, neoliberal piyasacılığın olumsuz 
etkisi, önce yazılı basının -medyanın- bütün değerlerini yitirmesi, 
artan niteliksiz çeviri furyası, yayınevlerinin popüler yazına 
yönelmesi, “Amerikan İslamı”nın baskısıyla özendirilen Arapça 
sözcükleri yaygınlaştırma çabaları beslemiştir.  
Özellikle bu yüzyılın başında işbaşına gelen AKP iktidarı döneminde 
“ulus devlet” yapılanmasına karşı, Cumhuriyet değerlerine saldırı 
sürecinde saldırıların yanı sıra gündemden düşürülmeyen eleştiriler 
Mustafa Kemal Atatürk’e yöneltilince Dil Devrimi’nin ideolojik 
gerekçelerini savunma yapısında yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. 
Çarşılarda İngilizce, Arapça işyeri tabelalarından geçilmez olmuştur. 
1950’den sonra başlatılan yasaklanmış öz Türkçe sözcük listeleri 
yayınlama baskısının artırıldığı 12 Eylül’ün ardından yönetim erkini 
ele geçiren neoliberal iktidarlar döneminde başta şiir, öykü, roman, 
bütünüyle yazında yabancı sözcük modası başlamıştır. Özellikle 
Arapça, Farsça sözcüklerle -sözümona ağdalı dille edebiyat 
yapılarak- yazılan metinlerin yayıncılar tarafından da yeğlenmesi bu 
özentiyi beslemiştir. “Aydınlar”ın düşüncelerini anlatma olanağı 
bulamadığı süreçte, “entelektüeller” yüzlerinde sinsi gülücüklerle 
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gelişmeleri izlerken İslamcı-milliyetçi siyasal iktidar bu yozlaşmayı 
desteklemiştir. 
Bütün bu olumsuz gelişmelere karşın, bugün dünyada “dünya dilleri” 
üzerine bir araştırma çalışması gündeme gelse bunun Türkçesiz 
yapılamayacağı açıktır! Hâlâ Adriyatik’ten Pasifik’e konuşarak 
gidilebilecek bir dildir Türkçe. 
Bütün diller yaşatılmalı ama güzel Türkçemiz de epritilmemeli, daha 
da geliştirilmelidir! 
Bu ülkü doğrultusunda kurulan, kurulduğu günden beri eşsiz 
çalışmalar yapan Dil Derneği’ni, şimdi ışıklarda olanlarını özlemle, 
aramızdakileri saygıyla andığımız kurucularını, yöneticilerini, değerli 
üyelerini yürekten kutluyoruz. 
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ÇUKUROVA SANAT GİRİŞİMİ (ÇSG) 
      
ÇSG bir vakıf değildir. Kuruluşunun hiçbir aşamasında böyle bir 
yapı düşünülmemiştir. Dernekler yasasında tanımlandığı türden ne 
platform ne de dernektir. Bunların tümü üzerinde tasarlanmış, 
gönüllülük esasına dayalı, işlevi kültür-sanat olan bir yapılanmadır. 
Adı üstünde “girişim”dir… 
Bu yanıyla evrim sürecinin başında olduğu varsayılır. ÇSG’de 
evrimini tamamlamak gibi bir yaklaşımın yeri yoktur, hiçbir zaman 
da olmamıştır. ÇSG sonsuza değin evrimini 
tamamlayamayacak/tamamlamayacak bir yapı olarak tasarlanmıştır. 
Tepe noktası her zaman eksik piramide benzer. Pramidin bu eksik 
yanıyla bile alınlıklı çatı konumunda olan ÇSG’nin altında Yazarlar 
Evi Derneği (YED) gibi derneklerin, sanat platformlarının, 
vakıfların, türlü örgütlerin yer alacağı öngörülmüştür.  
ÇSG, süreç içinde gereksinimlerin itkisiyle oluşmuştur. Bu, yaklaşık 
otuz yıllık bir süreyi kapsar. ÇSG’nin oluşumundaki yapı taşları 
Basın Özgürlüğü Anıtı-1991, Yerel Basın Kurultayı-1992, 1., 2., 3. 
Adana Sanat Günleri (1999-2001),  eş dönemde yapılan Adana 
Cumhuriyet (gazetesi) Kültür Merkezi etkinlikleriyle Uluslararası 
Çukurova Sanat Günleri’ne (UÇSG) verilen emeklerle döşenmiştir. 
Söz konusu etkinlikler kapsamında, çoğunluğu yurtiçinden Adana 
merkeziyle bölgeye bini aşkın, şair, yazar, ressam, müzisyen, kültür-
sanat insanı gelmiştir. Yalnızca Yerel Basın Kurultayı’nda Adana’da 
ağırlananların sayısı 325’tir. Üç kez düzenlenen Adana Sanat 
Günleri’nde de 300’e yakın sanatçı-yazar konuk edilmiştir. Artık 
gelenekselleştiği yadsınamayacak -13 kez düzenlenen- UÇSG’nin 
bölge sanatına, ekinine katkıları bilimsel, sanatsal çalışmaların 
konusu durumuna gelmiştir. 
ÇSG, felsefesi, ilkeleri olan bir girişimdir. ÇSG adı altında 
düzenlenen etkinlikler halktan, emekten yana, Aydınlanma 
devrimleri çizgisinde, estetik düzeyi yüksek ilerici niteliktedir. Yoz, 
arabesk, ucuz popülist yapılanmalara, estetik düzeyi düşük sanata 
karşıdır. ÇSG etkinliklerinde, nesnel açıdan hedef izleyiciye 
ulaşılamadığı halde, yapay yöntemlerle izleyici sayısı çokmuş 
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izlenimi verilmez. Bu nedenle popüler sanatın uzağında durulur. 
Açılış törenlerinde Klasik Batı Müziği resitalleri verilir. 
ÇSG çatısı altında sürekli yapılan en büyük etkinlik UÇSG’dir. 
UÇSG programları Dionisosvari sanat anlayışıyla düzenlenmektedir. 
Etkinliklere katılım tamamen sanatseverlerin kişisel tercihlerine 
bırakılmalıdır. Katılımın artması, sanatın-sanatçının daha geniş 
kitlelere ulaşabilmesi için ÇSG etkinlikleri halka açıktır, ücretsizdir. 
Program broşürünün yanı sıra etkinlik gazetesi, Çukurova Ödülü 
kitabı da ücretsiz dağıtılır. Bu bağlamda belirtmek gerekirse ÇSG’de 
bütçe yapılmaz. Kamu kaynaklarına da mesafeli durulur. Devletin 
merkezi yönetiminden bugüne değin proje ya da başka isim altında 
kaynak talep edilmemiş, bu konuda hiçbir girişimde 
bulunulmamıştır; ilkesel açıdan kullanılması da düşünülmemektedir. 
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ÇUKUROVA ÖDÜLÜ 
 
“Uluslararası Çukurova Sanat Günleri” (UÇSG) kapsamında, 
bundan böyle “Çukurova Ödülü” adıyla bir ödül verilecektir. Türlü 
nedenlerle UÇSG düzenlenmese bile “Çukurova Ödülü” başlıbaşına 
bir etkinlik olarak düzenlenir. İlk kez 24 Nisan 2009 tarihinde verilen 
ödül, özendirme ya da başarı ödülü değil, bir değerlendirme 
ödülüdür. Ödül, özel anlamda “barış ödülü” olarak da 
değerlendirilmelidir... 
Çukurova, neolitik dönemden bu yana, Afrika-Ortadoğu-Anadolu, 
Sümer-Babil-Hatti-Hurri-Hitit-Anadolu, Uzakdoğu-Doğu Akdeniz-
Grek-Latin dünyası arasında bir kültürel köprü, bir geçiş noktası 
olmuştur. Günümüzde, dünyada özgün geçmişe sahip ender 
bölgelerin başında gelen Çukurova’nın komşusu, kültürel kimliğinin 
bir parçası Doğu Akdeniz’in güney kıyılarından Irak’a Ortadoğu yer 
yer kan ve gözyaşına boğulmuş, bölgenin Transkafkaslardan 
Kafkaslar’a, Ortaasya’ya dek uzanan kısmı ise küresel 
emperyalizmin saldırı tehdidi altında inlemeye başlamıştır. 
Bunun yanı sıra, Adana ve İskenderun kıyılarının öne çıktığı yeni bir 
yatırım ve ekonomik yapılanma programıyla Çukurova dünyanın 
yakın gelecekteki önemli çekim merkezi olmaya aday konuma 
gelmiştir. Bölgemiz adına olumlu karşılanması gereken bu durum 
bile, “kan içen topraklar” diye bilinen bölgemizde “kan, gözyaşı ve 
barut kokusuna yeni gerekçe yapılabilir mi” kaygısına yol 
açmaktadır. İşte, bu gelişmeler, Ortadoğu ve bölge insanını her 
zamankinden daha çok barışa gereksindirmiştir. 
Bu gerçeklikler karşısında, ilerici, aydınlanmacı, emekten yana tavır 
koyan, insan onuru ve sevgisi aksı üzerinde yürüyen etkinliğimizin 
temel felsefesi tek sözcükle “barış” olarak seçilmiştir. 
“Çukurova Ödülü” bölgemizde sinemadan tiyatroya, resimden 
müziğe, şiirden romana, makaleden fıkraya, röportaja, çeşitli alanlarda 
eser sahibi sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar, ekin-sanat, edebiyat 
bilim ve felsefe alanlarında emek ve ürün veren, Çukurova'yı tanıtan, 
yücelten, başta Doğu Akdeniz’le, Ortadoğu olmak üzere dünyaya 
barış tohumları eken insanlara, tüzel kişilere verilir. 
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Öncelikle Doğu Akdeniz’de, Türkiye’de verilen Çukurova Ödülü 
“sanatsal, sosyal, toplumsal gereklilik” zorunlu kıldığında dünyanın 
herhangi bir yerindeki sanatçıya, ekin-sanat ya da biliminsanına, tüzel 
kuruluşa verilebilir. 
Ödülün değerlendirmesi, Çukurova Sanat Girişimi yönetimince 
belirlenen Seçici Kurul tarafından yapılarak her yıl etkinlik tarihinden 
en az 15 gün önce basın-yayın, iletişim araçları aracılığıyla açıklanır. 
Ödüle değer görülen kişiye/kişilere, kuruluşa bu amaçla hazırlanmış 
özel plaket verilir, adına anı kitabı yayınlanır. 
 
                                            
Çukurova Sanat Girişimi 
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TOROSLARIN BOĞASI (*) 
 
Homo Tauricus (Toros) insanları, çook çok eskilerde, takvimin 
bilinmediği devirlerde “zaman” kavramını kendilerince 
anlamlandırıyorlardı...  Bazı kabileler, aylara “yılın adımları” yıla ise 
“zamanın geçişi” diyor, zamanı da her yıl yeniden başlatarak 
kozmogoniyi (zamanın doğuşunu) yenileyip yineliyorlardı...  
Zaman üzerine kurguladıkları ritüellerde geçmişi yok ederken 
insanın, toplumun günahlarını, hatalarını siliyor, dünyayı, evreni 
kirinden arındırıyor, böylece bir “yeniden doğuş”u gerçekleştirmiş 
oluyorlardı. Kozmogonik eylemin bu biçimde sonsuza dek yinelenişi, 
her yeni yılı yeni bir çağın başlangıcına dönüştürürken ölüler 
diriltilmiş oluyor, insanların yeniden doğuşa inancının sürekliliği 
sağlanıyordu. 
Eski inançların etkisinde yaşayan bu insanlar, göksel arketip 
arayışlarında yüksek dağlara kutsal kimlik kazandırıyorlardı. Bu 
yönelim sonucu “dünyayla evrenin merkezi”yle “göğün kapısı”nın 
kutsal kabul ettikleri dağın doruklarındaki kozmik bölgede 
bulunduğunu düşünüyorlardı. 
Filistin’de Tabor, Gerizm Dağları, Hindistan’da Meru Dağı, 
Mezopotamya’da Ülkeler Dağı, (Ziggurat da bir kozmik dağ), Ural-
Altay bölgesindeki Sumeru Dağı, İran’da El Bura Dağı ile Laos’taki 
Zinnalo Dağı gibi Toroslar da kozmik bir dağ olarak dünyanın, 
evrenin merkezi konumunda görülüyordu. Yılan balıklarını 
yumurtlamak için gittikleri Meksika kıyılarından, Caretta Caretta 
kaplumbağalarının da yumurtlamak için Avusturalya’dan Çukurova 
kıyılarına çeken ilgiye, günümüzde bile kozmik bir iz, kozmik bir im 
arayan insanların ataları o dönemlerde yarattıkları her mite kozmik 
anlamlar yüklüyordu.   
İnsanoğlunun eski devirlerdeki bu “zaman”la “kozmik merkez” 
arayışlarına bakarak “Boğa” anlamına gelen “Toros” adına 
kozmogonik anlam yüklemek ilk anda anlamsız gelebilir. Ancak,  
“Toros”un etimolojik geçmişiyle sunduğu, merkez simgeciliği 
dolayısıyla tasarımlanan yeni yıl senaryolarının ilk örneklerine ilişkin 
anekdotlar dikkate alındığında ilginç gerçeklikler çıkar ortaya... 
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Çukurova’yı, Doğu Akdeniz’i kucaklayan bu görkemli dağın, bu 
Torosların, geç antik çağda biçimlenen bir dinin felsefesiyle birlikte 
sembolizmasının oluşumunda nasıl önemli bir işlev üstlendiği açık 
seçik görülür. 
Ekinoksların (ekvatorun zodyakla kesiştiği noktalar) gerilemesine 
ilişkin astral gerçekliğin İ.Ö. 128 yılında Hipparkus tarafından 
keşfedilmesi üzerine biçimlenen Mitraizm dininin temel 
dayanaklarını oluşturan kültün en az 6 bin yıllık geçmişe sahip Toros 
imgesinden nasıl esinlendiği hemen anlaşılır.  
Mitras, eski bir Pers tanrısı olan “Mitra”nın Yunanca, Latince biçimi. 
Buna karşın, Mitraizm bölgemizde, öncelikle Tarsus’la Anavarza 
özelinde Çukurova’da doğdu, sonra Doğu Akdeniz’e, zamanla 
Akdeniz’in her yerine yayılan bir din olarak insanları etkiledi. Soyut 
Tanrı, tek Tanrı kavramının oluşumunda çok etkili oldu. Mitras, bazı 
yazıtlarda “fethedilemez güneş” diye nitelendirilir. Güneşi “Tanrıları 
doğuran, bütün varlıkların babası” diye tanımlayan Sofokles’in 
düşüncelerinin çıkış noktası da burası... 
Bu tür astral arayışlar sonucu bir felsefi disiplin olarak Mitraizm 
Stoa’dan, Stoa da Mitraizm’den etkilendi. Mitraizm, bir tür astral din 
ya da yıldız tapkısının varlığını kabul anlamında “astrolojiye bağlılık, 
uzun astrolojik devirler, dünya dönemleri”, “-Büyük Yıl- tezi”, “doğa 
güçlerinin kişileştirilerek temsil edildiği alegorik açıklamalar” gibi 
Stoacılığın üç temel dayanağının oluşumunda etkili oldu. 
Mitraizm’de, galaksimizin de bir parçası olduğu Samanyolu 
(Sütyolu), Stoacılığın etkisiyle “yaratılış yolundaki ruhların yolu” 
diye tanımlandı. “Ruhların beslendikleri sütle dolu” olduğuna 
inanıldığı için Samanyolu’na “Yaratılış’ın Tanrısı” da denildi. 
Bundan etkilenen Stoacılar, doğa güçlerini mitoloji kahramanları 
olarak kişileştirdiler. Zamanla ekinoksların gerilemesini belirleyerek 
uzay hareketlerini yöneten tanrı varlığını öne süren bir tez 
geliştirdiler. İnsanlığı soyut Tanrı, tek Tanrı kavramına götüren bu 
gelişmeler sonucu Stoacılar, aylara, yıllara, mevsimlere, yıldızlara 
kutsal anlam yüklediler. Yıldızları kutsal birer varlık gibi gördüler; 
gitgide uzayı tümden bir tanrı gibi algıladılar. Böylece, yıldızların 
yanı sıra dünya da bir tanrı gibi göründü. En büyük tanrı ise 
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Cennet’te oturan ‘akıl’dı. (İki bin yıl sonra Nietzche “Tanrı’yı 
öldürdü” ama akıl hâlâ cennetinde oturuyor.) 
Mitraizm, günümüze bir ikon olan boğa öldürme sahnesiyle 
(Tauroktoni) geldi. Artık ölü bir kült olarak kabul edilmesi 
gerekirken astral din kökenli düşünce sahiplerince ortaya sürülen 
kıyamet senaryolarını etkilemeyi başararak tuhaf biçimde her zaman 
güncelliğini korudu. 
2012 yılında kıyametin kopacağını savlayan kimi şarlatanlar 
senaryolarını ekinoks noktalarının Zodyak üzerinde gerileyerek çok 
yavaş devinmesini, her 2160 yılda bir burcu geçerek Zodyakları 12 
kez 2160, yani 25.920 yılda tamamladığına inanan Mitraizme 
dayandırıyorlardı. 
Mitraizme göre ilkbahar ekinoksu bugün Balık takımyıldızında ise 
birkaç yüz yıl sonra Kova’da olacak demekti. Yunan-Roma 
döneminde ilkbahar ekinoksu Koç, sonbahar ekinoksu ise 
Terazi’deydi.  İ.Ö. 4. binle 2. bin arasındaki Tauroktoni’de Koç’la 
Terazi burcunun yerini Boğa’yla Akrep alıyordu. 
Tauroktoni,  gök ekvatorunu göstermesine karşın, ekinokslar Koç’la 
Terazi’deyken değil, Boğa’yla Akrep’teyken meydana geliyordu. 
Tauroktoni sembolizması, ilkbahar ekinoksunun tamamen Boğa’da 
olmasına dayandırılıyor, dolayısıyla bahar ekinoksunun Boğa 
burcundan çıkışını anlatıyordu. Böylece, Boğa en son değişen burç 
olduğu için söz konusu külte damgasını vuruyordu. 
Ne ki, Boğa sembolizması, Mitraizm’den birkaç bin yıl öncesinde de 
Anadolu halkları tarafından biliniyordu. Kizzuwatnalılar’ın 
(Çukurovalılar) yanı sıra Tarsus sikkelerinde kentin sembolü olarak 
kullanılıyordu. Hititler’de ise aşılmaz Toros dağlarını açarak krala, 
askerlerine yol gösteren ilahi/kozmik bir güç gibi görünüyordu Boğa.  
Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’nin (UÇSG) Çukurova Sanat 
Girişimi’nce her yıl ilkbaharda düzenlenmesinin birden çok 
gerekçesinden en önemlisi bu külte gönderme yapmasıydı. 
Etkinliğin, bir anlamda ilkbahar ekinoksunun Tauroktonik 
dönüşümüne denk düşmesi en güçlü esin kaynağı. 
Stoacıların öncelediği “akıl” ile büyük dönüştürücü güç Tauroktoni 
birlikte değerlendirildiğinde, UÇSG kapsamında verilen “Çukurova 
Ödülü”nün plaketi Çukurova’nın işte bu öz kültür varlığından yola 
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çıkılarak hazırlandı. Yapılan birkaç küçük değişiklikle soyutlamanın 
yanı sıra evrenin astrolojik dönüşümünü sağlayan “boğayı öldüren 
kılıç” yerine “kalem” tasarlanarak dünyamızın gelişimine sanatın 
bölgemizden katkısı vurgulanmak istendi. 
Batı entelijansiyasınca UÇSG sembolü Adonis Çiçeği’nin kültürel 
değeri nasıl Grek kökenli olduğu öne sürülüyorsa Çukurova Ödülü 
plaketinde esinlenilen Mitras/Mitraizm kültü de bir “Roma Kültü” 
olarak tanımlanıyor. Adonis söylencesi gibi Mitraizm de bu 
toprakların öz kültür varlığıdır. Mitraizm, Romalılar bu topraklara 
gelmeden önce bu halkın bir inanç sistemiydi. Bu toprakların 
insanları tarafından yaratılmıştı. Kılıcıyla gelen Roma’yla 
günümüzdeki varisi emperyalizmin bunu sahiplenmeye çalışması 
gerçeği değiştirmez! 
……………………………. 
(*) Kitabın kapağında fotoğrafı bulunan plaketin tasarımına esin kaynağı olan 
öykü. Yazan: Çetin Yiğenoğlu 
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ÇUKUROVA ÖDÜLÜ-2021 
DİL DERNEĞİ’NİN 
 
Çukurova Sanat Girişimi’nce düzenlenen Çukurova Ödülü bu yıl ilk 
kez bir tüzel kişiliğe, derneğe verildi. Çetin Yiğenoğlu, Orhan 
Apaydın, Yaşar Öztürk, Sevim Sezer ile Asuman Söylemez’den 
oluşan Seçici Kurul, “Dil Devrimi’nin ülküsel bilincini canlandırma, 
Türkçemizin gelişimini sürdürebilir kılma ereğiyle yaptığı çalışmalar 
dolayısıyla” 2021 Çukurova Ödülü’nün Dil Derneği’ne verilmesini 
kararlaştırdı. 
Seçici Kurul, “Ödül Gerekçeleri”ni şu yaklaşımlarla oluşturdu: 
İnsanları anlamlı kılan, yaşamlarına anlam kazandıran, toplumları bir 
arada tutan dildir. İletişim, bildirişim aracı olarak dil, insana evreni 
anlama, evrene de kendini anlatma olanağı sunar. İnsanlığı dünyaya, 
evrene yayarak keşfetmeye iten, taşıyıcı tekerleklerden uzay 
araçlarına değin birçok şeyi doğuran dildir, düşüncedir. 
Dil varsıllaştıkça insan da, toplum da güçlenir. 
Maddi dünyada insan yapımı her şeyin üzerinde imzası, damgası 
olan dil-düşünce birliği, içsel/tinsel dünyada, bilimde, felsefede, 
ekin-sanatta, edebiyatta, müzikte, hukukta, eğitim- öğretimde, 
günümüzün sanal dünya yaşamında da belirleyicidir. 
Yaşamak-yaşatmak, anlamak-anlatmak, öğrenmek-öğretmek, 
iletmek-iletişim kurmak... yaşamsal her alanda temel öge dildir. Dil 
insanın, toplumun kimliğidir. 
Dil-düşünce iyi yönde kullanılan bir araç/aygıt olduğu denli, -ne 
yazık ki- kötü/zararlı erekler için de kullanılabilmektedir. Bize 
özgürlük sunan dil, dünyamızı bir kafese, cezaevine de 
dönüştürebilmektedir. 
Dil-düşünce yetisi, her şeye karşın,  insanı dünyada yalnızlıktan, 
tutsaklıktan kurtarmıştır. İnsanlık, evrendeki yalnızlığıyla 
tutsaklığından da bu yetisinin ışığıyla, bu ışığın gücüyle 
kurtulacaktır. 
Bu inançla; insanı, toplumu, dilini ele geçirerek egemenlik altına 
almaya çalışanlara karşı özgürlük, bağımsızlık savaşı vermekle 
yükümlü dil-düşünce yetimizin, yazı gücümüzün ayrımına 
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varmamızı sağlayarak geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar 
yapan Dil Derneği “2021 Çukurova Ödülü”ne uygun bulunmuştur. 
 
Daha önce Çukurova Ödülü alan sanatçıların, bilim insanlarının 
isimleri şöyle: 

• Nihat Ziyalan (2009)  
• Taha Toros (2010) 
• Ayla Kutlu (2011) 
• İpek Ongun (2012) 
• Prof. Dr. Erman Artun (2013) 
• Ülkü Tamer (2014) 
• Yaşar Kemal (2015) 
• Mehmet Aksoy-Necah İbrahim (2016) 
• Haluk Uygur (2017) 
• İsa Çelik (2018)  
• Nedim Gürsel (2019) 
• Tariq Ali (2020) 

 
Kamuoyuna duyurulur. 
 
Çukurova Sanat Girişimi 
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HER İŞİN BAŞI DİL 

Adnan Özyalçıner 

Dilin edebiyatı var ettiğini, edebiyatın da dilin gelişiminde başı 
çektiğini çok iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk Türkçenin özüne 
dönmesini/döndürülmesini amaçlıyordu. Bu düşünceye dayanılarak 
Türk Dil Kurumu, dönemin yazarlarından Ruşen Eşref (Ünaydın), 
Celal Sahir (Erozan), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) tarafından 12 
Temmuz 1932 tarihinde kuruldu. 26 Eylül 1932 tarihinde de 
Dolmabahçe Sarayı’nda Birinci Türk Dil Kurultayı’nı topladı. 
Kurumun çalışma düzeninin saptandığı kurultayda Türk dili tarihi, 
karşılaştırmalı dilbilgisi, Anadolu ile Rumeli ağızlarındaki sözcükleri 
derleme, Farsçayla Arapçanın etkisindeki Osmanlıca sözcüklerle 
tamlamalara Türkçe karşılıklar bulunması, yabancı terimlerin 
Türkçeleştirilmesi kararı alındı. 
Kurum, dil uzmanlarının, yazarların kuruma üye olmalarıyla gelişti. 
En başta kapsamlı bir Türkçe Sözlük’le Yazım Kılavuzu hazırlandı. 
Üç yılda bir yapılan kurultaylar, dil bilim, edebiyat konularındaki 
incelemelerle katkılar sağladı. 
1955 yılından başlayarak edebiyatla bilim dallarındaki kitaplara her 
yıl dili başarılı kullanmaları dolayısıyla dil ödülleri verildi.  
Ben edebiyatı başta dil olarak görenlerdenim. Ben bir öykücüyüm. 
Onun için bana göre dildir öykü. Ana dillerin en has sözcüklerinden 
oluşur. O sözcükler duyguları, düşünceleri, düşleriyle yaşadıkları ya 
da yaşayamadıklarıyla insanı yansıtır. Bütün ilişkileri, çelişkileri, 
çevresiyle olan bütün uyumluluğu, uyumsuzluğuyla birlikte.  
Benim gibi 1950 kuşağı şairleriyle yazarları da sözcüklere, sözcük 
seçimine çok dikkat ederdi.  
Burada Erdal Öz’ün Günlükler kitabındaki 14 Eylül 1956 günlü 
günlüğünü aktarmak isterim: 
“Gün geçtikçe dilimi arılaştırıyorum. Bir eski kelimeyi atıp yerine öz 
Türkçesini koymak beni bir hikaye yazmış kadar sevindiriyor. Birden 
dünyalar benim oluveriyor. ‘Fayda’, Arapça bir kelime. Ataç, fayda 
karşılığı olarak ’ası’yı önerdi. Isınamadım ‘ası’ya. Fayda karşılığı 
‘yarar’ı kullanabilirim. Niye olmasın. ‘Ası’dan daha iyi. Hiç olmazsa 
dilimizde var olan, yerleşmiş bir kelime. Çocuk gibi sevinçliyim.” 
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Erdal bunun gibi günlüklerinde Ataç’ın “halbuki” karşılığı önerdiği 
“oysaki”yi “oysa” olarak kullanmayı yeğliyor. Çoğumuz da öyle 
yaptık.  
Gene bir kızın adından “Arife” karşılığı “Öngün’ü” bulduğunu 
söylüyor.  
Aklıma gelmişken Melih Cevdet de yazılarında “yani” yerine 
“demek” sözcüğünü kullanmıştır. 
Erdal Öz’ün günlüklerinden de anlaşılacağı gibi bizim kuşak, dil 
konusunda Ataç’ı izlemiştir. Yalnız sözcükler konusunda değil. 
Türkçe söz diziminin nasıl olması gerektiği konusunda da. 
Dikkatimizi en çok buna vermişizdir belki de. Sonuçta özgün bir 
anlatıma varmaktı amacımız.  
Dile bunca özen, yazarlığımızın daha ilk yıllarında Türk Dil 
Kurumu’na üye olmaya yöneltti bizi. Yazarlığımızım ilk yılları o 
yıllar. Ellili yılların ortaları. Önceki kuşağın yazarlarıyla şairlerinin 
çoğu kurumda üye. Bizim gibi daha adı sanı belirsiz yazarları alırlar 
mı, almazlar mı pek bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Asım 
Bezirci’nin kuruma başvurduğu halde alınmamış olması. Neyse. 
1960 sonrası. Görece de olsa demokratik ortamın geri geldiği günler. 
Kurumun kurultayı o yılın Eylül’ünde mi yoksa sonraki yıl mı 
yapıldı. Bilmiyorum. Ama kurultay öncesi Erdal Öz’ün Ankara’da 
kuruma üye olmak isteyen genç yazarlardan sanırım 20 kişilik bir 
liste oluşturduğunu biliyorum. Listede ben de varım. 
Sonuçta Erdal Öz, o listeyi kurultaya sundu. Böylece hepimiz 
kurultaydakilerin çoğunluğunun oylarıyla üye alındık.  
Uzun yıllar çok verimli güzel çalışmalar yapıldı. Bizim de 
katkılarımız oldu. Erdal Öz, Ali Püsküllüoğlu, Gülten Akın kurum 
çalışanları arasına katıldılar bildiğim kadarıyla. Türk Dili dergisinde 
yazılarımız, şiirlerimiz yayınlandı. 50 Kuşağı’nın birkaç yazarı gibi 
ben de 1972’de Yağma kitabımla Türk Dil Kurumu Ödülü’nü aldım. 
1980 darbesi, kurumun özerkliğine 1982 Anayasası ile son verdi. 
Özleşmeden yana bütün yazarlarla şairlerin üyeliğine son verildi. 
Kurum hükümete bağlı, atamayla getirilenlerin bulunduğu bir birime 
dönüşerek içine kapandı. 
22 Nisan 1987’de, içinde eski kurum çalışanlarından Sevgi Özel, Ali 
Püsküllüoğlu, Gülten Akın’ın da bulunduğu Dil Derneği kuruldu. 
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Kurucuları arasında Prof. Dr. Bahriye Üçok, Mustafa Ekmekçi, Talip 
Apaydın’ın da bulunduğu dernek, Türk Dil Kurumu’nun ilkeleriyle 
çalışma yöntemini devraldı. Kurumdan atılan üyeleri dernekte 
yeniden bir araya getirdi.  
Dil Derneği, her yıl verdiği dil ile edebiyat ödülleri, aylık Çağdaş 
Türk Dili Dergisi, yaptığı dilbilimsel yayınlarıyla kurumun varlığını 
sürdürüyor.  
Derneğin başarılı çalışmalarının başında devraldığı Türkçe Sözlük ile 
Yazım Kılavuzu’nu yeni baskılarına ulaştırma çabaları gelmektedir.  
Böylece dilimizin özleşmesine/özleştirilmesine katkıda bulunarak 
gelişimini sağlamış oluyor. Çünkü dil bizim her şeyimiz. 
Özgürlüğümüz.  
 
 
 
 
       ******* 
 
 
 
Wittgenstein, dil ve düşüncenin ayrılmaz biçimde iç içe olduğunu 
şöyle vurguladı: 
“Düşüncenin, varoluşunun garantisi dildir (...) Dil, bireyin 
bilincini oluşturan, benliğini biçimlendiren temeldir (...) Dilimin 
sınırları, dünyanın sınırlarıdır.”  
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TÜRKÇEYE EMEK VERENLERE SAYGI İÇİN 

Korkmaz Alemdar 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ne büyük özveri ve emek 
ürünü olduğunu yıllar sonra onun ilke ve kurumlarına saldıranların 
yaptıklarını gördükçe daha iyi anlıyoruz. Böyle olmamalıydı: 
Kurtuluş Savaşı’nda yaşananları ve devrimleri iyi bellemeli, 
sindirmeli; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta anlattıklarını 
hiç unutmamalıydık. Cumhuriyete karşı çıkanları, düşmanlık 
yapanları iyi tanımalıydık. Büyük önderin sözlerine kulak verip, 
düşmanın uyumadığını akıldan çıkarmadan cumhuriyetin bekçiliğini 
bilgili ve bilinçli olarak sürdürmeliydik. Hâlâ çok geç değil, 
yapabiliriz, yapmalıyız. Ama cehaletin gücünü küçümsediğimizi, din 
kisvesi altında ne denli can yakıcı bir kör kurşuna dönüşebileceğini 
yeterince anlamadığımızı da kabul etmek zorundayız. Bu kabul ve 
gereğini yerine getirmek belki eksiklerimizi gidermemizi 
sağlayacaktır.   
Yaşananları gözden geçirdiğimizde Cumhuriyet yönetiminin iki 
konuya, dil ve tarihe özel önem verdiğini biliyoruz. Atatürk Türk 
tarihinin kökenlerinin araştırılması üzerinde ısrarla dururken 
Türkçe’nin Arapça ve Farsça’nın etkisinden kurtulup kendi 
kaynaklarına dönmesini savundu. Yeni alfabeyle okuryazarlığın (ve 
kültürün) bütün yurttaşların hizmetine sunulmasına büyük önem 
verdi; öğretmenliğini yaptı. Bu onun gurur duyduğu bir yanıydı. 
Öngördüğü çağdaş toplumun kurulması konusunda da önce 
öğretmenlere güvendi. Onun çabalarına, yol göstermesine rağmen 
kutsal kitabın, ibadetin dilinin kendi dilimiz olması gerektiğini hâlâ 
kabul ettirebilmiş değiliz. Anlamadan ibadet yapmayı önemseyenler 
var. Büyük önder, üretimden, düşünceye, günlük yaşam 
pratiklerinden sanata kadar her konuda yapılması gerekenleri 
örnekleriyle tek tek göstermişti. Bunları içselleştirmede, 
yaygınlaştırmada eksiklikler, duraksamalar ve gerilemeler oldu. 
Bugün bunların yarattığı sıkıntıları nasıl aşacağımızı düşünüyoruz.  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşüncelerini ve eylemlerini 
gerçekleştirmede kendi kişisel kaynaklarını kullanarak da örnek oldu. 
Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu onun sağladığı parasal kaynaklarla 
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çalıştı, ayakta kaldı. Bu kaynakları geliştirmek şöyle dursun onları 
yağmalamak girişimlerine tanıklık eden günleri yaşıyoruz.   
Bugün, yüzyıl sonra, kendi dilini konuşan, tarihini bilen bir toplum 
yaratma çabası toplumsal/küresel koşullar yüzünden güçlüklerle 
karşı karşıya. Fuat Köprülü’nün yıkıcı mirasını daha da ileri 
götürmeye çalışan pek çok kişi var. Onlara karşı, Dil Kurumu’nun 
kapatılması sonrası, bütün zorluklara rağmen Dil Derneği’ni kurup 
Atatürk’ün düşünsel mirasına sahip çıkmaya çalışan çok sayıda aydın 
da var. Sevgi Özel1 yakın tanığı olduğu gelişmeleri ve onurlu 
direnişe katkıda bulunanları kitabında ayrıntılı biçimde anlatıyor. 
Şerafettin Turan, Emin Özdemir, Cevat Geray, Beşir Göğüş ilk anda 
akla gelenler. Anadolu’nun pek çok kentinde onlar gibi devrimleri 
özlemle anan çok sayıda aydın var. Hepsi Mustafa Kemal’in 
emanetini korumaya kararlı. Onun bağımsızlığı ve cumhuriyeti 
emanet ederken söyledikleri tahmin ya da kestirimde bulunmak için 
söylenen sözler değil; yaşadıklarından çıkarttığı sonuçlardı. Ne yazık 
ki koşulların giderek ağırlaşması onu haklı çıkartıyor. İşin dikkat 
çeken yanı bugün demokrasinin temsilcisi sayılan ülkelerdeki 
durumun da kaygı verici olması. Demokrasiye getirilen sınırlamalar, 
hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ekonomik eşitsizlik sadece bu 
ülkeleri değil, onları örnek almaya çalışan pek çok ülkedeki 
gelişmeleri de etkiliyor. Halk kitlelerine arada sırada söylenen 
yalanlar, neredeyse yaşamın parçası haline gelmiş bulunuyor. Birileri 
olan biteni görüp dünyanın sonunu ilan etse kimsenin şaşıracak hali 
yok. Bu sıkıntıları aşmanın ilk adımı herhalde önce kendi 
cumhuriyetimizi korumaktan geçiyor. Görev de cumhuriyetin emanet 
edildiği gençlere düşüyor.  
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Türkiye Türkçesi Temel Dilbilgisi, Dil Derneği Yayını, 2018. Bkz. özellikle s. 97-
105. 
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YÜZYILLARCA GERİDEN BUGÜNE 

Ertuğrul Özüaydın 
Dil Derneği Yayın Kurulu Başkanı 
 
Yeni topraklar ele geçirmek orada kendi siyasi ve dini görüşlerine 
göre bir düzen kurmak, Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş 
dönemlerinde yöneldiği başlıca amacı denebilir. Sonraki duraklama 
ve çöküş dönemlerindeyse daha çok bu toprakları elde tutmaya 
çalışmıştır. Çünkü oralardan topladığı vergilerdir imparatorluğun 
ekonomisini ayakta tutan. Üzülerek söylemek isterim ki yüzyıllarca 
süren bu anlayış içinde dil, kültür, düşünce gibi konular saray 
yönetimince pek sorun olarak görülmemiştir. İmparatorluğun 
yarattığı bir kültür varsa da bu savaşan bir devlet ve bu devletin 
beslediği büyük askeri güçle açıklanabilir. 
Birincil amaç görünen fetih anlayışının arkasında kalan dil ve sanat 
çalışmaları ne yazık ki saygı uyandıracak boyutlara varamamıştır. 
İmparatorluğun Osmanlı kimliğinin yanında Osmanlıca adıyla yapay 
bir dili vardır. Bu dilin Türkçenin genel yapısına uymayan yönü, 
öğrenme sorununun yalnızca bir noktası gibidir. İçinde ne kadar 
Türkçeyi barındırırsa barındırsın Osmanlıcanın temeli; Arapça ve 
Farsça sözcüklerden, tamlamalardan ve kurallardan oluşur; bu 
nedenle Osmanlı topraklarında yaşayan Türklerin bu dili öğrenip 
konuşması öyle kolay bir iş değildir. Osmanlıcayı bilenler 
“...medresede okumuş ya da Enderun’da yetişmiş olanlarla, evde, 
babasının yardımıyla Arapça, Farsça öğrenmiş, ön ve temel bilgileri 
kazanmış, kendi kendini yetiştirmiş kimselerdir.”(1) Okuma yazması 
olmayan halk için bu dil başka bir dildir.  
Bu topraklarda yaşanan dil gerçeği aslında bir uyumsuzluk örneği 
biçiminde karşımıza çıkar. Dille anlaşma dille anlaşamamaya 
dönüşmüş gibidir. Çünkü Osmanlıca yerel bir dil değildir ayrıca bir 
dil bile değildir belki de. Yerel bir tadı hiç yoktur. Başka başka 
dillerden toplanarak, derlenerek devşirilmiş yapay bir dildir. 
Türkçeyle dikkate değer benzerlik taşıdığı bile söylenemez. 
Osmanlının kendi kendisi için yarattığı bir noktada vardır. Dil 
duygusu yoktur. 
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İmparatorluğun sanatı, dili ve edebiyatıyla ilgili ne yapmak istediği 
ve neyin yapıldığı da bir o kadar önemliydi. Çünkü biliyoruz ki 
egemenlik devletin altyapısı ve üstyapısıyla birlikte bütünselliği 
yüklenir. Halkın katılmadığı, katılamadığı kültür, sanat ve edebiyat 
işlevini nereye dek yürütebilir? Bütünün bir parçası durumunda 
bulunan bu öğelere gereken önem verilmediğinde bütün bozulabilir. 
Peki, halkla dili arasındaki uzaklıkları ortadan kaldırabilecek eğitim 
olgusunun geldiği nokta nedir? 
Eskiden İslami çevrede eğitim ve öğretim yerleri camiler olmuştur. 
Kurduğu dinsel evreni buradan yayma ve koruma çabasıyla kendine 
bir hareket alanı yarattığından ilk medreseler, camilerin yanında ve 
yakınında kurulmuştur. Temelde İslam duygu ve düşüncesinin üstüne 
kurulan, bir eğitim kurumu sayılan bu okullarda daha çok dini 
konulara ağırlık verilen dersler okutulurdu. Derslerin bilimsel ve 
sanatsal bir yönü varsa da, o plan içinde çok az yer tuttuğu 
söylenebilir.  Derdi Türkçeyi öğretmek olmayan medreselerin eğitim 
dili de Arapçaydı. Oysa sözünü ettiğimiz okullarda, derslerde Türkçe 
konuşuluyordu. Türkçenin gelişmesi önünde yeni olanaklar açmayan 
medreselerin, tam tersine, Arapçanın yayılmasına geniş olanaklar 
sağladığını görüyoruz. Ayrıca Divan şairlerinin Farsça yazması 
nedeniyle aynı okullarda öğrencilere öğretilen bir başka dil de 
Farsçaydı. Yani Osmanlıda okullaşmanın halk üzerinde olumlu bir 
etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Halkla aydınlar arasındaki ilişkilere 
yakınlık sağlayacak bir etkisi olmadığı gibi bunların, aydınları 
çevreden daha da ayrıştırdığını görüyoruz. Doğru olan, toplumla 
bütünleşmesi istenen dilin halkın hizmetine girmesi değil miydi?  
Gelin, bir an üç beş yüzyıl öncesine gidelim! O dönem 
medreselerinde okutulan bir dersin sınıfına girelim. Bir medrese 
hocasının herkes anlıyormuş gibi okuduğu bir Arapça kitaptan 
bölümleri sınıfa aktarışını dinleyelim. Okunanları bizim 
anlamadığımız doğru da öğrencilerin (ki o zaman talebe) kaçta kaçı 
anlıyor ve anladığını yazabiliyor? Belki de anlaşılmaması nedeniyle 
derslerde Türkçe konuşuluyor olsa gerek! Öğrenci evinde, sokakta, 
kahvede konuştuğu dille öğrenim göremediği içindir ki okulla sokak 
arasında dilsel bakımdan bir bağ kurulamamış. Bu yüzden 
Osmanlının gerileme dönemlerinde yitirilen savaşlara ve elden giden 
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topraklara sorumlu arayan yetkililer suçu eğitim sistemine dek 
vardırmışlardır. Doğrusu bu görüş boşuna değildir. 
“Bilginin, kültürün temeli toplumca yükselmeyi sağlayan etkenlerin 
başı dildir.  Dilin yabancı öğelerle dolu olması, bilginin, kültürün, 
düşüncenin yabancılaşması, yabancıya bağlı kalması, kişinin 
özgürlüğünü yitirmesi demektir”(2) Topluma egemen olması gereken 
bu düşünüş saray çevresinde kabul görmemiştir. Arapça ve Farsçayı 
kutsal sayan Osmanlı İmparatorluğu Türkçeye gereken önemi 
vermediği gibi ülke eğitiminde böylesi bir yol izlememiştir. 
Okullarda durum böyleyken köyde, sokakta, kahvede durum daha 
değişik değildi. Saray Osmanlıca konuşurken sokağın dili Türkçedir. 
Görünen o ki İmparatorlukta yaşayan dil Türkçedir; ama bu 
tutarsızlığın bulunduğu ortamda Türkçe varlığını tam anlamıyla 
gösteremez ve geliştiremez. Çünkü Osmanlı aydını için Türkçe avam 
bir dildir. Bu eğilim doğrultusunda gelişen saray dili toplumla dilsel 
anlamda bağlarını koparmıştır. Okuma yazması olmayan halkla 
devlet ve devlet görevlileri arasında bir türlü dil bağı kurulamaz. 
Doğrudan ilişkilerin yürütülemez biçime dönüşmesi de bu sorunun 
doğal sonucudur. Kim ne derse desin Osmanlı aydınlarıyla, halk 
arasındaki bu uzaklık göz göre göre açılmıştır. 
Halka tepeden bakan yanlış anlayış, Tanzimat Dönemine kadar 
iyiden iyiye belirgindir. “Tanzimat devrinin belli başlı düşünürleriyle 
yazarları, Türkçenin gerek fen ve edebiyat dili olarak yeni kılığa 
girmesi gerek günlük ihtiyaçları kolayca belirtecek biçimde hayata 
ve tabiata uyması gereği üzerinde önemle durmuşlardır.”(3) Türkçe 
olanaklar arayan yenilikçi tutumun önderleri de Ahmet Mithat, 
Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi adlardır. Dilde 
sadeleşme, Türk dilinin gelişmesi yönündeki çabaları bir sonuca 
varmaya yetmeyecek olsa da öne sürdükleri düşünceler tartışılması 
gereken sorunun ana başlıklarını veriyordu. 19. ve 20. yüzyıl 
Osmanlı aydını dilde özü savunmanın gereğini ortaya koymuştu. 
İlber Ortaylı Gelenekten Geleceğe kitabında “Dilde sadeleşme 
sorununun ikinci nedeni milliyetçilik akımlarıdır. Milliyetçilik, 
İmparatorlukta Balkan ulusları arasında başlayıp, sonunda Türk 
unsuru da etkiledi. 19. yüzyıl milliyetçiliğinin her yerdeki amaç ve 
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yöntemi, konuşulan dilin yazıda da kullanılmasıydı” diyerek konuya 
içinden bir başka bakış açısı geliştiriyordu. 
Kendi topraklarında duygu ve düşüncesini kendi diliyle 
söyleyemeyen, yazamayan bir toplumun içine düştüğü sıkıntıların 
belli başlıları bunlardı diyebiliriz. Sıkıntılarını aşamayan toplumun 
içine düştüğü bunalımlara çare üretmesi Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarına dek sürdü. Tam bu noktadan sonra varılmak istenen amacı 
ortaya koyan tartışmaların hız kazandığını görüyoruz. “1923’ten 
1928'e dek, dil konusuyla ilgili yazılarda en çok üzerinde durulan 
sorun, ‘imla ve alfabe’dir. İmlanın harflere kimi işaretler koyarak 
düzelebileceği savı yanında, Latin harflerinin kabulü önerisi de yankı 
uyandırmaya başlar.”(4) İleri sürülen düşüncelerin ışığında gelişen 
tartışmalar bizi Cumhuriyet Devrimlerinin en güzellerinden biri olan 
Harf Devrimine götürmüştür. Atatürk Sarayburnu söylevinde 
“Arkadaşlar, bizim ahenk-dar zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle 
kendini gösterecektir.” derken dil serüvenimizin geldiği aşamada 
başarı kazanacağını işaret ediyordu. 1 Kasım 1928'de gerçekleşen 
Harf Devrimiyle Türk dilinin yapısına göre yeni abece 
oluşturulmuştur. Elbette yüzyıllarca yaşadığımız güçlüklerin 
ardından gerçekleşen devrimin öylesine kolay olmadığını biliyoruz. 
Gelin burada “Bir gecede cahil kaldık” diyen Harf Devrimini 
kavrayamamış olanlara daha elle tutulur bir şeyler söylemeleri 
gerektiğini bir kez daha anımsatalım. Yüzde üçü beşi okuma yazma 
bilen halkı hangi dilden koparmış oluyorsunuz? Asıl yarattığı saray 
diliyle halkla ilişkisini koparmış bir Osmanlı gerçeği varken! 
Osmanlıda yüzyıllarca şu büyütülmesi istenmemiş okuma yazma 
oranının yaygınlık adına büyümek beklentisi neydi ki? Ülkenin 
yüzde doksan beşi okuma yazma bilir de siz abecenizi değiştirmeye 
kalkışırsanız asıl tehlike o zaman başlar. Kuşkusuz böylesi bir durum 
karşısında ister istemez bütün çevreler karşınıza dikilecektir. 
Gelin bir de bugünkü Türkiye'ye bakalım; okuryazar 
olmayanlarımızın sayısı ancak ve ancak yüzde üçü beşi bulur. Yani 
durum tam tersine dönmüşken hâlâ dil üzerine tartışmaların odak 
noktasına Harf Devrimini ya da Dil Devrimini koyanların niyetinin 
ne olduğunu soralım! 
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Ulusa okuma yazmayı öğretebilmek için Türkçeye yani kendi diline 
uymayan Arap harflerini bırakarak Latin harflerini temel alan yeni 
abecenin amacına ulaştığını bugün geldiğimiz yer göstermektedir. 
Bunun için çok uzun bir dönem bile gerekmemiştir. Seksen iki yılda 
tanık olduğumuz sonuca ulaşılmıştır, başlanan noktadan çok çok ileri 
gidildiği çok açıktır. Burada en önemlisi Tevhid-i Tedrisat (Öğretim 
Birliği) yasası ile medreselerin kapanması eğitimin Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlanmasıyla olur. Artık köylünün, esnafın, işçinin, 
işsizin çocuğu okula gidebilir ve kendi dilinde eğitim alabilirdi. 
Türkçenin ses yapısına uymayan Arap alfabesi bırakıldıktan sonra 
“Türk dilinin yapısına göre meydana getirilen yeni alfabe Arapça ve 
Farsça kelimelerin Türkçeye olan yabancılığını büsbütün ortaya 
çıkarmıştı.”(5) Sırada yeni yazıyı öğrenmeyi kolaylaştırmak,  
Türkçeyi daha iyi konuşmanın olanaklarını yaratabilmek vardı. 26 
Eylül 1932'de gerçekleşen Dil Devrimi, eksik parçanın tamamlayıcı 
yanıyla başka bir anlam kazandı. 
Dilimizin tarihsel bütünlüğü içinde Türkçe sözcükleri kendi 
kaynaklarından yola çıkarak ortaya çıkarmak, Türkçe duyarlılıkları 
geliştirmek gereksinimi duyuldu. Yeni abecenin yaygınlaşması, 
Arapça köklerden beslenen Osmanlıca sözcükler, tamlamalar yerine 
Türkçelerinin oturtulması ve kendi kurallarının geçerli kılınması 
üzerine çalışıldı. Bunlar sonucunda Türkçenin kendi özüne 
döndükçe, gelişmesi ve zenginleşmesinin sözkonusu olduğu ve 
olacağı gerçeği görüldü. 
Yazı Devrimi düşünce ve işleyiş tutumuyla bizi, o karanlıktan alıp 
insanların birbiriyle sokakta, işte, evde anlaşabildiği bugünkü 
Türkiye'ye getirmiştir. Dilin toplumsal ilişkilerin yürütülmesindeki 
engelleri kaldırılmıştır.  Yüzyıllar öncesinden şimdiye Türkçenin 
savaşı ve uzun serüveni bir dil adına güzel bir örnektir. Ne 
yaparsanız yapın, başlayan yeniliklerin önüne geçemezsiniz! Ayrıca 
“Dil Devrimi ile dilimiz devrilmiş değil, kötü bir dil düzeni devrilip 
yerine iyi bir dil düzeni getirilmiştir.”(6) 
Geri bırakılmış, ezilmiş bir ulusun Cumhuriyet yönetimiyle, buna 
bağlı devrimleriyle çağdaş dünya anlayışına uygun amaçlara 
yönelmesi çok belirgin biçimde ortadadır. Topluma açılan, toplumla 
bütünleşen ülkenin kendi diliyle eğitime kavuşması ayrıca sunduğu 



27 
 

bu büyük olanakla anlamlıdır. Atatürk'ün belirttiği gibi “Ulusal 
duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin 
olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.” Kendine 
özgü sözcükleri, söz dizimi ve duyarlılığını yaratabilen Türkçenin 
bütün toplum kesimlerine karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Bu 
bakımdan Türkçenin Yazı Devrimi olumlu bir dil savaşıdır. Orhun 
yazıtlarından günümüze dek çektiğimiz uzun çizgi bundan sonra da 
bir ulusun bilinci ve birikimi olarak sürecektir. Kimsenin şu yaşanan 
süreci unutmaması gerekir. Bu anlamda Türkçe, toprağında büyüyen 
ağaçtır. 
………………. 
(1)Emin Özdemir, Türk ve Dünya Edebiyatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994 
Ankara, s.82. 
(2)Ömer Asım Aksoy, Dil Gerçeği, Dil Derneği Yayınları, 2006 Ankara, s.17. 
(3)Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri,  Dil Derneği 
Yayınları, Dördüncü Baskı, 2011 Ankara, s.113. 
(4)Agâh Sırrı Levend, agy s.389. 
(5)Agâh Sırrı Levend, agy s.406. 
(6)Ömer Asım Aksoy, agy s.119. 

 
 
                                    

******* 
 
 
 
 
İnsanı insan, bir bilinç ve düşünce varlığı yapan dil, toplumları da 
var etti. Dili olmazsa insan, toplum var olamaz, düşünmez, 
gelişemez!  
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GÜZEL TÜRÇEMİZ 

Gürsel Gezen 
Dil Derneği Yönetim Kurulu Üyesi /  İzmir Temsilcisi 
 
Türkçe ile ilk tanışmamızı belleğim silmiş... annemin gece 
karanlığını uysal bulutlardan yorgana dönüştüren ninnilerini, sesini 
güzelleştiren güzel sözcüklerini ilk tanışma sayabilirim. Radyoda tok 
sesi ile haberleri okuyan sunucunun sesi, türküleri yorumlayan 
ozanlar, halk müziği sanatçıları... sokakta çocuk oyunlarındaki 
sayışmaca tekerlemeleri... 
Gerçek tanışmamız ise ilkokulda, üçüncü yılımda oldu... Güzel 
Türkçemiz yazan bir ders kitabının kapağı ile... sonraki altı yıl, yaz 
sonu, ders kitaplarının alındığı akşam, bu kitabın içinden, benim 
dünyama doluşuveren öyküler, dizeler, kişiler, sözcükler... 
söylencemsi, bir sevgili ile buluşmalar biçiminde sürdü gitti... 
Çocukluğumun karanlık gecelerinin kısa düşleri, arkası yarınları 
gibi... ne zaman kaçmak saklanmak gerekse, içinde yitip gittiğim bir 
masal ormanı gibi... okudukça çoğaldığım, sözcüklerden sözlüklere 
koşuşturan büyülü bir gösteri... 
Ömer Seyfettin, Sait Faik, Memduh Şevket, Reşat Nuri, ... 
yüzlercesinin sözcükleri önce bir ses, görüntü, sonra benim anlam ve 
anlatım dünyam oldular. Karanfiller ve Domates Suyu'nun 
Mustafa'sı, Gamsızın Ölümü'nde Gamsız oldular... yüzlerce 
kahramanın dilinde, sözcüklerinde ölümsüzleştiler... 
   *** 
Tüm anadilleri gibi, Türkçe de toprağın içindeki büyük, değerli bir 
taş idi... O taşı binbir emekle kazıp çıkaranlar, yazarları, ozanları... o 
taşın her bir parçasını, sözcüğünü öylesine pırıltılı... öylesine büyülü 
bir giysi ile sunuyordu... başka bir yaşamın içinde, bir kişiliğe 
büründürüp anlatıyordu ... çocukluk, sabaha kadar bekleyemez, o 
gecenin uykusuna buyur edilirdi. 
Gençlik yılları bu emeklerin uzun ve yorucu öykülerini, Türkçe için 
verilen uğraşları, yorucu yolculukları da düşün dünyamıza buyur etti. 
Ankara'nın zorlu bir kışı, Türkçe için de zorlu bir yılı idi, 1980-81. 
Gazi Eğitim Türkçe-Türk dili, yazını bölümü... 12 Eylül yönetiminin 
karanlığı her yerde olduğu gibi Türkçenin de üstünde! Yasaklı 
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sözcükler...TRT sunucusu kem küm diye haberleri okuyor. Evren 
başta, evren>kainat olmuş... Türk Dil Kurumu ile tanışma, her hafta 
yapılan söyleşiler, etkinlikler. Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı 
etkinlikleri... 82 Anayasası ile Atatürk'ün kalıtına el konulmak 
istenmesine direnen, TDK'nin kapatılmasına onurlu, bilimsel 
direniş... !983! Türk Dil Kurumu kapatıldı.   
Yüksek Öğretimini Ankara'da yapmış bir gencin Türkçe bilinci için 
ne zor, ne güzel bir yolculuk... o genç 1982 Anayasası ile Türkçeyi 
yasaklamaya, Türkçenin sözcükleri ile başlayanların 
başarabileceklerine bir gün bile inanmadı. Çünkü Türkçeye, 
Türkçenin aydınlığı olan sözcüklerine, yazarlarına, daha ötesi “Dil 
Devrimine”, “Atatürk Devrimine” sonsuz inanıyordu... inanıyor. 
   *** 
Öğretmenlik yılları... 1980'li yılların karanlık örtüsü tüm ülkeyi bir 
sis gibi kaplamış. Derste kullandığınız, tahtaya yazdığınız Türkçe 
sözcüklerden soruşturmalar... Anadolunun bir kıyıcığında Muhtar 
Hikmet'in kitapçısında karşınıza çıkan çıkan Çağdaş Türk Dili 
Dergisinin birinci sayısı... o karanlığı, sisi aralayan güzel 
gelişmeler... Tüm Türkiye'yi dolaşan yazarların, aydınların, kitapların 
yanına Dil Derneği/ÇTD ekleniveriyor... aynı yıllardaki Abece 
dergisi gibi! 
Dil Derneğinin “Türkçe Sözlük”, “Yazım Kılavuzu”nu kitapçıda 
görmenin sevinci... Türkçenin, Türkçecinin sevinci... Çünkü devlet 
kurumuna dönüştürülen tdk, Atatürk Devrimine, Dil Devrimine 
karşıt olmakla kalmıyor, ülkede yazım sorunlarına da neden oluyor. 
Dil Derneği, Atatürk'ün Dil Devrimi ile gelişen Türkçenin izleği 
olmak, Türkçenin sorunlarına çağdaş yaklaşımlar, çözümler 
demektir, genç öğretmen için... 
Bu arada, Türkçe karşıtları, Atatürk Devrimi karşıtları Arapça, 
Farsça sözcükleri canlandırmaya çalışanlara İngilizceyi günlük 
yaşamda, toplumsal gelişmelerde öne çıkarma çabasında olanlar 
ekleniyor. İngilizce hayranlığı okullara bulaştırılıyor, İngilizce 
hazırlık sınıfı, ardından okulların eğitim dilinin İngilizce olmasına 
kadar varıyor. 1990 yılların karmaşasının içinde Dil Derneği, bilinçli, 
aydın bir çevreyle birlikte İngilizcenin eğitim dili yapılmasına karşı 
direnç gösteriyor. 
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   *** 
2002 yılında İzmir! Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'in çağrısı ile 
İzmir üyeleri toplantısı. Yunus Bekir Yurdakul'un İzmir temsilci 
olduğu, yürütme kurulunda Abdullah Bolulu, Gürsel Gezen, Mavisel 
Yener, Mehmet Atilla... sonrasında çok sayıda yeni üye ile süren bir 
çabaya gönüllü emek vermek... On sekiz yıl... yapılan çalışmalar Dil 
Derneğinin bilgisunar iletişim kanalı olan www.dildernegi.org.tr'den 
okunabilir. Yüzlerce okul etkinliği, İzmir Türkçe Günleri 
etkinlikleri,Türkçeye Emek ödülleri, İzmir Kitap Fuarlarında 
etkinlikler, sergiyeri buluşmaları... 
Türkiye Cumhuriyetinin iyi bir yurttaşı... ötesinde bilinçli bir Atatürk 
Devrimcisi olmak, toplum sorunlarına olan duyarlılığını sorumluluk 
bilincine dönüştürmeyi de gerektiriyor. 1990-2000 yıllarda ÇYDD, 
Dil Derneği, vb örgütlenmelerin içinde yer almak, çağının tanığı 
olmaktan öte sorumluluklarının olduğunu görmek anlamına da 
geliyor. 
 
 
 

******* 
 
 

İrlanda atasözü: “Dilsiz ev yapılmaz.” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.dildernegi.org.tr/
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DİL DEVRİMİ DEMEYE KORKANLAR!.. 

Hidayet Karakuş 
 
Son yıllarda Dil Devrimi’nden söz eden yok ama dilimizin 
kirlendiğinden yakınan çok. Ne ki bu yakınanlar genellikle 
Karamanoğlu Mehmet Bey’den, onun 1277 yılında yayınladığı 
fermandan söz ediyorlar. Dil Devrimi’ni anmaya dilleri varmıyor. 
Sanırım son yıllardaki Osmanlıca merakının sahiplerinden 
çekiniyorlar. Dil Devrimi derlerse Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de 
anmak zorunda kalacaklar.  Yine son yıllarda yeniden girmeye 
başlayan yabancı sözcükleri içlerine sindiremiyor olmalılar. 

Karamanoğlu Mehmet Bey’in yaptığı neydi? 
Selçuklu Sultanlarının devlet dili olarak Farsçayı seçmelerine karşı 
çıkıyor, “Bundan böyle divanda, dergâhta, bargâhta Türkçeden başka 
dil kullanılmaya” buyuruyordu. Selçuklu Sultanları seçimleriyle 
Türkçeyi ötelemişlerdi. Sonra, tarihsel koşullar elvermedi, 
Karamanoğulları Osmanlının egemenliğine girince bu kez Arapçanın 
saray dili olduğunu gördüler. Ne yazık ki ferman ereğine ulaşamadı. 
Çağın koşulları Karamanoğlu’nun iyi niyetini sonuçlandırmadı. 
Dil Devrimi, Mustafa Kemal’in Osmanlı aydınlarının daha Tanzimat 
döneminde tartışmaya başladıkları hem yeni bir abece, hem halkın 
dili Türkçenin kendine gelmesi için giriştikleri tartışmaları okuyor, 
sonrasını bilinçle oluşturuyordu. 
Cephelerdeyken bile dil bilim kitaplarıyla dolaşıyor. Almanya’dan, 
Fransa’dan… dilbilim kitapları getirtiyordu. Geçen günlerde biri, 
sanal evrende yeni bir bilgi paylaştı. 
Amiral Cihat Yaycı’nın Fatih Altay’lı’yla Haber Türk’te yaptığı 
söyleşinin videosuydu bu. 
Amiralin açıklamasına göre Yakutistan elçisi Anıtkabir 
Komutanlığına başvurarak Atatürk’ün okuyup altını çizerek, 
yanlarına notlar yazarak incelediği Yakutça Sözlüğü incelemek 
istediğini bildiriyor. Amiral Yaycı’nın söylediğine göre Mustafa 
Kemal, Yakutistan’dan bu sözlüğü 1920 yılında getirtmiş, incelemiş.  
Yakutistan elçisi sözlüğü inceliyor, daha sonra fotokopi almak için 



32 
 

komutanlıktan sözlüğü istiyor. Ancak komutanlık, 
veremeyeceklerini, çünkü sözlüğün on-on iki cilt olduğunu, bir de 
ayrıca tek ciltlik bir sözlük daha bulunduğunu, dışarı çıkarılmasının 
olanaksızlığını bildiriyor elçiye. 
Daha sonra bir başkası bu konuda Yakutça sözlüğünün ansiklopedik 
bir sözlük olduğunu bizim Kutadgu Bilig gibi kültürel bilgilik 
özelliği taşıdığını yazdı. On-on iki cilt değil, dört cilt bilgilik, bir cilt 
de sözlük olduğunu, bunları incelediğini açıkladı. 
Mustafa Kemal’imiz yalnızca fermanla, yasayla dil sorununun 
çözümlenemeyeceğini bilinçle düşünüyor. Dillerin yapısını 
derinlemesine inceliyor çünkü. 
1922 yılında Tunalı Hilmi Bey, mecliste bütün yazışmaların Türkçe 
yapılmasını öneriyor. Bu konuda önerge veriyor. Meclis, genel 
hukuk kurallarına aykırıdır, diye reddediyor önergeyi. Ancak bir dil 
kurulu oluşturulmasına, bu kurula da yıllık 30.000 liralık ödenek 
ayrılmasına karar veriyor. Ne ki bu kurul hiçbir işe yaramıyor. 
Bütün bunlar olurken Mustafa Kemal,  sesini çıkarmıyor. Çünkü 
onun öncelikleri var. Kurutuluş Savaşı’nı bitirecek, sıra yapılacak 
devrimlere gelecektir. 
Bu neden önce 1928’de Abece Devrimi’ni yapıyor sonra da 1932’de 
Türk Dil Kurumu’yla Türk Tarih Kurumu’nu kurduruyor 
yakınlarına. 
Bundan sonradır ki Türk Dil Kurumu, Türkçede büyük atılımın 
öncüsü oluyor.  Bugün kullandığımız arı duru Türkçeyi bu kurumun 
1932-1983 arasındaki bilimsel çalışmalarına borçluyuz. 
Bilindiği gibi Atatürk ilk iki Dil Kurultayı’na doğrudan katılıyor. Pek 
çok Osmanlıca, yabancı sözcüğe karşılıklar buluyor. En çok bilinen 
üçgen, dörtgen, açı, evren, er, subay… gibi sözcükler, onun bulduğu 
sözcüklerdir. Geometri kitabı yazması boşuna değil. 
Yalnızca sözcüklere karşılık bulma işi değildir Türk Dil Kurumu’nun 
yaptığı. Yaşamın her alanındaki çalışmalarla ilgili terimler, sözcükler 
bulunuyor. 
Anadolu’dan halkın kullandığı ama yazı diline geçmemiş sözcükler, 
deyimler, atasözleri derleniyor. 
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Tam on üç ciltlik Derleme Sözlüğü çıkıyor ortaya.  Eski metinlerdeki 
unutulan Türkçe sözcükler bulunup çıkarılıyor dört ciltlik Tarama 
Sözlüğü oluşturuluyor. 
Türkçe, Türk Dili Kurumu’yla dünya dilleri arasında en saygın 
dillerden biri durumuna geliyor, bilim dili, sanat dili, kültür dili 
olarak beşinci sıraya yükseliyor. 
Selçuk Eğitim Enstitüsü’nde öğrenciyken Türk Dili Kurumu’na 
başvurarak Tarama Kolu’nda gönüllü olarak çalıştım. Kaç kitap 
taradığımı anımsamıyorum ama özellikle 1950’den sonra yayımlanan 
romanlarda, öykülerde, şiirlerde kullanılan yeni sözcükleri, 
sayfasıyla, içinde geçtiği tümceyle, kitabın kimliğiyle birlikte fişlere 
doldurarak kuruma iletiyordum. 
Bunu, kurumun çalışma yöntemlerinden birine örnek vermek için 
anlatıyorum. 
1970’li yıllarda Türkiye’de günlük yayımlanan gazetelerin dili 
ortalama % 75 Türkçeydi. Yalnız Cumhuriyet’in dili % 87 dolayında 
Türkçe sözcüklerden, terimlerden oluşuyordu. 
2000’li yıllara gelindiğinde gazetelerin dili ortalama % 52 Türkçe, % 
48 yabancı sözcüklerden oluşmaktaydı. 
Bugün çok daha korkunç bence. Yeni yazarlar da Türkçenin, Türk 
Dil Kurumu’nun yarattığı büyük kalıttan habersiz iktidarın 
sözcükleriyle yazıp çiziyorlar. 
12 Eylül 1980’de devleti ele geçiren Amerikancı generaller önce dile 
saldırdılar. Evren, bile adını bulan Atatürk’ün adını ana ana en büyük 
ihaneti yaptı. Büyük önderin kurduğu kurumları basit birer devlet 
dairesine dönüştürdü.  Bunu ulus devleti yok etmek isteyen 
sömürgecilerin şahı Amerika özellikle istiyordu. İşbirlikçiler bunu 
göremeyecek denli satılmıştılar.  Öylesine ki içlerinden biri dünyanın 
en zengin on generalinden biri olmuştu. 
1983’te üst üste denetlenen kurumda bir kuruşluk açık bulamayan 
generaller, kurtla kuzunun öyküsünde olduğu gibi gerekçeler 
yaratarak başbakanlığa bağladılar Türk Dil Kurumu’nu. 
İki yıl geçmeden tutucu yönetimlerin elinde kurumdakiler, o günün 
parasıyla 1.300 000 000 liralık yolsuzlukla yargılandılar. 
Türk Dil Kurumu’nun değerli üyeleri, çalışanları, bilim insanları, 
yazarlar, ozanlar, sanatçılar artık kurumda değillerdi. Hepsi 
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atılmışlardı. Türkçenin savaşımını yarım bırakmaya gönülleri 
yatmadı. 
İçlerinde Sevgi Özel, Ali Püsküllüoğlu, Prof. Dr. Cevat Geray, Talip 
Apaydın, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Bahri Savcı, Gülten Akın, 
Berin Taşan, Prof. Dr. Özdemir Nutku ’nun da bulunduğu 34 aydın 
1987’de Dil Derneği’ni kurdu. Tam listeye isteyen, bilgisunardan Dil 
Derneği sayfasından ulaşabilir. 
Geçmişte Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın da başkanı olduğu derneği 
bugün Sevgi Özel büyük bir kahramanlıkla yürütüyor.  Aydınlar, 
Türkçemizin yurdumuz olduğunu bilenler derneğe üye olarak, 
Çağdaş Türk Dili Dergisi’ne sürdürümcü olarak destek oluyor. 
Dil Derneği yalnızca tabela derneği değil. Büyük Türkçe Sözlük, 
Yazım Kılavuzu, Türkçenin Temel Dilbilgisi… gibi yayınlarını 
büyük bir çabayla sürdürüyor.  Çağdaş Türk Dili dergisi bugün 32. 
yılında. Bu nasıl emeğin sonucudur, varın düşünün. 
Yazarların, ozanların, Türkçenin bilim dili, sanat dili, yazın dili 
olmasında payları büyüktür. Dili yalnızca yazdıkları yapıtlarla değil 
yazarken yarattıkları sözcüklerle anlatım olanaklarını geliştirerek 
büyütürler. 
33 yıldır ayakta kalan, bütün tutuculara, gericilere karşın Türkçeyle, 
bilimsel çalışmalarını sürdüren Dil Derneği, yazın, bilim, sanat 
alanındaki verimleriyle Türk kültürüne katkı sunan yazarları, 
ozanları da Türkçeye büyük emek veren insanların adıyla da 
ödüllendiriyor.  Ömer Asım Aksoy adına verilen şiir, roman, dil 
incelemeleri, Beşir Göğüş adına verilen Çocuk Edebiyatı, Dil 
Araştırmaları’na yıllar içinde dönüşümlü ödüller veriliyor. Emin 
Özdemir adına da basın ödülü konuldu. Dil Derneği’nin çatısı altında 
verilen bu ödüller ailelerin desteğiyle sürdürülüyor. 
Kısaca yazarların, ozanların, sanatçıların, bilim insanlarının dile 
emek verenleri yalnız bırakmaması gerekir. Türkçemiz “Ağzımızda 
annemizin sütü”yse o sütü yaratanların hakkını vermek bütün 
yazanların, konuşanların, bilim insanlarının görevi olmalıdır. 
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SAYGIDEĞER BİR SERÜVEN 

Mehmet Atilla  

Bilinen gerçek: Dil önemli! 
Çağdaş toplumların ekinsel geçmişleri incelendiğinde hemen 
hepsinin kendi diline özel bir önem verdiği, araştırma ve 
incelemelerde bulunduğu, varsıllaşması ve başka dillerin 
egemenliğinden kurtulması için çaba harcadığı görülecektir. Bir 
ulusun varlığını sürdürebilmesi açısından zorunlu bir çabadır çünkü 
bu. 
Tarih de böyle söylüyor zaten. 
Geçmişe hızlıca göz atıyoruz. Türkçenin güçlenmesi çabaları 
oldukça eski bir birikime dayanıyor bizde de. Türk Tarih Kurumu 
eski başkanlarından Prof.Dr. Enver Ziya Karal’ın Osmanlı Tarihinde 
Türk Dili Sorunu adlı kitapçığı, bu bağlamda önemli bir kaynak. 
Kendisi de Türkçeye unutulmaz katkılarda bulunan Prof. Dr. Aydın 
Köksal’ın bu kaynaktan aktardığına göre, çağdaş eğitimde Türkçenin 
öğrenim dili olarak kullanılması, 1773’te Deniz Harp Okulunun 
kurulmasıyla başlıyor (Mühendishane-i Bahrî-i Humayun). Okulun 
kurucularından Macar asıllı, Fransız uyruklu Baron de Tott’un 
derslerini Türkçe vermesi son derece ilginç. Diğer kurucu Cezayirli 
Hasan Efendi de gemicilik bilgisini Türkçe öğretmiş. Bu da müthiş 
bir öncülük... Daha sonra kurulan Kara Harp Okulunda da öğrenimin 
yalnızca Türkçe ile yapılmasının kararlaştırıldığını görüyoruz (bkz: 
Aydın Köksal, Dil ve Ekin, Toroslu Kitaplığı, 2003, s.140-141). 
Elbette bu çabaların arkası da var. 
Benzer yönelimin 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde sürdürülmesi 
kayda değer bir olgu. Daha sonra Tanzimat Fermanı ve 1876 
Anayasası ile belli bir aşamaya gelinmesinde de kimi adların 
öncülüğünü belirtmek boynumuzun borcu. 1862’de harflerin 
düzeltilmesini gündeme getiren Münif Paşa’nın, 1869’da aynı 
öneriyi yinelemekle kalmayıp kızına Latin harfleriyle Türkçe 
mektuplar yazan Mustafa Celaleddin Paşa’nın (ki kendisi Leh 
asıllıdır) saçtığı kıvılcımları saygıyla anmamız gerekiyor. Gelelim 
Mustafa Kemal’e... 
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Birinci Dünya Savaşı bitiminde Enver, Talat ve Mustafa Kemal 
Paşaların bazı yazışmaları Latin harfleriyle yaptığını belirtiyor 
tarihçiler. Araya giren Kurtuluş Savaşı bu konudaki gelişmelerin 
hızını engellemişse de Mustafa Kemal 1919 yılında Mazhar Müfit 
Kansu’ya, 1922 yılında da Halide Edip Adıvar’a Latin harflerine 
geçmekte kararlı olduğunu açıklıyor aslında. Fakat ne zaman? 
Hemen değil. Bunun için belli bir olgunlaşma dönemi gerekiyor 
çünkü. Yakın çalışma arkadaşlarının kimilerinden -Kâzım Karabekir, 
hatta İsmet İnönü- bile destek alamıyor o günlerde. Bu yüzden de 
ancak altı yıl sonra, o da dünyadaki bazı gelişmelerin etkisiyle Latin 
harflerine geçiliyor. Türkçenin yapısına uygun olmayan Arap 
alfabesinin cenderesinden kurtulunuyor böylelikle. Çok büyük bir 
adım. 
Adım büyük ama yeterli değil. Bu heyecanın kurumsallaşması da 
önemli. 
Bir dili sözcükler yığını olarak görmemek gerekiyor çünkü. O dilin 
ses, yapı ve anlam özelliklerini belirleyen çalışmalara ve gelişmelere 
de gereksinim var. İşte bu nedenle bilimsel araştırmalar yapabilecek 
bir kurumun oluşturulması zorunlu hale geliyor. Bu zorunluluğu en 
çok hisseden kişi de Mustafa Kemal Atatürk. Dünyanın değişik 
yerlerinde yapılmakta olan dilbilimsel arayışların rüzgârını da 
arkasına alan Mustafa Kemal, konuyla ilgili derin bir araştırma 
serüvenine atılıyor hemen. Onur Bilge Kula bir yazısında Atatürk’ün 
dile ilişkin 252 kitap okuduğunu, bunlardan 69’unun satırlarının 
altını çizdiğini, ölüm döşeğinde baygın haldeyken bile “Aman, aman 
dil!” diye sayıkladığını belirtiyor (edebiyathaber.net, 04.12.2019). 
Dil ve düşünce ilişkisi yaşamsal bir bağ oluşturuyor çünkü. 
Atatürk bunun farkında. Türk Tarih Kurumunun hemen ardından 
Türk Dil Kurumunun kurulmasına da öncülük ediyor. Yıl 1932. Bu 
kurumlar Atatürk için o denli önemli ki yıllar sonra hazırladığı 
vasiyetinde ikisinin de geleceğini güvenceye alıyor. İşin bir başka 
boyutu daha var; dil devriminin süreklilik taşıdığını, hiçbir zaman 
sonlanmayacağını, bu çalışmaları yapacak kurumun herhangi bir 
bağımlılık taşımaması gerektiğine yürekten inandığı için Türk Dil 
Kurumunu bir dernek (cemiyet) olarak kurma yolunu seçiyor. 
Böylece her şey daha özerk, daha bilimsel. Büyük bir hızla derleme 
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ve tarama çalışmalarına başlanıyor, sözlükler ve kılavuzlar 
yayımlanıyor. 
TDK bir dernek ama ulaşmadığı köşe yok. 
Başka ülkelerde de bu sorumluluğu yüklenmiş kurumlar olabilir, 
ancak hiçbirinin 1983 öncesi TDK kadar etkili olabildiğini 
sanmıyorum. Bunun nedeni şu: TDK’nın çabaları, karşıt düşüncede 
olanların ileri sürdüğü gibi dildeki özleştirme ile sınırlı değildir. 
Karalama amacıyla yapılan kimi yakışıksız benzetmelere ise asla 
indirgenemez. Yeni sözcükler türetme, Türkçeyi yabancı 
sözcüklerden olabildiğince arındırma çabaları kuşkusuz ki önemli, 
ancak TDK’nın yalnızca bununla yetinmediği, yazım kurallarının 
belirlenmesi, dilsel normların saptanması (ölçünleştirme), bilimsel ve 
teknolojik gelişmelere koşut terim ve sözcükler türeterek dilin çağcıl 
hale getirilmesi gibi alanlarda göz ardı edilmeyecek katkılarda 
bulunduğu ortadadır. Daha da önemlisi yazarından çizerine, 
aydınından okumamışına değin geniş bir kesimden ilgi devşirmeyi de 
başarmıştır. 
Ne var ki bu ülkede devran çok hızlı dönüyor. 
1950-1960 yılları arasındaki dönemde siyasal anlayışın değişmesiyle 
birlikte TDK’nın çalışmalarının engellendiğini, sağlanılan 
kazanımların bir bölümünün geriye alındığını görüyoruz. 1961 
Anayasası ile belli bir ivme kazanılmışsa da 1970’li yılların baskıcı 
ortamında bir kez daha engelleyici, hatta düşmanca tavırlar 
sergilenmeye başlanıyor. Neyse ki yılgınlık yok. Zor koşullara karşın 
TDK’nın etkinliği ve çalışmaları hiçbir zaman cılız bir düzeye 
düşmüyor, tam tersine toplumsal karşılıklar buluyor. 12 Eylül 
Darbesi’nin bundan kaygı duymaması düşünülemezdi ve “nitekim” 
duyuyor da. Hepimizin bildiği gibi 1983 yılındaki düzenleme ile 
kurumun özgün yaklaşımı ve felsefesi yok ediliyor, yalnızca ad 
benzerliği olan yeni bir TDK dünyaya getiriliyor. 
Peki ne oldu? 
Yeni TDK işe yıllarca Türkçenin bağımsızlığını savunan, 
sözvarlığının zenginleşmesini önemseyen, bilimsel yazım kuralları 
belirlemeye çalışan anlayış gitti, onun yerine “gönülsüz” çabalar ve 
göstermelik yayınlar yerleşti. Toplumu kucaklamak yerine belli bir 
kesime kucak açan etkinliklerle yetinildi. Başlangıçta yazım kılavuzu 
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bile hazırlayamadılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Dilcilerin 
onca uyarısı sayesinde kimi yanlışlardan geri adım atsalar da 
istenilen düzeye bugün bile gelemediler. Ötekileri saymak gereksiz. 
Bu durumda bir şey yapılmalıydı. 
12 Eylül Dönemi’nin zor koşullarında gerçek TDK’nın kimi üyeleri 
hapse atılmış, sürgüne gönderilmiş, akademik ortamdan 
uzaklaştırılmıştı. Soluk alıp vermenin bile zor olduğu bu boğucu 
ortamda Türkçeye gönül verenler kısa sürede kendilerini toparladı. 
Alana emek veren aydınlardan 34 kişilik bir Kurucular Kurulu 
oluşturuldu. Kurulacak derneğin tüzüğü elbirliğiyle ve hızla 
hazırlandı. Kurucuların çoğunun eski TDK üyeleri arasından 
seçilmesi bu sürece hız kattı. Ali Püsküllüoğlu, Haldun Özen ve 
Sevgi Özel’den oluşan üç kişilik ekip, Atatürk’ün Türk Dil 
Kurumunun izinden yürüyecek olan "Dil Derneği”nin kuruluş 
dilekçesini Ankara Valiliğine sundu. Tarih 22 Nisan 1987. 
Sırada hukuk savaşı vardı. 
Kurucular Kurulunca Prof. Dr. Cevat Geray başkan, Refet Erim 
astbaşkan, Doç. Dr. Aydın Köksal genel yazman, Sevgi Özel sayman 
üye olarak seçilmiş, valiliğe böyle bildirilmişti. Ne var ki hem bu 
isimler hem de öteki üyelerin çoğu, 12 Eylül yönetiminin "sakıncalı" 
saydığı kişilerdi. Üstelik derneğin tüzüğündeki amaç, Atatürk'ün 
Türk Dil Kurumunun tüzüğündeki amaçla özdeşti. Devrim 
sözcüğünün yasaklandığı bir dönemde, "devrimci bir anlayışla Dil 
Devrimini sürdürmek” ereğini güttükleri açıkça belirtiliyordu. 
Dönemin yöneticileri derneğe izin vermek şurada dursun, daha ilk 
günden başlayarak derneği “yasaklı” konumuna sokmaya çalıştılar. 
Uzun bir hukuk savaşımının ardından karşı savlar bir bir çürütüldü 
ve “Dil Derneği”nin yasal bir kimlik kazanması sağlandı. Bununla da 
yetinilmedi, 2002 yılında “kamuya yararına çalışan dernek” olarak 
tanımlanması başarıldı. 
Geldik bugüne! 
Kişilerin “Dil Derneği”ne bakışı ve izlenimleri farklı olabilir. Ben 
kendi payıma derneğin amaçlarını ve bu doğrultudaki çabalarını 
önemsiyor ve değerli buluyorum. Her dilin kendi içinde tutarlı ve 
güzel olduğunu kabul ediyor, her birine saygımı koruyorum. Kendi 
dilimin de gelişmesi için derleme ve tarama çalışmalarının dilbilim 
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kurallarına göre sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. “Dil 
Derneği”nin bugüne kadar hazırlamış olduğu sözlüklerin ve yazım 
kılavuzlarının yol açıcı olduğunu düşünüyorum. Türkçeyle ilgili 
kaynak ve başvuru kitapları yayımlamalarını değerli buluyorum. 
Çağdaş Türk Dili dergisini yaşatabilmenin arkasındaki çabaya 
minnet duyuyorum. Türkçeyi geniş kesimlere ve özellikle de 
gençlere sevdirmek, anadil bilincini geliştirmek için yapılan 
etkinlikleri anlamlı buluyorum. Derneğin amaçları doğrultusunda 
düzenlenen ödüllerin kararlılıkla sürdürülmesinden, buna bağlı 
olarak da Ömer Asım Aksoy, Beşir Göğüş, Emin Özdemir, Şerafettin 
Turan, Cevat Geray gibi anıt isimlere saygı duruşunda 
bulunulmasından haz duyuyorum. 
Öyleyse ne kadar teşekkür etsek az. 
Kısıtlı bir bütçe ile bunların yapılıyor olması, ayrı bir övgü gerekçesi. 
Bugüne değin görev yapan yönetim kurulu üyelerine, arka planda 
çalışan emekçi kardeşlerimize, yazılı ya da görsel kaynakların 
topluma sunulmasında çaba harcayan değerli gönüllülere içtenlikle 
teşekkür ediyorum. Bize düşen de elimizden geldiğince bu çabalara 
destek olmak. Mademki aynı gemide yol alıyoruz, yelkene soluk 
katmak görevimiz. Gönülden gönüle, dilden dile, kuşaktan kuşağa... 
                              
 
 
          
                              
                                *******                    
 
 
Leibniz, şu sözleriyle varoluşumuzun en temel ögesine sahip 
çıkmaya çağırıyor: 
“Dil, aklın aynasıdır. Bir ulusun kültürünün gelişmesi için 
öncelikle dilinin gelişmesi gerekir” 
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TÜRKÇENİN ÖDEDİĞİ BEDEL 
 
Feyza Hepçilingirler 
 
Düşün dergisinin Mart 1986 tarihli sayısında yayımlanan röportajda 
Enver Ercan, Cahit Külebi’ye soruyor: 
“Biliyorsunuz, Türk Dil Kurumu’nun çalışmaları övülmesinin yanı 
sıra yerildi de. Bugün artık böyle bir kurum yok ve bu kuruma en çok 
katkıda bulunan sanatçılardan birisiniz. Bir değerlendirmesini yapar 
mısınız?” 
Enver Ercan’ın “övülme” ve “yerilme” demesini doğru bulmadığını 
belirtiyor Cahit Külebi, sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: 
“Türk Dil Kurumu’nu yerenler genellikle üç öbekte toplanır. 
İçtenlikli dil tutucuları, Kuruma üye olmadıkları ya da umduğu 
ergileri bulamayanlar, yeniliklere, Atatürkçülüğe karşı olanlar.” 
Külebi’nin ikinci olarak saydıkları İstanbul Üniversitesi, Türkoloji 
bölümünde hocam olmuştu. Kuruma ateş püskürüyorlardı. Bu denli 
öfkeli olmalarının nedeni da kulaktan kulağa yayılıyor, biz 
öğrencilere kadar ulaşıyordu. Kendileri kurumda yer almak 
isterlermiş ama onlara bir öneri gelmediği gibi, düşünceleri bile 
sorulmuyormuş. Kızgınlıklarının nedeni buydu ama acısını bizden 
çıkarıyorlardı. Hoş, duyuyorum, çömezleri yıllar yılı aynı tutuculuğu 
gösterdiler, belki hâlâ ülkenin bir yerlerinde sınav kâğıdının üstüne 
‘cevaplar’ değil de ‘yanıtlar’ yazanlara karşı acımasız davrananlar ve 
onların da öğrencisi olanlar vardır. Biz kurumun önerdiği ve 
hocalarınızın onaylamadığı sözcüklerden birini kullanacak olsak 
yalnız uzun bir nutuk dinlemek zorunda kalmaz, aynı zamanda 
mimlenirdik; sonra, sözlü sınavlarda ağzımızla kuş tutsak geçerli 
notu alamazdık. Genelleyerek anlattım ama aslında bu söylediklerimi 
bire bir yaşayan benim. Yalnız öğrenciyken değil, öğretmenliğimde 
de. Daha sonra eğitim fakültesi adını alacak olan İzmir Yüksek 
Öğretmen Okulu için açılan sınavı kazanıp yüksek öğretime 
geçişimden az sonra Türk Dil Kurumu çevresinde dedikodular 
dolanmaya başlamıştı. Kurumun kapatılma tehlikesi vardı. Türk Dili 
Yüksek Danışma Kurulu adıyla bir kurulun haberi o sırada ulaşmış 
olmalı. Toplanacak olan danışma kuruluna okulumuzdan da iki 
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öğretim elemanının katılması isteniyordu. Okulda seçim yapıldı. Bir 
arkadaşımla birlikte kazandık seçimi ve Ankara’nın yolunu tuttuk. 
Cahit Külebi’nin yukarıda andığım röportajı vermesinin üç yıl 
öncesiydi. TDK henüz kapatılmamıştı ama kapatılması için ön 
hazırlıklar tamamlanmak üzereydi. Nedense kapatma kararına bir 
gerekçe arama uğraşına girilmişti. Oysa sıkıyönetim vardı, darbe 
hükümeti işbaşındaydı. Bir emirle kapatılabilirdi kurum ama her ne 
hikmetse bir kurulun toplanmasına gerek duyulmuştu. O toplantıyla 
ilgili izlenimlerini Kemal Ateş, yakın bir tarihte Varlık dergisinin 
Şubat 2020 tarihli sayısında anlattı: 
“1980’li yılların başlarında bir kurultay düzenlenmişti. Ben davetli 
değildim, bulunamadım o toplantıda, ancak katılan öğretim üyesi 
arkadaşlarımdan DTCF’deki odalarımızda dinledim tartışmaları. 
Toplantıya katılan doçentler, profesörler en çok Feyza Hanım’ın 
konuşmasından söz ediyorlardı. Cesur, etkili, eleştirici konuşmasıyla 
kendisini yetiştiren İstanbul Üniversitesindeki hocalarının epey 
canını sıkmış anladığım kadarıyla. Herhalde Muharrem Ergin’ler 
filan böyle birini nasıl ellerinden kaçırdıklarına, nasıl diploma 
verdiklerine şaşmışlardır. Türk Dil Kurumu’nun defterinin 
dürüldüğü o günlerde böyle cesur aydınlara ihtiyaç vardı. Feyza 
Hanım burada da görevini yapmıştı. Bedeller ödedi elbette.” 
Anımsadığım kadarıyla Muharrem Ergin yoktu o toplantıda, varsa da 
ön saflarda değildi. Hocalarımızdan Prof. Dr. Mehmet Kaplan vardı. 
Kemal Ateş’e övgüyle anlatılan ateşli konuşmamdan sonra TDK’nin 
kapatılmasına ya da devamına karar verecek olan komisyona 
seçmişlerdi beni. O komisyona başkanlık eden de Mehmet 
Kaplan’dı. Bir ara kibarlığım tutmuş olmalı, düşüncelerimizin farklı 
oluşunun kişisel bir saygısızlık sayılmaması gerektiğini; kendisinin 
öğrencisi olduğumu, öğrencisi olarak kendisine saygı duyduğumu 
söylemek gafletinde bulundum. “Hayır,” diye şiddetle karşı çıktı. 
“Siz benim öğrencim olamazsınız. Benim öğrencilerim benim 
görüşlerime karşı çıkmazlar.” Henüz on iki yıllık bir öğretmendim 
ama gençliğin verdiği gözü karalıkla, benim öyle düşünmediğimi, 
öğrencilerimin bana rağmen benden farklı düşünmelerinden gurur 
duyacağımı söylediğimi anımsıyorum. Evlatlıktan reddeder gibi, 
öğrenciliğinden reddetti beni Mehmet Kaplan. 
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Bedel ödemeye gelince... Ödedim gerçekten. Sıkıyönetim, Ege 
Bölgesi sınırları içinde görev yapmamı yasakladı. YÖK tarafından 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderildim. Orada da 
barındırılmayacağımı anlayınca istifa etmek zorunda kaldım. 
İzmir’de ortaöğretim kurumları dahil, hiçbir okulda çalıştırılmadım. 
Dershanelerde çalışmaktan başka çare bulamadım. Gelecek planlarım 
altüst oldu. 
Ama asıl büyük bedeli Türkçe ödedi. O cesur konuşmalar hiçbir işe 
yaramadı. Türk Dil Kurumu kapatıldı. Çok geçmeden yerine aynı 
adla bir kurum kuruldu ama yeni kurulan, eskisi gibi özerk bir kurum 
değil, bir devlet dairesiydi. Kurumun başına getirilenler, Cahit 
Külebi’nin saydığı o üç öbekteki, özellikle ortadaki grupta bulunan 
kişilerdi. Kendilerini dışlayan eski kurumdan öç alma duygusuyla işe 
giriştiler. İlk olarak çoktan beri benimsenmiş olan yazım kurallarını 
sarsmakla, yeniden tartışmaya açmakla yetinmediler, Yazım 
Kılavuzu’nun adını değiştirip “İmla Kılavuzu” yaptılar. Türkçe 
Sözlük’ten yazarlarını beğenmedikleri birtakım örnek tümceleri 
ayıklamaya kalktılar. Kendilerine kapılarını açmayan eski kurumun 
üyelerine yeni kurumun kapılarını sımsıkı kapatmayı da ihmal 
etmediler. 
Bin bir emekle yaşattıkları kurumun böyle intikam duygusuyla 
mahvedilmesine eski kurumun üyeleri kayıtsız kalamazlardı ve 
kalmadılar. Dil Derneğini onlar kurdular işte. Yalnızca bir dernek 
olmasına karşın, kurumdan geri kalmadı. Türkçe Sözlük’ü yayımladı 
yeniden, TDK’nin yapboz tahtasına çevirdiği Yazım Kılavuzu’nu 
kale gibi korudu, savundu ve tekrar tekrar bastı; Çağdaş Türk Dili 
dergisini çıkardı. Bütün bu işleri de gönüllülük esasına bağlı kalarak 
yaptı ve açık konuşmak gerekirse Atatürkçülüğü bayrak yapıp 
dalgalandıranlardan da, aydınlardan ve aydın geçinenlerden de 
yeterli desteği alamadı. Ama ne yıldı ne bıktı; büyük bir azimle 
inandığı yoldan yürümeyi sürdürdü, sürdürüyor. 
Türkçe bedel ödemeyi hâlâ sürdürüyor. Dil Derneği bütün 
olanaksızlıklara karşın, Türkçeyi savunmayı sürdürürken, sırtını 
yönetime dayamış durumdaki Türk Dil Kurumu, giderek yükselen 
Arap ve Arapça aşkı yüzünden hortlatılan Osmanlıca sözcükleri 
bağrına basmakta tereddüt göstermediği gibi, her gün, her an 
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Türkçeye doluşmakta olan İngilizce sözcükler için de herhangi bir 
önlem almaya gerek duymuyor. 
Türkçenin ödediği asıl bedel, yaşamak zorunda bırakıldığı değer 
kaybı. Atatürk’ün kurduğu, şimdi “eski” diye anmak zorunda 
olduğumuz Türk Dil Kurumu, ona düşmanca tavır alanların gözünde 
bile saygın bir kurumdu; önerdiği sözcükler dikkate alınır, 
benimsenmesi, tutunması için hemen kullanılmaya çalışılırdı. Ertesi 
günden başlayarak gazeteciler haberlerini, şairler, yazarlar şiirlerini, 
öykülerini o sözcüklere özellikle yer vererek yazmaya çaba 
gösterirlerdi. Kenan Evren’in kurduğu ve her yeniliğin istenen, 
özlenen bir şey olmadığını kanıtlayan “yeni” kurum da birtakım 
sözcükler öneriyor önermesine ve bunlar ertesi gün gazetelerde yer 
alıyor ama alay edilmek, dalga geçilmek üzere. Türkçe yeni kurum 
tarafından içine düşürüldüğü karanlığın bedelini ödemeyi sürdürüyor. 
İyi ki Dil Derneği var. Dilimizi karanlıklara teslim etmediğimizin, 
etmeyeceğimizin feneri olarak yolumuzu aydınlatmaya devam 
ediyor.  
 
 
                                 ******* 
 
 
 
 
İnsanlığın en büyük keşfi tarih kitaplarında “Ateş ve tekerlek” 
olarak sunulsa da gerçekte ateşi yakmayı ve tekerleği yapmayı 
sağlayan dil-düşüncedir. Dil, düşüncenin aletidir. Dil ile 
düşünürüz. 
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GÜZEL TÜRKÇEMİZ 
 
Ferzan Sarpkaya 
 
İlkokul yıllarımda kitapların kapağında, “Güzel Türkçemiz” yazan, 
çocuklara yazı tahtasında harf öğreten Atatürk resimleri vardı. 
Bizler çok şanslıydık, atalarımız sayesinde Cumhuriyete, “Güzel 
Türkçemiz” le doğmuştuk. 
Güzel Türkçemiz, binlerce yıldır çeşitli bölgelerde konuşula 
gelmiştir, konuşulmaya da devam edecektir. Ancak her şeye rağmen 
dilimizin büyük bir tehdit altında olduğunu da kabul etmek gerekir. 
Bunca yıldır korunan zengin dilimiz özellikle son zamanlarda 
yozlaşmaya, başka dillerin boyunduruğuna girmeye başlamıştır. 
Teknolojide geri kalıyor oluşumuz, dilimizdeki sözcükleri de 
etkilemiştir. Neredeyse tüm buluşlar yabancı olunca, yeni oluşturulan 
yabancı sözcükler, dilimize de olduğu gibi girmektedir. Bunu 
önlemenin iki çaresi vardır. Ya teknolojide, bilimde herkesin önünde 
olacağız ya da dünyada ortaya çıkmış herhangi bir sözcüğü 
karşılayacak yeni Türkçe bir sözcük oluşturacağız. 
“Dil Derneği”, bu görevi Sevgi Özel başkanlığında, Dil Derneği'nin 
Sözlük Kolu, Terim Kolu, Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 
Bulma Yarkurulu tarafından sürdürmekte, yabancı sözcüklere Türkçe 
karşılıklar önerilmekte, dilimizin sözvarlığının yeni sözcüklerle 
varsıllaşması amacı ile var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. 
Yarkurulumuz, başta günlük gazeteler olmak üzere yazılı, sözlü, 
görüntülü iletişim araçlarında, ders kitapları ile üniversite 
çevrelerinde üretilen kitaplarda, makale, tez gibi bilimsel yazılarda 
geçen yabancı sözcük, terimlere Türkçe karşılık bulmaya 
çalışmaktadır. 
Bu çalışmaları yaparken daha önce üretilip önerilmiş karşılıklardan 
hangilerinin yaygın olarak kullanıldığını, hangilerinin 
kullanılmadığını da araştırmaktadır. Buna bağlı olarak geçmişte 
önerilen karşılıklar yeniden gözden geçirilerek onlara gerekiyorsa 
yeni Türkçe karşılıklar önermektedir. Bir bakıma daha önce yapılmış 
önerileri güncelleştirmektedir. 
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Geçmişte olduğu gibi önerilen karşılıklar, belli aralıklarla Çağdaş 
Türk Dili dergimizde ve bilgisunar sitemizde yayımlanarak 
dilseverlerin tartışma, değerlendirmelerine sunulmaktadır. 
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu 1983’te devlet dairesine 
dönüştürüldükten sonra, 1987’de kurulan Dil Derneği, Atatürk’ün 
başlattığı Dil Devriminin ve kurumunun amacını üstlenmiştir. Sözlük 
hazırlarken devrimin ışığında bilim ve sanat dili olarak yenileşen 
Türkçeyi izlemektedir. Her baskıda, Atatürk’ün kurumunun ilkeleri 
ve 1983 baskılı sözlüğü kaynak alınmaktadır. Metinleri kapsayan 
veritabanına dayanarak kullanım sıklığı olmayan sözcük ve öbekleri 
maddebaşına taşınmamakta, dilin mantığını zorlayarak sözvarlığını 
şişirmekten özenle kaçınılmaktadır. 
Derneğin ilk Türkçe Sözlük’ü, Dr. Tayyibe Uç’un, Kadriye Alkan’ın, 
Dr. Armağan C. Büker’in, Aysel Dikmen’in, Sevinç Koçak’ın emeği 
ve Prof. Dr. Olcay Önertoy’un, Prof. Dr. Ahmet Kocaman’ın, Prof. 
Dr. Mehmet Ölmez’in, Güneş Müftüoğlu’nun, Remziye 
Çörtebaşı’nın,       Nükhet Hürmeriç’in katkılarıyla yayımlanmıştır 
(1998). İkinci baskı 2005’te Afet Kutlu’nun, Sedat Yaşayan’ın, 
Kemal Ateş’in, İbrahim Dizman’ın, Erdoğan Kul’un, Sevgi Özel’in, 
Yusuf Çotuksöken’in ve Nermin Küçükceylan’ın emeğiyle 
hazırlanmıştır. 
1932’de Atatürk’ün öncülüğünde başlayan Dil Devrimiyle Türkiye 
Türkçesinin sözvarlığını oluşturmak için halk ağzındaki sözcükler 
derlenmiş, eski kaynaklar taranmış; sözcük yapma yolları işletilerek 
Türkçede olmayan kavramlar için yepyeni sözcükler türetilmiş; 
yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulunmuştur. Türkiye 
Türkçesinin sözvarlığını belirlemek için büyük çaba harcanmıştır. 
Türkiye’nin yazarları, her daldaki bilimcileri bilimde, uygulayımda, 
sanatta Türkçeye yaslanmak zorundadır. Türkiye Türkçesinin yeni 
kavramlar yaratacak gücü ve olanakları vardır. Yeter ki ulusal 
kimliğimiz olan dile bu bilinçle sahip çıkalım. Atatürk’ün istediği 
gibi Türkçeyi bilinçle işleyelim. Türkçe Sözlük’ün 4. baskısı bu 
duygularla hazırlandı. Birçok yeni sözcük, söz öbeği ve terim 
eklendi; kullanımdan düşen öğeler, Türkçesi yerleşen yabancı 
sözcükler çıkarıldı. Uygulayımbilimin olanaklarıyla sayfa sayısı 
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önceki baskıdan az olan, sözcük (sözcük öbeği, terim) sayısı ve 
içeriği varsıllaşan 4. baskı oluşturuldu. 
“Güzel Türkçemiz” e ulaşmak, hiç kolay olmamış. 
 
Güzel Türkçemizin yolunda 
Yeni kurulan ulus-devletlerin ideolojik yapılanması için ilham 
kaynağı olan Fransız Ernest Renan (1823-1892), Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda fikirlerinden yararlanılan bir 
düşünürdür. Ulus olmanın şartlarını inceleyen Renan, 
kahramanlıklarla dolu bir geçmiş, büyük liderlerin yanı sıra din, dil 
ya da ırk ile tanımlanarak kazanılmış zaferlerin varlığından bahseder 
(Akdoğan, 2010:36). 
Ulus-devlet bünyesinde ortak kültür ile dilin oluşturulması, kurulma 
sürecindeki yeni Cumhuriyetin ulusal yapısının sağlamlaştırılması 
için gerekli görülmüştür. Başka uluslar da düşünce biçimlerini ifade 
etmek için dilin biçimini belirlemişlerdir (Akarsu, 1981:829). Bizde 
de Tanzimat dönemi ile başlamış olan dilde sadeleştirme hareketi bu 
çerçevede değerlendirilmesi gereken Harf Devrimi  ile nihayete 
erecektir (Akdoğan, 2010:38). Latin alfabesiyle ilgili ilk girişimler 
1923 yılında başlar. 21 Şubat 1923 tarihinde İzmir İktisat 
Kongresi’nde işçi delegesinden Ali Nazmi Bey’in bu konudaki 
önerisi, kongre başkanı Kazım Karabekir Paşa tarafından “İslam 
birliğini zedeleyeceği” görüşü ileri sürülerek önlemiştir (Özer, 
2012:146). Bunun İslam dünyasının Türkiye’ye arka çevirmesine yol 
açacağı, İslamiyet’e aykırı bir eylem sayılacağı, Latin harflerinin 
Türkçeye uymadığı, yüzyılların ürünü olan yazı yapıtlarının yok 
olacağı, toplumda anarşiye belki de iç savaşa yol açacağı gibi büyük 
gerekçeler gösterilmiştir. Harflerin değişmesi gerektiği konusuna 
değinen diğer bir kişi 25 Şubat 1924 tarihinde mecliste Milli Eğitim 
bütçesi tartışılırken yaptığı konuşmasında “Arap hurufatı, Türk 
lisanını yazmağa müsait değildir” diyen İzmir milletvekili Şükrü 
Saraçoğlu’dur. Saraçoğlu Arap harflerinin Türkçeye uymadığını 
söylediği zaman bir protesto tufanıyla karşılaşmış, konu gelenekçi 
İstanbul basınında tartışmalara sebebiyet vermişti (Özer, 2012:147). 
Benzer tepkilerle karşılaşılınca Atatürk bu düşüncenin yeterince 
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işlenmediği kanısına vararak bir süre daha ertelemeyi uygun 
görmüştür. 
Atatürk, 1924-1928 yıllarını bu düşüncenin olgunlaşma dönemi 
olarak geçirdikten sonra öncelikle Dil Encümeni’ni kurdurur. 26 
Haziran 1928 tarihinde Ankara’da resmen göreve başlayan bu 
kurum, alfabe değişikliğinin alt yapısını hazırlamakla görevlendirilir 
(Tarım, 2013:99). Kurulan Dil Encümeni, Latin asıllı olacak olan 
Yeni Türk Harfleri konusunda olumlu rapor vermiş; bu raporla 
Atatürk’ün harflerin değiştirilmesi konusundaki düşüncelerini daha 
da güçlendirmiştir. Bunun sonucunda Atatürk, yeni harfleri 
kullanmanın bir vatandaşlık, vatanseverlik vazifesi olduğunu 
vurgulayarak 1928 yılı Ağustos ayının sekizini dokuzuna bağlayan 
Perşembe gecesi İstanbul’da Gülhane Parkında yeni Türk harflerini 
şu sözlerle duyurur (Atatürk’ün Söylev, Demeçleri, 1997: Cilt 2, 
274; Ülkütaşır, 1981:63-65; Akdoğan, 2010:44): 
“Arkadaşlar, bizim güzel, zengin lisanımız, yeni Türk harfleriyle 
kendini gösterecektir. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Her 
vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu 
vatanperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, 
bir milletin, bir toplumun yüzde onu, yirmisi okuma-yazma bilir; 
yüzde seksen, doksanı bilmezse; bu ayıptır. Bundan insan olanlar 
utanmak lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet 
değildir. Mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız.  
Bir sene, iki sene içinde bütün Türk heyeti yeni harfleri 
öğreneceklerdir. Milletimiz, yazısıyla, kafasıyla medeniyetin yanında 
olduğunu gösterecektir.” 
 
1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı Kanun ile Büyük Milet Meclisi 
tarafından Latin alfabesi kabul edilmiştir. 11 maddelik kanun 3 
Kasım 1928 günlü Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Böylece 
Cumhuriyet döneminde maddi dil planlaması alfabe devrimiyle 
başlatılmış,  karma bir dil olan Osmanlıcadan ulusal bir dil olan 
Türkçeye geçiş gerçekleştirilmiş, ulusal birlik için ortak dil inşasının 
da resmi adımı atılmış oldu (Sadoğlu, 2010:230). Kanunun 
yayımından itibaren tüm devlet daireleri, tüm şirket, dernek,  özel 
kurumlarda Türk harfleri ile yazılan yazıların kabul edilmesi zorunlu 
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tutuldu. Yeni harfleri en kısa sürede,  kolay bir şekilde öğretmek, 
okuryazar oranını yükseltmek amacıyla Millet Mektepleri açıldı. 11 
Kasım 1928 tarihinde “Millet Mektepleri Talimatnamesi” 
onaylanmış, 24 Kasım 1928 tarihli 10481 sayılı karar Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Mustafa Kemal, yeni alfabenin 
öğretilmesi için başöğretmenlik yapmaya başlamış böylece ciddi bir 
kampanya açılmıştır. Gazeteler başlıklarını yeni harflerle vermeye, 
ilk sayfalarında alfabe dersleri neşretmeye girişmişlerdir. Mustafa 
Kemal şehir şehir dolaşarak okullarda, kahvelerde meydanlarda kara 
tahtanın basına geçip vatandaşlara alfabe dersi vermeye başlamıştır. 
Devlet daireleri, hapishaneler, ordu, CHP ve Türk Ocakları yeni 
harflerin düzenlenmesi için kurslar açmışlardır. İlk dört ay içinde 
5000 öğretmen yeni alfabeyi öğrenerek yeni kursların idaresini 
üzerlerine almışlar ve bütün memleketi bir okula dönüştürmüşlerdir. 
Bu alfabe devrimiyle, yaklaşık bin yıllık Doğu uygarlığı aidiyetinin 
bitirildiğini Arap-Fars ortaklığının yazıdan biçimsel olarak 
kaldırıldığını söylemek mümkündür. 
1 Eylül 1929’da da Maarif Vekâleti’ne bağlı tüm okullarda Arapça, 
Farsça dersler kaldırıldı. Böylece Arapça-Farsça sözcüklerin, gramer 
kurallarının Türkçede varlığını güvence altına alan önemli bir 
dayanak ortadan kaldırılmış oluyordu. Artık Türkçenin yabancı 
etkilerden arındırılması, yeniden biçimlendirilmesi anlamında 
yapılacak planlamalara zemin oluşturulmuştu. Bu adım herhangi bir 
yabancı dilin öğretiminin yasaklanması gibi düşünülmemelidir. 
(Öner, 2007:77). 
1926-1927’de okuryazar oranı %10 dolayında iken Millet Mektepleri 
olumlu etkisi ile bu oran hızla artış göstermiştir. 1980’li yıllara 
gelindiğinde ise %60 dolayındadır. Yeni harflerin kabulünden bir yıl 
sonra Millet Mekteplerinden diploma alanların sayısı bir milyon iki 
yüz bindi. Bu okullar 1936’ya kadar sekiz yıl yaşadı. Bu süre içinde 
2.546.051 yurttaş okuma yazma öğrenmiş, diploma almıştır (Kavcar, 
1981: 51). 
Dil devrimi, yüzyıllarca yabancı dillerin baskısı altında benliğini, 
deyiş gücünü yitirmiş olan Türkçeyi bağımsızlığına kavuşturma, 
geliştirme, kendine yeter duruma getirme akımının adıdır. 
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Dilin bağımsızlık ilkesini, ulusal duygu ile olan ilişkisini Atatürk, 
daha 1930’da açıkça ortaya koymuş, şöyle demişti: “Ulusal duygu ile 
dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal, zengin olması, ulusal 
duygunun gelişiminde başlıca etkendir.  Türk dili dillerin en 
zenginlerindendir. 
Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. 
Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini 
de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 
Atatürk’ün  bu sözlerini benimseyen sanatçıların, yazarların, bilim 
insanlarının elinde dilimiz 
hızla özleşmenin geçmişi toplumca Batı uygarlığına yöneldiğimiz 
yıllara değin uzanır. 
2 Temmuz 1932'de başlayan, 11 Temmuz'da sona eren "Birinci Türk 
Tarih Kongresi"nin ertesi günü, Çankaya'da dil bilimcilerin de 
katıldığı toplantı sonunda Atatürk, ''Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi 
bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti olsun." talimatı verdi. 
Cemiyet, aynı gün 12 Temmuz 1932'de kuruldu. Cemiyetin 
kurucuları arasında hepsi milletvekili  dönemin tanınmış 
edebiyatçıları, Samih Rifat, Ruşen Eşref (Ünaydın), Celal Sahir 
(Erozan), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) yer aldı. 
Kurumun ilk başkanı Samih Rifat Bey'dir. Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti'nin gereği, "Türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya 
çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe 
eriştirmek" olarak belirlenmiştir. Atatürk'ün sağlığında 1932, 1934 
ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim 
organları seçilmiş, hem dil siyaseti belirlenmiş, hem de bilimsel 
bildiriler sunulup tartışılmıştır. 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri 
arasında Dolmabahçe Sarayında yapılan Birinci Türk Dil 
Kurultayı için yayınlanan bildiride kurultaya yalnız uzmanların, 
Türkçe edebiyat öğretmenleri ile yazarların değil, halktan da 
dileyenlerin katılması öngörüldüğü için, yayımlanan bildiride "Kadın 
erkek her Türk yurttaş Türk Dili Tetkik Cemiyeti üyesidir. Kendini 
kurultaya çağrılmış saymalıdır" denilmişti. Kurultayın sonunda 
Kurumun  “Lügat-Istılah, Gramer-Sentaks, Derleme, Lenguistik-
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Filoloji, Etimoloji,Yayın” adları ile altı kol hâlinde çalışmalarını 
sürdürmesi kabul edilmişti. 
Atatürk'ün kendisi de Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı 
araştırmaları inceleyerek, dönemindeki bilginleri Türk dili üzerinde 
araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en eski 
anıtları olan Göktürk yazılı metinlerin ilk iki cildi onun sağlığında 
yayımlanmış; 1940'larda yayın hayatına çıkabilen DivânuLügati’t-
Türk, Kutadgu Bilig  gibi yapıtlar üzerinde yine onun sağlığında 
çalışılmaya başlanmıştır. Daha sonra birçok cilt hâlinde ortaya 
çıkacak olan Tarama, Derleme Sözlüğü'yle ilgili çalışmalar da 
Atatürk'ün sağlığında başlamıştır. Tarama Sözlüğü,  13. yüzyılda 
başlayan Batı Türkçesinin eski eserlerinin taranmasıyla; Derleme 
Sözlüğü, Anadolu ağızlarında kullanılan kelimelerin derlenmesiyle 
oluşturulmuş büyük sözlüklerdir. Çağdaş Türkçenin dilbilgisi, 
sözlüğü, yazımı, terimleriyle ilgili çalışmalar da Atatürk tarafından 
ilgiyle izlenmiştir. 
Dil devriminden önce yazı dilinde çokça kullanılan yabancı 
sözcükler yerine ileriden beri konuşma dilimizde bulunan 
Türkçelerini kullanmayı yeğleyenlerde çoğunluktaydı. İsim yerine 
ad; sene yerine yıl; evvel yerine önce; diğer yerine başka, öteki, öbür; 
talep etmek yerine istemek; malumunuz yerine bildiğiniz gibi.  Dil 
devrimini en geniş ölçüde gerçekleşmesini sağlayan bu anlayış 
olmuştur. 
Dil devrimine karşı olanlar, genellikle devrimin getirdiği Öz Türkçe 
akımını uydurmacılıkla suçlayıp, bilim dışı olduğunu söylerler. Oysa 
ki bir dil, yaratıcılık gücünü taşıdıkça zengin, çağdaş fikirleri 
elverişli oldukça  uygar, yabancı salgınlara karşı kendini 
koruyabildikçe ulusallaşır. 
Dil politikalarının hem sözcük, hem de kavram itibariyle Türkçeyi 
“mazi”den temizleme girişimi kültürel alanda gerçekleştirilen diğer 
devrimlere destek anlamını da taşıyordu. Sonuçta öyle bir dil 
yaratılmalıydı ki, bu dil hem Türk ulusunu diğer, Müslüman 
dindaşlarından olabildiğince farklılaştırmalı, hem de Batı 
medeniyetinin din ile ilgili olmayan, düşünce, hislerini tamamen 
karşılamalıydı. Dil Devrimi boyunca uygulanan “arıtma” 
hareketinden Batı kökenli sözcüklerin çok fazla etkilenmemesini de 
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burada aramak gerekir (Lewis, 2000:429). Gerçekte bütün dillerin 
Türkçeden türediğine ilişkin Güneş-Dil Teorisinin Üçüncü Dil 
Kurultayında resmileşmesinden sonra sözcük transferindeki bu trafik 
daha da hızlanmıştır. 
Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen harf devrimi ile başlatılan 
ulusal dil seferberliğine,  CHP teşkilatları, halkevleri, yerel 
yönetimler, bakanlıkların, ordunun tüm üyeleri katılmış ve millet 
mektepleri aracılığıyla 16-40 yaş arasındaki 600 bin kişiye kısa 
sürede yeni alfabeyle okuma-yazma öğretilmişti. Bunu aynı yıl 
Müslim, gayrimüslim diğer grupların ‘umum mahallerde’ kendi 
dillerini konuşmasını önlemek amacıyla, vapurlara, tramvaylara, 
camekânlara ‘Vatandaş Türkçe Konuş!’ yazılı pankartların asılması 
izledi. Türkçe konuşmaya hevesli olmadığı iddia edilenler için ‘sözde 
vatandaş’ teriminin kullanılması da ilk bu dönemde oldu (Hür, 2005). 
1926’da Batı takvim, saatinin, 1928’de Batılı rakamların, Latin 
alfabesinin, 1931’de Batı ağırlık, uzunluk ölçülerinin kabulü, 
Türkiye’ye sadece daha Batılı bir görüntü vermekle kalmamış, Batı 
dünyasıyla olan iletişimi de kolaylaştırmıştı (Zürcher, 2013: 278). Bu 
hem kendi içinde, hem çağdaş dış dünya ile iletişim açısından önem 
taşır. Cumhuriyet devrimlerinin belki de en önemlilerinden olan 
alfabe devrimiyle, çağın gerektirdiği şartları yakalama adına önemli 
bir altyapı hazırlanmıştır denilebilir (Özer, 2012:149). 1930’lu yıllara 
gelindiğinde ise, Atatürk’ün, ulusçuluğun “dil” ile “ulus”u neredeyse 
eşitleyen söylemi, uluslaşma sürecinde yeni bir sürece girildiği 
izlenimini vermekteydi. Uluslaşmanın dil birliği ile gerçekleşeceği 
düşüncesinde olan Atatürk, bu sebeple ulus olmanın gereğini ortak 
bir dile sahip olmakta görmüştür. 
Uluslar var oldukça dilleri de var olacaktı, bu diler sürekli gelişmek, 
ilerlemek zorundaydı.  Bu yalnız Türkçe için değil, tüm diller için 
geçerli bir durumdu. Bugün sözvarlığını düşündüğümüzde en 
gelişmiş bir dil diyebileceğimiz İngilizce de sürekli bir devingenlik 
içinde; kimi sözcükler günlük kullanımdan çıkarılırken, dil yeni 
sözcükler, yeni terimlerle donanmakta. 
Atatürk, dil devriminin geleceğini, sürekliliğini ancak Türk Dil 
Kurumunun sürdüreceğine, gerçekleştireceğine inanıyordu. Bu 
inancının en açık kanıtı da ölümünden az önce düzenlendiği 
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biçimiyle kalıtından Türk Dil Kurumuna pay ayırmış olmasıdır. 
Böylece Kurumun çalışmalarını siyasal çevrelerin etkisinden uzak 
tutmayı amaçlıyordu. Atatürk’ün ölümünden sonra dil çalışmaları 
etkin biçimde sürdürüldü. 1940-1950 arasında hızlı özleşme dönemi, 
özellikle Türkçe kök, eklerden sözcük türetme yoluyla 
gerçekleştirilen bir özleşme dönemi yaşandı. 1945’te Anayasanın, ya 
da o güne kadar bilindiği şekliyle “Teşkilat-ı Esasiye Kanununun, 
Türkçeleştirilmesi dil devriminin başarısının en güzel kanıtı olarak 
ortadaydı. 1950-1960 yılları arasında dilde özleşmenin hızını 
yitirmesi doğrudan siyasal nedenlere bağlıdır, bu dönemin bir bakıma 
tekrarı 1980’lerde, görüyoruz. 
Çok partili döneme geçişin ardından 1950’de değişen siyasal 
yönetim, dilde devrimden yana bir tutum içinde olmadığı gibi, 
Anayasanın dilini de yeniden eskiye döndürmüştü.  Ayrıca dilde 
özleşmenin öncüsüolarak gördüğü Türk Dil Kurumuna parasal devlet 
yardımını azaltma, sonra da kaldırma yoluna gitti. Bu tür tutumlarla 
dilde özleşme hızı önemli ölçüde yavaşlatılmış olsa da,  özleşme 
halkın benimsediği bir yol olduğu için büsbütün engellenmesine, 
siyasal bir yönetimin gücü yetemezdi. 
1960’ta 27 Mayıs girişimi ardından, 1961’de yürürlüğe sokulan 
Anayasanın dili bir kez daha öz Türkçe oldu. 70’li yıllarda öz Türkçe 
sözcükleri yasaklamaya çalışan girişimler, yöneltilen suçlamalara 
karşın Türk Dil Kurumu çalışmalarını etkili bir biçiminde 
sürdürebiliyordu.  Dil devrimine çeşitli çevrelerden yöneltilen ağır 
saldırılar 1980 sonrasında da sürdü. Türk Dil Kurumu 1983’te 
çalışmalarının en verimli döneminde, olmadık gerekçelerle üstelik 
hiçbir yargı kararı olmadan, kapatıldı. Öz Türkçe sözcükleri 
yasaklamaya çalışan karşıdevrimciler, istedikleri sonuca ulaşmış 
oluyorlardı. 
Karşıdevrimciler, TDK'yi yok etmek için verdikleri savaşımın 
meyvesini 12 Eylül döneminde toplamış, Milli Güvenlik 
Konseyi  Üyesi  Org. Tahsin Şahinkaya'nın  Danışma  Meclisine 
verdiği  bir   yasa  tasarısının  yasalaşması ve  bu  yasanın 17 
Ağustos 1983 günlü Resmi Gazetede yayımlanmasıyla TDK'nin 
tüzelkişiliği ortadan kaldırılmıştır. 
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Danışma Meclisi, 12 Eylül 1980 darbesini izleyen günlerde Kenan 
Evren'le birlikte dört komutandan oluşan Milli Güvenlik Konseyinin 
oluşturduğu bir kurumdur; varlığı, 1983 güzünde yapılan genel 
seçimle sona ermiştir. Ancak MGK, genel seçim yapılmadan birkaç 
ay önce, bu meclisten apar topar 2876 Sayılı Yasayı çıkarmayı 
başarmıştır. 
Türkiye'nin sağduyulu tüm hukukçuları, aydınları hem Anayasanın 
134. maddesine, hem de 2876 Sayılı Yasaya karşı çıkmış, Atatürk'ün 
eliyle yazdığı "kalıtyazı"yı kimsenin çiğneyemeyeceğini savunmuş, 
dahası Cumhuriyet gazetesi Başyazarı Nadir Nadi, önce "Sakın 
Yapmayın" diye yazmış (Cumhuriyet, 22 Nisan 1981), sonra "Tuhaf 
Bir Tasarı" (Cumhuriyet, 24 Ocak 1983) başlıklı yazısıyla kurumları, 
Atatürk'ün kalıtını savunduğu için ileri yaşında hapse atılmak 
istenmiş, yine aynı günlerde Bülent Ecevit, "kalıt"ı savunduğu için 
bir süre hapis yatmak durumunda kalmıştır. 
Böylece TDK'nin seçimle gelen Yönetim Kurulunun varlığı gibi, tüm 
üyelikleri sona ermiş, adına, yapılarına, yapıtlarına el konulmuştur. 
En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ün eliyle yazdığı "kalıtyazısı" yok sayılmış, çiğnenmiştir. 
Çeyrek yüzyıl önceki Türk Dil Kurumu’nun seçilmiş yöneticileri 
hem devlete, hem üyelerine hesap vermiş; hiçbir zaman ilkelerini göz 
ardı ederek siyasal erkin güdümüne girmemişlerdir. Atatürk bu 
nedenle Türk Dil Kurumu’nu özerk, özgür istenciyle çalışacak bir 
dernek olarak kurmuştur. Oysa 37 yıldır Başbakanlığa bağlı TDK, 
yıllardır yasal boşluk nedeniyle birkaç kişinin eline bırakılmış 
durumdadır; Atatürk’ün kalıtı, “mirasyedi” mantığıyla 
harcanmaktadır. 
Atatürk devrimcileri için Dil Derneği’ni kurmak, vazgeçilemez bir 
görevdi. Her şeyden önce Atatürk’ün vasiyetnamesini çiğneyenlere 
tepki vermek, aydın onurumuzu korumaktı; çünkü aydın onurunu 
Türk devrimiyle kazanmış yurttaşlardık! Hiç kimse, hiçbir kurum Dil 
Devrimini engelleyemezdi; çünkü bu devrim salt sözcük türetme 
eylemi değil, ulusal kimliğimizin güvencesiydi. Atatürk’ün çiğnenen 
kalıtı için savaşım vermek de temel görevlerimizdendi.  Görevden 
hiç kaçmadık! Böyle bir dönemde gerçek Atatürkçülerse yılgınlığa 
yenilmediler. Ali Püsküllüoğlu, Haldun Özen, Sevgi Özel’den oluşan 
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üç kişilik öbek, tez zamanda büyüdü; toplantılar, yazışmalar 
yoğunlaştırıldı. 12 Eylülün üstünden birkaç yıl geçmesine karşın, 
Ankara’da bile “olağanüstü hal” sürüyor; aydınlar, darbecilerin 
hukuk dışı uygulamalarına karşı gizli toplantılarla “Aydınlar 
Dilekçesi” gibi eylemleri örgütlüyor; bir yandan da yalana dolana 
dayalı davalar nedeniyle adliye yollarında hak arayışını 
bırakmıyorlardı. Yaşananları, özellikle bugünün gençlerine 
anlatmanın ve onları inandırmanın çok zor olduğu, Atatürk 
devrimlerinden ödün verenlerin ödüllendirildiği, devrimlerin içinin 
hızla boşaltıldığı acımasız bir süreç işliyordu. 
Koşullar ne olursa olsun, dönemin aydınları, Atatürk’e,  onun Türk 
Dil Kurumu’na yapılan haksızlık karşısında sessiz kalmamalı, 
"Örgütlenmeliyiz", Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimini bir dernek 
kurarak sürdürmeliyiz kararı aldılar. Atatürk'ün kurumunun üyeleri 
bir yandan dernek kurma çalışmalarını yürütürken, öte yandan 
1985'ten başlayarak Mülkiyeliler Birliği'nin çatısı altında toplanarak 
Dil Bayramını kutlamaya, Atatürk'ün kalıtına ve kurumlarına yapılan 
haksızlığı türlü etkinliklerle topluma anlatmaya giriştiler. Toplantılar 
büyük ilgi görüyordu. Kurulacak derneğin tüzüğü hazırlanmış, 
kurucuların özellikle eski TDK üyeleri arasından seçilmesi 
kararlaştırılmıştı. Onlarca aydınlanmacı adına 34 kişi Haldun Özen, 
Sevgi Özel, Ali Püskülloğlu, Cevat Geray, Beşir Göğüş, Mustafa 
Ekmekçi, Attila Göktürk, Aydın Köksal, Tahsin Saraç, Orhan Asena, 
Talip Apaydın, Refet Erim, Ali Dündar, Salim Şengil, Adnan 
Özyalçıner, Necip Bilge, Ahmet Maruf Buzcugil, Ali Rıza Önder, 
Türker Alkan, Bahriye Üçok, Çoşkun Üçok, Cahit Talas, Bahri 
Savcı, Gülten Akın, Tahir Hatiboğlu, Salih Suphi Karaman, Mehmet 
Aydın, Berin Taşan, İskender Özturanlı, Yılmaz Dağdeviren, 
Özdemir Nutku, Ahmet Yıldız, Metin Özek, Yahya Kanbola "DİL 
DERNEĞİ"nin kurucusu olarak Ankara Valiliğine başvurusunu 
yaptı. 
Derneğin kurucuları 22 Nisan 1987'de, Ankara Valiliği Dernekler 
Masasına başvurduktan sonra, dilekçelerine 60 gün içinde yanıt 
verilmesini beklemeye başladılar. Bu süre içinde derneğin tüzüğü 
incelemeye alınmış, Dernekler Masasınca, “Şurasını burasını 
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değiştirin…” önerileri de yapılmıştı. Ancak tüzükle ilgili kesin yargı 
bir türlü verilmiyor, kurucuları bir sürpriz bekliyordu. 
Turgut Özal'ın Başbakanı olduğu Anavatan Partisi 1983 güzünden bu 
yana tek başına iktidardı. 1987’deki hükümetin İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un bütün valiliklere "gizli" bir yazı gönderdiği, 
yazıda eski TDK üyelerinin dernek kurma hazırlığı içinde olduğu, 
bakanlığın böyle bir derneğe izin verilmemesini istediği duyuldu. 
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği gizli yazı, yerine 
ulaşmadan Dil Derneği kurucuları başvurusunu yapmıştı. Bakanlık 
bu durumu öğrenince bu kez başka bir yol düşündü. Dil Derneği 
“kurulması yasak derneklerden” sayılmalıydı. Bu kez, Ankara 
Valiliğine böyle bir buyruk gönderildi. 
Kurucular Kurulunca Prof. Dr. Cevat Geray başkan, Refet Erim 
astbaşkan, Doç. Dr. Aydın Köksal genel yazman, Sevgi Özel sayman 
üye olarak seçilmiş, valiliğe böyle bildirilmişti. Prof. Dr. Cevat 
Geray, o sırada 1402 Sayılı Yasayla üniversiteden atılmış; Refet 
Erim, Çevre Müsteşarlığından alınmış; Aydın Köksal bir biçimde 
üniversiteden uzaklaştırılmış; Haldun Özen “YÖK”e tepki göstererek 
üniversiteden, Sevgi Özel de resmi TDK'nin varlığını yadsıyarak 
görevlerinden ayrılmışlardı; 34 kişilik kurucular kurulunun çoğu, her 
dönemde "sakıncalı" sayılan kişilerdi. Böyle bir dernek kurma 
düşüncesinin Aziz Nesin'den çıktığı basında yer alıyordu. Aziz 
Nesin'in, baştan beri bu eylemin içinde olduğu, kuruluş 
çalışmalarının her aşamasında yer aldığı doğruydu. Üstelik 
kurucular, kuruluş tarihi olarak, dille ulusal bağımsızlık arasındaki 
bağı öne çıkararak, özellikle 22 Nisanı seçmişlerdi. Kurulacak 
derneğin tüzüğündeki amaç, Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nun 
tüzüğündeki amaçla özdeşti. 12 Eylülcülere tepkiyi yansıtan bu 
tüzükle “Dil Devriminden vazgeçilmeyeceği, her türlü savaşımın 
göze alındığı” vurgulanarak İçişleri Bakanlığına gidilmişti; devrim 
sözcüğünün yasaklandığı bir dönemde, "devrimci bir anlayışla Dil 
Devrimini sürdürme" savı bağışlanamazdı. 
Nitekim bağışlanmadı. 22 Nisan 1987'den tam 60 gün sonra, adını 
gizleyen bir memur, Mustafa Ekmekçi ile Uğur Mumcu'yu arayarak 
"Dil Derneği'nin kurulması yasak derneklerden sayılacağını" 
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önceden haber verdi. Haber doğru çıktı; 1987 Haziranında bunu 
doğrulayan resmi belge, kuruculara ulaştı. 
Valilik, Dernekler Yasasının 5. maddesine göre, Dil Derneği'ni 
kurulması yasak derneklerden saymıştı, "dil işlerinin, bir devlet 
kurumu olan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yetkisi 
içinde olduğu" savıyla çalışmalarınıdurdurmuş, kurucuları için 
savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Kurucu üye Avukat Attila 
Göktürk, dernek adına yürütmeyi durdurmak için yasal yollara 
başvurdu. Ankara, 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma, savcılık 
da kurucular için "takipsizlik" kararı verdi. Gelgelelim Dil Derneği, 
resmi kurumların gözünde uzun süre "yasak dernek" imgesini 
korudu. Dernek, bu imgeyi tüzüğü doğrultusunda çalışarak silmeyi 
başardı. 
DİL DERNEĞİ, Türk dilinin özleşmesine, gelişmesine, Dil 
Devriminin güçlenmesine katkıda bulunmak, bu konularda uğraş 
verenler arasında dayanışma sağlayarak uygar ve barışçı çabalarla 
bilimsel, yazınsal, ekinsel, sanatsal etkinliklere ağırlık verip öncülük 
yapmak ve Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimini sürdürmek için 22 
Nisan 1987'de kurulmuştur. 
Dil Derneği'nin merkezi Ankara'dadır. Şimdilik şubesi yoktur. 
Dernek, Bakanlar Kurulunun 24.7.2002 günlü, 2002-4812 sayılı 
kararıyla kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. 
Derneğin amacı, “Türkçenin özleşmesini, bütün bilim, teknik, sanat 
kavramlarını karşılayacak yolda gelişmesini devrimci bir anlayışla, 
bilimsel yöntemleri uygulayarak sağlamaya çalışmaktır.” 
DİL DERNEĞİ, bu amacına erişmek için çağdaş yöntemleri 
izleyerek 
-Yazılı, sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme, taramalar 
yapmak; 
-Türk dilinin özleşmesine, gelişmesine yarayacak sözlükler 
hazırlamak; 
-Türkçe dilbilgisi üzerinde incelemelerde bulunmak; 
-Türkçenin duruk, tarihsel, karşılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak; 
-Türlü bilim, sanat, teknik alanlarında kullanılan yabancı kökenli 
terimleri Türkçeleştirmek; 
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-Derneğin amacını geniş bir yurttaş topluluğuna benimsetmek, 
çalışmalarını tanıtmak, genç kuşaklarda anadili bilincini 
kökleştirerek dil sevgisini pekiştirmek; 
-Dil sevgisini pekiştirmek için resmi, özel kuruluşlarla, her 
düzeydeki öğretim kurumlarıyla, basın yayın kuruluşlarıyla ilişkiler 
kurmak; 
-Toplantılar, bilimsel çalışmalar, konuşmalar, sergiler, yarışmalar 
düzenlemek; 
-Kuruluş günü, Dil Bayramında törenleri yapmak; 
-Ödüller vermek, yayın alanını genişletmekgibi etkinliklerde 
bulunur. 
DİL DERNEĞİ, bu etkinliklerini yürürlükteki Dernekler Yasasının 
öngördüğü kurallar çerçevesinde yapmaktadır. Derneğin geliri ise 
üye ödentileri, yayınlarından sağladığı kazanç, Dil Devrimine inanan 
dilseverlerin bağışlarıdır. 
Aramızdan ayrılan dilsever emekçiler de rahat uyusunlar. Dil 
Derneği Dil Devrimini, Dil Devrimine inanan dilseverler ile 
sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecektir. Bu uğurda çok emeği 
olan başta Sevgi Özel ile tüm emekçilere sonsuz saygılarımızla.  
………………. 
http://www.dildernegi.org.tr/TR,2/tarihce.html 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dil_Derneği 
 
 
 
 
 
 
                               ******* 
 
 
Fichte: “Temelde dili kapanmış ve ölmüş bir ulus (...) dilsel 
sanatlarda sadece o dilin izin verdiği bir düzeye kadar gelebilir”  
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AYDINLIK GELECEĞİMİZ İÇİN TÜRKÇE 

Ahmet Kocaman 

Dil insanoğlunun en temel belirtkesidir; kişilerin, ulusların 
kimliğidir. Konfüçyüs’e sorarlar: ‘Bir ulus sıkıntıya düştüğünde 
nereden başlamalı?’  ‘Önce dil’ der Konfüçyüs;  çünkü dil 
bozulduğunda iletişim, anlaşma, dayanışma olmaz; düşünce 
üretilemez, toplum ayakta kalamaz. Atatürk her zaman bu gerçeğin 
ayırdında olduğu için, Bağımsızlık Savaşının ilk günlerinden 
başlayarak dil konusuyla yakından ilgilenir. 
Türkçe son derece varsıl, yabancı dilcilerin hayranlık duydukları bir 
dildir ancak özellikle Osmanlı döneminde Arapça ve Farsçanın 
etkisiyle (halkın kullanımı dışında) nerdeyse bütünüyle göz ardı 
edilmiştir. Aşık Paşa’nın, 
      Türk diline kimseler bakmaz idi 
      Türklere hergiz gönül akmaz idi 
sözleri bunu çok iyi yansıtır ( V. Hatiboğlu, 1963,s. 11) 
Atatürk bu doğrultuda, Bağımsızlık Savaşının ardından, halk ile 
aydınlar arasındaki ayrışmayı sonlandırmak, Türkçeyi bir uygarlık 
dili haline getirmek için duraksamadan çaba göstermiştir. Önce 
toplumun okur yazarlık düzeyini geliştirmek için abece/harf devrimi 
yapılarak Latin harfleri kabul edilmiş (1928); bunun ardından Türk 
Dil Kurumu kurulmuş (  13 Temmuz 1932)  ve dil çalışmalarına 
bilimsel bir kimlik kazandırılmıştır. 
Atatürk, ‘ Ülkesini, yüksek istiklalini bilen Türk milleti dilini de 
yabancı diller boyunduruğunda kurtarmalıdır’ diyerek kuruma ve 
ulusumuza yol göstermiştir. Ayrıca, ‘ Türk dilinin kendi benliğine, 
aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet 
teşkilatımızın dikkatli, alakalı olmasını isteriz’ sözleriyle de devlet 
görevlilerine sorumluluklarını anımsatmıştır. ( Özgü, M. 1963,s. 33) 
Atatürk, kendi kalıtından pay ayırarak TDK’nın bağımsız bir kurum 
olarak çalışmasını sağlamıştır. TDK , 1980’lere değin siyasal 
etkilerden uzak bilimsel bir doğrultuda çalışmasını sürdürmüştür,  
Türkçenin çağdaşlaşması, varsıllığının arttırılması için başarılı 
çalışmalara kaynak olmuştur. 
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En başta sözlük çalışmalarından söz edilebilir. Anadolu ağızlarından 
derlemeler yapılarak binlerce Türkçe sözcük toplanmış, Tarama 
Sözlüğü yoluyla Türkçenin eski kaynaklarına ulaşılmıştır. 
Yazım kılavuzu, Türkçe dilbilgisi ve Türkçe Sözlük çalışmalarıyla 
Türkçenin varsıllığı bir araya getirilmiş, aydınlık Türkçemiz 
kamunun hizmetine sunulmuştur. 
Türk Dili dergisi yoluyla Türkçe ve yazın çalışmalarına önemli 
katkılarda bulunulmuştur. 
Yüzün üzerinde terim sözlüğü yayınlanarak bilim, sanat ve yazın 
alanlarında Türkçenin gücü ortaya konulmuştur. 
Saygıdeğer dilbilimci Prof. Dr. Doğan Aksan’ın belirttiği gibi dil 
devrimi başarıya ulaşmıştır. (Aksan, 1994, s. 63-68)Türetilen 
öğelerin birçoğu, olumsuz eleştirilere karşın, hiçbir zorlama 
olmaksızın halkça benimsenmiş ve savunulmuştur. 
Dil devrimi, pek azı dışında bütün yazın ustalarınca benimsenmiş ve 
savunulmuştur. 
Birçok bilim dalında terimlerde özleşme açısından büyük gelişme 
vardır. 
Ne yazık ki bu durum Osmanlıca hayranlarını, yabancı dil 
tutkunlarını rahatsız etmiş, 1980 sonrasında TDK  özerk niteliğini 
yitirip bir devlet kurumuna dönüştüğünden bu görüşlerin etkisinde 
kalmıştır. Kimi dönemlerde M Eğitim Bakanları ve TRT yöneticileri 
de dildeki özleşmeye karşı çıkarak yeni sözcüklerin kullanımını 
engellemişlerdir. 
Bu duraksamalar ve engeller çağdaş Türkçe çalışmalarında yeni 
arayışlara yol açmış ve Türkçe sevgisi donanımlı aydın ve yazarlarca 
yeni arayışlara girilmiş ve bu doğrultuda Dil Derneği kurulmuştur. 
Derneğin kuruluşu büyük çaba gerektirmiştir. 
Dr. Haldun Özen, Ali Püsküllüoğlu, Sevgi Özel, Prof. Dr. Cevat 
Geray, Beşir Görüş ve Doç. Dr. Aydın Köksal’ın da içinde 
bulunduğu 34 kişilik kurucular kurulunun başvurusu Ankara 
Valiliğinde çeşitli engellere takılmış, ancak Danıştay’ın aklama 
kararıyla 1988 yılında dernek tüzüğü onaylanarak yürürlüğe girmiştir  
( ayrıntılar için bkz.  Ş. Turan, s. Özel 2007). 
Derneğin temel amacı Türkçe çalışmalarında son yıllarda görülen 
aymazlıkları ortadan kaldırarak Atatürk’ün aydınlanma ve 
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çağdaşlaşma amacı doğrultusunda Türkçeyi varsıllaştırmak için çaba 
göstermek; Atatürk’ün başlattığı dil devrimini daha ileri taşımaktır. 
Dil Derneği, kuruluşunun ardından parasal güçlükler yanında yer 
sıkıntısı da çekmiş, ancak bütün bu sorunları Türkçeyi önemseyen, 
Atatürk’ün Türk dilinin bağımsızlığı ilkesine içtenlikle bağlı aydınlar 
ve dil sevdalılarının destekleriyle aşmasını bilmiştir. 
Dil Derneği Türkçe sevgisini kökleştirmek için önce Çağdaş Türk 
Dili dergisiyle yola çıkmış; Türkçe Sözlük, yazım kılavuzu gibi 
temel yapıtlarla;   İnsan Hakları özel sayısı/ 1989; Eleştiri özel 
sayısı/1991;  Şiir özel sayısı/ 1992; Dil Kirlenmesi ve Dilimizin 
Bugünkü Durumu… gibi özel sayılarla; düzenlediği dil ve dilbilim 
kurultayları; dil bayramı etkinlikleri,  kitap fuarlarına katılım vb. 
çalışmalarla 1988’den bu yana Türkçemize katkıda bulunmaya 
çalışmaktadır. Dil Derneği, Türkçe sevgisi ile donanmış, Türkçeye 
çok şey borçlu olduğumuzu bilen, Türkçenin gelişmesinin düşünce 
aydınlığımızın temel dayanağı olduğunun ayırdında olan üyelerin 
desteğiyle dil devriminin aydınlığını geleceğe taşıma sorumluluğu 
duyan bir oluşumdur. Bu çabalara katkıda bulunmak, Türkçe 
çalışmalarını bilimin ışığında sürdürmek; çağdaş Türkiye ve Türkçe 
sevdalılarının vazgeçilmez sorumluluğudur. 
……………… 
Kaynaklar: 
Aksan, D. ‘  Türk Dil Devriminin Kendine Özgü Yönleri’  Uygulamalı Dilbilim 
Açısından Türkçenin Görünümü. Dil Derneği Y.  Ankara,1994.   
Hatiboğlu, V.  ‘ Atatürk’ün Dilciliği’, Atatürk ve Türk Dili. TDK . 224,  Ankara, 
1963. 
Özgü,M.  ‘Atatürk’ün Dilimiz Üzerine Eğilişi’  Atatürk ve Türk Dili . TDK  224,  
Ankara, 1963. 
Turan,Ş.  Özel,S.  75. Yılda Türkçenin ve Dil Devrimini Öyküsü.’ Dil Derneği Y. 
Ankara, 2007. 
 

 
********** 

 
Heidegger: “Dil varlığın evidir (...) İnsan dilin heykeltıraşı ve 
efendisi gibi eyler, oysa aslında dil, insanın efendisidir.” 
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BİR ULUSUN GÖRKEMLİ UYANIŞI OLAN                                          
DİL DEVRİMİ SÜRÜYOR 
                                                                                                       
Çiçek açar yüzyıllar öncesinden 
Arı Türkçem, duru Türkçem, öz Türkçem 
Arı sesinden, su sesinden, bülbül sesinden 
Arı Türkçem, duru Türkçem, öz Türkçem  
Âşık Ferzani                                                                                                                                          
 
Öner Yağcı 
 
İnsan, kendi isteği dışında kendini yaratan, varlığının bilincine 
vararak, toplumsallaşarak kendini aşan, kendinin dışına taşan bir 
varlıktır. İnsan bu serüveninde dili var etmiştir ilkin. Dil, insanla var 
olmuştur doğada. Düşüncenin temelidir dil. Hem annesi hem 
babasıdır. Bereketi, besleyeni, büyütenidir. İnsanın toplumsallaşması, 
“insanlaşması” dille gerçekleşmiştir. İnsan var oluşunun zorunluluğu, 
ana koşuludur dil. Nerede insan varda orada mutlaka dil vardır. 
 
Türkçenin bugününe gelirken 
Türkçenin bugününe gelirken geçirdiği en önemli aşama “Dil 
Devrimi”dir. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlılığı, aydınlıktan yana olan 
kadroların desteği ve yazın emekçilerinin çabası ile Türkçe, 
Osmanlıcanın yüzlerce yıl süren egemenliğine karşı Yunus 
Emrelerin, Pir Sultan Abdalların, Karacaoğlanların, Köroğluların 
şiirleriyle halkın gönlünde sakladığı ışıltısıyla dünyaya yeniden 
gelmiştir. 
Bir dilin zenginliği toplumun da zenginliğidir, aynı biçimde bir dilin 
aydınlığı toplumun da aydınlığı, temizliği toplumun da temizliğidir. 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’yla doğan yeni Cumhuriyet, bunun için yapay 
bir dil olan Osmanlıcanın yerine duru bir Türkçenin getirilmesini ve 
Dil devrimini bir zorunluluk olarak benimsemiştir. 
Ulusal uyanışın getirdiği ulusal kurtuluş, ulusal kimliğin temeli olan 
dilde köklü değişimi zorunlu kılmış ve bu değişimin öncüleri de 
yazın emekçileri olmuştur. Yazınımızın en büyük ustası, ulusal 
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onurumuz ve gururumuz, “aydınlıkçı şair aydınlıkçı yazar” Nâzım 
Hikmet, 1934 yılında, dil devriminin ilk yıllarında şöyle der (Sanat 
Edebiyat Kültür Dil, s.52. Orhan Selim imzasıyla, Akşam gazetesi, 
12-13 Kasım 1934): 
“Türkçe bir dönüm yerindedir. Er geç bu dönümü dönecektir. 
Dilimizin temizliğe, güneşli su gibi ışıklığa doğru akışının önüne 
geçilemez. Dönüm yerleri köpüklü olur, bulanık olur... Dönüm 
yerinde su dalgalıdır... Dilimiz de dönümünü dönerken köpüklenecek, 
bulanacak, dalgalanacak... Bu köpüklenmeden, bu bulanmadan 
tiksinenler, korkanlar olacaktır... Onlar ağır kokulu, durgun, ışıksız 
sularda yüzmeye alışmışlardır...” 
Nâzım Hikmet’in dediği gibi olmuş, Türkçe dönüm noktasını 
aşmıştır. Osmanlı İmparatorluğu gibi Osmanlı dili de tarihe 
karışırken, kalıntıları üzerinde yeni bir Cumhuriyet’le birlikte yeni 
bir dil de ışıl ışıl parlayarak doğmuştur. 
Duru, temiz, ışıldayan bir dil olmaya başlayan Türkçe ile yaratılan 
yazın ürünleri dilimizin yüz akı yazıncılarını yaratmış, büyümesini, 
gelişmesini sürdürmüştür. Dildeki bu temizlenmeden korkanlar, 
ürkenlerse dünün karanlığında yok olmuştur. “Her yazıcı elinden 
geleni yapsa taşlı tarla ayıklanırdı. O ayıklandı mı, ondan sonra dil 
toprağımızın verimliliği artardı... İyice ayıklanmış, sürülmüş, nadas 
edilmiş tarlaya dilediğimizi daha kolaylıkla ekebilirdik,” diyen 
Nâzım Hikmet (age, s.57), hem döneminin hem de kendisinden sonra 
gelen dönemlerin yazıncılarının yollarını aydınlatmıştır. 
Bu aydınlanan yol dilin, Türkçenin aydınlığı, duruluğu, temizliğidir. 
Ancak aydınlık ve duru bir Türkçeyle kültürün taşları yerli yerine 
oturtulabilir, insana, gerçeğe ve sanata ulaşılabilir düşüncesinin 
temelidir bu. 
Bu düşünce hemen hemen bütün yazın insanlarımızca benimsenmiş, 
bu düşüncenin yol göstericiliğinde usta yazarlar yetişmiş, kalıcı, 
gerçek sanat yapıtları ülkemizin kültür toprağında ışıldamaya ve 
ülkemizi ışıtmaya devam etmiştir. 
Bu aydınlık yolun yolcularının dille ve Türkçeyle ilgili 
düşüncelerinden kısa alıntılar yapalım. 
“Gözyaşlarını gülmeceye çeviren” ustamız Aziz Nesin şöyle der: 
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“Osmanlıca hiçbir zaman tam olarak öğrenilemeyen yapay bir 
dildi... Çocukluğumun dil sorunu (bu) Hacivatçadan utanmaktı... 
Gençliğimin dil sorunu dilde ve dilden tüm yaşama geçen 
ikiyüzlülüktü... Gençliğim, Türkçenin özleşmesi coşkusuyla, 
sevinciyle geçti. Sorunum, daha öz, daha yalın konuşup yazarak 
halkımla bütünleşmekti, kendi dilimi arayıp bulmaktı... Salt Arapça, 
Farsça değil, İngilizcesiyle, Fransızcasıyla bütün yabancı 
sözcüklerin, terimlerin, deyimlerin yerine, zorlayarak değil 
alıştırarak, sevdirerek, en uygun, en benimsenen Türkçeleri koymaya 
çalışmak...” (Ah Biz Ödlek Aydınlar, s. 106-108) 
Aziz Nesin, dilin önemi ve bir yazın emekçisinin dille ilgili görevinin 
ne olduğu konusunda düşüncelerini böyle aktarır. Ona göre, halkla 
bütünleşmek isteyen yazıncılar yalın bir dile sahip olmak 
zorundadırlar. 
Dilimizin ve yazınımızın bir başka ustası Yaşar Kemal de şunları 
söyler: “Selçuklulardan bu yana Türkçe, zamanımıza kadar iki 
koldan yürüyüp gelmiştir. Biri yüksek tabakanın dili, ötekisi halkın... 
Osmanlıca denilen bir bulamaç dil. Okumuşların üstün tutma aracı. 
Düşünce, kültür ve yaşayış ikiye bölünmüştü. Ulusu olmadığı için 
devleti çökünce dili de çöktü Osmanlının.” (Ağacın Çürüğü, s.260) 
Şiirimizin ustası, “Türkçem benim ses bayrağım” diyen Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’ya kulak verelim: “Dilin gözü/ Uyanık değilse/ Uyanamaz 
çağlarına/ Okumuşlarımız yazmışlarımız.” 
Yazın dili olmadan bir dilin gelişemeyeceği düşüncesini yorumlayan 
bu şiir, dilin aydınlık olmasının yükünün yazıncılarda olduğunu 
söylüyor haklı olarak. Nâzım Hikmet’in, Aziz Nesin’in, Yaşar 
Kemal’in düşünceleriyle tam bir uygunluk içinde olan Dağlarca, dil 
savaşımı, ulusal kültür savaşımının temelidir demektedir. 
Dağlarca Türk Dil Kurumu Koçaklaması adını verdiği destanında, 
“Kılıçların, topların yalazları değil/Arınmış diller yaratır toplum 
düşüncesini/ Toplum mutluluğunu” der. 
Dilimizin büyük usta öğretmeni Adnan Binyazar Ulusal Dil-Ulusal 
Edebiyat başlıklı yazısında, “Neden yücelir Yunus’un adı gün gün?” 
diye sorar ve yanıtlar (Toplum ve Edebiyat, 1997, Çağdaş Yayınları, 
s. 82-83): 



64 
 

“…‘Halkın ağzından konuştuğu’ için, ‘halkı kendi ağzından 
konuşturduğu’ için… ‘Yüreğini, düşüncesini, ezenlere karşı 
ezilenlerden yana koyduğu’ için. ‘Halkı sevdiği, halkın sevgilisi 
olduğu’ için. Neden güzelleşir, ozanlaşır Karacaoğlan çağdan çağa? 
‘Çıktım seyreyledim Frengistan’ı/  Elleri var bizim ele benzemez/ 
Güzelleri şarkı söyler çağrışır/ Dilleri var bizim dile benzemez’ 
dediği için. Bizim ele benzemeyen elleri gördüğü için. Dilleri bizim 
dile benzemeyen güzellerin görünüşlerine kapılmadığı için. Dil’i 
güzelliğin baş koşulu saydığı için. Bu ozanlar uluslarının 
beğenilerini, duyarlıklarını, düşünce yapılarını ve dillerini 
yansıtmışlar yapıtlarında. Ulusal bir dille ulusal bir edebiyat 
yaratmaları, o sanatçıların en belirgin yanıdır.” 
Ali Yüce’nin Dil Savaşları adlı şiiri şöyledir: 
“başka kimseye değil/ sana sesleniyorum/ sevgili güzel dilim/ biraz 
beri gel hele/ bak sana ne diyeceğim/ aç kulağını da dinle./ O 
sözcükler var ya/ fesli sarıklı agelli/ kara çarşaflı sözcükler/ anaları 
arap babaları fars/ osmanlıca sözcükler/ tut kulaklarından at dışarı/ 
geldikleri yere gitsinler./ Selam sana Türkçem/ sevgiler sevdalar 
sana/ güzeller güzeli dilim/ türkülerimin anası/ toprağım ekinim 
uygarlığım/ dört mevsim şiir açan çiçeğim/ sensiz sılam gurbet olur/ 
üzülür cumhuriyetim/ O sözcükler var ya/ batıdan doğudan 
gelmişler/ salyangoz gibi sümüklü/ yengeç gibi eğri büğrü sözcükler/ 
hava karadıktan sonra/ yamyassı bir dünyada/ küresel halt yemişler/ 
tut kulaklarından at dışarı/ geldikleri yere avdet etsinler.” 
 
Dil geleceğimizdir 
Bugün yaşadığımız gerçeklik insanın her bakımdan tüketildiği, 
kirletildiği bir gerçekliktir. 
Bu tüketim düzeninde “yükselen değerler”in yok ettiklerinden biri de 
dilimizdir. 
Osmanlı düzeninde Arap ve Fars hayranlığının, din devleti olmanın 
bir sonucu olarak “dinin dili”nin egemenliğine giren Türkçe, 
yüzyıllar süren bu boyundurukla yok oluşa giderken direnişini her 
şeye karşın halk ozanları aracılığıyla, halkın sözüyle sürdürüyordu. 
Batı etkisiyle birlikte başka Batı dilleri de bu boyunduruğun dilimizi 
daha da sıkmasını getirmişti. Kurtuluş Savaşı’yla birlikte, “ülkesini, 
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yüksek bağımsızlığını korumasını bilen” halkımız dilini de 
sahiplenmiş, “yabancı diller boyunduruğundan” kurtarma kavgasına 
girişmiş ve kısa sürede olumlu kazanımlar edinerek aydınlık bir dili 
kurmayı başarmıştı. 
Bu savaşım, karşı devrimin 1940’ların sonundan beri attığı adımlarla 
zaman zaman hızı kesilse de hep sürmüş, siyasal iktidarların, devletin 
çeşitli organlarının baskılarıyla karşı karşıya gelmiştir. Markalarla, 
etiketlerle, mağaza adlarıyla, ürün adlarıyla, hatta sanat yapıtı 
adlarıyla ve insanlığın bulduğu en etkin teknolojik araç olan medya 
aracılığıyla tutsak altına alınıp kirletilen, tüketilen dilimiz, bir yandan 
da “Türk-İslam Sentezi” ideolojisinin egemenliğindeki bir siyasal 
iktidarlar düzeninin kuşatması altındadır. 
Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetiştirilmesinden başlayarak 
günlük yaşamda Türkçenin tutsak edilmesi, üvey evlat olarak 
görülmesi gibi gerçeklerle bugün dil kavgamız, aynı siyasal alanda 
olduğu gibi karanlığın kuşatmasına girmiştir. 
Dil kavgamızı, bu kuşatma altında neler yapmalıyız, kime ne 
görevler düşüyor sorularının yanıtlarını bularak sürdürmek 
zorundayız. Çünkü dil geleceğimizdir. Geleceğimizin kirletilmesine, 
karartılmasına, yozlaştırılmasına, izin vermeye hakkımız yoktur. 
 
Dil Devrimi’ne giden yol 
Devrim sözcüğünün asıl anlamıyla kullanıldığı bir söylemdir dil 
devrimi. Hemen her konuda olduğu gibi bir sözcüğü anlamından 
kopararak yozlaştırmayı hüner sananların elinde devrim sözcüğü de 
anlamını yitiriyor. 
Turuncu devrimmiş, kadife devrimmiş, facebook devrimiymiş, 
peynir devrimiymiş söylemleriyle içi boşaltılmak istenen bir devrim 
sözcüğü var ve bu sözcüğün hakkını veren bir devrimdir dil devrimi. 
Bu devrim, devrimlerin sürekliliğini kanıtlarcasına yüz yıllar 
öncesinden tohumları atılan bir devrimdir. Karamanoğlu Mehmet 
Bey’in fermanından beri süren bir devrimdir. 
Yunus Emre’den, “Bu dili de konuşanlar anlasın diye” Garibnâme’yi 
Türk diliyle yazan ve “Türk diline kimseler bakmaz idi/ Türklere 
hergiz gönül akmaz idi/ Türk dahi bilmez idi bu dilleri/ İnce yolu, o 
ulu menzilleri” diyen Kırşehirli Âşık Paşa’dan, “Arapça isteyen 
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Urban’a gitsin/ Acemce isteyen İran’a gitsin/ Frenkliler 
Frengistan’a gitsin/ Ki biz Türküz, bize Türkçe gerektir” diyen Lastik 
Sait’ten, “Bir millet ancak lisanında yaşayabilir…” diyen Ömer 
Seyfettin’den beri süren bir devrimdir. 
Devrimlerin olduğu yerde karşı devrimler de vardır ve Türk dili 
sürekli olarak devrim-karşı devrim savaşımının ortasında var etmiştir 
kendisini. Siyasal durumlarla eş bir biçimde dilde yaşanan devrim-
karşı devrim savaşımının doruk noktasını oluşturan Cumhuriyet’in 
dil devrimi, aynı zamanda tarihsel bir hesaplaşmada da son nokta 
olmuştur.Bu noktaya gelişimizin özetini, dilimizdeki devrim-karşı 
devrim savaşımını hepimiz biliyoruz: 
 
Türkçenin yerine, adına Osmanlıca denen… 
Türklerin İslamlaşmasıyla birlikte düşünsel ve toplumsal yaşamda 
olduğu gibi dilde de yeni bir aşamaya gelindi (10. yüzyıl). 
İslamiyet’le birlikte, dinin temel kaynağı kabul edilen Kuran’ın 
dilinin Arapça olmasıyla dile Arapça sözcükler ve terimler girdi. 
Türkçeyi bir yandan da  güçlü İran (Fars) uygarlığı tehdit ediyordu. 
Bilim ve dinin dili Arapça, edebiyatın dili olarak Farsça, Türkçeyi 
üvey evlat konumuna getirdi. Sözcüklerin yanı sıra bu dillerin 
kuralları ve düşünce kalıpları da dilimize girmeye başladı. Bu 
gelişme “ümmet duyguları”nı güçlendiriyor, ulusal duygular”ı 
zayıflatıyordu. Uygur abecesi yerine Arap abecesi kabul edildi, 
İslamiyet’in yaşama biçimi ve Arap üstünlüğünün, yeni bir kültürün 
ve uygarlığın egemenliğinin başladı. Türkçeye dar, kaba, ahenksiz, 
yetersiz, değersiz, yeteneksiz, kusurlu diyen aydınlar yetişti. 
Mesut Bin Ahmet, Sinan Paşa, Sarıca Kemal, Kaşgarlı Mahmut, 
Fahrettin Mübarekşah, Zamahşerigibi aydınlar bu yanlış gidişe karşı 
durmaya çalıştılarsa da Selçukluların Arap-Fars egemenliğine boyun 
eğmesiyle, medreselerde din ve bilim dini Arapça okutulmaya, sanat 
ve edebiyatta Farsça egemen olmaya başlamıştı. 
Dilde bir karşı devrim anlamına gelen bu başlangıç Osmanlıda da 
devam etti ve bu egemenliğe karşı bir direniş olan Karamanoğlu 
Mehmet Bey’in fermanı (1277) ile 14. yüzyılda Anadolu’da Yunus 
Emre gibi büyük bir Türkçe ozanının yetişmesi de karşı koyamadı. 
Divan diline tepki olarak 15. yüzyıl sonlarında Aydınlı Visali, XVI. 
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yüzyılda Tatavlalı Mahremi, Edirneli Nazmi’nin “Türki-i Basit” 
denilen çok sade Türkçeyle manzumeler yazmaları da bu egemenliği 
kıramadı. 
Hoca Dehhani, Şeyyad Hamza, Şeyh Ahmet, Gülşehri, Ahmedi’nin 
çabalarıyla 14., 15. yüzyıllar mücadele yılı olsa da XV. 
yüzyılda  adına Osmanlıca denilen yapay bir dil imparatorluk dili 
oldu. Terkip, biçim ve söz sanatlarıyla kesin egemenliğini ilan etti ve 
16. yüzyılda aydınlar da boyun eğdiler bu egemenliğe. Halk 
edebiyatının ve Tekke edebiyatının da dili olan, konuşulan, yazılan 
sade Türkçe ile Divan edebiyatının dili olan, aydınlar için yazılan, 
hiç konuşulmayan bir yazı dili Arapça-Farsça karışımı Osmanlıca, 
yani iki dil ve iki dünya yaşanıyordu Osmanlıda. 
Tanzimat’ın ortaya attığı bir terim olan Osmanlıca, “Milleti 
Osmaniye” denilen Osmanlı tebasının Türkçe-Arapça-Farsça 
karışımından oluşan bir dili olarak tanımlanır. Tanzimat’la resmi 
nitelik kazanan Batılılaşma hareketi bir kısım değerleri sarsarken 
yaşama bakışı da değiştirdi. Dilimizde de bunun adımları başladı. 
Batı’da okuyan ya da yeni açılan okullarda okuyan öğrenciler 
aracılığıyla gelen yeni düşünceler ve “vatan, millet, özgürlük, eşitlik” 
kavramları gelişmeye başladı. 
Ne olduğu tanımlanamayan Osmanlılık ve Osmanlıcılık düşüncesi, 
ülkenin Batı taraflarında güçlenen milliyetçiliklerin ülke içinde de 
baş göstermesi üzerine yeni arayışlara giriyordu. Avrupalılar “Türk” 
ve “Türkiye” deseler de Osmanlılar kendilerine “Türk”, ülkelerine 
“Türkiye” demiyordu. 
1832’de kurulan Tercüme Odası, Tophane Müşirliği Kalemi, 
Mabeyin Kalemi, Gümrük Kalemi gibi yeni kurumlar Batılı 
düşüncelerin yerleşmesi için uğraşırken kimi gazete ve dergiler de 
yeni düşüncelerin yaygınlaşmasında etkin oldular. Tanzimat’ın ilk 
dönemlerinde çıkan Takvimi Vakayi, Ceridei Havadis, Tercümanı 
Ahval, Tasviri Efkâr, Mecmuai Fünun, Terakki, Dağarcık, Musavver 
Medeniyet, Sabah gibi gazeteler ve dergilerin bir kısmı da dilde 
sadeleşme açısından hizmet gördüler. 
Tanzimat döneminde Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, 
Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet 
Cevdet Paşa, Süleyman Paşa, Muallim Naci gibi yazar ve gazeteciler 
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Türkçenin sadeleşmesi için çaba gösterdiler. Bu dönemde, yazı 
dilinin 16-17. yüzyıllarda Veysi ve Nergisi ile başlayan ağır ve süslü 
gerçeğine karşı sadeleşmenin gereğini vurguladılar ama Arapça-
Farsça etkisinden kurtulmayı da başaramadılar ve sadeleşme 
konusunda attıkları adımlar yetersiz kaldı. 
“Edebiyatı Cedideciler”, dilde sadeleşme konusunda aykırı 
davrandılar ve Osmanlıcayı savunarak sadeleşmeyi sanatın düzeyinin 
halka indirilmesi olarak yorumladılar. Dönemin Sabah, Tercüman-ı 
Hakikat, Tarik, İkdam gazeteleriyle Serveti Fünun, Malumat, Mektep, 
Musavver Malumat, Hazine-i Fünun, Mecmuai Ebuzziya, Resimli 
Gazete dergilerinde dil konusunda tavırlar ve saflar belirmeye 
başladı. 
Dildeki sadeleşmede Şemsettin Sami’nin, “Lisanımızı sadeleştirelim, 
Lisanımızı Türkçeleştirelim” sözleri temelinde yükselen ve Rıza 
Tevfik, Veled Çelebi Efendi, Necip Asım’ın katıldıkları “Dil 
Reformu” hareketinin önemli çabası ve işlevi olmuştur. Mehmet 
Emin Yurdakul’un Türkçe Şiirler’inin de önemli bir payı vardır. 
Osmanlılık ülküsünün İslam olmayanları ve milliyetçi akımlara 
kapılanları bağrında toplaması olanağı kalmamıştı. 
İslamcı/Osmanlıcı akımlara karşı gelişen Türkçülük akımının 
yarattığı “Milli Edebiyat” dilin sadeleşmesinde önemli bir işlev 
gördü. Türkçenin gramerini düzenleme, terimlerini ve sözcüklerini 
toplama, sözlüğünü oluşturma gibi görevler için kurulan 
encümenlerden en önemlisi “Türk Derneği”dir (1908). 
Derneğin  7 sayı çıkardığı Türk Derneği Dergisi dil çalışmaları 
açısından önemli başlangıçlar yaptı. İlk sayıdaki  “Beyanname”de 
resmi dil olan Türkçenin bilinmesi zorunluluğundan yola çıkılarak 
herkesin milli dil olan Türkçe ile konuşması gerektiğine dikkat 
çekildi. Türkçenin zor olmadığı, konuşma dili ile yazı dili arasındaki 
ayrılığın azaltılması zorunluluğu vurgulandı. Türkçe ile bir şey 
yazılamayacağı inancının yıkılması gerektiği söylendi. “Fecr-i 
Aticiler”se Osmanlıcayı savundular. 
 
Yeni Lisan, Genç Kalemler ve Ömer Seyfettin 
Düşünsel bir hareket olan Yeni Lisan hareketinin, Türkçenin gelişme 
ve sadeleşme tarihinde önemli bir yeri vardır. Hareketin temelinde, 
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15 günlük Genç Kalemler dergisinin merkezinde Ali Canip 
(Yöntem), Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp vardır. İttihat ve 
Terakki’nin de desteğiyle yeniden yayımlamaya başlanan Genç 
Kalemler,“dilde ve edebiyatta milli benliğe dönüş” ilkesiyle 11 Nisan 
1911’de edebiyatımıza katılır. Yeni Lisan hareketi, dil savaşımını 
belirleyen ve bu savaşımın odağı olan bir hareket olarak ortaya çıkar. 
İlk sayının başyazısı Ömer Seyfettin’in “Milli bir edebiyat vücuda 
getirmek evvela milli bir lisan ister” dediği Yeni Lisan başlıklı 
yazısıdır. Milli bir uyanışın ilk belirtilerinin görüldüğü bu yazıda, dili 
bir araç olarak gören Ömer Seyfettin, dilin sağlam ve anlaşılır 
olmasını ve düzeltilmesi gerektiğini savunur. Ona göre bilimin 
gelişmesi için en önemli araç dildir. “Milli ve tabiî bir lisan olmazsa 
ilim, fen, edebiyat yine bugünkü gibi bir muamma halinde kalacaktır. 
Asrımız terakki asrı, mücadele ve rekabet asrıdır.” 
Genç Kalemler’de Ömer Seyfettin’in savunduğu dil anlayışına uygun 
ve milli bir edebiyatın ilk habercileri olan Bahar ve Kelebekler, 
Pamuk İpliği,  İrtica Haberi, Primo Türk Çocuğu, Bomba, And, Aşk 
Dalgası gibi öyküleri ve kimi şiirleri de (kimisi Perviz imzasıyla) 
yayımlanır. Bu öykü ve şiirlerde milli dil ve edebiyat anlayışı; 
süssüz, yalın, terkipsiz bir konuşma dili vardır. 
Yeni Lisan Hareketi, Meşrutiyet’in özgürlükler ve umutlar getirmesi, 
bağımsızlık için çeşitli etnik unsurların harekete geçmesi, Bosna-
Hersek’in Avusturya Macaristan’a katılması, Bulgaristan’ın 
bağımsızlığını ilan etmesi, Girit’in Yunanistan’a katılması gibi 
siyasal koşulların yarattığı bir ulusal arayışın ortaya çıkardığı bir 
gerçekliktir. 
 
Türk Sözü ve Ömer Seyfettin 
II. Meşrutiyet’ten sonra 1913’te kurulan ve Celal Sahir’in (Erozan) 
başkanlığındaki Türk Bilgi Derneği’nin Türkçülük Şubesinin başkanı 
sekreteri Ömer Seyfettin’dir ve dernek Bilgi Mecmuası adlı dergiyi 7 
sayı çıkarır. 
12 Mart 1912’de çalışmalarına başlayan Türk Ocağı’nca da Türk 
Yurdu adlı dergi çıkarılır. Ömer Seyfettin, M. Zekeriya’nın (Zekeriya 
Sertel), 1919’da çıkardığı haftalık Büyük Mecmua’nın ve 1917’de 
haftalık çıkan Yeni Mecmua’nın yazı kadrosunda da vardır. 
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Ömer Seyfettin’in başyazarı olduğu ve sürekli yazılar yazdığı Türk 
Sözü ise Celal Sahir’in yönetiminde İstanbul’da 1914’te çıkarılan 
haftalık bir dergidir. Ömer Seyfettin, bu dergide yayımlanan Türk 
Sözü başlıklı yazısında, dilin anlaşılır olmaktan uzak olduğunu; 
Türklerin biraz okumuş olanlarının ellerine kalemi alınca Arapça, 
Acemce lügat paralamaya; Arapça Acemce terkipler yapmaya 
kalktıklarını ve “bir marifet yaptıklarını” zannettiklerini söyleyip beş 
asırlık Osmanlı İmparatorluğundan edebiyat ve ilim adına Türkçe bir 
satır yazı yazılmamış olduğunu belirtir. Ama buna karşılık 
Anadolu’da saz şairlerinin kendi yarattıkları edebiyatlarıyla, kendi 
dillerini korumak ve geliştirmek yolunda çaba gösterdiklerini de 
ekler. Türkçeye düşman olanların yatıklarına da dikkat çekerek 
şunları söyler yazısının sonunda: “İşte biz Türk dilini bu edebiyat 
zalimlerinin ellerinden kurtarmak, halka kendi diliyle faydasına 
yarayacak bir şeyler yazacak, memleketimizde okumak muhabbetini 
uyandırmaya çalışacağız,” der. (Türk Sözü, 12 Nisan 1914). 
Ömer Seyfettin, Türkçeye Karşı Enderunca başlıklı yazısında, Lastik 
Sait’in (Paşa) “Arapça isteyen Urban’a gitsin/ Acemce isteyen İran’a 
gitsin/ Frenkliler Frengistan’a gitsin/ Ki biz Türk’üz, bize Türkçe 
gerektir” dörtlüğünü aktararak bu yanlış dille her zaman mücadele 
edildiğini vurgular. Türkçeye Kimler Osmanlıca Der? başlıklı 
yazısında “Bu lisan Osmanlıcadır diye inat edenlerin Ortaçağdan 
kalma medrese ilimlerinde hakikati ararken fenne efsane gözüyle 
bakanlar” olduğunu (Türk Sözü, 22 Mayıs 1914), Lisanın 
Sadeleşmesi başlıklı yazısında, dilde sadeleşmenin kendi kendine 
olmayacağını, “Lisanımızın kendi kendine Türkçeleşmesini 
beklemenin” boşuna olduğunu, kendimizin Türkçeleştirmesi 
gerektiğini söyler. (3 Temmuz 1914). 
Türkçemizin gelişmesinin, sadeleşmesinin ve modern edebiyatımızın 
öncülerinden olan Ömer Seyfettin’in dil savaşımı, örnek alınacak 
cesaret ve kararlılıkla dolu bir savaşımdır. 
 
Geldik dil devrimine… 
Özeti keserek siyasetle birlikte süren gibi devrimle karşı devrim 
arasındaki savaşımın doruğuna, Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal 
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Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen en büyük dil devrimine 
gelebiliriz. 
Cumhuriyet’in dile verdiği önem bu kavga birlikteliğinin yaşamsal 
bir politika olarak belirlenmesidir. Dilimizin yabancı dillerin 
boyunduruğuna sunulduğu Osmanlılar dönemindeki Genç Kalemler 
atılımının; “Dilimizin değişmesi için kendimizin Osmanlılığın ve bu 
Osmanlı dilinin yıllardır, yüzyıllardır bizde yarattığı duyguların ve 
düşüncelerin değişmesi gerekir,” diyen Yakup Kadri’nin 
düşüncesinin Cumhuriyet’le birlikte bayraklaşması, Cumhuriyet 
Aydınlanmasının en önemli adımlarından biridir. 
“Dil, düşünceye araç olmaktan çok, Düşünceyi yaratan bir 
kurumdur…” diyen bir devrimciliğin ürünüdür dil devrimimiz. Ural-
Altay dil ailesinin Altay kolundan olup kökleri binlerce yıl öncesine 
uzanan, ilk yazılı belgeleri 8. yüzyıldan beri gelen, 11. yüzyılda 
Anadolu’daki  Türk Beyliklerinde gelişen, Selçukluların 
Farslaşmasıyla birlikte Arap-Fars egemenliğinde saldırılara uğrayan, 
unutulmaya terk edilen, dağlara, bozkırlara sürülen Türkçe, yüzyıllar 
sonra “dil devrimiyle” canlanıp ayağa kalkar. 
Türkçenin bugününe gelirken geçirdiği en önemli aşama, Dil 
Devrimi’dir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlı devrimciliği, 
aydınlıktan yana olan kadroların desteği, sanat, yazın ve bilim 
emekçilerinin çabası ile Türkçe, Osmanlıcanın yüzlerce yıl süren 
egemenliğine karşı halkın gönlünde sakladığı ışıltısıyla dünyaya 
yeniden gelmiştir. Ulusal uyanışın getirdiği ulusal kurtuluş, ulusal 
kimliğin temeli olan dilde köklü değişimi zorunlu kılmış ve bu 
değişimin öncüleri de yazın emekçileri olmuştur. 
Bu savaşım, karşı devrimin 1940’larla birlikte attığı adımlarla zaman 
zaman hızı kesilse de hep sürmüş, siyasal iktidarların, devletin çeşitli 
organlarının baskılarıyla karşı karşıya gelmiştir. Bu savaşım bilimin 
ve sanatın daraltılan ufuklarını açmaya başlamış, toplumun kimliğini 
bulmasını, ulusal duyguların, düşünüşlerin, dilin gelişmesiyle birlikte 
yaşamın her alanında bir yükselişin yaşanmasını sağlamıştır. Özgür 
düşünüşle tanışan bir toplumun bunu diliyle aktararak ve besleyerek 
özgürlüğe ulaşma savaşımına girmesi gelişmenin yolunu açan bir 
eylemin başlangıcıdır. 
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Yaşadığımız günlerde insanların kendi diline bile güvenemez duruma 
getirilmesi, yabancı dillerin büyüklüğü altında ezilmenin kabul 
edilmesi, bu düşünüşün bilim ve sanat çevrelerinde bile kendini 
benimsetmesi de beklenilen bir sonuçtur. Bu karamsar görünümden 
kurtulmanın yolu ulusal bilinçten, ulusal bilincin toplumsal yaşama 
biçimini çağdaşlık doğrultusunda belirlemesinden, kendine, yurduna, 
toplumuna güvenen bireyler yetiştirilmesinden geçer. 
 
Dil Devrimi 
Cumhuriyet, dili yaşamsal bir politika olarak benimsedi. “Milli 
duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin 
olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, 
dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin,” diyen 
Atatürk, aydınlığı, bilimi seçmişti, çünkü o yurdunu seviyordu ve 
yurdunda yaşayan insanların uygarlıkların kazanımlarından 
yararlanmalarını istedi. Çünkü toplumla dil arasında çok yakın bir 
ilişki vardı ve düşünce, toplumsal yapının yapıştırıcısı, çimentosu 
olan dille geliştirilebilirdi ancak. Batının hümanizmasının getirdiği 
aydınlanma, bilim ve sanatın yanında dinde reformların 
gerçekleşmesiyle girdiği için bizim laiklik ve harf devrimimiz de 
aydınlanmanın kapılarını açmıştı. (Reforma kadar Hıristiyanlığın 
tapınma dili Latinceydi ve kutsal sayılıyordu. Halk Latince bilmediği 
için papazlar halk adına dua okuyordu. Martin Luther’in İncil’i 
İngilizceye çevirmesiyle Protestanlar kendi kiliselerinde kendi 
dilleriyle dua etmeye başlamışlardı ve Latincenin kutsallığı bitmişti.) 
Atatürk, saltanatı, hilafeti kaldırarak insanların yurttaş olmaları için 
adımlar attı. 4 Ekim 1926’da çıkan Medeni Kanun dinde reformların 
ilk adımıydı. Şeriat denilen İslam hukukunun yerini akılcı yasalar 
almıştı ve din alanında reformlar sürecekti. Ezanın Türkçeleştirilmesi 
bunun ilk adımıydı. Bu yurtseverlik coşkusu, onun “Ülkesini yüksek 
bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır,” önermesiyle bağımsızlığın, 
yurtseverliğin, kararlılığın sürdürüldüğü bir politik seçimle 
Cumhuriyet’in dil politikasının temelini oluşturdu. 
Atatürk’ün asıl özelliği yurtseverliğiydi ve o, yurtseverliği üzerinde 
yükselen bir düşünce sistemiyle dil olayının ne denli önemli olduğu 
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bilincini hiç eksik etmeyen ve bunun aydınlanmamızdaki önemli 
yerini hep vurgulayan bir dilseverdi. Bu dilseverin öncülüğünde dilde 
kaçınılmaz olan devrim gerçekleşti. Öz diline sahip olan ulus, 
kültürüne de sahip olur; ulusal bilinç ulusal dille doğar ve gelişir 
diyen bu yurtsever kararlılığa göre kültürün temeli bilim ve sanattı; 
bunların ilk öğesi ise dildi, çünkü sanatın ayrıntılarını sözcükler 
oluşturmaktaydı. Osmanlılar döneminde bunlar Arapça ve Farsça ile 
sağlanıyordu, Tanzimat’tan sonra bir de Batı dillerinin saldırısı 
başlamıştı. Kısacası dilimiz çok yönlü bir saldırıyla karşı karşıyaydı 
ve bağımsızlığını yitiren ulusların benliklerini, dillerini de 
yitirecekleri bilinmekteydi. Osmanlıca kılığıyla garip bir dile 
dönüşen Türkçe, kurallarını ve bağımsız gelişmesini sağlayamıyor, 
yalnızca halkın konuştuğu, halk ozanlarınca işlenen cılız bir dil 
olarak kalıyordu. Eğer Yunus Emre, Dadaloğlu, Karacaoğlan, Pir 
Sultan Abdal, Köroğlu gibi ozanlar dilimizi türkülerle, deyişlerle 
aktarmasaydı yeryüzünden silinecekti. 
Atatürk Sinop’ta, “Türk dili güzeldir, zengindir. Onun bu güzelliğini, 
zenginliğini ortaya koymamız lazımdır,” dedi (15 Eylül 1928). 
26 Eylül 1932’de toplanan ilk Dil Kurultayı, Karamanoğlu Mehmet 
Bey’in direnişinden beri gelen bir serüvenin önemli halkalarından ve 
Atatürk’ün önderliğindeki Cumhuriyet Aydınlanmasının en önemli 
adımlarından biriydi. 
TBMM’yi Açış Konuşmasında (1 Kasım 1932), “...Ulusal kültürün 
her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyetinin temel dileği 
olarak sağlayacağız. Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik 
ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet örgütlerimizin dikkatli, 
ilgili olmasını isteriz... Ulusumuz, her engel ve güçlük karşısında 
durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk ulusunun bu 
yoldaki hızını, her yola başvurarak artırmaya çalışmak, bizim, 
hepimizin en kutsal görevimizdir,” diyen Atatürk, dil devriminin 
önemine parmak basmayı sürdürdü: “Kesin olarak bilinmelidir ki 
Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hâkim ve 
esas olacaktır… Batı dillerinden hiçbirinden aşağı olmamak üzere, 
onlardaki kavramları anlatacak keskinliği, açıklığı haiz Türk bilim 
dili terimleri tespit edilecektir.” 
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1930’larda; Türk Dil Kurumu’nun sözcük taramaları ve 
derlemeleriyle başlayan çalışmalar, terimlerin Türkçeleştirilmesiyle 
sürdü ve özellikle 1940’tan sonra edebiyatta gelişmelerle birlikte dil 
devrimi tabanına oturdu. Bir topluluğu toplum yapan temel ögelerin 
en önemlisi olan dil alanındaki devrim sürekli bir kültür devrimiydi 
ve artık sökülüp atılamayacak bir başarıya ulaşmıştı. 
Atatürk, TBMM’yi Açış Konuşmasında (1 Kasım 1936), “Türk Tarih 
ve Dil Kurumlarının, Türk ulusal varlığını aydınlatan değerli ve 
önemli birer bilim kurumu niteliğini aldığını görmek, hepimizi 
sevindirecek bir olaydır,” dedi. 
1 Kasım 1938’de, (o hasta olduğu için okunan) TBMM’yi açış 
konuşmasında kıvancını söyledi: 
“Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları, göğüs kabartıcı bir 
değer ve nitelik göstermektedir. Tarih savımızı çürütülmez kanıt ve 
belgelerle bilim dünyasına tanıtan Tarih Kurumu, yurdun çeşitli 
yerlerinde, yeniden kazılar yaptırmış ve uluslararası toplantılara 
başarıyla katılmış, bildirileriyle yabancı uzmanların ilgi ve 
takdirlerini kazanmıştır. Dil Kurumu, en güzel ve en verimli bir iş 
olarak, türlü bilimlerle ilgili Türkçe terimleri hazırlamış ve böylelikle 
dilimiz, yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda önemli adımını 
atmıştır. Bu yıl okullarımızda öğretimin Türkçe terimlerle yazılmış 
kitaplarla başlamış olmasını, kültür hayatımız için önemli bir olay 
olarak belirtmek isterim.” 
Bu kıvanç hepimizin olmalı. 
 
Dilimiz annemizdir 
Dilimiz, bizi doğuran annemizdir. Yaşam verir bize, soluk olur, gıda 
olur, insanlaştırır bizi. 
Dilimizin tarihidir yurdumuzun ve halkımızın tarihi. 
Üzerinde yaşadığımız topraklarla yoğrula yoğrula, o toprakları 
yoğura yoğura yüzyılları aşıp geldi halkımız ve dilimiz. Devletin dili 
olan Arapçanın, Farsçanın egemenliğine Anadolu, tarihinin hiçbir 
döneminde tümüyle boyun eğmedi. 
Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi büyük 
ustalarının yanı sıra yüzlerce halk şairi bu büyük ırmakta akıyordu. 
Tanzimat’la birlikte herkesin anlayacağı bir dil arayışı, Türkçenin 
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günümüze kadar sürdürdüğü ve başka dillerin egemenliklerinden 
kurtulma savaşımının derinleşerek, genişleyerek, güçlenerek 
sürmesiydi. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’in sadeleşme yolundaki 
savaşımları, meyvelerini ancak Kurtuluş Savaşı’yla birlikte 
emperyalizmin kovulması ve Cumhuriyet’le birlikte, Türk Dil 
Kurumu ve “dil devrimi” ile almaya başladı. Türk Dil Kurumu’nun 
kurulması, sözcük taramaları ve derlemeleriyle başlayan çalışmalar, 
terimlerin Türkçeleştirilmesiyle sürdü ve özellikle 1940’tan sonra 
edebiyatta gelişmelerle birlikte dil devrimi tabanına oturdu. Ömer 
Asım Aksoy, A. Dilaçar, Mehmet Ali Ağakay, Besim Atalay, 
Nurullah Ataç, Agâh Sırrı Levend, Tahsin Yücel, Emin Özdemir gibi 
dil aydınlanmacıları, halkın yüzyıllardan getirdiği Türkçeyi 
yurtlarıyla eş gördüler. 
Adlarını sıralasak sayfalar dolduracak olan, Türkçemizi 
zenginleştiren, güzelleştiren yüzlerce dilci ve edebiyatçı yapıtlarıyla 
bu devrim bayrağını onurla yükselti. Yurtseverlikle dilseverlik aynı 
bütünün parçalarıydı çünkü. Bir dönüm yerine gelen Türkçenin 
aydınlığa akışını artık hiçbir güç durduramayacaktı. Cumhuriyet’in 
dil devrimcileri, çağın emperyalizminin olanca saldırılarını, onların 
işbirlikçilerinin olanca karşı devrim adımlarını püskürtmeyi başardı. 
Dilimiz kuyumcu işçiliğiyle işlenmeye başlandı ve işlendikçe 
imrenilesi güzellikler yarattı. Dil savaşımı, Cumhuriyet’e saldıran 
karşı devrimin 1940’ların sonundan beri attığı adımlarla zaman 
zaman hızı kesilse de hep sürdü, siyasal iktidarların, devletin çeşitli 
organlarının baskılarıyla karşı karşıya geldi. 
 
Yüzyıllardır süren bir direnişin günümüzdeki barikatı: Çağdaş 
Türk Dili 
Çağdaşlaşmamızın temel taşı dilimizin benliğine kavuşturulması, 
zenginleştirilmesi ve yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılıp 
özleştirilmesiydi. Bilimsel ve çağdaş düşünüşe ancak sağlam bir 
dille, özgürleşen ve bilimselleşen bir dille varabilirdik. Bunun için 
“dil devrimi” ana hedeflerimizden biriydi. Atatürk’ün, Türk Dil 
Kurumu’nun, Türkçeye gönül veren dilcilerin, aydınların, 
sanatçıların çabasıyla epeyce de yol alınmıştı. Türkçemiz yeni yeni 
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sözcüklerle zenginleşmiş Osmanlıcadan büyük ölçüde arınmış, bilim 
ve sanat dili olarak kendini yeniden var etmeye başlamıştı. 
Dil Devrimi sürüyor ve yeni adımlar bekliyordu ki, Türkiye’ye 
egemen kılınan “Yeni Düzen” bir “karşı devrim” gerçekleştirdi: 12 
Eylül 1980... 
Dil (yani özgürlük, düşünme, yaratma, aydınlanma, 
demokratikleşme, yani yaşama biçimimizin temeli) savaşımı yeniden 
başlayacaktı, başlamalıydı, başladı. 12 Eylül’ün anayasası ile 
kapatılan Türk Dil Kurumu’nun görevlerini sürdürmek için bir avuç 
dil savaşçısı Dil Derneği’ni kurdular, ne zorluklarla! 
Bu bir avuç insan, Dil Derneği’nin yiğit kurucuları, 12 Eylül’ün 
zincirlerini kırmak için, “ben insanım” demek için ses oldular. 22 
Nisan 1987’de Ankara Valiliği Dernekler Masasına verilen dilekçe 
bu müthiş sesiydi Anadolu’nun. İktidardaki Turgut Özal’ın Anavatan 
Partisi, derneğin kuruluşunu engellemek için elinden geleni ardına 
koymadı. “Yasak!” dediler, “yasak!” Ama sökmedi. 
Yasaklar aşıldı, dil sevdası yeniden ilk adımını attı.  Çağdaş Türk 
Dili geldi, bin bir coşkuyla!  Mart 1988’di. “Türkçeyi seven, 
Türkçeye inanan, Türkçeyi savunan, Türkçe için çalışmak isteyen...” 
Çağdaş Türk Dili, “Nerede kalmıştık?” diye sorarak başladı… 
Dil devriminin 88. yılında, 33 yaşına giren Dil Derneği’nin 391 
sayıya ulaşan Çağdaş Türk Dili dergisi, işte bu arayışın, bu devrimin, 
bu aşkın, yurdumuzun, benliğimizin, yurttaş oluşumuzun direnişinin 
bir kalesidir. 
Çağdaş Türk Dili, yüzyıllardır süren bir direnişin 21. yüzyıldaki 
barikatıdır. Bu barikat, kendisini insan kılan Cumhuriyet’e borçluluk 
duyanların barikatıdır. Bu barikata emek verenlere, yaratan ve 
yaşatanlara da Türkçenin yani yurdumuzun borcu var. 
 
Bugün yaşadığımız gerçeklik, insanın her bakımdan tüketildiği, 
kirletildiğidir. 
Bu tüketim düzeninde “yükselen değerler”, önce dilimizi yok etmeye 
çalışmaktadır. 
Markalarla, etiketlerle, mağaza adlarıyla, ürün adlarıyla, hatta sanat 
yapıtı adlarıyla ve insanlığın bulduğu en etkin teknolojik araç olan 
medya aracılığıyla tutsak altına alınıp kirletilen, tüketilen dilimiz, bir 
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yandan da “Osmanlıcı” ideolojinin egemenliğindeki siyasal iktidarlar 
düzeninin kuşatması altındadır. 
Yüzyıllar öncesinin ancak Cumhuriyet’le üstesinden gelinen Arapça, 
Farsça saldırısının yerini günümüzde İngilizcenin saldırısı almıştır. 
Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetiştirilmesinden başlayarak 
günlük yaşamda Türkçenin tutsak edilmesi, üvey evlat olarak 
görülmesi gibi gerçeklerle bugün dil kavgamız, siyasal alanda olduğu 
gibi karanlığın kuşatmasına girmiştir. Bu kuşatma, bu saldırı, Ahmed 
Arif’in “Beşikler vermişim Nuh’a” diye başlayan o görkemli 
Anadolu adlı şiirinin“selam etmişim dostuma/ ve dayatmışım…” 
dizesindeki bir direnmenin ve sevdanın gücüyle elbette aşılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 

******* 
 
 

 
İbn-i Cinnî: “Dil her toplumun amaçlarını, düşüncelerini kendisiyle 
anlattıkları seslerden meydana gelmiş konuşma düzenidir.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

ATATÜRK’ÜN DİL DEVRİMİ VE SONRASI 

Yusuf Çotuksöken 

Giriş 
Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki temel amaç; akla ve 
bilime dayalı, laik, halkçı, devrimci, özgürlükçü, ulusçu, 
cumhuriyetçi yeni bir devlet, yeni bir toplum yaratmaktı (Kili 1998). 
Daha açık söylemek gerekirse Türk Devrimi, üç temel öğe üzerine 
oturmaktaydı: Ulusçuluk, Laiklik, Çağdaş Uygarlık. Yeni bir devlet 
(cumhuriyet), yeni bir toplum (birey-yurttaşlardan oluşan bir toplum) 
oluşturabilmek için dil ve kültür konusunda da birtakım çalışmaların 
yapılması kaçınılmazdı. Çünkü dil kültürün oluşturucusu, aynası ve 
taşıyıcısıydı. Dille düşünce, dille kültür arasında doğrudan birbirini 
oluşturma bağlamında sıkı bir ilişki olduğu biliniyordu. Dil Devrimi 
“… her şeyden önce, dili yaratıcı bir kültür dili durumuna getirme ve 
onu yabancı dillerin (ve sözcüklerin. -Y.Ç.) salgınından elden 
geldiğince kurtarma amacı gütmektedir. Bu nedenle en başta dilin 
anlatım olanaklarının işlenip geliştirilmesi temeline dayanmalıdır.” 
(İmer 1976:56) Atatürk’ün önderliğinde girişilen Dil Devrimi 
yalnızca yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini yerleştirmek değil, 
uzun süremde (vadede) eğitim yoluyla kültür değişimini 
gerçekleştirme ve çağdaş dünyadaki gelişmelere koşut bir “zihniyet 
değişikliği” (Sadoğlu 2003:201) yaratma projesiydi. 
Atatürk, “Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk 
ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 
(1930) sözü ile Dil Devriminin amacını belirlemiş ve yönünü de 
göstermiştir. Dildeki yenilenme akımı Berke Vardar’ın deyişiyle 
“kökünü gerçeklerden, felsefesini Atatürk ulusçuluğundan, 
yöntemini de Batı biliminden almaktadır.” (Vardar 1977:72). 
Başlangıcından bugüne Dil Devrimini birkaç evrede inceleyebiliriz: 
I) Türkçeye ulusal kimlik kazandırma evresi (1932-1960):   
II) Türkçenin bilimsel yöntemlerle incelenme evresi (1960-1983)  
III) Türkçenin askeri ve resmi denetim altına alınma evresi (1983-
2020) 
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1) TÜRKÇEYE ULUSAL KİMLİK KAZANDIRMA EVRESİ 
 
Coşkulu yıllar: Dil ve Yazı Devrimleri 
Türk aydınlanmacılığında yeni bir devlet (cumhuriyet), yeni bir 
toplum (birey-yurttaşlardan oluşan bir toplum) oluşturabilmek için 
dil konusunda da birtakım çalışmaların yapılması kaçınılmazdı. İlkin 
Yazı Devrimi gerçekleştirildi. Yazı Devrimi, kimilerinin ileri 
sürdüğü gibi öyle bir gecede, ani bir kararla uygulamaya sokulan 
devrim değildir; 1851-1928 yılları arasında dönemin aydınlarınca 
eski abece (Osmanlı abecesi)-Latin abecesi tartışması oldukça yoğun 
biçimde yaşanmıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, 
Şemsettin Sami, Necip Asım, Recaizade Mahmut Ekrem vd kimi 
değişikliklerle Osmanlı abecesini savunurken; Dr. İbrahim Temo (adı 
“Latinci”ye çıkmıştır), Hüseyin Cahit, Celal Nuri vb’leri Latin 
abecesine geçilmesinin uygun olacağını ileri sürmüşlerdir. 
Tartışmalar yoğunlaşınca hükümet (saray) araya girip tartışmalara 
son vermiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra konu yine gündeme 
gelmiş, hatta TBMM’de de konu tartışılmıştır. Abdullah Cevdet, 
Yunus Nadi, Falih Rıfkı, Hüseyin Cahit yazılarıyla Latin abecesine 
geçiş yolunda ısrarcı olmuşlardır. 
Mustafa Kemal’in 1907-1923 yılları arasında değişik kimselere 
(Bulgar Türkoloğu İvan Manolof-1907; İbrancanın sözlüğünü 
hazırlayan Yahuda I-1911; Mahzar Müfit-1919; Yahya Kemal-1923) 
Latin abecesine geçiş konusundaki görüşlerini (“Ülkemde bir gün 
Latin abecesine geçilecektir.”) açıkça söylediğini de çeşitli 
kaynaklardan öğreniyoruz. (Çotuksöken 2002:71-72) 
Genel olarak Dil Devrimi olarak adlandırılabilecek oluşumlar iki 
aşamalı olarak gerçek-leştirilmiştir. Önce 1928 yılında Harf Devrimi 
(3 Kasım 1928) uygulamaya konulmuştur. 1 Ocak 1929’dan itibaren 
eski yazının kullanılmasına son verilmiş ve Devlet dairelerinde yeni 
Türk yazısının kullanılmasına başlanmıştır. Basın-yayın kuruluşları 1 
Aralık 1928’den itibaren yeni Türk harfleriyle yayına/yayıma 
başlamış, 1 Ocak 1929’de millet mektepleri açılmış, birkaç ay içinde 
2,5 milyon kişi buradan yeni harfleri öğrenerek mezun olmuştur. 
Türk Ocakları, Halk Odaları ve Halkevleri de okuma yazma kursları 
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düzenlemiştir. 1928’de İmlâ Lûgati hazırlanarak eğitim ve basın 
kuruluşlarına gönderilmiştir. 
Harf Devriminin ardından “dilimizin bu devrimin gereklerini 
karşılaması gerektiği” düşün-cesiyle kurumsal çalışmalara girilmiş, 
12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu (ilk adı Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti idi; 1934’te Türk Dili Araştırma Kurumu 1936’da da Türk 
Dili Kurumu adını aldı) kurulmuş, düzenlenen kurultaylarla Dil 
Devriminin biçim ve içeriği üzerine tartış-malar açılmıştır. Birinci 
Dil Kurultayı’ndan(1)  sonra Dil Devriminin temel amacı belirlenip 
kamuoyuna açıklanmıştır. Bu bağlamda yol haritası da şöyle 
çizilmiştir: 
“-1. Türk dilini ulusal kültürümüzün eksiksiz bir anlatım aracı 
durumuna getirmek,  
Türkçeyi çağdaş uygarlığımızın önümüze koyduğu tüm 
gereksinmeleri karşılayacak bir yetkinliğe erdirmek. 
-2. Bunun için yazı dilinden Türkçeye yabancı kalmış öğeleri atmak, 
halkçı bir yönetimin istediği biçimde, halk ile aydınlar arasındaki 
nitelikçe ayrı iki dil varlığını ortadan kaldırmak, ana öğeleri öz 
Türkçe olan ulusal bir dil yaratmak.” (Turan, 1981:15-16) 
Türk dilinin çağdaş uygarlığın gereklerini ve beklentilerini 
karşılayacak duruma getirilmesi, temel öğeleri öz Türkçe olan ulusal 
bir kültür dili yaratılması, halk ile aydınların dilleri arasındaki farkın 
ortadan kaldırılması, vb amaçlarla halk ağızlarındaki sözvarlığı 
(sözcükler, deyimler, atasözleri vb) derlenmeye başlandı, eski 
metinlerdeki Türkçe sözcüklerin taraması yapıldı, yazı ve konuşma 
dilindeki Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçe karşılıklarının 
bulunması çalışmasına basın da ortak edildi, yüz binlerce öneriden 
özel bir seçme yapılarak sözlükler yayımlandı (Osmanlıcadan- 
Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935; Türkçeden Osmanlıcaya Cep 
Kılavuzu, 1935). Basın-yayın kuruluşlarında eğitimde, bu sözcükler 
yavaş yavaş yazılı ve sözlü dilin çevrimine girmeye başlamıştı. 
 
Güneş-Dil Kuramı 
Bu gelişmeler olurken, Viyanalı Dr. Hermann F. Kvergic, henüz 
yayımlanmamış bir çalışmasını (“Türk Dillerindeki Kimi Öğelerin 
Psikolojisi”, Fransızca) Türkiye’ye, Atatürk’e göndermiş, bu çalışma 
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Güneş-Dil Kuramı diye adlandırılabilecek bir çalışmaya temel 
olmuştur. (Ulusçuluk ilkesi gereği ulus-devletin ulusal bir tarihi de 
olmalıydı, bu tarih de Türklerin çok eski uygarlığın bugünkü 
uzantıları oldukları tezini içermeliydi. Tarih tezi daha sonra Güneş-
Dil kuramıyla da bütünleştirilecektir.) Bu kuram, Türkçenin (bir 
Güneş-dil olarak) dünya dillerine, özellikle de Batı dillerine 
kaynaklık etmiş olduğu düşüncesini savlamaktaydı. Bu kurama göre, 
dilin doğuşunda ilk etken “güneş”ti; güneş, insan varlığı üzerindeki 
ana işlevi olan bir öğeydi. Güneş, dinin, felsefenin ve dilin 
doğuşunda da başlıca etken olmuştur. Güneşten yola çıkılarak 
insanoğlunun kafasında pek çok kavram oluşmuştur. Bu kavramı 
anlatan ilk ses de Türk dilinin kökü olan /ağ/ sesidir (seslemidir). Bu 
kuram üzerine yazılan yapıtlarda Türkçede yabancı kökenli 
sözcüklerin hemen tümünün Türkçe olduğu kanıtlanmaya 
çalışılmıştır. (Sözgelimi elektrik sözcüğünün “parlak” anlamına gelen 
yaltırık>yıltırık> ıltırık’tan geldiği ileri sürülmüştü; botanik’in 
kökünün bitki; termal’in ter kökünden geldiği açıklanmıştır (Levend 
1972:439). 1938’den sonra artık konu edinilmeyen Güneş-Dil 
Kuramıyla Atatürk dil çalışmalarına yeni bir boyut katmak istemiştir: 
Türkçenin  çok eski bir bilim, kültür, sanat ve uygarlık dili olduğu 
konusunda ulusal gurur duyulması. A.S.Levend’in değerlendirmesine 
göre: “Atatürk (Güneş Dil Teorisiyle) Türk dilinin tarihten önceki 
çağlara dek uzanan eskiliğini belirterek, bu konu üzerinde yapılacak 
araştırmaların ufkunu genişletiyordu.” (Levend 1972:439). Başka bir 
görüşe göre: Güneş-Dil Kuramı, yabancı sözcüklerin Türkçe olarak 
açıklanması tepkilere yol açmış, yabancı sözcük üretilmesine yönelik 
çalışmaları duraksatmış, Atatürk’ün aşırılığa kaçıldığını görmesine 
yaramıştır (Sertkaya, Korkmaz). Bence bu son değerlendirmeler 
doğruyu yansıtmıyor: Güneş-Dil Kuramı dilde, ne aşırılığa 
kaçıldığını gösteren bir olgudur, ne de gelişmeyi durduran bir 
girişimdir. Dilin özleştirilmesi sürecine bir katkısı olmak üzere de 
düşünülmüş, uygulamaya konulmuş değildir. Eğer bu kuram Dil 
Devriminden dönüş anlamına geliyor idiyse, izleyen yıllarda bu 
devrim kapsamındaki girişimlerin, çalışmaların durdurulmuş olması 
gerekmez miydi? Görülen o ki, Devrim aynı coşkuyla geliştirilerek 
sürdürülmüştür: Ezanın Türkçeleştirilmesi, Kuran’ın Türkçeye 
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çevrilmesi, hutbe ve kametlerin Türkçe okunması, öğretim 
terimlerinin Türkçeleştirilmesi, Atatürk’ün geometri terimlerini 
Türkçeleştirmesi, yazımın geleneksel bir yapıya kavuşturulması 
(İmla Kılavuzu, 1941; raportör: İbrahim Necmi Dilmen. Türkçenin 
yazımı bu kılavuz ile büyük ölçüde oturmuş ve geleneksel yapıya 
kavuşmuştur. ), Türkçe Sözlük’ün (1945; Türkçe Sözlük 30 bin 
dolayında madde girişi vardı; daha sonraki baskılarında sözcük 
girdisi olarak 100 bini geçmiştir.) -biraz gecikmeli de olsa- 
yayımlanması, çeşitli terim sözlüklerinin basılması… 
 
Türkçe ibadet ve ezan 
Bu arada ibadet dilinin Türkçeleştirilmesine de kısaca değinmek 
gerekiyor. Atatürk değişik konuşmalarında (1 Mart 1922, TMBB’de; 
7 Şubat 1923- Balıkesir Paşa Camisinde) bu konuyu gündeme 
getirmiştir.1927’de bütün camilerde hutbeler Türkçe okunmaya 
başlandı.  
Bu arada Kuran’ın Türkçeye çevrilmesi de gündeme gelmiş, öneri 
TBMM’de kabul edildikten sonra görev Mehmet Akif’e (Ersoy) 
verilmiş, M.Akif, bir süre sonra bu görevi bırakmış, sonunda Elmalılı 
Hamdi Yazır bu işi üstlenip çeviri ve tefsiri Hak Dini Kuran Dili 
(1935-1938) adıyla yayımlamıştır. (M.A. Ersoy’un Mısır’da yakıldığı 
ileri sürülen Kuran çevirisi daha sonra bulunarak yayımlandı: Kur’an 
Meali, Mahya Yayıncılık, 2012) 1931 yılının Aralık ayında, Mustafa 
Kemal’in buyruğuyla dokuz hafız, Dolmabahçe Sarayı’nda ezanın ve 
hutbenin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına başladı. Kuran’ın Türkçe 
çevirisi, ilk kez 22 Ocak 1932 tarihinde İstanbul’da Yerebatan 
Camii’nde Hafız Yaşar (Okur) tarafından okundu. Bundan 8 gün 
sonra, 30 Ocak 1932 tarihinde ise ilk Türkçe ezan, Hafız Rifat Bey 
tarafından Fatih Camisi’nde okundu. 3 Şubat 1932 tarihine denk 
gelen Kadir Gecesi’nde de, Ayasofya Camisi’nde Türkçe Kuran, 
tekbir ve kamet okundu. 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet İşleri 
Riyaseti (Başkanlığı), ezanın Türkçe okunmasına karar verdi. Bu 
kararla birlikte, yurdun her yerindeki Evkaf Müdürlüklerine Türkçe 
ezan metni gönderildi. 4 Şubat 1933 tarihinde, müftülüklere ezanı 
Türkçe okumalarını, buna uymayanların “kati ve şedid (kesin ve 
şiddetli)” bir şekilde cezalandırılacaklarını bildiren bir genelge 
gönderildi. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nde, 1932-1950 yılları arasında 18 yıl boyunca 
ezan Türkçe okunmuştur. İbadet dilinin Türkçeleştirilmesi ezan, 
kamet ve hutbelerle sınırlı kalmıştır.(2) 
 
Darülfünun’dan İstanbul Üniversitesi’ne 
İstanbul Üniversitesi, Cumhuriyet döneminde girişilen devrimci 
yeniliklere karşı ilgisiz kalmış, dahası Yazı ve Dil devrimlerine karşı 
direnme göstermiştir. Ayrıca bilimsel çalışmalar yönünden de 
oldukça verimsiz bir durumdaydı. Yükseköğretimin yenilenmesi 
amacıyla Avusturyalı profesör A. Malche’a bir rapor hazırlatılmış, 
bu rapordaki görüşler değerlendiri-lerek 31 Temmuz 1933’te 2252 
sayılı yasa ile İstanbul Darülfünunu kapatılmış, 1 Ağustos 1933’te 
“geleneksel eğitim” yandaşlarını dışarıda bırakan İstanbul 
Üniversitesi açılmıştır. (Malche'ın raporu doğrultusunda üniversitede 
Avrupa modeli yönetim ve eğitim-öğretim esas alınmıştır.) 
 
Soyadı Yasasının katkısı 
21 Haziran 1934’te çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Yasası ile halk 
özellikle yeni üretilen/ derlenen/taranan sözcüklerden kendine soyadı 
seçerek Dil Devrimini benimsediğini ve bu devrime büyük katkı 
verdiğini göstermiştir. (Bu arada çocuklarına öz Türkçe adlar 
konulması da bu bağlamda gündeme gelmiş ve yakın ilgi görmüştür: 
Sevinç, Erdem, Yıldırım, Bora, Gökçe, Birol, Aksoy, Bilge, Kağan, 
Gültekin, Alp  vd) 
Terimler Sorunu ve Terim Sözlükleri 
Dil Devrimi sürecinde terimlerin de Türkçenin söz üretme yolları 
işletilerek yapılması da kararlaştırılmıştır. 1932’de TDTC’nin 
bünyesinde kurulan Sözlük ve Terim Kolu, 16 uzmanlık alanında 
terim üretme çalışmalarına başlamış, 1934’te Osmanlıca terimlerin 
yanı sıra batı dillerinden gelen terimlere karşılık olmak üzere 30 
binin üzerinde terim üretilmiştir. Eğitim yaşamı da bir yandan 
sürdüğünden bu terimlerin eğitim kitaplarında ve derslerde 
kullanılması yolunda da ciddi girişimlerde bulunulmuştur. 1936 
yılında Türkçe ders kitaplarının yeni terimlerle yazılması işine 
başlanmıştır. Bu nedenle ilkin ortaöğretimde kullanılacak terimlerin 
üretilmesine öncelik verilmiştir. Nitekim 1937 yılına eğitimde yeni 
terimlerle yazılan kitaplar okutulmaya başlamıştır. Bu arada terim 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
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konusunda Atatürk’ün ne denli duyarlı ve bilinçli davrandığını onun 
geometri üzerine yazdığı kitaba gönderme yaparak belirtebiliriz. 
Atatürk 1936-1937 yılında bir Geometri (44 sayfa) kitabı yazarak 
geometri terimlerinin Türkçeleştirilmesine katkıda bulunmuştur. Bu 
kitapta açı, açıortay, alan, artı, beşgen, boyut, bölü, çap, çarpı, 
çember, dışters açı dikey, dörtgen, düşey, düzey, eğik, eksi, eşit, 
eşkenar, gerekçe, içters açı, kesit, konum, köşegen, oran, orantı, 
taban, teğet, toplam, türev, uzam, uzay, üçgen, varsayı (hipotez), 
yamuk, yanal yüzey, yatay, yöndeş vd. (Bu terimlerin bir bölümü 
daha sonra günlük dile geçmiş ve geniş bir kullanım sıklığı 
kazanmıştır.) (3) 

 

Atatürk’ün Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil  
Kurumunun geleceği konusundaki görüşleri 
Atatürk, 1 Kasım 1936'da TBMM’nin V. dönem 2. yasama yılını açış 
konuşmasında Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun geleceği 
ile ilgili dileklerini şu sözlerle dile getirmişti: “Başlarında değerli 
Eğitim Bakanımız bulunan, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil 
Kurumunun her gün yeni gerçek ufuklar açan, ciddî ve aralıksız  
çalışmalarını övgü ile anmak isterim. Bu iki ulusal kurumun, 
tarihimizin ve dilimizin, karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini, 
dünya kültüründe başlangıcı temsil ettiklerini, kabul edilebilir 
bilimsel belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk ulusunun değil, 
bütün bilim dünyasının ilgisini ve uyanmasını sağlayan, kutsal bir 
görev yapmakta olduklarını güvenle söyleyebilirim. (Alkışlar)Tarih 
Kurumunun Alacahöyük'te yaptığı kazılar sonucunda, ortaya 
çıkardığı beş bin beş yüz yıllık maddî Türk tarih belgeleri, dünya 
kültür tarihinin yeni baştan incelenmesini ve derinleştirilmesini 
gerektirecektir. Birçok Avrupalı bilim adamının katılması ile 
toplanan son Dil Kurultayının aydınlık sonuçlarını gör-mekle çok 
mutluyum. Bu ulusal kurumların az zaman içinde ulusal akademilere 
dönüşmesini dilerim. Bunun için, çalışkan tarih, dil ve bilim 
adamlarımızın, bilim dünyasınca tanınacak orijinal eserlerini 
görmekle mutlu olmanızı dilerim.” (4)  
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Köy Enstitüleri (1940-1954) 
Geleneksel eğitimden üretici eğitime geçiş sürecinde Köy Enstitüleri 
önemli bir aşama olmuştur. Halk/köy çocuklarının halk dilinden 
gelip yazı diliyle buluşmaları, etkili bir Türkçe dersleri görmeleri, 
okudukları yerli/çeviri kitaplarda yazı dilinin güzel örnekleriyle 
karşılaşmaları, öz Türkçeyi kullanmaya özen göstermeleri, onların 
söylemlerinde de yansımasını buldu. O dönemlerde çıkan Köy 
Enstitüleri Dergisi’nde (1945) yöre ağzı derlemeleri, Dil ve Yazı 
devrimleri konularında da yazılar yayımlanmıştır. 21 Köy 
Enstitüsünden yetişen öğretmen (37 955) ve eğitmenler (7485), 
yalnızca Dil Devriminin değil, genel Türk Devriminin ödünsüz 
savaşımcıları olarak Anadolu’yu aydınlatma görevini başarıyla 
sürdürmüşlerdir. Öz Türkçenin tutunması ve benimsenmesinde Köy 
Enstitülü öğretmenlerin özellikle yaşam deneyimlerini anlattıkları 
kitapları (özellikle anılarında), yazdıkları ders ve bilim kitapları, 
ayrıca köy konusunu işledikleri roman, öykü ve şiirleriyle büyük bir 
işlev gördükleri bilinmektedir. 
 
Tercüme Bürosu (1940-1966) 
Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözü kültür 
yaşamında da önemli bir ilkeyi vurguluyordu. Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Ali Yücel’in (1938-1946) döneminde Talim ve Terbiye 
Dairesinde yeniden örgütlenen Tercüme Bürosunda Sabahattin 
Eyuboğlu, Nurullah Ataç, Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, 
Sabahattin Ali, Hasan Ali Ediz, Vedat Gtünyol, Azra Erhat, Orhan 
Burian, Nusret Hızır, Sabri Esat Siyavuşgil, Melahat Özgü, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, gibi yazar, şair ve öğretmenler, öğretim üyeleri 
dünya edebiyatından seçtikleri, yazınsal değeri yüksek yüzlerce 
yapıtı Türkçeye kazandırırken, hem kültür devrimine hem de Dil 
Devrimine bu yapıtlar aracılığıyla büyük katkıda bulunmuşlardır. Bu 
arada çeviri konusu da bilim dalı olarak yeni bir yapıya 
kavuşturulmuştur. Hasan Ali Yücel Dünya Klasiklerinin Önsöz’ünde 
çeviri etkinliğinin Türkçeye kazandırdıkları üzerinde durur: “…bir 
ulusun diğer ulusların edebiyatların kendi dilinde, daha doğrusu 
kendi düşüncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar 
oranında arttırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. 
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İşte çeviri etkinliğini biz bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız 
için etkili saymaktayız…. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde 
edeceği büyük yararı düşünüp de şimdiden çeviri etkinliğine yakın 
ilgi ve sevgi duymamak hiçbir Türk okurunun elinde değildir” 
(23.06.1941; aktaran Demircan 2000:178) 
 
Sancılı Yıllar: 1950 ve sonrası: Karşıdevrimciler sahnede 
Atatürk’ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanının (TDK’nin) 
koruyucu başkan, Milli Eğitim Bakanlarının da kurum başkanı 
olmaları nedeniyle Dil Devrimi çalışmaları gelişerek sürdürülmüştür. 
Türkçenin özleştirme çalışmalarına Türk ordusu da katkıda 
bulunmuştur. 
 
Toplumların geleceğini belirlemek üzere uygulamaya konulan hemen 
her proje, zaman zaman birtakım engellerle de karşılaşabilmektedir. 
Dil Devrimi sürecinde de, özellikle Atatürk’ün ölümünden sonra 
birtakım karşıdevrimci tutumlar kimi Devlet adamlarından da destek 
alarak Türkçenin özleştirilmesine tepkilerini (bunun paravan neden 
olduğu bilinmektedir; gerçek tepkilerinin Atatürk’ün önderliğinde 
girişilen TÜRK DEVRİMİ’ne olduğu gün gibi ortaddır.) değişik 
ortamlarda seslendirmeye başlamışlardır. Muallimler Birliği’nin 
düzenlediği “Birinci Türk Dil Kurultayı”nda (1945), TDK’nin 
özleştirmeciliği uydurmacılıkla bir görülmüş ve TDK yönetimi ve 
üyeleri suçlanmıştır. Türk Aydınlanması da 1950-1960 yıllarında 
özellikle siyasal iktidarın gerici/tutucu/dinci eğilimlere olanak 
sağlamasıyla önemli bir darbe yemiştir. Örneğin DP iktidarı 
döneminde 1932’den beri Türkçeleştirilerek kullanılan Anayasa 
yeniden “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”na dönüştürülmüştür. (Anayasa 
dilinden yeniden “Teşkilat-ı Esasiye” diline dönülmüştür.) Türk Dil 
Kurumu üzerinde baskılar yoğunlaştırılmış, gerici/ tutucu bilim 
adamlarının baskısıyla siyasal iktidar TDK’ye olumsuz, yanlı tavır 
almıştır. 1951’de Başbakan Tevfik İleri, 8 Şubat 1951 tarihli 
toplantıda TDK başkanı olarak kalmasının sakıncaları dile getirmiş, 
başkanlığı bir bilimcinin yapmasının daha doğru olacağını 
belirtmiştir. Anayasa dili bu tartışmaların siyasal boyutunu 
simgelemektedir. Bu durumda TDK, tüzük değişikliğine giderek 
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kurum yöneticilerinin kendi üyeleri arasından seçilmesi ilkesini 
getirmiş; tüzükte Atatürk’ün kurumun kurucusu olduğu belirtilmiştir. 
Bu değişiklikten sonra DP iktidarı ile TDK’nin ilişkileri hiç de iyi 
olmamıştır, devlet desteği kesilmiş, TBMM’de Fuad Köprülü 
(“Atatürk döneminde dilde aşırı yenileşmeci idi.”- Mehmed Kemal), 
Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi TDK’yi suçlayan konuşmalar 
yapmıştır (1952). Karşıdevrimciler dilde doğal gelişme yanlısı bir 
tutum izlemişlerdir (Korkmaz, 2003:337) Ama Türkçeye Dil 
Devrimi sürecinde pek bir katkıları olmamıştır. 
 
Ataç’ın Olağanüstü Desteği 
Nurullah Ataç, TDK’nin ve öz Türkçenin en sadık savunucusu olarak 
DP döneminde de etkisini sürdürürken, ona karşı eleştiriler de 
nedense uydurmacılık suçlamasının ötesine gidememiştir. Ataç’ın 
derleme ve taramadan alıntıladığı veya kendi ürettiği sözcüklerin 
önemli bir bölümü bugün artık kamuca benimsenmiş, sakınmasızca 
kullanılmaktadır. Örneklendirelim: anı, asalak, ayrıcalık, ayrıntı, 
bağnaz, beğeni, belek, bilim, bilinç, birey, çeviri, devrim doğal, 
eleştiri, etkinlik, ezgi, içerik, ilke, izlenim, koşul, kural, olanak, olay, 
ödev, öğreti, örneğin, somut, soyut, tanım, tepki, uyak, yapım, vb. 
(Bkz. Ataç’ın Sözcükleri, TDK 1963) Ataç, Türkçenin özleştirilmesi 
konusunda tam anlamıyla bir çığır açmıştır. Şöyle diyordu: “Dil, bir 
uygarlık olayıdır. Bir uygarlığın kurduğu dil, başka bir uygarlığın 
düşündüklerini söyleyemez, yetmez onu söylemeye. Bir ulus 
uygarlığını değiştirdi mi, dilini de değiştirmek zorundadır.”  (Ulus, 9 
Kasım 1951). 
 
2) TÜRKÇENİN BİLİMSEL YÖNTEMLERLE  
İNCELENME EVRESİ (1960-1983) 
 
1960 Devrimi ve sonrası: Dil Devrimi yeniden devlet katında 
önemseniyor 
1960 Devrimi ve 1961 Anayasası (uzmanlar Türkiye’nin en gelişkin 
Anayasası olduğunu ileri sürerler), Türkçenin yeniden bağımsızlığını 
özgürce yaşabildiği bir süreçte önemli bir aşama oluşturmuştur. 
Anayasa dilinin Türkçeleştirilmesi yanında Milli Eğitim Bakanlığı 

http://www.dildernegi.org.tr/TR/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=399&DOSYAISIM=3395581300.html
http://www.dildernegi.org.tr/TR/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=399&DOSYAISIM=3395581300.html
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Türkçeleştirme çalışmalarına destek vermiş, okullarda “Arı dili 
yayma kolları” oluşturulmuş, Türkçenin özleştirilmesi çalışmalarına 
destek veren öğretmenler ödüllendirilmiştir. Bu gelişmeler doğal 
olarak karşıdevrimcilerin tepkisini çekmiştir. Daha sonraki yıllarda 
siyasal iktidar çokluk liberal-tutucu eğilimdeki partilerin (özellikle 
MC [Milliyetçi Cephe] hükümetleri döneminde) elinde olduğu için, 
bu Türkçenin gelişmesini engellerken, Türk aydınlanması da bundan 
olumsuz yönde etkilenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı zaman zaman 
genelgeler (21.12.1967 ve 17.11.1975 tarihli genelgeler) 
yayımlayarak öz Türkçenin yerine “yaşayan” Türkçenin kullanılması 
gerektiğini buyurmuştur. Ayrıca dil akademisi hazırlıkları yasa 
tasarısına dönüştürülme girişimleri de başlamıştır. 
27-28 Mayıs1968’de İstanbul’da tutucu dilci ve aydınlardan oluşan 
Muallimler Birliği “İkinci Türk Dili Kongresi”ni toplamış, bu 
toplantıda dilin doğal gelişimi içinde olmasını savun-muşlar; TDK’yi 
siyasallaşmakla suçlamışlar, bir dil akademisi kurulması gerektiğini 
dile getirmişlerdir. “Türk-İslam Sentezi”nin üretildiği Aydınlar 
Ocağı (1970) bu tür girişimlerin odağı konumuna gelmiştir. 
TDK bu süreçte bir yandan Türkçenin temel yapıtlarını bilimsel 
incelemeleriyle birlikte yayımlarken (yayın sayısı 646’yı bulmuştur.- 
Prof. Dr. Şerafettin Turan), öte yandan hızla terimlerin 
Türkçeleştirilmesi çalışmaları sürdürmüştür. Bu süreçte dilbilim 
çalışmalarına ağırlık verilmiş, dilbilgisi terimlerinin yanı sıra dilbilim 
terimleri sözlükleri hazırlanmış, ünlü dilbilimcilerin (Saussure, 
André Martinet, John Lyons) yapıtları Türkçeye kazandırılmıştır. 
1951’de yayımlanmaya başlayan Türk Dili dergisi 1983 yılına kadar 
düzenli olarak çıkarılmıştır. Belleten’de (TDAYB) bilimsel 
araştırmalar yayımlanmıştır. Değişik dallarda (bilim ve sanat 
ödülleri: şiir, roman, öykü, oyun, çeviri-deneme-eleştiri-gezi, çocuk 
yazını vb) başarılı yapıtlara ödüller vermiştir. Bu dönemin bir başka 
özelliği de biraz önce söylendiği gibi TDK’de dilbilim çalışmalarına 
hız verilmesidir. TDK bünyesinde dilbilim çalışmaları (D. Aksan, Ö. 
Başkan, B.Vardar, A. Göktürk, Tahsin Yücel, Ömer Demircan, 
Ahmet Kocaman, Kâmile İmer, vd) dil incelemelerine yeni boyut 
kazandırırken, tutucu dilciler bundan çok rahatsız olmuşlar; bu 
nedenle dilbilim son yıllara kadar bu nedenle Üniversitelerin Türk 
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Dili ve Edebiyatı Bölümlerine anabilimdalı ya da ders olarak 
konulmamıştır. (5) 

 

3) TÜRKÇENİN ASKERİ VE RESMİ  
DENETİM ALTINA ALINMA EVRESİ (1980-2020) 
 
Darbeli yıllar: 1980 ve sonrası “Yaşayan Türkçe” Savı 
1979 sonu ile 1980 yıllarının başlarında, MC hükümetlerini 
destekleyen tutucu dilciler ve aydınlar (Çoğu Aydınlar Ocağının 
kurucusu ya da üyeleridir:  Nihad Sami Banarlı, Prof. Dr. Faruk 
Timurtaş, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Prof. Dr. Muharrem Ergin, 
Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Mertol Tulum, Prof. Dr. Osman 
Sertkaya, Ahmet Kabaklı, Prof. Dr.Ayhan Songar, Prof. Dr. Ahmet 
Bican Ercilasun vd), Tercüman gazetesi çevresinde kümelenerek 
“Yaşayan Türkçe” bölümünde Dil Devrimine, TDK’ye karşı 
bilimdışı, ideolojik boyutlu, aşağılayıcı yazılar yayımlamışlar, Dil 
Devrimini sol ideolojinin desteklediğini ileri sürerek TDK’nin 
kapatılmasını, yerine dil akademisi kurulmasını istemişlerdir. - Bu 
girişime 1980’lerin başında, TDK’den ayrılan Prof. Dr. Hasan Eren 
ile Prof. Dr. Zeynep Korkmaz da katıldı.- Bu yazılar sonradan kitap 
olarak basıldı (Yaşayan Türkçemiz, 3 cilt 1980). (6) 12 Eylül 1980’de 
Türk Silahlı Kuvvetleri (Milli Güvenlik Konseyi: Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat 
Celasun'dan oluşan cunta) yönetime el koymuştur. Bu faşist askeri 
darbe, hemen her alanda olduğu gibi Türkçenin özleştirilmesi 
konusunda da dilde tutucu olanlara bulunmaz bir fırsat yaratmıştır. 
Yeni yönetim yeni bir Anayasa taslağı hazırlığına girişmiş, Türk Dil 
Kurumu ile ve Türk Tarih Kurumunun devletleştirilmesi tartışılmaya 
başlanmıştır. 
“Yaşayan Türkçe”ciler 16 Aralık 1980’de Siyasi ve Sosyal 
Araştırmalar Vakfı’nın (SİSAV) önderliğinde İstanbul’da Tarabya 
Oteli’nde bir topluçalışma (seminer) düzenleyerek Türkçenin 
bugünkü durumunu tartışmışlar, uydurmacılığa son verilmesi, dilin 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kenan_Evren
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nurettin_Ersin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tahsin_%C5%9Eahinkaya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nejat_T%C3%BCmer
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sedat_Celasun
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sedat_Celasun
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devrimsel değil evrimsel bir gelişmeye bırakılması, TDK’nin 
kapatılması, devletin Türkçenin yozlaşmasına “dur!” demesi 
gerektiği üzerinde görüş birliğine varmışlardır. 1981 yılı için 
hazırlanan kalkınma planının ‘Milli Kültür’ başlıklı bölümünde bir 
‘Türk Dili ve Edebiyatı Akademisi’ kurulması öngörülmüştür (Ertop, 
Hürgün 26.09.1985) 
1983 yılı başlarında Milli Güvenlik Konseyi üyesi Org. Tahsin 
Şahinkaya, Danışma Meclisine “Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu” yasa tasarısını sunmuştur. TDK  yönetimi de bu tasarı 
görüşülürken Danışma Meclisi üyelerine tarihsel değeri olan bir 
mektup göndererek “özerk ve bağımsız bir özel hukuk tüzel kişisi 
olarak görev yapan TDK’nin amaçları doğrultusunda yaptığı 
çalışmalar anlatılmış, TDK’nin ortadan kaldırılmasına yönelik 
girişimlerin Anayasaya aykırı olduğu, Atatürk’ün vasiyetnamesinin 
çiğnenemeyeceği,(7) Atatürk’ün vasiyetine (belirlediği koşullara) 
müdahalenin hukukdışı bir uygulama olacağı belirtilerek bu tasarının 
yasalaşmaması için çaba harcamıştır. Bu konuda dönemin önde gelen 
yazarları (Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Atila Sav, Mümtaz Soysal, 
Nadir Nadi, Oktay Akbal, İlhan Selçuk vd), sivil toplum kuruluşları, 
yayın organları bir dizi yayın yaptılarsa da bundan sonuç 
alınamamış, Türk Dil Kurumu (ve Türk tarih Kurumu) 1982 
Anayasasının 134. maddesi uyarınca ortadan kaldırılmıştır (“134. 
madde: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ive inkılaplarını, Türk 
kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, 
tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla, Atatürk’ün 
manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanı-nın gözetim ve desteğinde, 
Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Merkezinden oluşan kamu tüzel 
kişiliğine sahip ‘Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’ 
kurulur. TDK ve TTK için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen 
mali haklar saklı olup kendilerine tahsis edilir. Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve 
özlük işleri, kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla 
düzenlenir.”) Ardından 17.08.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2876 
sayılı yasa ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
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(AKDTYK) adı ile kurulan Başbakanlığa bağlı bir örgütün içinde 
devlet kurumuna dönüştürülmüştür. 
18.10.1983 günü AKDTYK  başkanlığına atanan emekli Korgeneral 
Suat İlhan, TDK başkanlığına hitaben bir yazı yazarak kurumun 
TDK başkanlığına atanan Prof. Dr. Hasan Eren’e devir ve teslimini 
rica etmiş, bu yazıyla Kuruma gelen Prof. Dr. Hasan Eren’e o 
zamanki kurum başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan, “Biz bir kurultay 
tarafından seçildik, kurultaya karşı sorumluyuz. Kurultayımızca 
seçilen bir yeni Yönetim Kurulu olmadığına, bir yasa da yürürlüğe 
girdiğine göre devir sözkonusu değildir. Yalnızca teslim ederiz.” 
diyerek kurumun bütün malvarlığını (kitaplığı, binaları, yayınları, 
maliyesi vd) teslim etmiştir. (Atatürk’ün Türk Dil Kurumu ve 
Sonrası, 1986) Resmi TDK’nin internet sayfasında şu bilgileri 
okuyoruz: “Bugün Türk Dil Kurumu, 20'si Yüksek Öğretim Kurumu; 
20'si Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu 
tarafından seçilen 40 asıl üyeye sahiptir. Üyelerin büyük çoğunluğu 
Türk üniversitelerinde çalışan Türkologlardır. Başbakanın önerisiyle 
Cumhurbaşkanınca tayin edilen Kurum Başkanı ve 40 asıl üye Bilim 
Kurulunu oluşturur. Kurumun bilimsel çalışmaları bu kurul arafından 
plânlandığı gibi yönetim işlerini üstlenen Yürütme Kurulu ile 
bilimsel çalışmaları yürüten Kol ve Komisyonların üyeleri de bu 
kurul tarafından seçilir.”(8) TRT’de ve Milli Eğitimde Sözcük 
Yasaklamaları 
Dil Devrimi sürecinde türetilen sözcüklere karşı tutucu 
dilci/öğretmen/aydınların tepkisi zaman zaman sözcük 
yasaklamalarına dek vardırılmıştır. MEB de zaman zaman (İlhami 
Ertem ve Ali Naili Erdem’in bakanlık dönemlerinde) okullara 
genelgeler yollayarak “uydurma sözcüklerin kullanılmaması, 
yaşayan Türkçenin sözcüklerinin kullanılmasını” istemiştir. Gerek 
Tercüman gazetesinin “Yaşayan Türkçe” bölümünde gerekse kimi 
yayınlarda “uydurma olduğu gerekçesiyle kullanılmaması gereken, 
yasaklanmış sözcükler listesi” yayımlanıyordu. (F. K. Timurtaş, 
Uydurma Olan ve Olmayan Kelimeler Sözlüğü, İst.1979) Yasakçı 
kafalar ve bunların zihniyeti, dönemin siyasal iktidarını, bu iktidarın 
denetimindeki devlet kurumlarını da yakından etkilemekteydi. 
Nitekim 1984 yılında TRT (o zaman Tunca Toskay genel müdürdü), 
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büyük bir olasılıkla o günkü TDK yönetimiyle (Prof. Dr. Ahmet 
Bican Ercilasun başkandı) işbirliği yaparak 205 sözcüklük bir yasak 
sözcükler listesi hazırlayıp, bunların TRT kurumundaki haber vd 
programlarda kullanılmaması, kurum içine buyruk olarak, 
kamuoyuna da bilgi olarak açıklanmıştır. TRT yetkilileri yasak 
sözcükler listesinin gerekçesini şöyle açıklamışlardır: “Anayasa 
sözlüğünde yer alan Başbakanlık genelgesinde, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının her türlü yazışmalarda ve yayımlarda Anayasa 
sözlüğünü ölçüt kabul etmeleri gerektiği belirtiliyor. Özellikle Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Devlet Tiyatrolarının da bu genelgeye uymaları, Anayasa sözlüğüne 
uygun bir dil kullanmaları gerekir.’’(Cumhuriyet,14.01.1986)(9) 

Oktay Akbal’ın o günlerde yazdığı bir yazıdan bu bağlamda şu 
bölümü alıntılayabiliriz: “Yasaklanmış sözcükler hangileri mi?‘Anı, 
bağıt, başyapıt, bilek, bileşim, çağcıl, deneysel devinim, dize, doğa, 
doğal, düşsel, düzelti, kuram, olanak, görsel, onursal olasılık, 
uluslararası, yandaş, yaşam, yapıt, yanıt, yapay, yasal, toplumbilim, 
örneğin, yazman, tüm, tümce, söylev vb… Hepsi yasak bunların! Bu 
sözcüklerin pek çoğu, şu ya da bu derginin, yayınevinin, kişinin adı 
olmuştur. Ne olacak şimdi? Bu yayınevleri TV’de reklam verseler, 
yayımlanmayacak mı? Görsel, Gelişim, İletişim, Devinim, Doğa 
başlıklı yayınlar TRT dışı mı kalacak? Ya soyadları öz Türkçe 
olanlar? Örneğin ‘evren’ sözcüğü ne olacak? Yasak sözcük olarak 
TRT yayınlarında o da yer almayacak mı? Nedir bu saçmalıklar, bu 
sağduyu dışı gerici tutumlar?” (Oktay Akbal, Cumhuriyet 
13.01.1985) Bu yasak sözcükler listesi TRT’de ve MEB yayınlarında 
(özellikle ders kitaplarında) bir süre etkili oldu. Ama halk/aydınlar 
bu sözcüklere sahip çıktığı, söylemlerinde bu sözcüklere bol bol yer 
verdiği için, bu liste de benzerleri gibi tarihin çöp tenekesine 
gönderilmiş oldu. Bugünkü TDK yönetimi, yandaşları ve kimi tutucu 
dilciler bu yasak sözcükleri artık kendi söylemlerinde kullanmakta 
herhangi bir sakınca görmemektedirler. Aslında şöyle demek daha 
doğru, yaşayan Türkçeciler 1983’te TDK’yi ele geçirdikleri için artık 
onlar öz Türkçeyi savunma işini üstlenebilirlerdi. Acaba öyle mi 
oldu? Hayır! Resmi TDK, Türkiye’nin içinde yaşadığı çalkantılı 
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dönemi daha da çekilmez bir duruma getirmek için sanki özel çaba 
harcadı. Yazık! 

 
Resmi TDK’nin Marifetleri 
 
İmlâ Kılavuzu 
Resmi TDK önce Prof. Dr. Hasan Eren’in adıyla yeni bir İmlâ 
Kılavuzu yayımladı (1985). Basın ve yayın dünyasında çok eleştirilen 
bu kılavuz, gelenekselleşmeye başlayan Türkçenin yazımını altüst 
etti. Düzeltme iminin kullanımına yaygınlık kazandırdı, birçok 
bileşik sözcüğün ayrı yazılması gerektiğini savunarak bunu uyguladı, 
onarılmaz yanlışlar yaptılar…Resmi TDK sonunda Atatürk’ün yazım 
geleneğine giderek yaklaşan bir yazım biçimini yeğlemeye başladı, 
adı geçen kılavuzun son baskısını Yazım Kılavuzu (2012) adıyla 
yayımladı (artık basmama kararı aldıkları söyleniyor; genelağdaki 
Yazım Kılavuzuna bakılmasını istiyorlar.). Ancak kimi yanlışları 
sürdürmekte akıl almaz inat gösteriyorlar.. (TDK’nin İmlâ Kılavuzu 
üzerine Ö.A.Aksoy, A. Püsküllüoğlu, S. Özel, Y. Çotuksöken vd 
yazarlar eleştiri yazıları yazmışlardır.) Basın-yayın dünyasında tam 
bir yazım kargaşası doğdu; Resmi TDK İmlâ Kılavuzu’nun bütün 
resmi kurumlarda kullanılmasının yasal zorunluluk durumuna 
getirilmesi istiyor, basınsa daha çok eski TDK’nin Yazım 
Kılavuzu’nu ve bu kılavuz geliştirilerek hazırlanan Adam Yazım 
Kılavuzu ile Dil Derneğinin Yazım Kılavuzu’nu yeğliyordu. 
Öğretmenler, öğrenciler gelenekleşmiş yazımla altüst edilmiş yazım 
kuralları arasında sıkışıp kalmıştı. (Çotuksöken, 2002) Çok ilginçtir: 
Resmi TDK, Yazım Kılavuzu’nun son baskılarında geleneksel yazıma 
yakın bir tutum takınmıştır. 
 
Türkçe Sözlük 
Resmi TDK’nin Türkçe Sözlük’ü (Hazırlayan: Prof. Dr. Hasan Eren; 
Üyeler: Doç. Dr. Nevzat Gözaydın, Doç. Dr. İsmail Parlatır, Prof. 
Dr. Talat Tekin, Doç. Dr. Hamza Zülfikar,) İmla Kılavuzu ile 
başlayan geleneksel yazımı altüst etme anlayışı bu yayında da 
sürdürülmüştür. Sözcüklerin seçiminde  Osmanlıca eğilim ağır 
basmış (örn. Devrim sözcüğü inkılap’a gönderilmiş, tanımları burada 
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verilmiş), kökenbilgisi, sözcük türü betimlemesi, tanımlama vd 
konularda pek çok yanlış ve eksiklikler yanında 7. baskıda (1983, 
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu döneminde) tanımlardan sonra verilen 
kimi örnek kullanımlar “sıradan yazarlardan ya da gazetelerden 
alınmış” (Parlatır,1991:129-136) olduğu gerekçesiyle sözlükten 
çıkarılmıştır. Bu yazarlar arasında Demir Özlü, Füruzan, Aziz Nesin, 
Suut Kemal Yetkin, Berke Vardar, Asım Bezirci, Afşar Timuçin, Hızı 
Veldet Velidedeoğlu, Fikret Otyam, Mehmet Seyda, Zeyat Selimoğlu 
gibi Dil Devrimini benimseyen, savunan ve yapıtlarıyla öz Türkçe 
akımın destekleyen yazarın bulunması çok anlamlı karşılanmıştır. 
Sözlüğün kaynakçası da hem eksik hem de taraflı bir anlayışla 
(Sözgelimi Ö.A.Aksoy, B.Atalay, V. Hatiboğlu, Z. Korkmaz vd’lerin 
buraya alınması gereken kitapları hiç anılmamıştır.) hazırlanmıştır. 
Türkçe Sözlük’ün sonraki baskılarında da kimi eleştirilen yönler 
düzeltilmesine karşın bilimdışı tutumların inatla sürdürüldüğü 
gözlenmektedir. Özetle, resmi TDK, sözlükte yaptığı birtakım 
biçimsel değişiklikler dışında, sözlüğe ciddi ve önemli bir katkıda 
bulunmamıştır. 
 
Okul Sözlüğü rezaleti 
Resmi TDK’nin Okul Sözlüğü (hazırlayanlar: Prof. Dr. İsmail 
Parlatır, Prof. Dr. Hazma Zülfikar, Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, TDK 
1994), binlerce yanlışla yayımlanınca kamuda büyük tepki doğdu. 
Yapılan eleştiriler (tanımlar eksik ve yanlış, kimi yabancı sözcükler 
Türkçe olarak gösterilmiş, sözcük türü betimlemeleri yanlış ve 
tutarsız, vd) hiçbir devlet kurumunca ciddiye alınıp yazarları 
hakkında soruşturma açılmadı, eğitim öğretime bu kadar zarar veren 
bir başka sözlük görülmemiştir. (Bu sözlükteki yanlışlar ve 
eksiklikler için ayrıntılı bilgi için Bkz. Yusuf Çotuksöken, Okul 
Sözlüğü’nün Eleştirisi, İnsancıl Yayınları, İstanbul:1996) TDK, daha 
sonra bu sözlüğü çöpe atıp yeni bir okul sözlüğü çıkarmıştır (Okul 
Sözlüğü, 2011) 
 
Resmi TDK’de Trilyonluk soygun 
Basında 2001 Nisanında “Türk Dil Kurumu Çiftliği”, “Türk Dil 
Kurumu Çetesi” vb başlıklarla basında yer alan haberler üzerine 
Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Türk Dil Kurumu (TDK) 
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Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ile dönemin TDK 
Başkanvekili Prof. Dr. Hamza Zülfikar'ın da aralarında bulunduğu 
13 sanık  (12 Nisan 2001’de Türk Dil Kurumu Başkan Vekili Prof. 
Dr. Hamza Zülfikar, Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu üyesi ve 
Sözlük Kolu Başkanı Prof. Dr. İsmail Parlatır, Kurum sekreteri Halil 
Selçuk, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ayşe Anıl, aynı dairenin 
uzmanı Hüseyin Doğanay gözaltına alındılar. Prof. Dr. Hamza 
Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır beş gün gözaltında tutuldu; 
diğerleri ve daha önce gözaltına alınan bazı Kurum hizmetlileri 
aylarca tutuklu kaldılar. Prof. Dr. A.B.Ercilasun o sırada Türkiye-
Kırgızistan Manas Üniversitesi’nde görevliydi. Haberin basında 
öğrendikten sonra Kırgızistan’dan Ankara’ya gelerek DGM savcısı 
Nuh Mete Yüksel’e 18 Nisan 2001’de kendisine ifade verdi.) 
hakkında ''cürüm işlemek için çete oluşturdukları ve bu çeteye 
yardım ettikleri, zimmetlerine para geçirdikleri (3 trilyon lira 
dolandırdıkları), görevlerini kötüye kullandıkları'' gerekçesiyle dava 
açtı. Sanıkların 6 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına 
çarptırılmaları istendi. Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete 
Yüksel tarafından hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, eski TDK 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'un Türk Ceza Kanunu'nun 
''çete üyelerine yardım'' hükmünü düzenleyen 314, ''görevi kötüye 
kullanma'' fiilini içeren 240. maddeleri uyarınca 1 yıl 6 aydan 4 yıla 
kadar hapsi istendi. Türk Dil Kurumu davası 11.10.2002’de 
sonuçlandı. 13 sanıklı davada sadece sayman Mustafa Kurtçuoğlu 
cezalandırıldı. Kurtçuoğlu 21 yıl ağır hapse ve üç trilyon TL para 
cezasına mahkûm edildi. Diğer sanıkların tamamı beraat etti…  
 
Yabancı Sözcükler Salgını 
Bütün dillerde olduğu gibi Türkçede de ödünç sözcükler 
bulunmaktadır. Ekonomik., siyasal, kültürel nedenlerle Türkçe 
karşılığı bulunmayan ve/veya yaratılamayan kavramlar doğal olarak 
yabancı dillerden alınıp kullanılmaya başlanır. Türkiye Türkçesine 
de özellikle son yıllarda birçok yabancı sözcük (özellikle Amerikan 
İngilizcesinden 1500-2000 kadar) girmiştir: center, data, fitness, 
hotline, out, in, fast food, inovasyon, online, skor, show, part time, 
leasing, timing, trend, talk show, mega star vd. Kurum ve ürün 
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adlarında daha bir yaygınlık gözlenmektedir: Club Aldiana, Kemer 
Holiday Club, Conrad, Hyatt Regency, Club Adonis, Cafe Opera, 
Baby Bar, Capitol, Sabancı Center vd; İnter Star, How, Flash. 
Cine5, Number One Metro FM gibi radyo ve tv adları… Türkiye 
Türkçesinde bugün 50’den çok yabancı dilden ödünçleme yapıldığı 
saptanmıştır. (40 kadar dünya dilinde de Türkçe sözcükler 
bulunmaktadır.) 
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu döneminde, özellikle 1960’tan sonra 
yabancı sözcüklere karşılık bulunması konusunda ciddi çalışmalar 
yapılmıştı: Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi (2 cilt 
1972-1978), Özleştirme Kılavuzu (1978). 
Resmi TDK, 1983-1993 yılları arasında 10 yıl yabancı dillerden 
gelen sözcüklere karşı sessiz kaldı. 1993’te “Yabancı Kelimelere 
Karşılık Bulma Komisyonu” kurarak Türkçeye giren yabancı 
sözcüklere karşılık bulmaya çalıştı. Bu konudaki önerileri Yabancı 
Kelimelere Karşılıklar (2 cilt, 1995-1998) adıyla kitaplaştırıldı. 
Birinci kitapta 568, ikinci kitapta 422 sözcüğe karşılık önerildiği 
belirtilmektedir. Ancak görüldü ki ürettiklerini savladıkları 
sözcüklerin pek çoğu (%70’i) eski TDK’nin eski terim sözlüklerinde 
ya da yayımlanmış başka Türkçe ve ikidilli sözlüklerde, terim 
sözlüklerinde yer alıyordu. 
Ancak son yıllarda resmi TDK’nin bu konuda hiçbir çalışma 
yapmamaktadır. Özellikle yeni terim sözlükleri konusundaki 
çalışmaları yoğunlaştırdıkları dikkati çekiyor (özellikle bilgisayar 
terimleri konusunda… Prof.Dr. Günay Karaağaç, Dil Bilimi 
Terimleri Sözlüğü, 2013; Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, 2015; İlaç ve 
Eczacılık Terimleri Sözlüğü, 2015; Nurhan Sabuncuoğlu, 
Ansiklopedik Askeri Terimler Sözlüğü, 2018; vb.) (10) 

 

Dil Derneği 
Atatürk’e ve onun Türk Dil Kurumu’na yapılan haksızlık karşısında 
sessiz kalmayan Atatürk'ün TDK’sinin üyeleri bir yandan dernek 
kurma çalışmalarını yürütürken, öte yandan 1985'ten başlayarak 
Mülkiyeliler Birliği'nin çatısı altında toplanarak Dil Bayramını 
kutlamaya, Atatürk'ün kalıtına ve kurumlarına yapılan haksızlığı 
türlü etkinliklerle topluma anlatmaya giriştiler. Dil Derneği’nin 
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kurucuları 22 Nisan 1987'de, Ankara Valiliği Dernekler Masasına 
başvurmuşlar, bir dizi engellemeyle (derneğe izin verilmemesi, 
derneğin kurulması yasak sayılan dernekler arasında sayılması, dil 
işlerinin ancak ADTYK yetkisi içinde olduğu görüşünün ileri 
sürülmesi, dernek kurucu üyeleri hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulunulması vd) karşılaşmışlardır. Sonunda Dil 
Derneği, tüzüğü doğrultusun-da çalışmaya başlayarak TDK’nin amaç 
ve ilkelerini savunmaya, bu yolda yayın etkinliklerine girişti: 
Bakanlar Kurulu'nun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile 
kamu yararına çalışan dernek konumuna geldi. Yazım Kılavuzu, 
Türkçe Sözlük, Okul Sözlüğü gibi temel yapıtları yeni 
düzenlemeyle yayımladı, Çağdaş Türk Dili (Mart 1998-…) dergisini 
yayına soktu, bilimsel kurultaylar düzenleyerek  bildirileri 
kitaplaştırdı: Bilim Dili Türkçe, Yazın Dili Türkçe, 1989; Dilbilim ve 
Türkçe, 1991; Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, 
1994; Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı (Bilimsel 
Bildiriler),1995; Dil Devriminden Bu Yana Türkçenin Görünümü, 
1997; Yazım Sorunları (Bilimsel Bildiriler),  
2001; Türkçenin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar, 2002; Sözcük 
Türleri, 2003; Türkçenin Sözdizimi, 2003. Ayrıca değişik (dil, yazın, 
eğitim vb) ödüllere de evsahipliği yapıyor: Ömer Asım Aksoy, Beşir 
Göğüş,  Emin Özdemir, Şerafettin Turan, Cevat Geray,  
 
Dil ve Yazı Devriminin Kazanımları 
Yeni Türk Cumhuriyetinin kurtuluş ve kuruluş sürecinde, Yazı ve 
Dil Devrimlerinin özel   bir önemi ve katkısı bulunmaktadır. 
Kimilerinin yalnızca abecesel ve sözcüksel değiştirme olarak görüp 
yargıladıkları bu etkinlikler, dikkatlice bakıldığında uygarlık 
sürecinde siyasal ve ekinsel (kültürel) devrimler olduğu görülecektir. 
Yazı Devrimini sıradan bir abece değişikliği, Dil Devrimiyse 
sözcüklerin yenileştirilmesi/yerlileştirilmesi olarak görüp 
değerlendirmek hem gerçeği yansıtmaktan uzaktır, hem de bu 
devrimlerin gerçek amacını görmemek, devrimlerin etki gücünü 
azaltmak anlamına gelmektedir. 
 
Türk Dil Devriminin başlıca kazanımları şunlar olmuştur:  
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1. Türk Dili ulusal kimliğine kavuşmuştur. Kendini Türkiye 

Cumhuriyeti yurttaşı olarak tanımlayan her yurttaşımız bu dili 
(Türkiye Türkçesi ölçünlü yazı ve konuşma dili) kullanmanın 
gururunu ve onurunu yaşamaktadır. Türkçe sevgisi ve bilinci Türk 
Devrimiyle belleklerimize işlenmiştir.  

2. Dil Devrimiyle Türkçenin sözvarlığını zenginleştirmiştir. Bugün 
1000 yıllık Anadolu Türkçesinde bir milyon dolayında 
sözcüğümüz bulunmaktadır. Dil Devrimi sürecinde 
türetilen/derlenen/diriltilen on binlerce sözcükten çoğu 
sözvarlığıma katılmıştır. Güncel Türkiye Türkçesinde yaklaşık 
500 binin üstünde sözcüğümüz bulunmaktadır. (Bunun %25 
kadarı yabancı kökenlidir. Bu da doğaldır.) 

3. Atatürk’ün TDK’si döneminde (1932-1983) 102 terim sözlüğü 
hazırlanmış, bunlarda 107 bin terim önerilmiştir. Bunların önemli 
bir bölümü tutunmuştur. Eğitim, bilgisayar, dil, yazın, gösterim 
sanatları, bitkibilim, hayvanbilim vb alanlarda kullanılan 
terimlerin çoğunun Türkçeleştirildiğini, bunun eğitime büyük 
katkısı olduğunu belirtmeliyiz. 

4. Türkçe Arapça ve Farsçanın ezici egemenliğinden kurtulup kendi 
yapısı ve koşulları içinde özgürce gelişme ortamına kavuşmuştur. 
1932’de yazı dilimizde % 35-40 olan Türkçe sözcük oranı 
1975’te % 80-85 olmuş, kimi yazarlarda bu oranı da aşmıştır.” 
(Aksoy 1975:86) Bugün de bu oranın korunduğu ileri sürülebilir. 
Özellikle Berke Vardar ve Nermi Uygur’un kitaplarında bu oran 
%90’ı bulmaktadır. 

5. Türk halkı Türkçe kavram/sözcüklerle düşünmeye, söylemlerini 
geliştirirken gerektiğinde Türkçe kavram/sözcükler üretme 
alışkanlığı edinmiştir.  

6. Türk yazarları (sanatçıları), bilimcileri, felsefecileri, kültür 
insanları bu dille yayınlar yapmakta, bilimsel ve sanatsal 
söylemlerini geliştirmektedirler. 

7. Türkçe Dil Devrimiyle kendisini dış ve iç tehlike ve tehditlere 
karşı nasıl koruyacağının yolunu yordamını öğrenmiş 
bulunmaktadır. Sözgelimi karşıdevrimciler bile bir dönem öz 
Türkçe/uydurmaca (uydurukça) diye suçladıkları bu dilin 
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sözcüklerini bugün sakınmasız kullanmaktadırlar. Son 40 yılda 
dilimize yabancı dillerden (ağırlık olarak Amerikan 
İngilizcesinden) 2500 dolayında sözcük girmiş, bunlara büyük 
ölçüde karşılıklar bulunmuştur. 

8. Türkiye’de eğitimin Türkçe yapılması Anayasa gereğidir. Kimi 
aykırı uygulamalar (sözgelimi yabancı dilde eğitim yapan 
kurumlar) hem sayıca azdır, hem de burada yetişen 
öğrencilerimiz de Türkçenin yapısını ve tadını yabancı dil 
öğrenirken daha iyi öğrenebilmektedirler. 

9. Ulusal kültür dilimiz, dünyayı daha iyi kavramamızın, Türkçe 
düşünmemizin, söylemlerimizi Türkçede oluşturmamızın temel 
dayanağıdır. 

 
Son Değerlendirme 
Atatürk’ün öncülüğünde girişilen Türk Dil Devrimi, tam bağımsızlık 
ilkesi doğrultusunda halkını eğitim yoluyla çağdaş uygarlık düzeyine 
getirmeyi amaçlayan bir siyasal kültür devriminin en önemli parçası 
olarak son dönem Türk tarihinde yerini almıştır. Ulus-devlet kurma 
sürecinde ulusal dili yazılı kültür dili olarak geliştirme, bu süreçte 
Türkçenin özvarlığına büyük önem verme, yabancı dillerden gelen 
sözcüklere Türkçe karşılıklar bulma (özleştirme) doğal olarak eski 
kültür/dil yanlıları ile kurulu düzenin evrim yoluyla gelişmesini 
savunanların tepkisini çekmiştir. Gerçekte Türkiye’de, kökü Osmanlı 
Devleti döneminde başlayan ilericilik-gericilik kavgasının bir 
süreğinden farklı bir şey değildir, bu yaşananlar. 
Türk Devrimi, geleneksel kültürü eğitim yoluyla evirip aydınlanmacı 
bir kültür oluşturmakta büyük başarı sağlamıştır. Bu başarıda Dil 
Devriminin gerçekten de büyük payı vardır. Her ne kadar bugün 
Atatürk’ün vasiyeti ve hukuk çiğnenerek Atatürk’ün kurdurduğu Türk 
Dil Kurumu ( ile Türk Tarih Kurumu), bir devlet dairesi durumuna 
getirilmiş olsa da, en büyük güvence Türk halkı, basın-yayın 
kuruluşları, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, yazar ve 
aydınlar, bu devrimi her şeyin üstünde tutup dille ulusal kimlik 
arasındaki kopmaz bağın bilincinde olarak Türkçeye sahip çıkmakta, 
bir yandan küreselleşmenin getirdiği olumsuzlarla (kurum, ürün vd 
adlarının yabancı adlardan seçilmesi, Türkçeye yeni yabancı 
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sözcüklerin girmesi vd) savaşım vermekte, yabancı dilde eğitim-
yabancı dil eğitiminin tartışmasının getirdiği gerginlikte Türkçe eğitim 
yapılmasının gerekliliğini her ortamda vurgulamaktadır. 
Umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur: Türkçe 2000 yıllık tarihiyle, 
çeşitli uygarlık çevrelerinde benzer durumlar yaşamasına karşın kendi 
özvarlığını bilinçlice korumasıyla bizim gerçek yurdumuz olma 
özelliğini bugün de sürdürmektedir; yarın da sürdüreceğinden kuşku 
duyulmamalıdır. Bütün Türkiye ve Türkçe-severlerin beklentisi şudur: 
Atatürk’ün vasiyetinin yeniden yürürlüğe konulması, bu konudaki 
hukuksal yanlıştan dönülüp TDK’nin eski yapısına döndürülmesi, 
kamu vicdanını rahatlatacaktır. Siyasiler, gündelik çekişmelerden 
vakit bulup bu konuda sağduyulu düşünebilme fırsatını bulsalar, bu 
konuda doğru kararı alacaklarından eminim. 
Ömer Asım Aksoy yıllar önce “özleştirme durdurulamaz.” demişti. 
Bugün Atatürk’ün önderliğinde girişilen Türk Devrimi bilinçli 
yurtseverlerce duyarlı biçimde geliştirilerek sürdürülecek, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, bütün maddi ve manevi kültürüyle birlikte korunup, 
insan haklarını koruyup geliştirerek ve demokrasiden de hiçbir ortam 
ve koşulda ödün vermeden, çağdaş dünyadaki gelişmelerle uyum 
içinde varolmasını sağlayacak olanak ve koşullar en iyi biçimde 
değerlendirilecektir. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde girişilen Türk Devrimi 
sürüyor, durdurulamaz… 
  
DİPNOTLAR 
(1) Birinci Türk Dil Kurultayının toplandığı gün (26 Eylül) Halit Fahri Ozansoy’un 
kurultaya verdiği önergeyle Dil Bayramı olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten 
itibaren her yıl bugün bütün Türkiye’de “Dil Bayramı” kutlaması yapılmaktadır 
(2) İbadet dilinin Türkçeleştirilmesine azınlıktaki dinsel topluluklar da da ilgi 
göstermiş, Türk Ortodoksları lideri Papa Eftim, ilk kez 2 Nisan 1933’te 
Galata’daki kilisede Türkçe ayin yaptırmıştır. Musevi yurttaşların kurduğu Türk 
Kültür Birliği de 3 Ekim 1940 tarihinde havralardaki dinsel törenlerde Türkçenin 
kullanılmasını kararlaştır-mıştır. ( Sadoğlu 2003:275) 1950’de Demokrat Parti 
seçimle iktidara geldikten sonra 16 Haziran 1950'de aldığı bir kararla ezanın 
Arapça okunmasına olanak sağlanmıştır. Aslında alınan kararla ezanın Türkçe ya 
da Arapça okunması serbest bırakılmıştı, çok ilginçtir -öyle sanıyorum ki din 
hocalarının baskıcı telkinleriyle- o tarihten sonra ezanın hemen hiçbir yerde 
Türkçe okunduğuna tanık olunmamıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrat_Parti
http://tr.wikipedia.org/wiki/16_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/1950
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap%C3%A7a
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap%C3%A7a
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
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(3) Türk Dil Kurumunun 1932-1983 yıllarındaki terim çalışmaları gerçekten de 
verimli olmuş, değişik alanlarda 102 terim sözlüğü hazırlanmış, bu sözlüklerde 107 
bin dolayında Türkçe terim önerilmiştir. Ancak Ö.Demircan’ın [Demircan 
2000:247] da dediği gibi bu terimlerden kaçı ilgili olduğu alanda tutunup 
yaygınlaşmıştır, bu konuda henüz bir araştırma yapılmış değildir. 
(4) Türk Dil Kurumu, 1932-1983 yılları arasında bir dernek olarak çalışmalarını bir 
akademinin, bir araştırma enstitüsünün gerektirdiği bilimsel anlayış çerçevesinde 
sürdürmüştür.  Acaba Atatürk niçin sağlığında bu dileğini gerçekleştirmemiştir? 12 
Eylülcülere mi buyurdu yoksa? 1983’te Atatürk’ün vasiyetine aykırı olarak TDK’nin 
statüsü değiştirilmiş, bir devlet kurumuna dönüştürülerek siyasal iktidarların 
egemenliğinde bir kurum durumuna getirilmiştir. Bilim akademilerinin gereksindiği 
bilimsel özerklik bugünkü resmi TDK için söz konusu edilemez. Bilim 
akademilerinde yapılanma, üyelik, çalışma yöntemleri vb konularda söz sahibi 
akademinin üyeleridir. Bugünkü TDK’de bu özelliklerden hangileri bulunmaktadır? 
(5) Son yıllarda kimi üniversitelerimizde (Ankara, İzmir, İstanbul, vd) dilbilim 
bölümlerinin açılmış olması sevindiricidir. 
(6) Tercüman gazetesiyle birlikte bu girişim de sona erdi. Bu köşede yazı yazanlar 
bu dönemde resmi TDK’de atanmış üye olarak görev yapmayı onur saydılar. 
Acaba 20 yıl öncesi dönüp bu yazdıklarını bir kez daha okusalar, bir özeleştiri 
yapsalar nasıl olur? Bir not: Karşıdevrimciler TDK’nin sözcük üretimiyle dalga 
geçmek amacıyla uydurma sözler üretme yoluna gitmişlerdir: gök konuksal avrat: 
hostes; tütünsel dumangaç: sigara, ulusal düttürü: ulusal/milli marş; içi geçmiş 
dinsel kişi: imambayıldı (yemek); öz itişimli götürgeç:kamyon; oturgaçlı götürgeç: 
otobüs, otlangaç: lokanta vd. Bu saçma sözleri TDK’nin türettiğini sananlarımızın 
sayısı hiç de az değil. Önce dil devrimini savunan sonra tutucuların yanında yerini 
alan Prof.Dr. N. Hacıeminoğlu, bu sözlerin TDK’nin üretmediğini; TDK ile alay 
etmek için derime karşı olanlarca türetildiğini itiraf etmiştir (Türkçenin Karanlık 
Günleri, 1975) 
(7) Atatürk’ün Vasiyetinin (5 Eylül 1938’de Atatürk’ün Dolmabahçe’de 
düzenleyerek İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter’e teslim ettiği vasiyetname) 1. 
maddesinde “Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi İş Bankası tarafından 
nemalandırılacaktır.”, 6. maddesinde “Her sene nemadan mütebaki miktarı yarı 
yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.” yazıyordu. 
(8) Bu bilgiler bugün için eskimiş durumdadır. Yasal düzenlemeler zamanında ve 
gereğince yapılamadığı için üyelik süresi dolanların yerine yeni üyeler 
seçilememiştir; bu nedenle bugün TDK’de bir başkan ve görevlendir-meyle gelen 
birkaç uzman dışında pek kimse bulunmamaktadır. Resmi TDK, İmla Kılavuzu ve 
Türkçe Sözlük’ün bütün devlet kurumlarında temel başvuru kitapları olarak 
kullanılması doğrultusunda MEB’e baskı yapmakta, kurultaylar düzenlemekte, 
Türk Dili dergisinin ve Belleten’in yayınını sürdürmekte, Türkiye Türkçesi ve Türk 
dilleri üzerine yapılmış araştırmaları yayımlamaktadır, terim sözlükleri 
hazırlatmaktadır. Son bilgi: Resmi TDK’de 664 sayılı kararnameyle belirlenen 
başkan dışında 40 bilim kurulu üyesi bulunmaktadır. 
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(9) Resmi TDK, 1982 Anayasasını tarayarak bir Anayasa Sözlüğü (1985) 
hazırlamıştır: Prof. Dr. Hasan Eren-Prof.Dr. Hamza Zülfikar. Bu sözlükte 
maddebaşı 1471 sözcük bulunmaktadır. Özetle kurumlara 1471 sözcükle iletişim 
kurmaları istenmektedir. Dile müdahalenin ilginç bir göstergesi!) 
(10) Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisseleri Hazineye devredildi (2020). Bu hisseleri 
CHP denetliyor, faizi Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna pay ediliyordu. 
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SEVGİ ÖZEL: 
“DİL DEVRİMİ BAŞARILI OLDU” 

Çetin Yiğenoğlu 

Çukurova Ödülü-2021’in Dil Derneği’ne verilmesi üzerine Dernek Genel 
Başkanı Sevgi Özel’le bir söyleşi yaptık. Özel’in konuşmasından bazı satır 
başları şöyle: 
Dil Devrimi yüzyıllarca Türkçenin üstüne çöreklenen tozlu perdeyi 
kaldıran dört dörtlük bir devrimdir. Kim ne derse desin, devrim başarılı 
olmuştur; 
Dil Devriminin “ideolojisi” biraz yaralandı; ama yok edilemedi. Dil 
Devrimi kısaca düşünce özgürlüğünün ikizidir; 
Tarihsel akışına bakıldığında hiçbir dilin öyküsünün Türkçeninki gibi 
hüzünlü olmadığı görülür. Yüzyıllarca hem Türkçe hem Türkçe konuşanlar 
küçümsenmiş, “Türk iti şehre gelicek farisice ürür!” denilen, Türkçe 
bilmeyen büyükelçilerin imparatorluğu temsil ettiği, bakanların mecliste 
Arapça konuştuğu dönemler yaşanmıştır; 
Atatürk, Dil Devriminin “stratejisi”ni, salt Türkçeleştirme eylemi olarak 
değil; ulusun çağdaş laik eğitimle bütün yaşam alanlarında yaratıcı olması 
için belirlemişti. Atatürk kurumları kapatılarak bu “strateji”nin beline 
1950’lerden 80’lere uzanan dönemlerde tekme atıldı; 12 Eylülle kazma 
vuruldu; son 20 yıldaysa bir “inkâr” siyasası sürdürülüyor; 
Bugünkü resmi TDK de tam anlamıyla siyasanın güdümünde. Sözlük ve 
yazım kılavuzuyla yazım ve ölçünlü (standart) dil birliğini bozdu; AKP’den 
önceki sağ iktidarlar ne istediyse yaptı; AKP döneminde FETÖ’nün Türkçe 
Olimpiyatlarının hazırlayıcıları arasına bile girdi; 
Her şeye karşın Türkçe güçlü ve varsıl bir dil; ancak cumhuriyetle 
hesaplaşan kafalar bu güce ve varsıllığa köstek olmaya çalışıyorlar.  
 
Sevgi Özel’e sorularımızla yanıtları şöyle: 
 
Çetin Yiğenoğlu (ÇY)-Türkçeye 50 yıl arayla iki sert müdahale 
yapıldı; biri “Dil Devrimi”, TDK’nin kuruluşu, öbürü 12 Eylül 
müdahalesi. Bize göre ilki olumlu, ikincisi olumsuz bu 
müdahaleleri sonuçları açısından kısaca değerlendirir misiniz? 
Sevgi Özel (SÖ)- Dil Devrimi için “müdahale” sözcüğünü kullanmak 
doğru olmaz. 1932’deki ilk Türk Dili Kurultayında “evrim mi, 
devrim mi” tartışılmıştı. Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın “evrimi ve 
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evrimcileri” savunmuş; hiçbir örgüt “müdahale” etmesin, dil doğal 
akışına bırakılsın; Türkçeye yerleşen yabancı sözcükler korunsun 
demişti. Devrime karşı olanların “müdahale” olarak görmesine çanak 
tutan Hüseyin Cahit gibi düşünenler sonradan düşünce değiştirip 
Türk Dil Kurumu (TDK) içinde yer aldılar; ama attıkları taş atıldığı 
yere yapışıp kaldı. Hiçbir dil doğal akışına bırakılmamıştır. Bilimde, 
sanatta, uygulayım (teknoloji) üreten her ülke gerektikçe 
sözcük/terim üretmiş, dilinin gelişmesini sağlamıştır. Atatürk’ün 
TDK’yi kurmaktaki amacı da budur; Türkçenin bütün bilim, sanat, 
uygulayım (teknoloji) dallarındaki sözcük ve terimlerini karşılayacak 
düzeye ulaşması; yenileşerek gelişmesi… Bunun için Türkçenin 
Arapça-Farsçanın boyunduruğundan kurtulması, yüzyıllarca unutulan 
ek/kök ve gövdelerle dile işlerlik kazandırılması gerekiyordu. 
Atatürk, Sadri Maksudi Arsal’ın Türk Dili İçin adlı yapıtına şunları 
yazmıştı (2 Eylül 1930): “Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını 
bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan 
kurtarmalıdır.” Ata’nın bu sözleri, gerçekte Dil Devriminin kısa 
tanımıdır. 
Türkiye dilde devrim yapan ilk ve tek ülke değildir. 17. yüzyılda 
Fransızca Malherb’in öncülüğünde Yunanca, Latince ve İtalyanca 
sözcüklerden arındırılmıştır. Almanya, Macaristan, İsrail ve Norveç 
gibi ülkeler de dilde devrim yapmıştır. Başlangıçta bu ülkelerde de 
devrim tepki almıştır. Türkçenin lehçelerini araştıran Macar bilgin 
Prof. J. Eckmann, 18. yüzyıldaki Macar Dil Devrimine ilişkin 
çalışmasında, “Bir dilin söz hazinesi, tabii gelişimle değil, isteyerek 
yapılan kelime üretimiyle de zenginleşir” demiştir. Türkçenin 
tarihsel akışı, Atatürk’ün amacını düşündüğümüzde Dil Devrimi dile 
“müdahale” değil; yüzyıllarca Türkçenin üstüne çöreklenen tozlu 
perdeyi kaldıran dört dörtlük bir devrimdir.  
 
ÇY- Dil Devrimine ulaşmak, niçin uzun zaman almış, bu denli 
zor olmuş?  
SÖ- Sevgili Çetin, yarım yüzyılı aşan bir süredir işim gücüm 
Türkçe… Sayısız kaynak var; tarihsel akışına baktığımızda hiçbir 
dilin öyküsünün Türkçeninki gibi hüzünlü olmadığını görüyoruz. 
Göktürkler, Uygurlar dönemlerine gitmeden kısaca anlatayım. 
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Türklerin İslamiyete geçişleri VII. yüzyılda başlamış ve iki yüzyılı 
aşan bir direnişten sonra X. yüzyılda tamamlanmıştı. 10. yüzyıldan 
sonrakilere uzanan dönemde “cennette Arapça ve Farsça 
konuşulduğu” yolunda fetva verenler vardı. Yeni bir kültür ortamına 
giren Müslüman Türk tapınma, bilim ve eğitimde Arapça, sanat için 
de Farsça öğrenmeye başlamıştır. Sonunda da batılıların, “Türk 
Allahına Arapça, sevgilisine Farsça, ailesine ise Türkçe seslenir” 
nitelemesine uygun olarak üç dilli duruma düşmüştür. Selçuklulardan 
Osmanlılara uzanan yüzyıllar içinde yönetenlerle aydınlar eliyle 
ses/biçim/anlam özellikleri bambaşka iki yabancı dilin sözcük, 
kuralları Türkçeye doluşmuş; Türkçenin doğası bozulmuştur. Türkçe 
8 ünlüsü olan sesçil, bağlantılı dildir; Arapça-Farsçanın sesleri, 
sözcük ve tümce kurma yolları Türkçeye hiç benzemez. Arapça-
Farsça Türkçeyi baskı alırken hem Türkçe hem Türkçe konuşanlar 
küçümsenmiş, “Türk iti şehre gelicek farisice ürür!” denen dönemler 
yaşanmıştır. Yüzyıllar öncesinde de Türkçeye sahip çıkan aydınlar 
olmuştur. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügat-it-Türk adlı 
yapıtıyla Arapçaya karşı Türkçeyi savunur. 13. yüzyılda tasavvuf 
şairi Âşık Paşa, “Türk diline kimse bakmaz idi/ Türklere hergiz gönül 
akmaz idi/Türk dahi bilmez idi bu dilleri/İnce yollu ol ulu menzilleri” 
diye haykırır. Gençken Farsça yazan; “Türk dili, bırakılmak üzere 
iken kendini anlayıp” Türkçeye dönen Ali Şir Nevai, 15. yüzyılda 
Türkçenin hüzünlü öyküsünde güçlü sestir. Geçmişte de Türkçenin 
tanınmaz durumuna gelmesinden yakınanlar var; ne ki bugün bile bu 
tarihsel akışı bilmezden gelen, “Bugünden sonra divanda, dergâhta, 
bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya!” 
diyen Karamanoğlu Mehmet’i ve seslenişini, “Atatürkçülerin 
uydurması” diye yalanlayan çakma tarihçileri görüyoruz. Gerici 
televizyonlardaki yalanlara; medreseleşip dilini yutan üniversiteye 
karşın Nâzım’ın söylediği gibi “dil yürüyor.”  
Türkçenin hüzünlü öyküsünde Arapça-Farsçanın etkisiyle oluşan, 
600 yıl yaşayan Osmanlının sahiplenmesiyle Osmanlıca olarak tarihe 
yazılan dil, salt Müslüman olmayan halkın değil, imparatorluğun 
kurucusu Türklerin de devlet dairelerinde işlerini görmesini, 
oralardan çıkan kararları, örneğin mahkeme ilamlarını anlamasını 
olanaksız kılmaktaydı. Ziya Paşa gibi aydınlar bu gerçeği yazıyordu. 
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Osmanlıca üç dilden oluşan yapay bir dildi; Türkçe, dolgu malzemesi 
gibiydi; bu nedenle Osmanlıcaya “Osmanlı Türkçesi” demek 
yanlıştır. Bu dilin öğrenilmesinin önündeki en önemli etken de Arap 
abecesiydi.  
 
ÇY- Evet, Dil Devriminden önce Harf Devrimi yapılmıştı. Bu 
devrimin halkı “bir gecede cahilleştirildiği” de söyleniyor; böyle 
bir şey olur mu? 
SÖ- Ben, Harf Devrimiyle Dil Devrimini, 3 Mart 1924’teki hilafetin, 
Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması, “Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu” (Eğitim ve Öğretim Birliği Yasası) ile birlikte 
düşünüyorum. 1924’teki bu üç devrim yasasıyla halk egemenliğinin 
özü olan laikliğin toplumsal temelleri atılmıştı. Laik eğitimin ana 
öğesi ulusal bir dildi. 1923’te kurulan cumhuriyet toplumun kılık 
kıyafetini, ölçü tartısını, takvimini, yenileştirmişti; çağdaş dünya ile 
yarışı amaçlayan devrimlerin, toplumun her kesimine ulaşmasındaki 
engel, Arap abecesiyle Arap hayranlığını öne geçiren Osmanlıcaydı.  
Cumhuriyet kurulalı 5 yıl olmuştu; kullanılan Arap abecesi, 
Türkçenin seslerini yansıtmayan bir dizgeydi. Türkçenin 8 ünlüsünü 
yansıtan özgün “tek” bir harf yoktu; ünsüzler de birkaç harfle 
karşılanıyor, birbirine benzeyen harfler karıştırılıyor; öğretme ve 
öğrenme zorluğu yaşanıyordu. Türkçenin ekleri, kökleriyle yeni 
sözcük yapma ve tamlama oluşturma özelliği unutulmuş, Arapça-
Farsçanın kuralları, “terkip”leri dile doluşmuştu; /a, e, i, u, ü/ gibi 
seslerin ne zaman uzun ne zaman ince okunacağında, sözcüklerin 
tekil-çoğul kullanımında da zorluk sözkonusuydu. Her sesi bir harfle 
karşılayan yeni abecemiz Türkçenin seslerinin, biçimsel 
özelliklerinin kolay öğrenilmesini sağlayan dizgedir. Dedelerimizin 
mezar taşını okuyamıyoruz diye yakınanlar, Osmanlıda okuryazar 
oranının nüfusun yarısı olduğunu söyleyenler toplumu yanıltmayı 
sürdürüyor. Erkeklerde okuryazar oranının yüzde 6-10 arasında 
olduğunu hem belgeler hem Osmanlının son kuşağı olan “ümmi” 
dedelerimiz kanıtlıyor; okuryazarlık oranı kadınlarda sıfıra yakındı. 
Benim kuşağım, mezar taşı yazıp okuma becerisi olmayan dedelerini 
tanıdı. Dedeler nineler, Arap abecesini yalap şalap bilen uyanıklarla 
muskacılar elinde sürekli kandırılıyordu. 
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Uzatmadan, Mustafa Kemal Atatürk, 1924’teki üç devrim yasasını 
bütünleyen Harf Devrimini Erzurum Kongresinden önce düşünmüş; 
Mazhar Müfit Kansu’ya da not ettirmişti. 1 Kasım 1928’de Harf 
Devrimi yapıldı; Kurtuluş Savaşına katılan dedelerle nineler Halk 
Mekteplerinde, yaşları 40’a yaklaşırken 15-20 günde önce okumayı, 
sonra yazmayı öğrendiler.  
Bu noktada yeniden Dil Devrimine dönelim. 
 
ÇY- Dönelim; Dil Devrimine ulaşmak, niçin bu denli zor olmuş?   
SÖ- Yanıtları biraz uzattığım düşünülebilir. Ancak günümüzde 
gencecik öğretmenlerin, hatta akademisyenlerin Türkçenin öyküsünü 
ana çizgileriyle bile bilmediğini görüp acı çekiyorum. Özellikle 
yüzyıl öncesine gittim; çünkü Harf ve Dil Devrimleri tepeden inme 
eylemler değildir. Yazı, cumhuriyetin 5’inci yılında yenileşti; dil, 
9’uncu yılında yenileşme yoluna girdi. Bu devrimler için “geçmişle 
bağları kopardı” deniyor ya, tersine bu iki devrimle geçmişi daha 
doğru ve kolay öğrenme olanağı bulduk.  
Osmanlı, beş kıtaya yayılmıştı; hızla yükselişi gibi duraklama 
dönemi var; bu dönem çöküşe uzanmıştır. Osmanlı, iki kez Viyana 
kapılarına dayanmış, o kapının ardındaki rönesansı, dinde reformu, 
teknolojik atılımları, matbaanın bulunuşunu, Fransız ihtilali gibi olay 
ve oluşumları; insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi kavramların 
yarattığı değişimleri görememiştir. Sonunda eğitimini, ordusunu, 
neredeyse tüm kurumlarını kapitülasyonlarla yayılmacıya 
(emperyaliste) teslim etmiş; sonra kendini bitip tükenmez savaşlar 
içinde bulmuş; insan ve toprak yitirmeye başlamıştır. 
Biraz yakına 1800’lerin sonuna geleyim; hemen anımsatmak isterim, 
Mustafa Kemal henüz doğmamıştı. Osmanlı birtakım yenilikler 
yapmak, yeni okullar açmak ister. İlköğretimi zorunlu kılan II. 
Mahmut, Avrupa’dakilere benzer tıp okulu açmak ister; öğrencilerin, 
İstanbul’daki İtalyan eczacılardan tıp dilini öğrenmesi, yani yabancı 
dille öğretim düşünülür; işe yaramaz. Aynı okul 1827’de Tıbbiye-i 
Şahane adıyla açılınca Fransızca öğretim öngörülür; 1870’e dek 
süren bu uygulama da başarısız olur. Osmanlının, hangi dille eğitim 
vereceğini bilemediği dönemde Mustafa Kemal daha doğmamıştı. 
Dönemin aydınları batı dillerinden çeviride sözcük/terim üretirken 
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yeniden Arapçaya yönelmiş, Türkçeye Arapçalaşmış sözcük ve terim 
dolmuş; tıp eğitimindeki başarısızlık öteki alanlara yansımıştır. 
Dil sorunu, Mustafa Kemal doğmadan, 1876’da Meşrutiyet ilan 
edilirken de yaşanır; Arapça hayranı II. Abdülhamit, Arapçanın 
resmi dil olmasını ister; bu durumda “Türklüğün yaşamayacağı” 
söylenir; önerisinde direnemez. Anayasaya “devlet memuru Osmanlı 
uyruklular devletin resmi dili Türkçeyi bilmelidir; Türkçe resmi 
dildir” yazılmasını onaylar. Ancak Arapça resmi dil olsun diyenler 
susmaz; Türkçe bilmeyen büyükelçiler imparatorluğu temsil eder; 
bakanlar mecliste Arapça konuşur. Bu arada Osmanlı aydınları yazı 
ve dili tartışmaya başlamıştır. 
Acı olan şu; aydınlar, dilin nasıl yalınlaşıp varsıllaşacağını tartışırken 
Türkçenin güvenilir bir sözlüğü yoktur. Yazılmış sözlüklerin adı bile 
Türkçe değildir. Ahmet Vefik Paşa’nın sözlüğü Lehçe-i Osmani 
(1876-1888); Şemsettin Sami’ninki Kamus-i Türkî’dir (1901). Dilin 
Arapça-Farsçadan arınmasını isteyen Necip Asım (Yazıksız), halk 
ağzından sözcük derlenmesini, yeni söz üretirken Türkçenin 
kurallarına dönülmesini, lehçelerden yararlanılmasını önerir. 
Aydınlar dili tartışırken Osmanlı dört bir yanda savaşır, içinden 
ulusdevletler doğarken Mustafa Kemal delikanlıdır; Osmanlıyı 
çöküşe sürükleyen sorunları, nedenlerini sorgulayan, çözüm arayan, 
yayılmacıların Osmanlıya bakışını batılı kaynakları da araştırarak 
gören, aydın bir Osmanlı askeridir. Yalın Türkçeyle edebiyat 
yapılamayacağını düşünen Servetifünun dergisinde toplananları, 
“Genç Kalemler”de “Yeni Lisan” arayışındakileri, Milli Edebiyat 
akımını yakından izlemiştir. Tevfik Fikret’in, Mehmet Emin’in 
(Yurdakul’un), dilini karşılaştıran notlar aldığını biliyoruz; yazı ve 
dil konusunu savaş alanlarında bile düşünmüştür.  
 Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla bütün ülke işgal edilmiş, Kurtuluş 
Savaşı başlamıştır. Osmanlı paşası Mustafa Kemal, her yönüyle 
ulusal (milli) olan ve utkuyla sonuçlanan bu savaşta öncü olduğu gibi 
yeni ulusdevletin ulusal dili Türkçenin de utkuya ulaşmasında öncü 
olacaktır. Dil bilincinin çocuk yaşta oluştuğunu, çok okuduğunu; 
batıyı yakından izlediğini; Türk tarihine ve dile ilişkin kaynakları 
savaştan önce ve sonra da çok araştırdığını biliyoruz. Harf ve Dil 
Devrimlerini aklına estiği gibi yapmamıştır; bu devrimleri önce halka 
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anlatmış; hem kendi düşüncesini hem aydınların öneri ve 
düşüncelerini alarak yola çıkmıştır. 
 
ÇY- Dil Devrimi ile dilde neler değişti? Dil yeniden kuruldu, 
denilebilir mi? Bu yeniden kuruluşun olumlu, olumsuz yönleri 
size göre neler?  
SÖ- Harf ve Dil Devrimlerini hep birlikte düşünüyorum. Atatürk, 
bütün devrimleri Genel Türk Devrimi diye adlandırmış, bazılarını 
özel yasayla çıkarmıştı. Harf Devrimini yasayla çıkarması, ne denli 
uzakgörüşlü olduğunu kanıtlar; çünkü Arap abecesi yüzyıllarca dinle 
ilişkilendirilmiş, halkı sömürme aracı olmuştu. Harf Devrimiyle hem 
yaşamda hem dilde değişimler oldu. Halk abeceyi kolayca öğrenmiş; 
yeni abece üç dilden oluşan Osmanlıcanın Türkçe olmadığını 
göstermiş; aydınlar bile eski dilin nasıl yazılıp nasıl okunacağında 
ikilemler yaşamıştı. Bu dönemde, yani cumhuriyetin ilk yıllarında da 
Harf Devrimin ardından dil tartışmaları sürüyordu. Atatürk’ün 
öncülüğünde Harf Devrimini yapan ekip genişletilmiş; dil işlerini 
yürütmesi için Milli Eğitim Bakanlığının bir dairesi yapılmıştı; ama 
bu daire başarılı olamadı. O zaman Atatürk,  dil işlerini bir devlet 
dairesinin değil, siyasetin güdümünde olmayacak bir derneğin 
yürütmesine karar verdi; ama dilde devrim için özel yasa düşünmedi. 
Dil sorunu, ulusal (ortak) dil Türkçeyi konuşan bütün ulusu 
kapsayacak, her kesimin katkısını alacak bir örgütlenmeyle 
çözülebilirdi. 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumunu kurdu; 
böylece dilde devrim başladı.  
Dil Devrimiyle dil yeniden kuruldu demek doğru olmaz; var olan 
ama yüzyıllarca uyutulan Türkçe uyandırıldı. Türkçenin unutulan 
kök ve ekleri kullanıldı; halk ağzından eski kaynaklardan sözcükler 
toplandı, canlandırıldı.  
 
ÇY-12 Eylül, başta Dil Devrimi, “Türkiye Aydınlanma 
Devrimleri”nin tümüne saldırdı. 40 yıl önceki bu saldırının 
Türkçe üzerindeki etkileri nelerdir? 
SÖ- “Aydınlanma Devrimleri”ne saldırı 12 Eylülle başlamadı. Türk 
Dil Kurumuna (TDK’ye), TDK üstünden Atatürk’e devlet eliyle 
örgütlenen ilk saldırı Demokrat Parti (DP) ile başlamıştı. DP, 14 
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Mayıs 1950’de iktidar oldu; ilk işi Atatürk’ün çabasıyla 1932 
Şubatından başlayarak 18 yıl Türkçe okunan ezan, 16 Haziran 
1950’de Arapçaya döndü. TDK devlet protokolünden çıkarıldı, kamu 
yararına olma niteliği kaldırıldı; anayasa, “Teşkilat-ı Esasiye” olarak 
Arapçalaştırıldı. Milli Eğitim Bakanları TDK’nin başkanıydı; 
Atatürk TDK ile MEB arasındaki köprüyü böyle kurmuştu; DP bu 
köprüyü yıktı. DP’den sonra milliyetçi muhafazakârız diyen 
iktidarlar döneminde sık sık yeni sözcükler genelgelerle yasaklandı; 
Demirelli hükümetler Türk İslam Sentezinin altyapısını hazırladı. 12 
Eylülün zırcahil paşalarıyla onlara omuz veren sözde aydınlar 
karşıdevrim için hazırlanan bahçeye destursuz daldılar. 12 Eylülcüler 
TDK’yi kapatmak için günlerce denetlediler, o sırada Dilbilim ve 
Dilbilgisi Kolunda uzmandım; yasaklayacak, karalayacak suç 
bulamayınca yasa çıkardılar.  
Sevgi Çetin, bu satırları okuyacak olanlara “Aydınlanma 
Devrimleri”ne en büyük saldırının 1982 Anayasası olduğunu 
anımsatalım; bugünkü iktidar, üniversite özerkliğini, basın 
özgürlüğünü silen 130, 131, 132, 133 ve 134’uncu maddeleri 
Atatürk’le, laik eğitimle ve tüm devrimlerle hesaplaşmak için hazır 
buldu; ülkedeki toplumsal-siyasal her etkinlik, her oluşum önce dili 
etkiler.  
 
ÇY-12 Eylül, sonrasındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle Dil 
Devrimi için “yarım kaldı” denilebilir mi? 
SÖ- Devrim yarım kalmadı; sadece yavaşlatıldı.  Her kesimden 
insanlar, hatta devrim karşıtları bile devrimin sözcükleriyle kendini 
anlatır, kendi dışında olup bitenleri anlar oldu. Dünden bugüne, 
“anayasa, anlayış, bakan, basın yayın, barış, başarı, başkan, bilgi, 
bilim, birim, çoğunluk, dayanışma, değerli, deneme, dönem, duygu, 
düzenlemek, egemenlik, eğitim, emekli, etki, genel, gelir, gelişme, 
gerekli, görev, işçi, katkı, kazanım, kesim, kişisel, kural, kurum, 
kuruluş, okul, öğretmen, öğretim, ödül, önemli, örnek, özel, özgüven, 
salgın, savcı, sayın, seçim, sevinç, sonuç, soru, sorun, sorumlu, 
süreç, üretim, tepki, tüketim, tüketici, yarışma, yaygın, yerel, 
yönetici, yönetmek…” gibi devrimin sözcükleri olmadan konuşup 
yazabilen var mı? Kim ne derse desin, devrim başarılı olmuştur. 
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ÇY-Dil Devriminin “stratejisi” günümüzde ne durumda? 
SÖ- Biz, Atatürk’ün kurduğu TDK kapatıldı dediğimizde; 40 yıl 
önce “Atatürk Türk Tarih ve Dil Kurumlarının akademi olmasını 
istiyordu. Kurumlar kapatılmadı, Atatürk’ün istediği gibi devletin 
denetiminde yeniden yapılandırıldı” diyor; Atatürk’ün 
vasiyetnamesine ve Dil Devrimine ilişkin konuşmamayı 
yeğliyorlardı. Atatürk dil ve tarih işlerini devlet kurumlarına 
bırakmamış; özgürce ve özerk çalışacak derneklere emanet etmiş, 
eliyle yazdığı vasiyetnamesiyle iki kuruma İş Bankasındaki 
hisselerinin yıllık gelirinden pay ayırmıştı. Kurumları dernek olarak 
kurması, siyasanın güdümüne girmesinler diye kendi parasından gelir 
bırakması, Ata’nın kurumların “akademiye” dönüşmesini 
istemediğinin kanıtıdır. 88 yıl önce Atatürk, Dil Devriminin 
“stratejisi”ni, salt Türkçeleştirme eylemi olarak değil; ulusun çağdaş 
laik eğitimle bütün yaşam alanlarında yaratıcı olması için 
belirlemişti. Atatürk kurumları kapatılarak bu “strateji”nin beline 
1950’lerden 80’lere uzanan dönemlerde tekme atıldı; 12 Eylülle 
kazma vuruldu; son 20 yıldaysa çürümüş sakıza dönen, 
“Kuşaklararası kopukluk yarattı, bir gecede cahilleştik” gibi eski 
masallarla “inkâr” siyasası sürüyor. Bugünkü resmi TDK de tam 
anlamıyla siyasanın güdümünde. Sözlük ve yazım kılavuzuyla yazım 
ve ölçünlü (standart) dil birliğini bozdu; AKP’den önceki sağ 
iktidarlar ne istediyse yaptı; AKP döneminde FETÖ’nün Türkçe 
Olimpiyatlarının hazırlayıcıları arasına bile girdi.  
 
ÇY-Türkçenin geleceğine Dil Devrimi ideolojisinden ne kaldı? 
SÖ- Sevgili Çetin, ben karamsar değilim; evet, milliyetçi 
muhafazakârız diye ortaya çıkanların, bu siyasanın muhafazakâr 
bölümünü gericiliğe taşıdığı günlerden geçiyoruz. Evet, 40 yaşın 
altındakiler, aralarında akademisyenler ve öğretmenler de var; 
özellikle şimdi yirmilerinde olanlar bugünkü TDK’yi, Atatürk’ün 
kurumu sanıyorlar. Atatürk’ün devrimden vazgeçtiğini söylediler, bu 
yalan tutmadı; 1980’lerden bu yana akıl ve bilimden uzaklaşan 
eğitim sisteminde Dil Devrimini kitaplardan, belleklerden silmeye 
çalıştılar; başaramadılar. Bugün her fırsatta Harf ve Dil Devrimleri 
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üzerinden Atatürk’le hesaplaşanlar, daha önce söylediğim gibi 
devrimin sözcükleriyle Ata’yla ve devrimlerle hesaplaşıyorlar. Tarih 
Atatürk’ü her dakika doğruluyor; kısaca söyleyeyim, Dil Devriminin 
“ideolojisi” biraz yaralandı; ama yok edilemedi.  
 
ÇY-Türkçedeki yenileşmenin edebiyatımıza, edebiyatımızdaki 
modernleşmenin Türkçeye olumlu, olumsuz etkileri konusunda 
neler düşünüyorsunuz? 
SÖ- Devrim karmaşık bir süreçtir, içinde olumlu-olumsuz bütün 
öğeleri barındırır. Doğallıkla bu öğeler edebiyata da yansır; bu 
açıdan baktığımda doğru, inatla eski sözcüklerle (dille) yazmaya, 
konuşmaya çalışanlar var; ancak başaramıyorlar. Bunca olumsuzluğa 
karşın pek çok yazar Türkçeyi oya gibi işlemeyi sürdürüyor. 
Ataçların, Ömer Asım Aksoyların, Emin Özdemirlerin ardıllarını 
mutlulukla izliyor, okuyorum. 
 
ÇY-Dil Devrimi bazı çevrelerde yalnızca “yeni sözcük üretmek” 
diye algılanıyor. Size göre Dil Devrimi tam olarak nedir? 
SÖ- Yukarıda söylediğim gibi Atatürk, Dil Devrimini salt 
Türkçeleştirme eylemi olarak düşünmedi, bu düşünceyle TDK gibi 
bir örgütü kurmadı. Her toplumda bireyler kolay öğrendiği, kendini 
doğru anlatabildiği, kendisi dışında olup bitenleri doğru 
anlayabildiği; sorduğu, sorguladığı dille düşünür. Dil Devrimini 
kısaca düşünce özgürlüğünün ikizi diye tanımlayabilirim. 
 
ÇY-Türkçenin sözcük envanteri açısından varsıl bir dil olduğunu 
söyleyebilir miyiz? 
SÖ- Kuşkusuz Türkçe varsıl bir dil; yüzyıllarca benliğinden 
uzaklaştırılmış; buna karşın halkın ağzında yaşamış. Her dil başka 
dillerden sözcük alır; ne ki bizim yönetici ve aydınlarımız dinsel 
itkilerle önce Arapça-Farsçaya, sonra “entellik” gösterileriyle başka 
dillere kapıyı ardına dek açmışlar. Bilim, sanat ve uygulayımda 
yaratıcıysanız ürettiğiniz her şeyin adını siz koyarsınız; yarattığınız 
ürün ve adı, dünyayı dolaşabilir. Bu açıdan sıkıntımız var; çok uzun 
zamandır siyaset, tüketici yanımızı körüklüyor. Her şeye karşın 
Türkçe güçlü ve varsıl bir dil; ancak cumhuriyetle hesaplaşan kafalar 
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bu güce ve varsıllığa köstek oluyorlar. Türkçe müziği doğasında 
olan; bilim, sanat ve uygulayımda bilinçle işlendiğinde soyut-somut 
her şeyi adlandırabileceğimiz bir dildir. Yüzyıllarca başka dillerin 
saldırısına karşın ayakta kalması da güçlü ve varsıl oluşundandır. 
 
ÇY-Günümüzde dilde arılaşma/yalınlaşma açısından Türkçe size 
göre ne durumda? 
SÖ- Bu sorunuza önceki bölümlerde yanıt verdiğimi düşünüyorum; 
bugün arılaşma/yalınlaşma açısından bir yavaşlama var da asıl sorun 
anlama-anlaşma açısından daha büyük; tepeden tırnağa iletişim 
kopukluğu yaşıyoruz. Bana sıkça “Dilimiz ne durumda” diye 
soruluyor. Yanıt belli, ülke eğitimden, ekonomiye ne durumdaysa, 
Türkçe de bunca olumsuzluktan payını alıyor. 
 
ÇY-Bugün Türkiye’de “dilde birlik”ten söz edilebilir mi? 
SÖ- Türkçe, her inanç ve kökenden yurttaşın ortak (resmi) dilidir; 
Türkçenin ortak dil olması, ülkemizde var olan öteki dilleri yok 
saymak anlamına gelmez. Siyaset kurumu 1950’lerden bu yana salt 
kendini (koltuğunu, çıkarını) korumak için sık sık dil öğesini 
kullandı; son 20 yıldaysa “dilde birliğin” bozulması, hatta kavga 
nedeni olması için elinden geleni yaptı. Dilcilerin, eğitimbilimcilerin 
ve konuyla ilgili alan uzmanlarının dışlandığı ortamlarda anadil ve 
anadili ayrımını bile bilmeyenler, ülkemizdeki kimi yurttaşların 
ikidilli olduğu gerçeğini göz ardı edenler üniversitelerde, ekranlarda, 
hatta mecliste bile böylesi narin bir konuda toplumsal ayrışmaya kapı 
açan tartışmaları körükledi. Bütün ülkelerde ikidilli bireyler var; 
birçok ülke eğitimle birlikte bütün alanlarda ortak dili kullanıyor. 
İkidillilik bir varsıllık; ülkemizde de aklın ve bilimin gözüyle 
bakarsak, dilde birliğe engel değil. Asla ikidilli yurttaşları horlama 
aracı yapılamaz.  Ne yazık ki son yıllardaki aklı ve bilimi dışlayan, 
yanlış yerlerde hayırlara vesile arayan siyaset kurumu yüzünden hâlâ 
yeni sözcükleri kullananlara, ikidilli yurttaşlara yan gözle bakanlar 
var. Bu çok kısa yanıtlanabilecek bir soru değil. Yazımı süren 
kitabımda bütün boyutlarıyla ele alıyorum. 
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ÇY-Günümüzde yazım birliğinden söz edebilir miyiz? Bir 
uzlaşma var mı? “Şapkalı harfler”in yazımı örneğin? 
SÖ- Yazım konusu dilde birlik gibi değil… Kenan Evrengillerin 
1983’te Atatürk’ün TDK’sinin adını, malvarlığını kullanarak 
oluşturduğu devlet dairesi TDK, Prof. Hasan Eren’in imzasıyla 
1985’te bir “İmlâ Kılavuzu” çıkardı. Yazım sözcüğünü “imlâ”ya 
dönüştüren bu yapıtla, yerleşmiş bütün kurallar tersyüz edildi. Resmi 
TDK tepkiler üzerine kimi kuralların yerleşmiş biçimlerine döndü; 
ama pek çok yanlış duruyor; ikili, üçlü yazım biçimleri görüyoruz. 
Bugün birçok yayınevi, yazar, gazete kendine göre bir yazım biçimi 
tutturmuş gidiyor. Yanı sıra Dil Derneği’nin kılavuzundaki 
yaygınlaşmış kurallar da kullanılıyor. Çoklarının şapka dediği 
düzeltme imi, Arapça-Farsça sözcüklerin sorunu, yazık ki bu sorun 
hâlâ sürüyor; bak, ”hâlâ”da gerekli şapkalara kullandım. Biz, gözle 
ve kulakla dili öğretemediğimiz için imlerden, işaretlerden medet 
umuyoruz. TDK, bu imi hiç kaldırmadı; kullanılması gereken 
sözcüklerin özelliğini göz önüne alarak kurallaştırdı. Düzeltme imi 
olmasına karşın Hakkâri’nin, dükkânın yanlış seslendirilmesi, dilin 
değil eğitimin sorunu. Doğru konuşanlarla konuşma dersi vermemiz 
gerekir. 
 
ÇY-Yazım ilkeleri konusunda Dil Derneği’nin öbür 
yapılanmalarla buluştuğu, ayrıştığı noktalar neler? 
SÖ- Bileşik sözcüklerin, Türkçe ve yabancı adlandırmaların 
yazımında kesme ve düzeltme imlerinin kullanımında her kafadan bir 
ses çıkıyor. 
 
ÇY-Türkçenin zayıf-güçlü yanları hakkında neler söylemek 
istersiniz? 
SÖ-Yıllar önce şıkır şıkır Türkçe konuşan bir İngiliz arkadaş, 
Fransızcanın müziğine hayranlığını dillendiren Türk arkadaşı, 
“Dünyanın müziği en güçlü dilini kullanıyorsunuz, farkında 
değilsiniz” diye azarladığında utanmıştım. Yedi sekiz dili konuşan ve 
yazan bu İngiliz kızı, “işteş, dönüşlü, edilgen, ettirgen çatıları” 
öğrenmek için TDK’de bizlerle buluşmuştu. Tanıdığım pek çok 
yabancı dilci gibi akrabalık ilişkilerinin her biri için tek sözcük 



116 
 

olmasına, “kırıldım, küstüm, incindim, gücendim” gibi duygusal ileti 
veren sözcüklerle tarıma, askerliğe ve başka alanlara yönelik 
adlandırmaların çokluğuna hayrandı. Yabancı Türkbilimciler de bizi 
doğruluyor; Türkçeyi öteki dillerden ayıran en önemli özelliği ses 
uyumlarıdır. Gerçekten de Türkçeyi öteki dillerden ayıran görkemli 
özelliği, sesçil bir dil oluşudur.  
 
ÇY-Türkçe, globalleşmeden (küreselleşme değil) nasıl etkilendi? 
SÖ- Bizim kimi çokbilmiş aydınlar son 25-30 yılda, özellikle AKP 
iktidarıyla coştular; siyasete yaranmak için küreselleşmeyi, 
ekonomiyle- teknolojiyle ilişkili temel anlamlarından çıkarıp 
cumhuriyetin devrimleriyle hesaplaşma noktasına taşıdılar. Yaşamın 
tüm alanları gibi doğallıkla Türkçe de bu çarpık bakış açısından 
etkilendi. Örneğin 1930’lardan bu yana “basın yayın” bildiğimiz 
kurumlar birden “medya” oldu; “vizyon, misyon, poşet, plaza, 
rezidans, lansman…” benzeri sözcükler dilimize yapıştı. İngilizce 
adlandırmalar, tabelalar yaygınlaştı. Artık bebeğe “baby” diyoruz; 
ayrılırken kavuşurken çoklukla İngilizce, son yıllarda da Arapçayla 
esenleşiyoruz. 
 
ÇY-İletişim, bilişim olanaklarındaki gelişmelerin Türkçeye 
olumlu, olumsuz etkileri nelerdir? 
SÖ- Dilimize “kompüter” diye buyuran sözcüğü “bilgisayar” diye 
karşıladık, birçok terim de Türkçeleştirildi. İletişim ve bilişimde de 
her alanda gördüğümüz Türkçeyle düşünmeme, Türkçeye 
güvensizlik sürüyor. 
 
ÇY-Yeni bilim-teknoloji sözcükleri konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 
SÖ- Bu soruya yanıt verebilmek için bu alanların hepsiyle değil, en 
azından birkaçıyla ilgili ayrıntılı çalışma gerekir. Her şeye karşın 
yılmadan çalışan bilim insanlarımız var. Gözlediğim şu, 
üniversitenin dilsizleştiği, birçok alanın yabancı sermayeye teslim 
edildiği bir dönemde hangi bilim, hangi teknoloji? Atatürk’ün 
TDK’si, 102 terim sözlüğünü nasıl yaratmıştı? Üniversiteyle TDK 
eleydi. TDK üyesi olsun olmasın, değişik dalların bilimcileri dil 
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konusunda kurumla iletişim içindeydi. Bugün üniversite nerde, 
TÜBİTAK, TÜBA nerde? 
 
ÇY-Türkçenin felsefe dili, bilim dili olma konusundaki düzeyi, 
sorunları, kazanımları konusunda neler söylemek istersiniz? 
SÖ- Kim ne derse desin Türkçeyle felsefe yapılıyor, Türkçe bilim 
dili; yeter ki gören bilen bilimci olsun. Kazanımları ortada; hâlâ 
ayakta duruyorsak, bunca olumsuzluğa karşın toplumun büyük 
bölümü anlaşabiliyorsa, kazanım budur; sorunlar ortada. Yine de 
karamsar değilim. 
 
ÇY-Okullarda, üniversitelerde yabancı dil eğitimi konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 
SÖ-Bu konuda çok savaşım verdik; çocuk ve gençlerin yabancı dil 
öğrenmesine karşı olduğumuz sanıldı. Türkiye gibi bir ülkede 
yeteneği ve olanağı olan gençler, bir değil birden çok dil öğrenmeli; 
dünyada olup bitenleri ilk ağızdan öğrenmeli, izlemeli. Ne yazık ki 
Türkçeyi öğretemeyen, bilimden sanattan uzaklaşan, dinselleştirilen 
sistemde yabancı dil öğretimini aşan sorunlar Everest’i bile aştı. 
 
ÇY-Son yıllarda eski sözcüklere yönelik bir özenme/özendirme 
var. Bilişim/iletişim alanındaki gelişmeler nedeniyle Türkçeye 
tekrar çok sayıda yabancı sözcük girmeye başladı. Bunların bir 
kısmını batı özentisinin etkisiyle başta İngilizce, Latince kökenli 
sözcükler, bir kısmını da kökten dinci iktidarın etkisiyle Arapça, 
Farsça sözcükler oluşturuyor. Bu konuda ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? 
SÖ- Bu sorunuza uzatmadan yanıtım yalnızca şu; iktidar olmak 
gerekiyor. Böyle düşünüyorum. 
 
ÇY- “Dil bilinci” kavramı sizce nasıl oluşur. Bir siyasi bilinç bu 
konuda ne denli etkili olur? 
SÖ-Dil bilinciyle yurttaşlık bilinci, su gibidir; oksijenle hidrojenin 
varlığını biliriz, göremeyiz. Dil bilinci evden okula uzanan akılcı, 
bilimsel eğitimle, sanatla beslenerek oluşur. 
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ÇY-Türkçenin geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izlenmeli? 
SÖ- Sevgili Çetin, bu soruya yanıtım da iktidar olmak gerekiyor, 
olacak. Düşünce ve basın özgürlüğünün, hukukun üstünlüğünün 
güvencesindeki bilimsel akılla yaşamın her alanı aydınlanırsa Türkçe 
de aydınlanır; Atatürk’ün başlattığı bütün devrimlerin, Harf ve Dil 
Devrimlerin coşkusu, cumhuriyetin kurumlarına güvenmek; tarihe, 
doğaya bilgi ve bilinçle emek vermek… 65 yaş üstüyüm; ama 
karamsar değilim; ülke de Türkçe de aydınlanacak. 
 
SEVGİ  ÖZEL (Yaşam Öyküsü) 
Sevgi Özel, Polatlı (Beyceğiz köyü) doğumlu; on yaşından beri 
Ankaralı. DTCF'nin Türk Dili Bölümünü bitirdi, Atatürk'ün kurduğu 
Türk Dil Kurumu’na girdi (10 Kasım 1971). Dilbilgisi/Dilbilim 
Kolunda, Türkiye Türkçesini araştıran bilimciler arasında yetişti. 
TDK'de, Türkiye Türkçesiyle ilgili bilimsel çalışmaların yanı sıra 
yazım konusunu izleyen dilcilerle Yazım Kılavuzu’nun 1973-1983 
arasındaki baskılarını hazırladı.  
 21 yaşında girdiği TDK’de, TDK’nin kuruluşundan beri içinde olan 
dilcilerin, edebiyatçıların arasında büyüdü; onlardan zamanı 
kullanmayı ve akademik disiplini öğrendi. 12 Eylülcüler, 1983 
yazında Atatürk'ün kalıtını çiğneyerek 51 yıl yaşayan TDK'yi 
kapatınca 12 yıl çalıştığı kurumdan kendi isteğiyle ayrıldı.  Bilgi 
Yayınevi, Ümit Yayıncılık ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik 
Vakfı’nda yayın yönetmeni olarak çalıştı; iki yüze yakın bilim-sanat 
insanının, çevirmenin ve gazetecinin yapıtlarını gün ışığına çıkardı. 
Kimi yazarları ilk yapıtlarıyla okurla buluşturdu. 1987'de, eski TDK 
üyelerinden 34 kişiyle birlikte Dil Derneği’nin kurucuları arasında 
yer aldı. Dil Derneği’nin Türkçe Sözlük’ü ve Yazım Kılavuzu’nun 
bütün baskılarının hazırlayıcıları arasında yer aldı; ayrıca gelirini 
derneğe bağışladığı yapıtlar hazırladı. Yurdun her yanında 
söyleşilerde, açıkoturumlarda konuştu; konferanslar verdi; radyo ve 
TV izlenceleri yaptı. Dil Devrimi ve yazın alanında yüzlerce yazı 
yazdı; yazıları Dil Derneği’nin Çağdaş Türk Dili adlı aylık 
dergisinde, Cumhuriyet gazetesinde, dil ve yazın dergileriyle 
bilgisunar sitelerinde yayımlandı. Dil Derneği ve Dil Devrimi için 
ülküdeşleriyle birlikte savaşım vermeyi ve yazmayı sürdürüyor. 
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Dil Kitapları: 
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türleri (Doğan Aksan yönetiminde 
ortak yapıt), TDK, 1. baskı 1976; 2.baskı 1983, Papatya Yayıncılık, 
2003 (3. baskı). 
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Bileştirme, TDK 
Yayını, 1977. 
Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi (D. Aksan yönetiminde ortak 
yapıt), TDK, 1978. 
Türkiye Türkçesinin Sözdizimi (N. Atabay-A. Çam ile), TDK, 
1.baskı, 1981), Papatya Yayıncılık, 2003 (2. baskı). 
Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası (H. Özen-A. 
Püsküllüoğlu ile), Bilgi Yayınevi, 1986. 
Afili Mavallar, Ümit Yayıncılık, 1993.  
Dil Kiri El Kiri, Bilgi Yayınevi, 2000 (2. baskı). 
Dilimde Tüy Bitti, Çınar Yayıncılık, 2006.  
Dilleri Uzun, Cumhuriyet Kitapları, 2009 (2. baskı). 
75. Yılda Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü (Ş. Turan ile), Dil 
Derneği, 2007. 
İktidar Benim Ne İstersem Söylerim!, Cumhuriyet Kitapları, 2008. 
Türkçenin Renkleri, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018 (5. baskı). 
Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü (Ş. Turan ile), Dil Derneği, 
2016. 
Türkiye Türkçesi Temel Dilbilgisi, Dil Derneği, 2018. 
 
Yaşamöyküsü/Mektuplar: 
Ahmet Cevat Emre (TDK belgeliğinde), 1982.  
Besim Atalay, TDK, 1983. 
Baba İnönü'den Erdal İnönü'ye Mektuplar, Bilgi Yayınevi, 1988. 
Uğur Mumcu'dan um:ag'a Unutmadık, um:ag, 2000. 
Öyküler: 
Devrimciler Âşık Olamaz(dı), Ümit Yayıncılık, 1994 (2. baskı). 
Aşk Bir Boncuktur, Ümit Yayıncılık, 1995 (2. baskı). 
Direncin Kuşları, Ümit Yayıncılık, 1996. 
Bir Yanım Bahar Bir Yanım Kış, Ümit Yayıncılık, 1997. 
Bir Bulut Ayağıma Dolandı, Bilgi Yayınevi, 1999. 
Aptal Dünya, Bilgi Yayınevi, 2002. 
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Romanlar: 
Uğur Olsun/ Bir Devrimcinin Öyküsü, Kırmızı Kedi Yayınevi, 
2017 (5. baskı). 
Yıldızlar mı Suçluydu?, Çınar Yayınları, 2006. 
Gümüşana, Cumhuriyet Kitapları, 2009. 
Bahtabakan, Cumhuriyet Kitapları, 2013. 
 
Çocuk Kitapları: 
Barış Takımı (1), Çanakkale’den Gelibolu’ya Geçiyor (İ. Dizman 
ile), Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018 (3. baskı). 
Barış Takımı (2), Çanakkale’den Anadolu’ya Yürüyor (İ. Dizman 
ile), Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018 (2. baskı). 
Barış Takımı (3), Atatürk’le Buluşuyor (İ. Dizman ile), Kırmızı 
Kedi Yayınevi, 2018 (2. baskı). 
Barış Takımı (4), Devrimlere Koşuyor (İ. Dizman ile), Kırmızı 
Kedi Yayınevi, 2017. 
Barış Takımı (5), Türk Devrimini Öğreniyor (İ. Dizman ile), 
Kırmızı Kedi Yayınevi, 2017. 
Benim Atatürküm, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2020 (14. baskı). 
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“UZUN SÜRMÜŞ BİR YAZ’’ (*) 

 

Nedim Gürsel 
 
Değerli konuklar, 
Söze bir anı ile başladığım için beni bağışlamanızı dilerim. Gök 
mavisi saydam bir vazo anımsıyorum .Evimizin konuk odasındaki o 
güzelim çeşmibülbüllerin, duman rengi sulukların, ,pırıl pırıl lekesiz 
limonata bardaklarının ortasında dururdu. Perdeleri her zaman inikti 
taşradaki konuk odamızın. Çocukluğumun yasaklar dünyasını 
aşmanın sevincine kapıldığımdan olmalı gizlice odaya girer, yarı 
karanlıkta daha da mavileşen vazoya saatlerce bakardım. Bir gün, 
güçlükle erişebildiğim  cam dolaptan almak istedim vazoyu. Ne de 
olsa dokunmak başkaydı. Çevremi kuşatan dünya, ben dokundukça 
kendini ele veriyor, nesneler karmaşasının içinden bir  bir  sıyrılıp 
belirginleşiyorlardı. Ama vazo kayıverdi parmaklarımın arasından; 
odanın yarı karanlığında mavi bir su gibi aktı gitti. Kırılan parçaları  
toplamaya çalışırken, dört yaşın suçluluk duygusu içinde ‘’… ja 
oldu! Ja oldu!’’ diye bağırdığımı anımsıyorum. Öfke ile odaya giren 
babam işe yanlışımı düzeltmek ile başladı. Sözcüklerin üzerine 
basarak -eğer ölüm konuşamamak ,dünyayı, bütün güzellikleri artık 
hiç adlandıramamaksa, gerçek bir otobüs kazasında öldüğünden bu 
yana hep susan babam- o an mavi vazonun kırıklarına aldırmadan 
sözcüklerin üstüne basarak, onları ağzında tane tane yuvarladı:’’ Ka-
za  oldu! Ka-za oldu! ’’ Vazo gizini ele vermemiş, ama büyü yine de 
bozulmuştu. O an , dört yaşımın uçarılığıyla, gerçekte kırılanın vazo 
değil,benim sözcüklerim olduğunu bilmiyordum elbet. Kendi 
sözcüklerim kırılmış, dil artık benim için de toplumsal bir dizge 
olarak işlemeye başlamıştı. Yıllar sonra, öykülerimi yazarken hep bu 
olayın bilincini taşımaya çalıştım. 
 Her yazarın kendi dilini oluşturduğunu, konuşulan dili toplumsal 
dizge düzeyinden ,yani salt bildirim amacıyla kullanılmaktan çıkarıp, 
yapıtının özgün diline dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Bildirişim 
niteliğini bu düzeyde de koruyan yapıtın dili, içeriği  dışlaştıran, bilgi 
veren bir araç olmakla yetinemez artık. Kendisi olmak ister, beyaz 
kağıdın kapalı dünyasında kendi serüvenini yaşar. Ama her yazarın 
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bilmesi gereken bu temel gerçek, onun topluma sınıfsal açıdan 
bakmasına, yapıtına dış gerçekliğin devrimci yorumunu da 
yerleştirmesine engel olmamalı. Diyeceğim, bir yazar, safında yer 
aldığı dünya görüşü çarpan yüreğini, can damarını bulmaya, sınıf 
çatışmasındaki ileriye dönük gücü kavramaya çalışırken elinde 
sözcüklerden başka malzeme olmadığını bilmelidir. Kullandığı dilin 
dışında değildir, çünkü onun bir parçasıdır. Ama dilde yazarın bir 
parçasıdır. Yazar kullandığı dilin içinde suda balık gibidir. Dili 
yoğurup bir biçim verdiği, kendine özgü bir anlatma yani yapıtının 
özgün diline dönüştürdüğü kadar dil de onu yoğurup değiştirir Bu 
nedenle bir yazarın dili araç değil yapıtının kendisidir aslında.  
Türkçenin en büyük şairlerinden Nazım Hikmet bir mektubunda 
şöyle diyor: ‘’Dünyanın en iyi insanlarından olan Türk halkının ve 
dünyanın en güzel dillerinden biri ve belki de en başta gelenlerinden 
olan Türk dilinin yabancı ülkelerde tanınmasına vesile olabilmek 
ömrümün en büyük sevinci ve şerefi olur. Bir köylü toprağını ve 
öküzünü, bir marangoz tahtasını ve rendesini nasıl severse ben de 
Türk dilini öyle seviyorum.’’ Evet bir tarla sürer gibi, tohumu 
kösnüyle bekleyen yumuşak, verimli toprağı keskin saban demiriyle 
kaldırır gibi yazmak. Ya da bir rendeyi budaksız, güzel tahtanın 
üstünde kaydırır gibi yazmak. Ama her şeyden önce, Nazım’ın 
deyişiyle ’’Dünyanın en güzel dillerinden biri ve belki de en başta 
gelenlerinden olan Türkçeyi’’ severek yazmak. Böylesine büyük, 
böylesine yararlı bir sevginin içinde, bilincin, dünyayı haklıdan, 
doğrudan ve  güzelden  yana değiştirme isteğinin de bulunması 
gerektiğine  inanıyorum. Bu amaçla çalışan bilim adamlarını, 
yazarları, öğretmenleri, TDK üyelerini ve Türkçenin  gerçek  
yaratıcısı halkımızı kutlar, Uzun Sürmüş Bir Yaz adlı öykü kitabımı 
değerlendirdikleri için sayın yargıcılar kuruluna saygılarımı sunarım. 
                                                                                                                  
Ankara,1976 
 
(*) TDK Öykü ödülü konuşması 
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DİL DERNEĞİNİN TÜRÇE’YE KATKISI ÜZERİNE 

Tahir Şilkan 

Ulusal bir edebiyatın yaratılmasının biricik yolu öncelikle ulusal dili 
yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmaktan geçmektedir. Pek 
çok yazar ve dilcinin benimsediği bu düşünce ışığında yapılan dil 
çalışmaları Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının gelişmesinde 
önemli rol oynamıştır.                                                                                                                         
Uzun yıllar Türk Dil Kurumu'nda Yayın Kolu Başkanlığı yapan 
yazar Adnan Binyazar'ın deyimiyle, "Yüz üniversitenin yüzyıl emek 
verse yetiştiremeyeceği, gerçek yazınbilimci" Cevdet Kudret bir 
konuşmasında şöyle demişti: "...Bütün yazdıklarımı, Yunus Emre'nin 
çağlar aşan iki dizesine değişirdim. O sözün altında imzamın 
olmasını ne çok isterdim: 'Biz dünyadan  gider olduk/ Kalanlara 
selam olsun.'" Cevdet Kudret'e  bu sözü söyleten, Yunus Emre'nin 
yüzyıllar aşan dilidir. 
 Türk Dil Kurumu üyesi olan Cevdet Kudret yaşamı boyunca 
dilimizin özleşmesi çabalarına katkı vermiş bir yazardı; dil üzerine 
yazdığı denemeleri "Dilleri Var Bizim Dile Benzemez" başlığı 
altında yayımlamıştı. Bu dize, Karacaoğlan'ın, "Çıktım seyreyledim 
Frengistanı/ Elleri var bizim ele benzemez/ Güzelleri şarkı söyler 
çağrışır/ Dilleri var bizim dile benzemez" şiirinden alınmış bir 
dizedir. Cevdet Kudret, dilin özleşmesinden, gelişmesinden yana bir 
yazardır. Dilin halkın malı olduğunu, dilin halk tarafından değiştirilip 
dönüştürüleceğini, halkın çoğu zaman bunu bilinçle değil sağduyuyla 
yaptığını, dilcilere düşen görevin de halkın sağduyuyla yaptıklarını 
inceleyip bunun kurallarını bulmak olduğunu yazar. 
Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği, halkın dilinde yaşayan Yunus 
Emre'nin, Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun, Pir Sultan'ın dilini, 
bilimsel çalışmalarının merkezine alan bir anlayışla, Türkçe'nin 
üzerindeki yabancı dillerin egemenliğini kaldırma uğraşısını yıllarca 
sürdürmüştür. İnsan en iyi anadilinde düşünür, farklı yabancı diller 
bilip konuşabilse de, düşlerini anadilinde görür. Kaldı ki; kendi dilini 
çok iyi bilmeyen bir insanın başka bir dili öğrenmesi de oldukça güç 
bir şeydir.  
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Anadilinde düşünmeyi engelleyen en önemli şey, dilimizin üzerinde 
Arapça-Farsça ve Batı dillerinin etkisiydi. Atatürk'ün kurduğu Türk 
Dil Kurumu ve Dil Derneği, dilimizi özgürleştiren çalışmaları 
bilimsel bir anlayışla sürdürmüştür. Yıllar yılı dildeki özleştirme 
çabalarını hafife alan, alaycı yaklaşımla bu çalışmaları engellemeye 
çalışanlar oldu. Onlara göre, Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları 
zorlamaydı.  
Sabahattin Eyüboğlu'nun 1954 yılında "Dil Üstüne" başlıklı 
denemesindeki örnekler, dildeki özleştirme üzerine sürdürülen 
bilimsel çalışmaların ne denli haklı ve önemli olduğunu gözler önüne 
serer. Dildeki yenileşme çabalarına karşı çıkanlara göre, örneğin; 
"müteaddit itham ve ihtarlar muvacehesinde sukutu ihtiyar eden idare 
heyetinin sebebiyet verdiği aksülâmel..." biçimindeki bir cümle ile 
konuşmaya ve yazmaya devam edilmelidir.  
Çok uzun yıllar boyunca, halkın ve aydınların, öğretmenlerin, 
yazarların Türkçe çalışmalarını desteklemesiyle Türk Dil Kurumu ve 
Dil Derneği'nin Türkçeye sahip çıkan tutumuna karşı çıkanların 
engelleme girişimleri başarısızlığa uğramıştır. 
 Ancak, son yıllarda özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarda sık 
görülen kısaltmalar, batı dillerinden aktarma sözcüklerle konuşma ve 
yazma, dil çalışmasının kesintisiz sürmesi gereğini çok açık biçimde 
gözler önüne sermiş bulunmaktadır. Dil Derneği'nin, Türk Dil 
Kurumu'nun 50 yıl boyunca sürdürdüğü dildeki yenileşme çabalarını 
sürdürmesinin önemi artarak sürüyor. Bu çalışmalara destek olmak 
tüm aydın ve yazarların ertelenmez görevidir. 
 
 

******* 
 

Roland Barthes: “Dilden önce insan yoktu, ne tür ne de birey 
olarak.” 
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TÜRKÇE İÇİN… TÜRKÇE İLE… 
     “Keşke”ler ve “İyi”kiler 

İpek Ongun 

40 yıllık yazı yaşamımda hep gençler için yazdım. İlk gençlik 
yazınının ne kadar önemli olduğunu,1980’li yılların başında fark 
etmiştim ve bu tür bir yazını kabul ettirmem  hiç de kolay olmamıştı. 
‘Yaş Onyedi’ yazdığım ilk gençlik romanıydı.  Yayınevim, ‘bu kitap 
çocuklar için desek – değil,  büyükler için desek – yine değil,’ 
diyerek kitabı iki yıl bekletti. Sonunda, ne yapmak istediğimi anlayan 
editörüm Nilgün Himmetoğlu ve destek çıkan değerli Mina Urgan 
sayesinde ilk gençlik romanım basıldı. Onları rahmetle anmadan 
geçemeyeceğim. 
İlk gençlik yazınından neyi kastettiğimi soranlara kendimce şöyle 
tarif ediyordum. ‘İki gencin aşkını anlatan bir kitap, güzel bir aşk 
hikayesidir ama ilk gençlik yazını değildir. Bir genç grubunun bol 
şamatalı öyküsü, eğlenceli bir romandır ama yine bir ilk gençlik 
kitabı değildir. İlk gençlik yazını, gençler için yazılmış, ‘eğlendirerek 
eğiten’ bir kitaptır, diyor ve aradaki farkı vurgulamaya özen 
gösteriyordum. 
Böylece, üç kuşaktır okunan, 12 kitaptan oluşan ‘Bir Genç Kızın 
Gizli Defteri’ serisini yazdım. Ve bütün bu kitaplarda çocukluktan 
çıkmış ama henüz erişkin olamamış, karmaşık duygularla başa 
çıkmaya çalışan, hangi yöne gideceğini bilemeyen o ilk gençlik 
yıllarını yaşayan gençlere destek olmaya çalıştım. 
Bu yıllar çok önemliydi çünkü her şeyden önce kendilerini 
tanımanın, kişiliklerini oturtmanın, hayata karşı bir duruş 
belirlemenin ilk adımlarıydı. Bu süreçte onlara destek olursak, 
onların düşünerek, tartışarak ‘kendi’  yollarını bulmalarına yardımcı 
olursak, yanlış yollara saparak yıllar yıllar kaybetmelerinin önüne 
geçmiş oluruz, diye düşünüyordum. Bir başka deyişle, ‘keşke’leri 
az,‘iyi ki’leri çok olsun istiyordum. Ve gittiğim okullarda da, bunu 
aynen böylece anlatıyordum onlara. Öyle de güzel dinliyorlardı ki. 
Önce, ‘sorgulayarak düşünmenin önemini’ anlatıyordum hem 
kitaplarımda, hem konuşmalarımda. Kendilerini gerçekten 
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tanıyabilmeleri için, atacakları adımların doğru adımlar olması için 
hep ama hep sorular sormalıydılar. 
Ve sonra – ‘evrensel değerler’ den şaşmamalıydılar. Her şeyin 
modası geçiyor ama dürüstlük, aile ve arkadaşlık bağları, 
yardımseverlik gibi değerlerin modasının asla geçmeyeceğini, en 
azından aynaya baktığında kendisiyle gurur duyacağını ve bunun da 
hiç kimsenin onun elinden alamayacağı bir değer olduğunu 
anlatıyordum. İşte buna, içten güçlü olmak, deniyor diye 
bağlıyordum sözlerimi. 
Hayatlarında mutlaka sanata, spora, özetle kültüre yer ayırmalıydılar 
yoksa yaşamları ev-iş ikilisine sıkışmış renksiz günlerden oluşacaktı. 
Oysa bu hayat bir kez, bir tek kez yaşanıyordu. Bir ikincisi yoktu. Bu 
bilgiler için de ‘Yaşama Kültürü’ başlığı altında 4 kitap hazırladım 
gençler için. Ve bütün bu düşünceleri didaktik bir dille değil, 
romanların içindeki karakterlerin yaşadığı olaylar aracılığıyla 
gösteriyordum onlara. 
Böylece duygusal karmaşa yaşanan o ilk gençlik yıllarında doğru 
atılan adımlar sayesinde, bir farkındalık oluşuyor, hem kendilerini 
tanıyor, hem hayatla nasıl baş edebileceği hakkında bir fikir 
ediniyorlardı. Benim de kitaplarım aracılığıyla yapmaya çalıştığım 
bu zaten. 
Ve yıllar yıllar sonra, bugün artık otuzlu, kırklı, ellili yaşlarını süren 
okurlarımdan teşekkür mektupları alıyorum. Hala ara ara açıp 
okuduklarını yazıyorlar. 
Tüm gençlerimizin ilerideki hayatlarında  “keşke”leri az, “iyi ki”leri 
bol, olsun. 
 

******* 
İbn-i Haldun: “Dil konuşan kimsenin amaç ve maksadını 
anlatmaktan ibarettir.” 
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ATATÜRK’ÜN TÜRK DİL KURUMU’NDAN                             
DİL DERNEĞİ’NE 

Adil İzci 

Atatürk’ün Türk Dil Kurumu… Yok edilmesine kırk yıla yakın bir 
zaman olsa da acısı, üzüntüsü daha sürüyor. Nasıl sürmesin? O 
güzelim Türk Dil Kurumu, Atatürk’ün vasiyeti göz göre göre ayaklar 
altına alınarak herhangi bir devlet dairesi yapıldı. Oysa 1972 – 1978 
arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin 
önce Tiyatro, ardından da Yeni Türk Edebiyatı bölümlerinde 
öğrenciyken daha kapısının önünde bir tapınağa giriyor gibi saygıyla 
toparlandığım bir kurumdu orası. Kiminde kitaplar dergiler almaya 
giderdim, kiminde de cumartesi öğleden sonraları, tam saatini de 
söyleyeyim, 15.00’te düzenlenen toplantıları izlemeye… Hangi 
nedenle olursa olsun, heyecanlanır, kendimi -en azından gelecekte- 
bir üyesi gibi duyumsardım. 
Hele de o cumartesi toplantılarında… Sanıyorum seksen - yüz 
insanın ancak sığabileceği bir salonda düzenlenirdi o toplantılar. Ön 
sıralarda, masanın yakınlarında büyükler özlem giderir, sohbet eder, 
derken ya Ömer Asım Aksoy, ya Cahit Külebi, belki birileri daha, 
konuğu kısaca tanıtır, sözü ona bırakırdı. Kimleri görmedim 
dinlemedim o toplantılarda! Sözgelimi Ömer Asım Aksoy’u… 
Adnan Binyazar’ı… Adnan Ağabey’in konusunu bugün bile 
anımsıyorum: Deneme türü ve Montaigne… Masadan o zamanlar 
Cem Yayınevi’nden yayınlanan “Denemeler”i gösterdiğine kadar… 
Salâh Birsel’i (Salâh Babayı) ilk kez orada gördüm ve dinledim, bir 
kitabını ilk kez orada imzalattım. Abbas Sayar’ı da… O günlerde 
yeni yayınlanan bir romanını mı anlatıyordu arada yerel sözcükleri 
de kullandığı tatlı bir dille? Prof. Dr. Macit Gökberk’i, Prof. Dr. 
Doğan Aksan’ı hem ayakta hem dinleyiciler arasında anımsıyorum. 
Prof. Dr. Gündüz Akıncı’yı gözleri bir bizlerde bir tavanda 
dinlediğimizi de anımsıyorum. Bu yakınlarda yitirdiğimiz Atila Sav’ı 
da o masada anımsar gibiyim. Erkenden yitirdiğimiz Prof. Dr. Seha 
Meray, Cahit Öztelli, Emin Özdemir… bozbulanık da olsa onlar da 
canlanıyor gözlerimde. Sanki sanki Cevdet Kudret de… 
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Cahit Külebi’yi lacivert takım elbisesiyle odasının kapısı önünde de 
anımsıyorum. Değeri bugün de yeterince bilinmeyen Ali 
Püsküllüoğlu’yla odasında biraz sohbet ettiğimizi de… Gülten Akın’ı 
sadece uzaktan gördüğümü de… 
Bütün bu hepsi birbirinden değerli adları neden sıraladım? Niye 
gizlemeli? Birazcık olsun görmenin dinlemenin övüncü var elbette, 
ama asıl amacım Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nun nasıl bir dil - 
yazın - kültür - bilim yuvası olduğunu vurgulamak! Hem benim 
enikonu geriden gördüklerim dinlediklerim nedir ki? Daha kimbilir 
kimler soluk aldı verdi o kutsal Kurum’da! İki yılda bir düzenlenen 
kurultayları anmak bile yeterli. 1932’den 1983’e yayınlarına bakmak 
ise uzun süreleri gereksinir. Eski Kurum’un ya 103 ya da 108, terim 
kılavuzu vardı. Bu, sadece terimler alanındaki olağanüstü sayı! 
Ne yazık ki tam bir hoyratlıkla yok edildi o güzelim Kurum! Ama 
ana dilini sonsuzca sevenlerin inancına kimseler el süremedi. 
Süremezdi de… Nitekim 1987’den bu yana aynı ülküdeki insanların, 
Dil Devrimi’ne bütün inancıyla bağlı olanların Dil Derneği var. 
Bütün yoksunluklara direne direne bugünlere kadar geldi. 
Günümüzde de ana diline bağlı ve saygılı insanların gözlerinde asıl 
yetkili, Dil Derneği’dir! En yetkin kaynaklar, Dil Derneği 
yayınlarıdır. Yoksunluklardan öylesine söz etmedim: Sanıyorum bir 
on sekiz yirmi yıl kadar öncesiydi. Bir cumartesi Dil Derneği’ne 
uğradım. O zamanlar, Konur Sokağı’ndaki bir apartmanın zemin 
katındaydı dernek. O soluk aldırmayan Ankara ayazında kaloriferi 
yanmıyordu. Ne gam! Sözlük kurulu üyelerinden biri (sanıyorum 
Tayyibe Hanımdı), salondaki yuvarlak masada, sırtında, dizlerinde 
bir battaniye örtülü ama erinci yerinde, sözlüklerden birinin 
düzeltilerini (tashihlerini) yapıyordu! Evet, bir dinlence gününde 
soğuğa falan aldırmayarak! Söylemeye gerek var mı? Bu türden 
edimleri ancak inancı - ülküsü sağlam insanlar üstlenebilir. 
Sıhhiye Cihan Sokağı’ndaki ilk Kurum yapısını bilmem. Ama 
imgelemimde o yapı, Kavaklıdere’deki Atatürk’ün Türk Dil Kurumu 
olan yapı, Kızılay Konur Sokağı’ndaki Dil Derneği birbirini izler. 
Kiminde Değerli Büyüğümüz Oktay Akbal’ın bir kitabının adını da 
anımsarım: “Atatürk Bir Gün Gelecek”. Elbet öyle olacak: Atatürk 
bir gün gelecek, bütün devrimlerine birer birer geri döneceğiz. 
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Bugünkü Türk Dil Kurumu da yeniden Atatürkümüzün Türk Dil 
Kurumu olacak. Dil Derneği’nin simgesi olan yarısı karanlık, yarısı 
aydınlık yüz ise bütünüyle aydınlık kesilecek! 
 
 
 
 
 
 
 

******* 
 
 
Descartes dil ve düşünce arasındaki koparılmaz bağı vurgulamak 
için “Düşünüyorsam öyleyse varım” dedi. 
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CUMHURİYETÇİ EĞİTİM VE ULUS BİLİNCİ 

Barış Doster 

Türkiye; sorunları çok, kaynakları sınırlı, potansiyelini kullanmakta 
zorlanan bir ülke. Ülkemizin en önemli sorunlarının başında da 
eğitim geliyor. Çünkü eğitim sistemi, uzun yıllardır yön duygusunu 
yitirmiş, yozlaşmış durumda. Ulusal, kamusal, toplumsal, sınıfsal 
niteliğini; laik, bilimsel, aydınlanmacı, karma, ücretsiz, eşit, halkçı 
karakterini yitirdiği için, Türkiye’nin gereksinimlerini 
karşılayamıyor. Öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve toplumu tatmin 
etmiyor. 
Eğitimde; ders kitaplarının içeriklerinden sınıf mevcuduna, öğretmen 
yetiştirme politikasından teknik donanım eksikliğine, akıl ve bilimi 
dışlayan yaklaşımlardan, eğitim emekçilerinin örgütlenmesinin 
önündeki sınırlamalara dek, onlarca sorunu bir çırpıda sıralamak 
mümkün. Ayrıca eğitim; sadece nitelik açısından değil, yüksek nüfus 
artışı, planlama yoksunluğu, kaynak yetersizliği nedeniyle nicelik 
açısından da sorunlu.   
 
Cumhuriyeti kuranlar neyi amaçladı? 
Eğitim; bireyin kendini geliştirmesinin, özgürleştirmesinin temel 
aracıdır. İnsanın kendini, doğayı, hayatı, insanlığın büyük gelişimini 
öğrenmesinin birincil yoludur. Eğitim bu bilgileri, neden – sonuç 
ilişkileriyle birlikte verir. Öncelikli amacı nitelikli yurttaş yetiştirmek 
olan eğitim, bilimsel ve teknik vasıfları yanında, ideolojik bir 
kavramdır. Yurtla, yurttaşlıkla, yurtseverlikle yoğun ilişkisi vardır. 
Bu gerçeği çok iyi kavramış olan Mustafa Kemal Atatürk, eğitime 
büyük önem vermiş, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliğini 
sağlamış, laikliği, bilimselliği, halkçılığı, aydınlanmacılığı eğitimin 
temeli saymıştır. Aynı zamanda, eğitimin kamucu ve kamusal yarar 
boyutuna dikkat çekmiştir. Akılcı ve gerçekçi bir devrimci olan, akıl 
ve bilimi rehber edinen Atatürk; eğitim sistemini devrimci bir 
anlayışla değiştirirken, Cumhuriyetin yurttaşını ve çağdaş bir ulus 
yaratmayı amaçlamıştır. Atatürk, 1922’de şöyle demiştir: 
“Okul adını hep beraber hürmetle, saygıyla analım! Okul genç 
beyinlere, insanlığa saygıyı, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi, 
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bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu 
kurtarmak için izlenmesi uygun olan en doğru yolu belletir. 
Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların, aynı zamanda 
mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer çalışkan bilgin olmaları 
gerekir. Bunu temin eden okuldur. Ancak bu şekilde her türlü 
girişimin mantıklı sonuçlara erişmesi mümkün olur”.(1) 
Eğitim; nitelikli insan ve yurttaş yetiştirirken, yurttaşların dil 
konusunda da özenli, duyarlı, dikkatli olmalarına çalışır. Bireyleri 
hem belli ilkelerle, değerlerle donatır hem de insanlığın büyük 
birikimini onlara aktarır. İnsanı aklıyla, duygularıyla, davranışlarıyla 
bütünlüğüne ele alır. Olgunlaşmasına, gelişmesine katkıda bulunur. 
Cumhuriyet Devrimi de, çağdaş insanı yaratmayı, bu yolla çağdaş 
topluma ulaşmayı, eğitimin temel hedefi olarak benimsemiştir. Bu 
nedenle eğitim anlayışı, evrensel değerleri özümsemiş, milli, laik, 
bilimsel, halkçı ve aydınlanmacıdır. Bu vasıfları yüzünden de, 
Cumhuriyet karşıtı sınıflar ve kesimler, emperyalizmle işbirliği 
yaparak, Cumhuriyetçi eğitim anlayışını ve kadrolarını, yıllar içinde 
tasfiye etmişlerdir. 
 
Nasıl Bir Eğitim? 
Eğitimin niteliği üzerinde önemle ve sıklıkla duran yetkin 
düşünürümüz Server Tanilli, “Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz” (2) adlı 
eserinde eğitimin amacının insan ve yurttaş yaratmak olduğunu 
vurularken, eğitimin, mayasında evrensel renkler de içeren ulusal bir 
kavram olduğunun altını çizer. Özgür bireyler, aydınlanmacı 
yurttaşlar yetiştirmek için laikliği, eğitim birliğinin temel harcı yapan 
Cumhuriyet Devrimi’nin, evrensel kültüre açık kuşaklar yetiştirmeyi 
hedeflediğini vurgular. 
Cumhuriyet eğitiminin ulusallıktan anladığı, kendi ülkesinin 
gerçeklerini, kendi ulusunun değerlerini ve kendi devletinin 
çıkarlarını savunmaktır. Bu, İslam dünyasında o döneme dek 
görülmemiş, yaşanmamış köklü, kapsamlı bir adımdır. Amacı da, 
Atatürk’ü çok etkilemiş olan büyük şairimiz Tevfik Fikret’in 
sözleriyle “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” kuşaklar yetiştirmektir. 
Emperyalizmin içine sindiremediği ve tasfiye ettiği tam da budur. 
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Kapitalizmin, neo liberalizmin en çok çullandığı ve çürüttüğü 
alanlardan biridir eğitim. O yüzden, yurttaş hakkı, kamu hizmeti 
olmaktan çıkarılmıştır büyük ölçüde. Piyasanın hizmetine verilmiştir. 
Zenginlerin, imtiyazlı, ayrıcalıklı olanların, parayla, piyasa 
koşullarında aldığı bir hizmete dönüştürülmüştür. Oysa eğitim, 
finansmanı kamusal kaynaklara dayandırılması gereken bir kamu 
hizmetidir. Fakat küreselleşme, eğitimin kamusallığını, 
toplumsallığını, ulusallığını tasfiye, aydınlanmacı ve bilimsel yönünü 
de tahrip etmiştir. 
Eğitim ve bilim kurumları, feodalizm kalıntısı, ortaçağ artığı 
yapıların etkili olduğu, holdinglerin öne çıktığı, büyük ölçüde 
piyasalaşmış bir yapıdadır günümüzde. Bu yönüyle de ideolojiktir, 
sınıfsaldır. Çünkü zenginlerin nitelikli eğitime parayla ulaştığı, 
yoksulların ise nitelikli eğitim hakkından uzak kaldığı bir sistem söz 
konusudur. Özelleştirmeden, eğitim de payına düşeni fazlasıyla 
almıştır, aynen sağlık gibi. Artık üniversite rektörü, okul müdürü, 
moda deyimle CEO’dur. Üniversite ve okul, işletmedir. Öğretim 
üyesi ve öğretmen, pazarlama elemanıdır. Öğrenci ise müşteridir. 
Aynı durum başhekim, hastane, doktor ve hasta için de geçerlidir 
maalesef. 
 
Bilim ideolojiktir 
“Üniversite - sanayi işbirliği” gibisinden cilalı sözlerle, bilim - piyasa 
ilişkisinin çarpıklığı gizlenemez. Çünkü liberal düzende, 
kapitalizmin egemen olduğu üretim, mülkiyet, bölüşüm ilişkilerinde, 
bilim ve eğitim, piyasanın emrindedir. Eğitimin ve bilimin maliyetini 
öncelikle kimler, hangi sınıflar karşılarsa, yani özel okula parayı 
kimler verirse, eğitimin ve bilimin sonuçları, bulguları, keşifleri de 
öncelikle onların, o sınıfların hizmetine sunulur. Bu acı gerçek, 
COVİD 19 salgını sonrasında, bir kez daha tüm çıplaklığıyla 
görülmüştür. ABD’de hangi sınıfların daha çok hastalığa 
yakalandığı, hangi sınıfların tedavi hizmetlerinden öncelikle 
faydalandığı, bu ülkenin sınıfsal ilişkilerinden bağımsız olmadığı 
gibi, bu gerçek, ülkemiz dahil, tüm dünya için geçerlidir. Salgın 
hastalık sürecinde, aşı ve ilaç çalışmalarında, kamu hastaneleri, kamu 
üniversiteleri değil, dünya çapındaki dev ilaç şirketleri öne çıkmıştır. 
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Türkiye’de kimilerinin “parantez”, “reklam arası”, “travma yarattı”, 
“enkaz bıraktı”, “zulüm dönemi” diyerek yok saydığı, hakaret ettiği, 
küçümsediği Cumhuriyet’in sağlık ordusu ve henüz özelleştirilmemiş 
olan sağlık kurumları, büyük bir özveriyle ve çabayla, halka hizmet 
etmiştir. Emekçiler, yine devlet hastanelerine gitmiştir. Aldığı veya 
alamadığı sağlık hizmetini, yine kamunun elindeki sağlık 
kurumlarından beklemiştir, özel hastane zincirlerinden, holdinglere 
bağlı sağlık merkezlerinden değil. 
Günümüzde AR – GE çalışmaları, bilimden ziyade, sanayinin ve özel 
sektörün hizmetindedir. Bilim – toplum ilişkisinde bilim öncülüğünü 
yitirmiştir. Onun yerini büyük sermaye almıştır. AR – GE denince; 
sanayi, ileri teknoloji akla gelmektedir. Ama piyasaya hitap etmeyen, 
piyasada talep görmeyen alanlar hiç akla gelmemektedir. Özel 
üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde, hiç kimse çocuğunu, yıllık 80 
bin lira, 90 bin lira, 100 bin lira verip, mezuniyetten sonra iş bulma 
ihtimali çok düşük olan fakülte ve bölümlerde okutmamaktadır. 
 
Sonuç 
Eğitimin Cumhuriyetçi, laik, milli, halkçı, bilimsel, aydınlanmacı 
karakterine karşı çıkanlar,  bunu ne adına yaparlarsa yapsınlar, 
gerçekte emperyalizme hizmet ederler. Geçmişte, dünya eğitim 
tarihine, “Türk buluşu eğitim kurumları” olarak geçen Köy 
Enstitüleri’ne saldıranların, bu okulları kapattıranların ideolojisi, 
sınıfsal karakteri, izledikleri siyasetler, emperyalizmin talepleriyle 
örtüşmüştür. Bugün de eğitimin siyasetle ilişkisi aynı yoğunlukta 
sürmektedir. Türkiye’yi “küçük Amerika” yapmaya çalışanların, 
Türk diline, Türk kültürüne, Cumhuriyetin eğitim anlayışına karşı 
saldırılarını; Türkiye’nin gurur kaynağı olan kültür, sanat, bilim 
insanlarına, şairlere, yazarlara çektirdiklerini unutmamak gerekir. 
Dilde, kültürde, eğitimde milli olmadan, ekonomide, teknolojide, 
siyasette, dış politikada, ulusal savunmada bağımsız olunamaz. 
Bilimsel, endüstriyel atılım yapılamaz. O nedenle, eğitim sistemi  
güçlü, başarılı, nitelikli olmayan bir ülkenin, diğer alanlarda güçlü ve 
iddialı olması beklenemez.  
 

(1) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 2. Cilt, s: 42 – 43.  
(2) Server Tanilli, Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2009. 
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TÜRKÇEMLE TÜRKÇEMİN YOLUNDA 

 Düriye Ayyıldız 

Ortaokul öğrencisiyim 1960 ortaları, Türkçe öğretmenimiz Gürer 
Korkmaz Atatürk diyor, TDK diyor, Dil Devrimi diyor, dilimize 
güvenelim o çok varsıl diyor… Düzeltiyor bizi konuştukça yazdıkça 
kırmadan, incitmeden… Onun coşkulu, inançlı tutumu hep içimde, 
belleğimde birlikte büyüyoruz. İzmir Buca Eğitim Enstitüsü’nde 
öğretmenimiz Şair İbrahim Zeki Burdurlu’nun Türk Dili dergisine 
sürdürümcü olmamızı önermesiyle TDK’nin süreli yayını Türk Dili 
ile tanışıyorum 1975. İ. Zeki Burdurlu, İlhan Selçuk'un deyimiyle 
"ümmet dilinden ulus diline geçişin kahramanlarından" biri olan 
değerli dilbilimci Ömer Asım Aksoy’un bir yazısını okuyor derste, 
Cumhuriyet gazetesi kesiğinden. O yazıda Dil Devriminin 
sonuçlarını anlatan rakamlar öyle çarpıcı ki hiç unutmuyorum: 
“Başlangıçta yazı dilimizdeki Türkçe sözcük oranı %35-40larda iken 
1970’li yılların sonuna gelindiğinde %80-85’ lere ulaşmıştır. 
1932’lerdeki yazı dilimizden 10.000 Arapça, Farsça sözcük ve birçok 
yabancı dil kuralı atılmış bunların yerini Türkçeleri almıştır. Bilim 
dilimizi kaplayan on binlerce yabancı terimin en yaygın olanlarından 
8.000-10.000’i de Türkçeleştirilmiştir.” Evet, Türkçemiz bilim ve 
sanat diliydi, yeter ki Atatürk’ümüzün dediği gibi bilinçle işlensin, 
bağımsızlığına gölge düşmesindi. 
Türk Dili ve Yazını Öğretmenliğim işte bu inançla başladı. Ne yazık 
ki 12 Eylüller yaşandı yakınında…1983, TDK’nin 
kapatılması…Atatürk’ün “vasiyeti”nin çiğnenmesi…kalıtına el 
konulması…Fırsat kollayan devrim karşıtlarının darbecilerle elele 
vermesi…1983'te Cunta yönetimine "Türk Dil Kurumu’nu size 
devretmiyoruz, siz teslim alıyorsunuz!" diyen TDK’nin son başkanı 
Şerafettin Turan öğretmenimizin o sözü usumuzdan hiç gitmezken 
onlar teslim aldıklarını resmi devlet dairesine dönüştürdüler. 
1987’de zorlu koşullarda oluşan Dil Derneği’nin varlığı beni bir 
başka etkiler. Dil Derneği olgusu aydın onurunun; umudun, direncin 
önüne geçip haydi yürüyelim! demesidir. Bir yandan hukuk savaşımı 
verilirken bir yandan Dil Devrimine gönülverenleri bir araya getirme, 
bir arada tutma çabasıdır. Tüm olumsuzlukların içinden geçip tüm 
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güçlüklere karşı durup varlığını kabul ettirme, ayakta kalabilme, Dil 
Devrimini kesintiye uğratmama savaşımıdır. Yalnızca Türkçe, dil 
tutkusu değildir bu; ülkenin değişen koşullarına bir karşı koyuş, bir 
biz buradayız! deme vurgusudur. Ankara’dan tüm ülkeye yayılan 
ses...Olanaksızlıklar içinde onca özveri, onca çaba... Derneğin 
kendine güzel bir yuva edinebilmesinden süreli süresiz yayınlarına, 
toplumun çeşitli katmanlarına ulaşmayı sağlayacak etkinliklerinden 
Ankara dışında temsilcilikler oluşturmasına dek uzanan süreç…İşte 
adlarını bildiğimiz bilmediğimiz onlarca Türkçe dostu, yurtsever  
aydınımız, Dil Derneği’ni bugünlere getirdi... Gönül borcumuz var 
onlara, saygımız sonsuz… 
İzmir penceresinden Dil Derneği’ne baktığımızda 1987’deki 34 
kurucu üyenin üçünün İzmir’den olduğunu görüyoruz: Berin Taşan, 
İskender Özturanlı, Özdemir Nutku. Daha sonraları İzmirli üyelerin 
kentteki çeşitli kültürel etkinliklerde yer alarak Dil Derneği’nin 
varlığını duyurmasına tanık oluyoruz. 2001’den bu yana İzmir’de 26 
Eylül Dil Bayramı     “İzmir Türkçe Günleri” adıyla anılan 
etkinliklerle kutlanmakta. “İzmir Türkçe Günleri” değerli Yazar 
Hidayet Karakuş’un önerisi ve ad koymasıyla gerçekleşen bir 
etkinlik. Başlangıçta düzenleyenler içinde belediyeler, üniversiteler 
olmak üzere 20’yi aşkın kurum-kuruluş vardı. Dil Derneği üyeleri de 
katkıda bulunanlar arasındaydı. Düzenlemeyi 2004’te yalnızca 
Konak Belediyesi üstlendi. 2005’te Konak Belediyesi, çok değerli 
Başkan Muzaffer Tunçağ’ın destekleriyle Dil Derneği’yle ortak bir 
çalışma yürüterek “Türkçe Günleri” etkinliklerine ilişkin bir 
YÖNERGE hazırladı.  2005’ten 2011’e gelene değin de “Türkçe 
Günleri”, ortak imzalı bu yönerge  doğrultusunda Konak Belediyesi 
ve Dil Derneği’nin ortak çalışmalarıyla düzenlendi. Başarılı, verimli 
etkinliklere birlikte imza atıldı. Yine yönerge doğrultusunda 2010’a 
dek İzmir Türkçeye Emek Ödülleri verildi. Bu ödül 2019 yılında da 
yine Konak Belediyesince yinelendi. İzmir ve İzmir dışından pek çok 
sanat-kültür insanı çalışmalara katkıda bulundu. Sonraki yıllarda 
Karabağlar, Güzelbahçe, Karşıyaka Belediyelerinin de katkılarıyla 
etkinlikler gerçekleştirildi ve 2019’da Türkçe Günleri 16 yaşına 
girdi. 
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Benim Dil Derneği’yle asıl tanışmam İzmir Türkçe Günleri’yle oldu. 
Bir öğretmen olarak dilimize, yazınımıza emek verenleri tanımak, 
dinlemek, tartışmalara kulak vermek ne büyük varsıllıktı benim için. 
İzmir dışından gelen Doğan Aksan, Emin Özdemir, Aydın Köksal, 
Şerafettin Turan, Sevgi Özel, Sedat Sever, Konur Ertop, Yusuf 
Çotuksöken, Afşar Timuçin, Ayla Çınaroğlu, Adnan Binyazar, 
Tahsin Yücel, Feyza Hepçilingirler, Eray Canberk, Dinçer Sümer, 
Sevda Şener, Ayşegül Yüksel, Jülide Gülizar, Firuzan ve daha 
niceleri karşınızda. Bir inanç, bir çoşku ortamı. Atatürk’ün 
TDK’sinin başlattığı Dil Devrimini Dil Derneği sürdürmeye 
çalışıyordu. Bizler de dilimizin yaşadığı sorunların ayırdında olmak, 
olanları anlamaya çalışmak, çözüm önerilerini okulla, 
öğrencilerimizle, çevremizle birleştirmek, öğrencilerde dil bilincini 
geliştirmeye çalışmakla yükümlüydük. Bu etkinlikler bir tür okul 
oldu.              
Yıl  2003. Dil Derneği’nin İzmirli üyelerinin  aylık toplantılarına 
katılmaya başlamam  Eğitimci, Yazar Yunus Bekir Yurdakul’un 
çağrısıyla gerçekleşti. Bu toplantılarda kimler olmazdı ki…Berin 
Taşan, Haşim Kanar, Dinçer Sezgin, Özdemir Nutku, Hidayet 
Karakuş, Eftal Sevinçli, Mehmet Yalçın, Mevlüt Kaplan, M.Sadık 
Kırımlı, Mukadder Özakman, Erdoğan Aytekin, Halim Yazıcı, 
Zeliha Akçagüner, Mehmet Atilla, Mavisel Yener, Gürol Tonbul, 
Oğuz Tümbaş, Hüseyin Yurttaş, Bahri Karaduman, Nevin Konuk, 
Gülseren Engin, Zehra Ünüvar, Filiz Gülmez, Tahsin Şimşek, 
Abdullah Bolulu, Gürsel Gezen, Mehmet Genç, Selçuk Oğuz, Saime 
Bircan Sak, Osman Akbaşak…dilseverler, okullardan 
öğretmenler...İzmir Temsilcisi Y. Bekir Yurdakul’un  çabalarıyla  
daha Temsilcilik verilmeden başlayan düzenli toplantılar (her ayın 
ikinci cumartesisi), yine bu toplantıların sonunda elde edilen 
notlardan oluşan dergi Dilizmir Belleten (98 sayı çıktı), elektronik 
ortamda oluşan iletişim ağı, giderek her ay  ayrı bir konu, ayrı bir 
konukla renklenen toplantılardan elde edilen  kazanımlar...Bütün 
bunlar Ankara’da verilen  savaşımın  haklılığını doğrular nitelikteydi. 
İkinci bir okul da burasıydı.  Ama asıl önemlisi  okullarla kurulan 
bağdı. Bu bağın kurulmasında Türkçe Günleri etkinliklerinin büyük 
etkisi vardı bana göre. Yıl içinde okullardan gelen istekler 
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doğrultusunda düzenlenen dil etkinlikleri  bir bakıma Türkçe 
Günleri’nin uzantısıydı. Türkçe  yolculuğu İzmir merkezinin dışına  
çıkarak  Aliağa’dan Söke’ye dek uzanan  bir yolda ilerliyordu.   Bu 
çalışmalarda İzmirli yazarlarımızın, şairlerimizin en çok da iletişim 
ağını kuran 2015’e dek İzmir Temsilcisi Y.B.Yurdakul arkadaşımızın 
2016’dan sonra da Gürsel Gezen arkadaşımızın   büyük  emeği ve 
özverisi olduğunu hiç unutmamak gerekir.  
Dil Derneği’ne İzmir penceresinden bakmayı sürdürüyorsanız 
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı da görüş alanınıza girecektir. İşte Dil 
Derneği’nin sergi yeri. Ankara’dan gelen başkanımız Sevgi Özel’in 
eksilmeyen ilgisi, verdiği güven…Yönetmenimiz Cemal Bey’in  
saygılı, bir o kadar da içten davranışları...Sergi yerindeki 
nöbetlerimiz...Gelen  giden  dostlar, yazarlar, şairler, biriktirilen 
anılar...Kitaplar, dergiler...Sergi yerine uğrayan, soran gençler 
:“TDK ile Dil Derneği  aynı mı? Hangi ‘Yazım Kılavuzu’ geçerli?”  
Dernek yayınlarının satışı üzerine her gün değişen duygularımız. 
Fuar içinde Dil Derneği’nin   etkinlikleri; paneller, açık oturumlar, 
çocuklara yönelik  izlenceler  ve 22 Nisan’da Derneğimizin kuruluş  
yıldönümü  kutlamalarımız... Üçüncü okul da burası.  Aynı zamanda 
örgütlü olmanın, benim örgütüm  diyebilmenin, gönüllü birlikteliğin  
güzelliğini duyumsatan yer. Bu gönüllü birlikteliğin can dostları 
İzmir Temsilciliği Yürütme Kurulunda yıllar içinde yer alan 
arkadaşlarımız…Mavisel Yener, Abdullah Bolulu, Gürsel Gezen, 
Mehmet Atillâ, Saime Bircan Sak, Süheyla Soyteki, Ferzan 
Sarpkaya, Selçuk Oğuz, Ali Natık Güven ve daha niceleri… 
        
Bütün bunlar iyi hoş da bugün geldiğimiz yer neresi?  Bu yerde neler 
var?  Bu yerde neler mi var, bakın söyleyeyim: Ülkemizde neler 
varsa dilimizde de onlar var. Giderek daralan bir çember; sivil 
toplumların, belediyelerin   etkinliklerinin okullarla dolayısıyla 
çocuklar ve gençlerle buluşamaması, bunu resmi birimlerin 
engellemesi gerçeği var. Atatürk’ün kalıtının karşıdevrimcilerce 
kullanılması, ülkenin bağımsızlığına düşen koyu gölgelerin doğal 
olarak dilimizin bağımsızlığına da düşmesi var. Dil bilincimizin yok 
edilmeye çalışılması, yabancı sözcük akını, ölçünlü dil ve yazım 
kurallarımızın bozulması var. Her kesimi derinden etkileyen görsel 
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ve yazılı basının kullandığı karma bir dil, gözümüzün içine sokulan 
yabancı adlandırmalar var. Özellikle son yıllarda, İngilizce 
sözcüklerden yakınırken, Dil Devrimiyle dilimizden temizlemeye 
çalıştığımız Arapça, Farsça sözcüklerin hortlatılması, dilde 
özensizlikte bu etkinliklere destek veren belediyelerin bile 
başkalarından pek de geride kalmayışları var. (Doğaldır ki bunlar 
küresel salgın öncesinin durumlarıdır. Önümüzü göremediğimiz 
günlerin getirdikleri, getirecekleri, yapabileceklerimiz apayrı bir yazı 
konusu.) 
Olsun, bundan sonra da her koşulda yılmadan usanmadan dil 
yurdumuzun bağımsızlığı için çaba göstereceğiz. Ayrıca özenli 
dilleriyle bize hep umut veren yazarlarımız, şairlerimiz; yazınsal, 
bilimsel yapıtlarımız en büyük güvencemiz, dayanağımızdır. 
Bu düşünce ve duygularla Dil Derneği Başkanımız Sevgi Özel’in 
kişiliğinde Dil Devriminin sürdürülmesinde, Dil Derneği’nin ayakta 
kalabilmesinde olağanüstü çabalar gösteren herkese sonsuz 
saygılarımı sunuyorum. Derneğimizi ödüllendiren Çukurova Sanat 
Girişimi’ne böyle bir kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere 
sonsuz teşekkürler. Dilimiz varsa varız, Türkçesi varken başkasını 
kullanmayız… 
 
DİL DERNEĞİ İZMİR TEMSİLCİLİĞİ 

İZMİR TÜRKÇE GÜNLERİ -16 YILIN DÖKÜMÜ 
2001-2004 arasında yalnızca Konak-Türkçe Taşı’nda ve salonlardaki etkinliklerle 
kutlandı. 

(AKM, DEÜ, DESEM, Nikâh Salonu, Devlet Tiyatrosu, Kültür Merkezleri...) 

2005’ten başlayarak “konuşma -yazma işlikleri”yle, okullardaki söyleşilerle, okur-
yazar buluşmalarıyla, öğrencilere   dağıtılan kitaplarla, açılan sergilerle giderek 
gelişti, genişledi.   

2005’te 5 GÜN (1 OKUL,1 KÜTÜPHANE) süren çalışmalar kültür merkezlerinde 
ve okullarda yapıldı.    

2006’da 7 GÜN (6 OKUL) süren çalışmalar kültür merkezlerinde ve okullarda 
yapıldı.   

2007’de İzmir’le birlikte 6 KENTTE  7 GÜN (5 OKUL) süren çalışmalar kültür 
merkezlerinde ve okullarda yapıldı.   
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2008’de 8 GÜN (7 OKUL) süren çalışmalar kültür merkezlerinde ve okullarda 
yapıldı.  

2009’da 4 GÜN (9 OKUL) süren çalışmalar kültür merkezlerinde ve okullarda 
yapıldı. 

2010’da 1 GÜN Abacıoğlu Hanı’nda öğrencilerle söyleşi.  

2011’de 2 GÜN (2 OKUL) süren çalışmalar Karabağlar Kültür Merkezinde ve 
okullarda yapıldı. 

2012’de Türkçe Taşı’nda 5 okulun katılımıyla Dil Bayramı yapıldı. 

2013’te 2 GÜN, (2 OKUL) 1 salon, 1 kitaplıkta söyleşi, işlik çalışmaları... 

2014’te 4 GÜN (7 OKUL)  söyleşi, 7 işlik çalışması, 3 salon söyleşisi 

2015   ………………………………………………………… 

2016’da   1 GÜN (1 OKUL), 1 söyleşi 

2017’de 2 GÜN, 6 söyleşi (salon), 1 işlik çalışması 

2018’de 4 GÜN, 4 söyleşi Konak, Karşıyaka, Güzelbahçe, Karabağlar Belediyeleri 
K.M.  

2019’da 2 GÜN, 2 söyleşi, bir ödül töreni, Konak Belediyesi Kültür Merkezi, 
Kuşadası (Kegev-Kuakmer)  

 

NOT: Dil Bayramı kutlamalarına özel okul öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı. 

           Yıl içinde istekte bulunan özel okullarla “Türkçe Günleri” başlığı altında     
birlikte çalışıldı. 

10 YIL TÜRKÇEYE EMEK ÖDÜLLERİ verildi, 6 YIL verilemedi. 

SON 7 YIL Türkçe Günleri Düzenleme Kurulunca SONUÇ BİLDİRGESİ 
yazılamadı. 

 2011’den sonra kimi yıllar ANA İZLEK, SAVSÖZ belirlenemedi.                                         

DİL BAYRAMI VE TÜRKÇE GÜNLERİ’NE DESTEK VERENLER 

*2001-2005  Dil Bayramı,Türkçe Günleri/Birçok kurum kuruluş 

*2005  Dil Bayramı,Türkçe Günleri/Konak Belediyesi 

 

*2006 Dil Bayramı,Türkçe Günleri/Konak Belediyesi 

*2007 Dil Bayramı,Türkçe Günleri/Konak Belediyesi 
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* 2008Dil Bayramı,Türkçe Günleri/Konak Belediyesi 

*2009 Dil Bayramı,Türkçe Günleri/Konak Belediyesi 

*2010 Dil Bayramı,Türkçe Günleri/Konak Belediyesi 

*2011  Dil Bayramı, 10. Türkçe Günleri / Karabağlar Belediyesi 

*2012  Dil Bayramı, 11. Türkçe Günleri / Karabağlar Belediyesi   

*2013  Dil Bayram , 12. Türkçe Günleri / Karabağlar, Güzelbahçe Belediyesi  

*2014 Dil Bayramı, 13. Türkçe Günleri / Konak Belediyesi 

*2015  YAPILAMADI 

*2016 Dil Bayramı, …………………………   / Konak Belediyesi 

*2017  Dil Bayramı, 14. Türkçe Günleri / Konak-Karşıyaka Belediyesi 

*2018  Dil Bayramı, 15. Türkçe Günleri / Konak, Karşıyaka, Güzelbahçe, 
KarabağlarBelediyeleri          

*2019 Dil Bayramı 16. Türkçe Günleri / Konak Belediyesi ile Dil Derneği İzmir 
Temsilciliği 

 
 
 
 

******** 

 
 
Friedrich Nietzsche, “Dilin hapishanesinde düşünmeyi reddedecek 
olursak, düşünmeyi bırakmamız gerekir.” 
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TÜRKÇEYE GÖNÜLVEREN BİR YAZAR 

Asuman Söylemez 

Dilde sadeleşme taraftarı, Dil Devrimi’ni çağdaş bir ulus yolundaki 
en değerli adım olarak gören, bu yüzden çocuklar için yazdığı 
eserlerde Türkçesi varken alışılmış, toplumun büyük çoğunluğu 
tarafından kabul edilmiş olsa da yabancı sözcüğü kullanmayan, buna 
gerekçe olarak da  “(…) Türkçe'nin bilim, sanat dili olmasının 
başlangıcı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ulus 
yaratmak için attığı en önemli adımlardan biri Dil Devrimi'dir. Yüz 
yıllarca horlanmış bir halkın dilini bilim, sanat dili yapmak için 
bilimsel çalışmalara gereksinim olduğunu görmüş, bu konuda tarihte 
kimsenin yapmadığını yaparak Türkçe'nin görkemli yapısının 
anlaşılmasını sağlamıştır; …. “Türkçesi varken yabancı bir sözcüğü 
kullanmamak benim ilkelerimdendir.” diyen eğitimci, şair, yazar, 
üstat Hidayet Karakuş’la Türkçemiz üzerine konuştuk. 
 
ASUMAN SÖYLEMEZ (AS)-Çukurova Ödülü 2021 kitabımız 
için yazdığınız yazıda “Yazarlar, ozanlar dili yalnızca yazdıkları 
yapıtlarla değil, yazarken yarattıkları sözcüklerle anlatım 
olanaklarını geliştirerek büyütürler” diyorsunuz. Bu konuyu 
biraz açar mısınız?  
HİDAYET KARAKUŞ (HK)-  Sevgili Asuman Hanım, öncelikle bir 
üstat değilim. Türkçeyi seven bir yazarım. Dilci de değilim. Bana 
uygun gördüğünüz bu sanlar için sağ olun, var olun ama gerçek bu. 
Yazarlar öncelikle uluslarının verili dilini, ölçünlü dilini kullanarak 
üretirler. Hazırı kullanmak güzeldir ama gelişen olaylar, insanlar, 
değişen koşullar da yeni sözcüklere gereksinim yaratır. Bunları 
dilbilimciler, bilimciler, yazarlar, ozanlar bulurlar. Duruma göre 
gelişen anlamları duyumsamak, onları adlandırmak yazana düşer. Bu 
nedenle yazarlar kullandıkları dile yeni sözcükler, kavramlar 
kazandırırken anlatım olanaklarını, yeni anlatım biçimlerini de dilin 
ölçünlü varlığına zarar vermeden yazarlar. Kimi yazarlar ben 
dilediğim biçimde, dilediğim sözcükleri kullanırım diyerek Türkçeyi 
umursamayan, dil bilincinden yoksun nicesi var. Kullandığı dili bu 
benim özgürlüğümdür, diye bozuyorlar. Buna hiçbir biçimde hakları 
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olamaz. Dil bir ulusun en temel varlığıdır. Kimse bu temeli bozamaz, 
bozmamalıdır. Anlatım olanaklarını geliştirmek, yeni kavramlar, 
sözcükler yaratmak başka, dili bozmak başkadır. Türkçenin yapısı 
çok sağlamdır. Onun kurallarıyla oynadığınız, öğrendiğiniz bir 
yabancı dilin kurallarıyla Türkçe yazmaya, konuşmaya başladığınız 
zaman bozarsınız dili. Bugün yaşadığımız sorunlardan biri de budur. 
Çevirmenlerin kimi Türkçeyi İngilizce söz dizimine göre yazıyor. 
Çeviri yaptıklarını sanıyorlar. Bu nedenle çevirmenlerin de, 
yazarların da, bilimcilerin de dilimizin kurallarına titizlikle bağlı 
kalarak Türkçeyi geliştirmeleri beklenir. 
 
AS- Şiir, roman, radyo oyunları gibi farklı edebi türlerde 
yazıyorsunuz. Yazım kuralları açısından yazarken öncelikle 
nelere dikkat edersiniz? 
HK- Doğru tümceler, doğru bir söz dizimi, Türkçesi varken yabancı 
sözcük kullanmamaya özen göstererek, noktalamaya son derece 
titizlenerek yazmaya çalışırım. Okurlar ellerine gelen basılı bir 
kitapta karşılarına çıkan yazım biçimlerini, noktalamaları doğru 
kabul ederler ki olması gereken budur. Yazarlar, onları 
yanıltamazlar. Onlara yanlış bir yazım, noktalama hakları yoktur. 
 
AS-Dil Derneği ile yolunuz ne zaman kesişti? 
HK- Ben Haziran 1983’te Türk Dil Kurumu’na üye olmuştum. 
Kurumun kapatılacağını bilerek üyelik başvurusu yaptım. Beş 
generalin Türkçeye, Türk Dil Kurumu’na düşmanlıkları biliniyordu. 
Özellikle başvurdum. Türk Dili Dergisi’ni de öğrenciliğimden 
beri1965’ten bu yana izliyordum. Selçuk Eğitim Enstitüsü 
öğrencisiyken kuruma sözcük tarıyordum yeni çıkan kitaplardan. 
Öğretmen Okulunda her gün sınıflarda yabancı sözcüklerin Türkçe 
karşılıkları kara tahtaya yazılırdı. Türkçe öğretmenlerimiz de 
yazılarımızda yabancı sözcük kullandığımızda altını çizer Y.S. 
yazarlardı. Onların beni çok etkilediğini bugün daha iyi anlıyorum. 
Doğru bir etkilemeydi bu. Eğitim bu demekti. Sonra Türkçe 
öğretmeni oldum, aynı titizliği çalıştığım okullarda da sürdürdüm. 
Bu nedenle soruşturmalar da geçirdim ama doğrunun savunması 
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kolaydır. Yanlışı savunanların karşısında birikimli olursanız 
soruşturanları siz sorgularsınız. Bu bakımdan ben yılmadım. 
Türk Dil Kurumu’nun kapatılmasından sonra bizim üyeliklerimize 
son verdiler. Pek çok dilci, dilbilimci kurumdan atıldı. Onlar da 
1987’de kurumun Atatürkçü, Dil Devrimi’ne inanmış üyeleri 
Cumhuriyetin yetiştirdiği pek çok aydın Dil Derneği’ni kurdu. Ben 
de şu anda yılını anımsamıyorum ama elbette üye oldum. Kısaca 
Türk Dil Kurumu’na sözcük taradığım günlerden sonra zaten o çevre 
uzaktan da olsa benim çevremdi. Kurucular için derneğin 
bilgisunardaki sayfasına bakmanız yeterlidir. 
 
AS-Dil Derneği için yaptığınız çalışmalardan söz edebilir 
misiniz? 
HK- Dil Derneği için sürdürümcü olmak, etkinliklerine katılmak, 
derneğin dergisi Çağdaş Türk Dili’ne yazmak, verdiği ödüllerde 
zaman zaman seçici kurullarında yer almak gibi etkinliklerim oluyor. 
Uzun yıllardır bu derneği canı pahasına ayakta tutan Sevgi Özel’in 
yalnız bırakılmaması gerekiyor. O nedenle bu söyleşiyi okuyan 
arkadaşlardan da derneğe üye olmalarını, Çağdaş Türk Dili 
Dergisi’ne yazmalarını, sürdürümcü olmalarını önemle rica 
ediyorum. Türkçe bizim ulusal varlığımızın temelidir. Bunu bilerek 
derneği yaşatmak görevimiz olmalı. Hele dilimizi, eğitimimizi 
Araplaştırmayı erek edinen iktidara karşı Dil Derneği’nin işlevi 
büyüktür. Biliyorsunuz Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, dille ilgili 
bilimsel pek çok yapıt yayımlayarak çabasını sürdürüyor dernek. 
 
AS-Dilimizin sözcük sayısı bakımından varsıl bir dil oluğunu 
düşünüyor musunuz? Bilim dili,sanat dili, kültür dili olarak sizce 
sözcük sayımız nasıl değerlendirilmeli? 
HK-  Türkçeyi iyi bilmeyenler, dilimizin söz varlığını kendi kısır 
sözcük dağarcıkları kadar sanıyorlar. Öncelikle basit bazı sayılar 
vereyim: 
Türkçemizin 150 bine yakın atasözü,  100 binden fazla deyimi, 100 
binden fazla terimi, 100 binden fazla sözcüğü vardır. Bu ortalama 
450 bin 500 bin dolayında söz varlığı eder. Bunu bilmeyenler 
dilimizi yoksul görüyor, bilgiçlik taslıyorlar. Okumayan toplumun 
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dili zamanla küçülür, daralır, gün gelir başka bir dilin etkisiyle yok 
olur gider. Hazar Türkleri 11. Yüzyılda tarihten silindiler. Çünkü 
ülkelerine çağırdıkları Hıristiyan, Musevi, İslam din bilginleriyle 
toplum seçtiği dinin dilini kullanmaya başladı. 8.-11. yüzyıllar 
arasında yaşayan Hazar İmparatorluğu dilini yitirdiği için tarihten 
silindi. Bu konuyu On Üçüncü Kabile güzel anlatır. 
 
AS-  Ülkemizin çeşitli bölgelerinde konuşulan ağızlar konusunda 
ne düşünüyorsunuz? Bölge ağızlarına bakarak Türkçe’nin 
varsıllığından söz edilebilir mi? Eserlerinizde bundan 
yararlanıyor musunuz? 
HK- Halkımızın dili çok varsıldır. Çoğu, Cumhuriyetin başlattığı 
büyük kültür atılımıyla Derleme, Tarama sözlükleriyle ortaya 
çıkarıldı. Büyük Atatürk’ün büyük dehasıyla kurduğu Türk Dil 
Kurumu’yla Türkçe bilim dili, sanat dili, yazın dili olmuştur. Ben de 
yerel sözcüklerden dilimizin yapısına uygun, anlamıyla imlediği 
nesneyi, duyguyu, düşünceyi özünde barındıran, Türkçenin yapısına 
uygun sözcükleri kullanırım. Yazarken bir görevim de budur. Yeni 
sözcükler kadar halkımızın kullandığı, yazı diline geçmemiş 
sözcükleri severek kullanıyorum. Bölge ağızlarındaki sözcükler 
elbette dilimizin varsıllığını gösterir. Aydınlarımız halkın diline 
kulak vermeli bu anlamda. 
 
AS-Bir dilin varsıllığında etkin olan unsurlar nelerdir? 
HK- Bir dilin varsıllığında etkin olan öğeler sözcük sayısı, kavram 
sayısı, deyim, atasözü sayıları kadar kurallarının sağlamlığı, 
türetmeye uygun olması, yeni duygulara, düşüncelere, durumlara 
sözcük bulmadaki yeteneğidir. Türkçe bu bakımdan dizgesel olarak 
son derece sağlam bir dildir. Alman dilbilimci Maks Müller’in şu 
sözü sanırım aradığımız yanıtı en açık biçimde veriyor: 
“Akademisyenler inceler ama bir dil yapamazlar. Ancak Türk dilinin 
mantığını inceleyip kavradıkça kendime soruyorum: Acaba dünyanın 
bütün matematikçileri toplanıp denese bundan daha mükemmel bir 
dil tasarlayabilir miydi? Eminim yapamazlardı ama yine de Türk dili 
bana sanki bir akademisyen dilbilimciler topluluğu tarafından 
tasarlanmış gibi geliyor.” 



145 
 

Bu dilin böylesine büyük bir güç olduğunu bir Osmanlı subayı olan 
Yüzbaşı Mustafa Kemal daha öğrenciyken keşfetmişti. 
 
AS-Türk Dil Kurumu’nun kurulduğu ve dilimizin yabancı 
dillerden arıtma çalışmalarının başladığı ilk 50 yılda Türkçemiz 
hak ettiği yere geldi mi? 
HK- Dilin kendini yenilemesini bekleseydik bugünkü Türkçemiz 
olmayacaktı. Ancak dilin kendini bulması için Türk Dil Kurumu’nun 
yaptığı çalışmalar dilimize çok büyük katkılar yapmıştır. Bu 
devrimdir. 
Kurumun yaptığı çalışmalar; 1- Yeni sözcükler türetmek, önermek 2- 
Eski kitaplarda bulunan Türkçe sözcükleri taramak, önermek, 3- 
Halkın dilindeki Türkçe sözcükleri, atasözleri, deyimleri derlemek, 
önermek… 4- Türk soylu topluluklardaki sözcükleri araştırmak… 
Atatürk’ün 1920’lerde Yakutistan’dan Yakutça Sözlük ile bilgiliğini 
getirttiğini yeni öğrendim. Bir ulus yaratma derdindeki insanın engin 
öngörüsüyle, bilgiyle yola çıktığını görmüyor muyuz burada? 
Önermek diyorum, bir dili yasa zoruyla kullandıramazsınız ama 
önererek özgür bir seçimle yeniyi benimsetebilirsiniz. Büyük Atatürk 
de bunu yapmış, bunu önermiştir. Hoş kimileri buna karşı akıllarınca 
tuhaf sözcükler bularak baltalamaya çalıştılar ama tutmadı. Kaldı ki 
bilim her şeyi denemeyi önerir. O tuhaf sözcüklerden de tutanlar 
olabilirdi. Edison’un ampulü buluncaya dek üç bin deney yaptığını 
biliyoruz.  Bilimsel yöntem bunu gerektirir.  
 
AS-Sizce dil kirliliği ne demek? 
HK- Dil kirliliği bir dilin yabancı sözcüklerle, yabancı dil 
kurallarıyla konuşulup yazılması demek. Biz bugün sahne alıyoruz, 
evlerde çay alıyoruz, gidene hoşça kal diyoruz, 
oyuna, başarıya, güce, gösteriye… toptan performans diyoruz… 
Gösterişe şov, salgına pandemi…  En kötüsü dilimizin kurallarıyla 
oynanmasıdır. Kirliği pekiştiren bir tutumdur bu. Dizilerden bire bir 
yapılan çeviriler hem kurallar bakımından, hem sözcüklerimizin 
yerine yabancılarının yerleşmesi bakımından büyük zarar vermiştir. 
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AS-Tüm dünyada bilim ve teknoloji dili olarak İngilizce evrensel 
bir dil durumuna  geldi. Teknoloji ile birlikte çoğunluğu İngilizce 
olan birçok sözcük dilimize girdi. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?  
HK- Bir önceki soruda verdiğim örnekler bu soruyu da yanıtlıyor. 
İngilizce’nin evrensel bir dil olduğunu değil egemen bir dil olduğunu 
gösteriyor bu. Ekonomik, kültürel bağımlılığın getirdiği bir sonuç bu. 
Bugün 83 milyona bilimsel gerçekleri anlatmak için önce İngilizce 
öğretip sonra bilimsel gerçekleri mi anlatacağız? Olacak iş mi bu? 
Her ulus bilimi de kendi diliyle yaptığında bilimsel bir bakış 
kazanabilir. Başka türlüsü olanaksız. Yaşam, bilime göre biçim 
alacak, ona göre düzenlenecekse eğitimi de buna göre kurmak 
gerekiyor. Atatürk’ümüzün “Yaşamda gerçek yol gösterici bilimdir, 
fendir” yönelgesi bugün daha bir değer kazanmıştır. 
 
AS-Sosyal medya dilinin Türkçe üzerine olumlu/olumsuz 
etkilerinin olduğu bir gerçek. Özellikle gençler sosyal medyada 
uzun tümceler yerine kısa yazmayı yeğliyor, sözcüklerde de ünlü 
harfleri çıkartıyor, “emoji” denilen sembolleri kullanıyorlar. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 
HK- Tümüyle eğitim dizgesindeki tükenmişlikten kaynaklanan bir 
durum bu. Dil bilinci verilmezse bir topluma, olacağı budur. Zaten 
günde ortalama elli altmış sözcükle konuşan insan şimdi de 
simgelerle durumunu, duygularını anlatma yolunu seçiyor. Teknoloji 
dayatıyor olabilir ama Türkçeye saygısı olan bir insan sözcüklerini 
tam yazar, duygularını tümcelere döker. Zamanı yoksa zamanı 
olunca yazar. Yakında dilsiz bir toplum olacağız… Korkum budur. 
Bunun sorumlusu eğitim dizgesidir. 
 
AS-Yakın gelecekte yapay zekâ egemenliğiyle bütün dillerin yok 
olacağı, insanların ortak bir dille iletişim kuracağı öne 
sürülüyor. Günümüzde cep telefonları aracılığıyla konuşmaların 
anlık çevirisi yapılabildiğine, bilgisayarlarla uzun metinlerin 
çevirisi kolayca gerçekleştirilebildiğine göre… zamanla 
Esperanto gibi ortak yapay bir dilin gelişiminden söz edilebilir 
mi? 
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HK- Esperantodan benim çocukluğumda da söz edilirdi. Bunun 
olanaksız olduğunu düşünüyorum. Kimi dillerin kaybolduğu bir 
gerçek ama uluslar varlıklarını koruyabilmek için dillerine sarılmak 
zorundadırlar. Sömürgeciler, özellikle bunu kendi dillerini dayatarak, 
kültür sömürgeciliğiyle, ülkelerdeki işbirlikçileriyle yapmaya 
çalışıyorlar. Bir yabancı dil öğrenmek için kişinin ana dilinden 
vazgeçmesi çok aptalca değil midir? Yabancı dil öğrenmek başka, 
yabancı dili, kendi diline üstün görerek kendi dilinden vazgeçmek 
başkadır. Bugün öğrendiği yarım yamalak İngilizceyle, Almancayla, 
Rusçayla… Türkçeyi küçümseyen pek çok dil züppesi var ne yazık 
ki. 
 
AS- Sayın Karakuş, Türkçeye katkı ve emeklerinizin sürmesi 
dileği ile Çukurova Sanat Girişimi (ÇSG)  adına size çok 
teşekkür ediyoruz.  
 
HİDAYET KARAKUŞ (Yaşam Öyküsü) 
6 Eylül 1946 günü Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dünyaya geldi. 
Huriye Hanım ile rençber Hasan Tahsin Karakuş’un oğludur. İlkokul 
Yalvaç’ta tamamladı. 1964’te Gönen İlköğretmen Okulunu 
bitirdikten sonra 1966’da Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat 
Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar Adana, Manisa ve İzmir’de 
Türkçe öğretmeni olarak çalıştı. TRT İzmir Bölge Radyosu için 
“Ege’yi Yazanlar” adlı programı hazırlayıp sundu ve pek çok radyo 
oyunu kaleme aldı. 
Hidayet Karakuş’un şiir ve düzyazıları Çağrı, Şölen, Ilgaz, Forum, 
Varlık, Yelken, Dönemeç, Yarın, Somut, Yazko Edebiyat, Gösteri ve 
Düşlem dergileri ile Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı. Eserlerini 
“toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışı ile yazdığını belirten Hidayet 
Karakuş, şiir ve romanlarının yanı sıra kaleme aldığı çocuk kitapları 
ve radyo  oyunlarıyla da başarılı bir çizgi tutturdu. Yapıtlarından 
bazıları yabancı dillere çevrildi. 
 
Ödülleri 
PEN Yazarlar Derneği ve Edebiyatçılar Derneği üyesi olan Hidayet 
Karakuş, “Yağmurlar Nereye Yağar” adlı romanıyla 1981 Mehmet 
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Ali Yalçın Ödülü üçüncülüğünün, “Hangi Leylasın Sen” adlı şiir 
kitabıyla 1982 Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülünün, “Uykusu Derin 
Şehir” kitabıyla 1991 Ferit Oğuz Bayır Roman Ödülünün, “Sesini 
Bana Bırak” ile 1993 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülünün  sahibi 
oldu..1997’de TÖMER tarafından en başarılı on çocuk kitabı 
yazarından biri seçilerek Altın Kalem ödülünü, yine 1997’de 
Almanya’nın Sesi Radyosunun Türkçe Edebiyat Yarışmasında 
"Şeyh-i Sanan’ın Aşkı " oyunuyla Radyo Oyunu dalında birincilik 
Ödülünü aldı. " Bilgisayara Giren Tırtıl " adlı çocuk romanı, 
Uitgeverij De Inktvis Yayınevi’nce Hollanda’da "Mor Gezegen " 
adıyla yayımlandı.2003 İzmir 2. Türkçe Günleri’nde Türkçeye Emek 
Ödüllerinde Özel Ödülünün ve 2004’te Karşıyaka Belediyesince her 
yıl verilen Homeros Emek Ödülünün sahibi oldu. 1993 yılında Sivas 
Katliamından eşi ile birlikte sağ kurtulan Hidayet Karakuş,  "Şeytan 
Minareleri"nde Sivas Katliamının görülmeyen yüzünü anlattı. Bu 
romanıyla da 2010 Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, 2010 Dil 
Derneği Ömer Asım Aksoy Roman Ödülü’nü kazandı. 2016’da 
yayımlanan son romanı "Anne Beni Beklemede" Kurtuluş 
Savaşı’mızı bir Yunan askerinin gözünden anlattı. 
 
Eserleri 
Şiir: Günaydın Gül Yaprağı (1979), Kemeraltı Şiirleri (1982), Hangi 
Leylasın Sen (1986), Sesini Bana Bırak (1994), Ateş Mektupları 
(1995), Konuş Benimle (1998), Sıcak Sancı (2002). 
Roman: Yağmurlar Nereye Yağar (1981), Uykusu Derin Şehir 
(1991), Yalnız Seninle (gençlik romanı, 2003), Şeytan Minareleri 
(2009) , Anne Beni Bekleme (2016) 
Radyo  oyunu: Sevgi Nereye Gitti (1987), Yalnızlıkta Çoğalanlar 
(1987), Boşluktaki Adam (1987), Karabataklar (1988), Bencil 
(1988), Şeyh-i Sana’nın Aşkı (1998), Rüzgarla Savrulanlar, Yabancı, 
Altın Köstek, Gizli Acıların Gölgesi, Tutkulu Düşler, Yağmurlar 
Nereye Yağar (arkası yarın), Uykusu Derin Şehir (arkası yarın), 
Yürekler Yaprak Açınca (arkası yarın). 
Çocuk  romanları: Sıska Balıkçı (roman, 1980), Bilgisayara Giren 
Tırtıl (1994), Al Yanaklı Mavi Balon (roman, 1988), Can Dede’nin 
Çocukları, Can Dede’nin Oyuncakları, Bilgisayar Amca, Dedem 
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Çocuk Oldu, Sevgi Kuşları, Akıllı Tavşanlar (2000), Kuyudaki 
Asker, Serçenin Şiir Defteri, Kardan Adam Kaçtı, Yengeçten Korkan 
Köpek, Yaralı Tavşanın Doktoru, Bilgisayarlı Şapka, Bir Kedinin 
Anıları, Annemin Mektupları, Bahçeden Kovulan Çiçek, İşte O 
Çocuk. 
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ADANALI TÜRKMENLER VE DİL 

S. Haluk Uygur 

Yöneticiler yeni kurulan cumhuriyetin sömürgeciliğe karşı 
durabilmesi için ulusal aidiyetin oluşturulması gerektiğinin 
bilincindeydiler. 
Cumhuriyet öncesi ülke, ümmet- kul anlayışına göre yönetildiği için 
ulusal aidiyet gelişmemiş, bu aidiyeti oluşturacak şeyler (başta dil, 
yazı, tarih olmak üzere) ihmal edilmiş, hatta “Jöntürkler”e yapıldığı 
gibi cezalandırılmıştı. 
Emperyal sömürüden kurtulabilmenin yolu olarak, emperyal baskıya 
karşı ulusun kendi varlığıyla ortaya çıkarak, kendi kendine 
yetmesinin sağlaması olduğu görülüyordu. Tarımda, sanayide, 
ekonomide ulusal gücün yaratılabilmesinin de ulusal aidiyetin 
yaratılması ile olduğu açıktı. Ulusal bilinç kültürel ve sanatsal 
özvarlığın ortaya çıkarılması ile oluşacaktı. 
Bu yüzden, ulusu temsil eden kitlenin kullandığı dilin ortaya çıkarılıp 
ülkenin resmi dili haline getirilmesi; bu dilin bir iletişim aracı olarak 
kullanılabilmesi için, kolay öğrenilebilecek bir alfabeye 
kavuşturulması sömürüden bağımsız bir ülke kurmanın ilk adım 
olmalıydı. Ayrıca ulusal tarih bilincinin geliştirilmesi de ulusal 
aidiyetin önemli bir zorunluluğuydu. 
İşte bunlar için arka arkaya devrimler yapıldı. Önce yeni harfler 
kabul edildi. Ardından Türk Dili Tetkik Cemiyeti ve Türk Tarih 
Cemiyeti kuruldu. 
Bu kuruluşları felsefik olarak sağlam temellere oturtabilmek için ise 
çeşitli bilimsel toplantılar yapılarak, dünya çapındaki bilim 
insanlarıyla ülkemizin düşünen insanları bir araya getirildi. Evrensel 
bilgi ile yerel varlık bir araya getirilerek ortak bir akıl oluşturulmaya 
çalışıldı. 
Bu çalışmaların en önemlisi 1. Dil Kurultayı’dır. 26 Eylül 1932 
tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda toplanan kurultaya öğretmen, 
yazar, şair, sanatçı, hukukçu, bilim insanı ve diğer mesleklerden 
1000 civarında üye, 500 civarında da izleyici katıldı. 
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Bir kısmı yurtdışından gelen bilim insanları da olan üyelerin arasında 
en dikkati çekenler ise Atatürk’ün bizzat Adana’dan Toros Türkmen 
aşiretlerinden davet ettiği üç köylüdür. Ayrıca Kütahya’dan 
Karakeçili Aşireti’nden de iki kadın, bir erkek davet edilmiştir. 
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Adana’nın Şambayatı ve Farsak Aşiretlerinden Hasan Efendi, Ahmet 
Çavuş ve Yiğit Ağa, beraberlerinde o yıllarda milli eğitim müfettişi 
olan (sonradan müze müdürü) Ali Rıza Yalkın olmak üzere kurultaya 
katıldılar. Bu üç kişinin Türkçe’nin ana kaynaklarının kendilerinin 
konuştuğu dil olduğunun farkında olarak kurultaya katıldıklarını, o 
günlerde Cumhuriyet, Milliyet ve Vakit gazetelerine verdikleri 
demeçlerden anlıyoruz. 
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Hasan Efendi gazetelere; 
“Büyük Gazimiz bizi çağırdılar, sizinle konuşacağım dediler. Sırası 
gelince anlatacağız. Memlekette konuştuğumuz lafları, söylediğimiz 
şarkıları anlatmak için İstanbul’a geldik. Efendim gazete 
basılıyor.Milletin hepsi okumuş ve bugünkü yazı sözlerini öğrenmiş 
değil ki, ne dediğini anlasın.Öyle bir dil kullanmalıyız ki, yazılanı, 
söyleneni şehirlisi de anlamalı, köylüsü de” diye demeç verirken, Yiğit 
Ağa; 
“Büyük Gazimiz bizi çağırdılar, sizinle konuşacağım dediler. Sıramız 
gelince anlatacağız.” şeklinde bilgi veriyordu. 
Ahmet Çavuş ise daha iddialı konuşuyor; 



154 
 

“Bu memlekette öz Türkçe kullanılacak., bunu istemeyenlere 
tahammülümüz yok. İçimizden çıkıp gitsinler!” demeyi bile göze 
alıyordu. 
 

 

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere dilin sadeleştirilmesi, 
ulusallaşmanın (emperyal güçlerden bağımsızlaşmanın) en önemli 
adımlarından biri olarak görülüyor; bizzat Atatürk’ün yönettiği bu 
hareket, kendine referans olarak halkın konuştuğu öz Türkçeyi 
alıyordu.  
İleride Türk Dil Kurumu’nun alt yapısını oluşturacak olan bu bakış 
açısı, altı okla ifade edilen değerlerden; devrimcilik, ulusalcılık ve 
halkçılık kavramları ile rahat bir şekilde örtüşüyordu.  
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Kısacası, bu değerlerin felsefesi ile oluşan Türk Dil Kurumu var 
olduğu sürede devrimci, halkçı ve ulusalcı bir çizgiyi temsil etti. 
Tüzel kişiliğinin ortadan kalktığı 17 Ağustos 1983 tarihine kadar da 
bu ülküsü devam ettirildi. 
Günümüzde ise söz konusu bu çizgiyi Dil Derneği devam ettirmeye 
çalışmaktadır. Bu yüzden Çukurova Ödülü’nün, yaşadığımız 
bölgenin dilini referans alarak oluşturulmuş çizgiyi sürdüren bir 
kuruluşa verilmiş olması isabetli bir karardır. 
Dil Derneği’ni ödülü dolayısıyla kutluyorum.  
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GEOMETRİ BİLMEYEN GİREMEZ 

A. Can Göcük 

Sanırım orta ikinci sınıf öğrencisiyiz, (matematik hocamız Halil 
Kurtay, ki ders aralarında öğretici fıkralarla dikkatimizi toparlayan, 
hemen iki üç derste bir ders sonunda, başucumuzda bir kitabımızın 
olmasını alışkanlık haline getirmemizi, her gece yatmadan bir şeyler 
okumamızı öğütleyen tatlı sert bir kişilik.) Bir gün derse, tuhaf bir 
cümleyle başladı. 
Çocuklar bu söylediğimden ne anladınız? diye sordu ardından. 
Hepimiz garip garip baktık,  hiçbir şey anlamamıştık, Türkçe değildi 
ki söyledikleri. 
“Bir üçgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına 
eşittir, demek istedim”dedi, gülerek. Sonra; Atatürk’ den ve dil 
devriminden bahsetti.   
Bu olay 45-50 yıl sonra bile canlı beleğimde. Türkçesini bildiğim 
için, o cümleyi şimdi tekrar buldum.“Bir müsellesin mesaha-i 
sathiyesi, kaidesiyle irtifaının hasıl-ı darpının nısfına müsavidir.” 
demiş. 
Mustafa Kemal’in daha çok genç bir subayken yakın çevresine Latin 
harfli bir alfabeye geçilmesi görüşünü söylediği bilinir. Erzurum 
kongresinin kapanış gününde (7 Ağustos 1919) ,Mazhar Müfit Bey’e 
kurtuluş sonrası “Latin Harflerinin kabul edileceğini” de 
yazdıracaktır. 
Kişinin benliği oluşturan etkenlerin başında anadil gelir. Duygu, 
düşünce dünyamızı kuşatan dilimizdir. Kişi tek bir dil ile, anadili ile 
açık ve seçik düşünebilir. Bu durum sözcüklerin görüntü ve çağrışım 
yüküyle ilgili bir durumdur. Toplumun düşünce örüntüsünü 
değiştirmede de önemli bir görevi vardır dilin. Düşünce ve bilgilerin 
taşıyıcısı dildir.  
Toplumların ilerlemesi çağdaş uygarlıklara yetişebilmesi için 
toplumun bilgileri hızla alıp tüm alanlarda uygulaması gerekir. Halk 
aydınlanması, toplumun ilerlemesi için halk dili ile öğretim, eğitim 
dilini bütünleştirmek gerekir. 
Dil devrimi, dilimizin özleşmesi, arılaşması, uygun sözcükler 
türetilerek zenginleşmesini sağladı. Dilbilimine göre kullanılan, 
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kullanılmayan sözcükler vardır. Bir sözcük dilde dolaşıma girmişse 
yaşar. Sözcüğün geleceğini belirleyen dildir. 
Osmanlıca ile Atatürk devrimlerinin göz önünde bulundurduğu” 
çağdaş dünyaya ayak uydurmak” hedefi gerçekleştirilmezdi. Bu 
dünya aklın ağır bastığı bir dünyaydı, akılcı bir kültürle yürümek 
gerekiyordu. Aklın sağladığı aydınlanma, anlamanın tüm toplum 
kesimlerine ulaşmasıyla sağlanabilirdi. 
Üç dilin karması olan, öğrenilmesi güç Osmanlıca halka uzanamazdı. 
Ulusal duygu ve bilinçle Türkçe insanlarımızı aydınlatmanın en 
önemli aracıydı. Ve “Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan 
kurtarma savaşı” daha cumhuriyet kurulmadan başlamıştı. 
Atatürk tam anlamıyla bir “dil işçisi” gibi çalışmış. Askeri terimler 
üzerinde çalışmalar yapmış. Er, subay, teğmen, yarbay, albay, tugay 
gibi terimleri türetmişti. Yeni bilim terimleri üzerinde çalışmanın her 
bilim adamının görevi olduğu düşüncesindeydi. Bu görüşünü şöyle 
ifade ediyordu. 
“Öyle istiyorum ki, Türk dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya 
koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun 
anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.” 
Elbette bütün komisyonlara başkanlık etmesi, her terimle ilgilenmesi 
mümkün değil. Böyle bir zamanı yok. Ama neden bilinmez, riyaziye 
komisyonunun terimlerini kendi denetimine alıyor. Belki de hayat 
matematiktir diye düşündüğünden. Komisyonla yaptığı toplantılarda 
riyaziye terimine karşılık bulunamadığını görünce riyaziyat teriminin 
ne anlama geldiğini, kökenini soruyor. Riyaziyatın, riyazattan 
geldiğini, anlamının da ‘sofuların sıkı perhizi’ olduğu bilgisini 
veriyorlar kendisine. Bu defa da Batı’daki karşılıklarını soruyor 
Atatürk. Fransızcada “mathematiques’, İngilizcede ‘mathematics’, 
Almancada ‘mathematik’ olduğunu söylüyor komisyon üyeleri. 
“Peki” diyor, “Batı’da bu terimlerin anlamı ne?”. Cevap veriyorlar: 
“Sayılabilen, ölçülebilen şeylerin sayılması, ölçülmesi yollarını 
araştıran ilim”. Bu cevabı duyunca kararını komisyona şu sözlerle 
bildiriyor: “Burada sofuların perhizlerinin işi yoktur. Bu terimin 
Türkçesi matematiktir!” Böylelikle riyaziye terimi matematik olarak 
Türkçeleştiriliyor. Çalışmalar sırasında “hendese” kelimesi de 
“geometri” olarak Türkçeye çevriliyor. 
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3. türk dil kurultayı(24-31 Ağustos 1936) dan sonra Atatürk 
“geometri” kitabı üzerine çalışmış ve 1937 de 44 sayfalık kitap 
ortaya çıkmıştır. 
Agop Dilaçar Anlatıyor: 
Geometri kitabını Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce 
Üçüncü Türk Dil Kurultayı (24-31 Ağustos 1936)’ından hemen sonra 
1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı’nda kendi eliyle 
yazmıştır. 
1936 Sonbaharında bir gün Atatürk beni, Özel Kalem Müdürü 
Süreyya Anderiman’ın yanına katarak Beyoğlu’ndaki Haşet 
Kitabevi’ne gönderip uygun gördüğümüz Fransızca Geometri 
kitaplarından bir tane aldırttı. Bunlar Atatürk’le birlikte gözden 
geçirildikten sonra, yazılacak Geometri kitabının genel tasarısı 
çizildi. Bir süre sonra ben ayrıldım ve kış aylarında Atatürk bu eser 
üzerinde çalıştı. Geometri kitabı bu emeğin 
ürünüdür.                           
Atatürk’ün, 10 Ocak-9 Mart 1937 tarihleri arasında yazdığı bu eseri, 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1937 yılında Devlet Basımevi’nde 
bastırılmıştır.“Geometri” adını taşıyan bu kitapta bu adın hemen 
altına şu kayıt düşülmüştür: “Geometri öğretenlerle bu konuda kitap 
yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığı’nca neşredilmiştir”. 
nısf-ı kutur – yarıçap, mustatîl – dikdörtgen, mesâha-i sathiyye – 
alan, maksumunaleyh – bölen, haric-i kısmet – bölüm, mazrubata 
tefrik,zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan – iç ters açılar,re’sen 
mütekabil zâviyeler – ters açılar, zâviyetân-ı mütevâfıkatân – yöndeş 
açılar , kaim zaviyeli müselles – dikey üçgen, kabiliyet-i taksim – 
bölünebilme, mazrubata tefrik - çarpanlara ayırma, Teğet- Hatt-ı 
Mübas, Çarpı- Zarb, Parabol- Kat’ı Mükafti, Piramit- Ehram, 
Prizma- Menşur, Dikey- Amudi, Çıkarma- Tarh, Çember- Muhit-i 
Daire ve daha nicesi Atatürk’ün bize armağanlarından. 
Satı Erişen, Aralık 1980/sayı 348 Türk Dili dergisinde “Öteki dersler 
ve Türkçe ”başlıklı makalesinde, ”Matematik ve Türkçe” 
çalışmalarında  “anlatım”ın eksen konularından biri ,”düşündüğünü 
anlatma” dır. Bunun için de, düşünebilme ve düşündüğünü 
anlatabilme gerekir. Düşünmeye ve düşünmeye alıştırmak ise 
matematiğin başlıca amacıdır. Kısacası, matematik düşünmesini 
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öğretir. Matematik bir düşüme eğitimidir. Hele geometri bir bakıma, 
daha çok, bir tasarı, insan usunun mantıksal bir oyunudur.” Diyor ve 
“…Matematik düşünce üretme; Türkçe ise düşünceyi dillendirme, 
dile getirme, dışa vurma yetisi kazandırır. Biri olmadan, öteki 
içeriksiz; öteki olmadan, beriki dilsizdir, iletişimsizdir.” diyor. Ve 
biraz daha ilerde Pascal’ın  Düşünceler kitabındaki “Geometri, usa 
yatırma –ikna etme- sanatıdır” sözüne gönderme yaparak sürdürüyor 
yazısını. 
Antik çağda bazı filozoflar, eğitim verdikleri yerlerin kapılarına 
“geometri bilmeyenler giremez “ yazısını kazıyorlardı. 
Atatürk’ü minnetle şükranla anarken, topluma sesleniyoruz. 
        “Sana benim gibi düşün demiyorum, sadece düşün” 
 
 
 
 
 
 
 

******** 
 
 
 
Aristotales’e göre, “insan konuşan hayvandır”. Bir başka deyişle 
insan, “zoon logon ekhon”, yani “insan konuşabilen varlık”tır. 
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ATATÜRK VE YAZI DEVRİMİ 

Yaşar Öztürk 

Dede Korkut’tan Yunus Emre’ye Halk ozanları Türk Dilini yaşatmak 
için savaşım verip durdu. Tanzimat ile birlikte bu konuda artık 
aydınlar da söz söylemeye başladı. Şemsettin Sami, Necip Asım, 
Yanyalı Ali Rıza Efendi, Münif Efendi, Ahmet Mithat, Eğin'li Sait 
paşa, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Celal Nuri İleri... 
1907 yılında Selanik'te "Vardar" kıraathanesinde Mustafa Kemal 
Bulgar Türkolog’u İvan Manolov'la konuşurken "Bir gün gelecek 
ben hayal sandığınız bütün bu devrimleri başaracağım. Bağlı 
bulunduğum ulus buna inanacaktır. Düşündüklerim hiçbir demagoji 
ürünü değildir. Bu ulus gerçeği görünce arkasından durmaksızın 
yürür. Dava uğrunda ölmesini bilir. Saltanat yıkılmalıdır. Din ve 
devlet işleri biri birinden ayrılmalı, doğu uygarlığından benliğimizi 
sıyırarak batı uygarlığına aktarmalıyız. Kadın erkek arasındaki 
ayrımlar silinerek yeni bir toplumsal düzen kurmalıyız. Batı 
uygarlığına girmemize engel olan yazıyı atarak Latin kökünden gelen 
bir alfabe seçmeli, kılık kıyafetimize kadar her şeyimizde Batılılara 
uymalıyız. Emin olunuz ki, bunların hepsi bir gün olacaktır" sözleri 
ile düşüncelerini dile getirdi. 
Aradan 7 yıl geçti. 1914 yılında Mustafa Kemal Sofya'da 
görevlendirildi. Mustafa Kemal İstanbul'da bulunan Madam 
Corinne'ye gönderdiği bir mektubun sonunda Latin harfleri ile 
Fransızca alfabesinden yararlanarak bir not yazdı. Birinci Dünya 
Savaşı sonunda ise Agop Dilaçar ile karşılaştı. Bu sırada ilk kez bir 
dilbilimcinin Latin Harfleriyle Türkçe’yi ele Alışını gördü. Mustafa 
Kemal’in dil üzerindeki düşünceleri daha da netleşti. 
Kurtuluş Savaşının en şiddetli günlerin yaşandığı Büyük Saldırı 
öncesi Mustafa Kemal gece yanındakilerle sohbet ediyordu. 1922 
yılında geçen o geceyi Halide Edip şöyle anlatıyor: “Mustafa Kemal 
o gece saat üçe kadar Türkiye’nin gelecek günlerindeki 
batılılaşmasından söz etti: 
-Adnan, sen tıbbiye ile ordunun en önce batılılaşmasından dolayı 
ilerlediğini söylerdin. Biz şimdi bütün ülkeyi Batılılaştıracağız, dedi. 



161 
 

O gün Latin harflerinin kabul olanağından da söz etti, bunu yapmak 
için sıkı önlemler gerektiğini de ekledi: 
Yazı ve dil devrimi konusundaki düşüncelerini Mustafa Kemal, 
Halide Edip ve Adnan Adıvar ile paylaştı. Ancak uygulamaya 
geçmenin zamanının daha erken olduğunu düşündü. Aynı yıl Eylül 
ayında İzmir'e doğru yol alırken yanında bulunan İstanbul'daki 
gazetelerin temsilcileri ile görüştü. Söz döndü dolaştı dil ve yazı 
sorununa vardı. Hüseyin Cahit Yalçın "Niçin Latin Yazısını 
almıyoruz?" diye sordu. Mustafa Kemal: "Daha zamanı gelmedi" 
diye yanıtladı. 
Mustafa Kemal'in büyük ilkesi ve başarısındaki sır şuydu, "Doğru 
zaman ve doğru yerde eyleme geçmek" Bunu yıllar sonra bunu şöyle 
açıkladı “Eğer ben size bu konuyu ancak son yıllarda düşündüm 
dersem sakın inanmayın. Ben ta çocukluğumdan beri bu davayı 
düşünmüş bir adamım. O toplantıda vermiş olduğum kesin olmayan 
yanıtımı anlamak isteyenlere şu açıklamayı yapmak isterim: Ben 
basit bir adamım, yani ben düşündüklerimi önce ulusumun isteğinde, 
gereksinim ve buyrumunda görmeyi koşul sayan ve bunu gördükten 
sonra ancak uygulaması ile kendimi yükümlü bilen bir adamım. Her 
insanın bağlı olduğu toplum için düşündüğü bin bir düşüncesi 
olabilir. Fakat sağını solunu dinlemeden söylenmiş sözler benim 
anlayışıma göre uzun uzun ve derin denemelerle incelenmedikçe 
uygulama alanına çıkamazlar. Her toplumda işte, kişisel düşünüşün 
genel gereksinim ve buyruma uygun olduğunu duyumsamamış 
olanlar, ne olursa olsun başarısızlığa mahkumdurlar.” 
Daha Cumhuriyet ilan edilmeden dil tartışmaları gündemdeydi. 21 
Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresinde İzmirli Nazmi ve arkadaşları 
bir önerge sundu. Kongreye başkanlık eden Kazım Karabekir: "Latin 
harfleri İslam birliğini bozar" gerekçesi ile öneriyi geri çevirdi. 
Hüseyin Cahit ve Kılıçzade Hakkı gazetelerinden Kazım Karabekir'e 
yanıt verdi. Dil konusu TBMM’ye de taşındı. Önce Bolu, daha sonra 
Zonguldak Milletvekilliği yapan Tunalı Hilmi Bey Meclise bir 
önerge verdi: "Türkçe Kanun Önergesi". Tunalı Hilmi Türk dilinin 
yabancı sözcüklerden arındırılmasını, her alanda Türkçe'nin 
kullanılmasını isteyen bu önergeye meclis sıcak bakmadı. Yasa 
görüşmeleri sırasında Besim Atalay söz alarak: "Biz şimdiye kadar 
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her şeyi hükümet eliyle, aracılığı ile yapmaya yürütmeye alışmış bir 
ulusuz. Bunu yadsımak olanaksızdır. Bu toprağa askerlik ruhu, 
eğitim ruhu hükümet eliyle girmiştir... Tunalı Hilmi Bey 
arkadaşımızın çok saf, çok samimi, ruhundan kopan Türkçe’mizi 
korumak ve Türkçe’mizi yüceltmek konusunda her zaman şu 
kürsüden yükselttiği çığlık çok kez aramızda layık olduğu olura sahip 
olamamıştır. Arkadaşlar! dünya yüzünde bizim kadar hiç bir ulusun 
dili karışık değildir. Arkadaşlar eğer bir ulus isek bizim de bir dilimiz 
olacaktır. Eğer bir ulus isek bizim de halk ile doğrudan doğruya 
anlaşacak bir dilimiz, halka duygularımızı aktaracak bir aracımız 
olacaktır. Hangi gazeteyi elinize alırsanız alınız. Rica ederim onu 
hangi halk, hangi köylü, hangi esnaf anlar? Rica ederim bu dil midir, 
bu düşünce midir, bu yazı mıdır? Nedir? Yalvarıyorum size, bunu 
yapacak meclisimiz değilse bunu yapacak bir heyet seçelim, bir an 
önce iş başına getirelim bu ulusa dil gerekli, edebiyat gerekli, estetik 
gerekli, tiyatro gerekli, ahlak gerekli, gerekli, gerekli...bunun hepsi 
de dil ile yapılacak. Efendiler, şimdiye kadar yaptığımız edebiyattan 
halka ne duyurabildik? Halkın estetik zevkinden neyi yükseltebildik? 
hangisini yüceltebildik?" 
Besim Atalay'ın desteğine karşın Tunalı Hilmi'nin önerisi reddedildi. 
Üstelik ona kimi milletvekilleri oturdukları yerden sözlü sataşmalar 
yöneltti. Tunalı Hilmi: "Arapça kelime kullanma. Teklifiniz 
reddedilmiştir. TBMM Akademi midir? Efendi burası ilmi bir yer 
değildir, kanun teklifini böyle burada uzun uzadıya anlatma. Gerek 
yoktur esas anlaşıldı, Bunlar mecliste halledilecek bir şey değil..." 
diye üzerine gelen Milletvekillerine: "Benim o ana diliyle başladığım 
Türk kalemim büsbütün başka oldu. Melez oldu, uydurma oldu, 
saçmacı oldu, ama zaman geldi ulusu uyandırmak gerekti. Ulusu 
uyandırmak için gereken aşk ve sevda ruhumu tutuşturdu ve beni ana 
dilime götürdü. Her şey aslına döner sonunda, döndüm, döndüm 
arkadaşlar... Ben bu düşüncemi TBMM'ye kabul ettirmeyi 
başarırsam, kürsüden inerken düşsem ölsem gözlerim arkada kalmaz. 
Ana dili olmayınca bir şey olmaz" diye sözlerini sürürken araya giren 
bir milletvekili: "Öyleyse teklifi kabul etmeyelim. Çünkü Tunalı 
Hilmi Beyin ölmesini istemeyiz" diyerek sözünü kesti. Görüşme 
sonunda yapılan oylama ile öneri geri çevrildi? Tunalı Hilmi'nin 
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ağzından iki sözcük çıktı: "Tohumlar yaşar" Tunalı Hilmi Bey 1928 
yılında ektiği tohumların, bir başka deyişle Emile Zola'nın ünlü 
yapıtına konu olan "Tohum yeşerince"nin gerçekleştiğini göremedi. 
Cumhuriyetin kazanımları ilerledikçe yazı ve dil devrimi de 
gerçekleşeceği günü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Miladi takvimin 
1925 yılında yürürlüğe girişi ardından bir geçmeden bir kurul 
kurularak ilaçlara verilecek Türkçe adlar saptandı.(Ne yazık ki bu 
duyarlılık bugün yok. İlaç kutularının üstünde halkın anlamayacağı 
şeyler yazılı) 1927 yılında sokak adları Türkçeleştirildi. 3 Şubat 1928 
günü İstanbul’da Türkçe hutbe okunmaya başladı.24 Mayıs’ta Latin 
Rakamları yasası çıktı. Bu arada Mustafa Kemal yurt gezilerinde dil 
ve yazı sorununu halkın içinde irdelemeye girişti. İsmet İnönü bu 
konuyu bilim adamları ile görüşürken, Milli Eğitim Bakanı Mustafa 
Necati, “Dilimizde Latin harflerinin biçim ve uygulama olanağını 
düşünmek” üzere aralarında Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, Ruşen Eşref Ünaydın, Ragıp Hulusi Özdem, Ahmet 
Cevat Emre, Fazıl Ahmet Aykaç, İbrahim Grandi, Mehmet Emin 
Erişgil, İbrahim Osman Karantay, Avni Başman, İbrahim Necmi 
Dilmen, Ahmet Rasim, Celal Sahir Erozan, İsmail Hikmet Ertaylan 
ve İhsan Sungu’nun bulunduğu bir Dil Kurulu oluşturdu. 
28 Haziran 1928 günü Mustafa Kemal Büyükada’ya gitti. Yat 
Kulübünde 2 gün önce toplanan Dil kurulunun çalışması ele alındı. 
İki hafta sonra 10 Temmuz’da Yurt gezisine çıkarak kamuoyu 
yoklaması yapan Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, Mustafa 
Kemal’e izlenimlerini aktardı. Mustafa Kemal Afganistan’a Kabil 
Elçiliğine atanan Hikmet Bayur’la görüştü ve ona Yazı Devrimini 
müjdeleyen Latin Harfleri ile yazılmış bir fotoğrafını armağan etti. 
Geriye sayım başlamıştı. 27 Temmuz günü Falih Rıfkı Atay yazı 
devrimi konusunda Mustafa Kemal’e Dil Kurulunun çalışmalarını 
aktardı. Hazırlanan 41 sayfalık raporu sundu. Atay, Çankaya adlı 
yapıtında bu görüşmeyi şöyle aktarıyor: 
-Yeni yazıyı uygulamak için ne düşündünüz? 
-Bir on beş yıllık uzun bir de beş yıllık kısa süreli iki öneri var, 
dedim. Öneri sahiplerine göre ilk dönemleri iki yazı bir arada 
öğretilecektir. Gazeteler yarım sütundan başlayarak yavaş yavaş yeni 
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yazılı bölümü artıracaktır. Daireler ve yüksek okullar için de aşamalı 
yöntemler düşünülmüştür. 
Yüzüme baktı: 
-Bu ya üç ayda olur ya hiç olmaz. dedi. 
Oldukça radikal bir devrimci iken ben bile yüzüne bakakalmıştım: 
-Çocuğum, dedi, gazetelerde yarım sütun eski yazı kaldığı zaman 
bile herkes bu eski yazılı parçayı okuyacaktır. Arada bir savaş bir iç 
buhran, bir terslik oldu mu, bizim yazı da Enver’in yazısına döner. 
Hemen bırakılır.” 
Görüşmenin sabahı Mustafa Kemal taslak halindeki alfabeyi görmek 
istedi. Dil Kurulu İstanbul’a taşındı. Dil Kurulu adına Falih Rıfkı 
Atay, Mehmet Emin Erişgil, Ahmet Cevat Emre 1 Ağustos günü 
Mustafa Kemal’in yanına gitti. Ahmet Cevat Emre o günü şöyle 
aktarıyor: “Gözlerim, Kurulu karşılamak için ayağı kalkan büyük 
adama çevrilmiş, gösterilen yere oturdum. Aramızda üstü kitaplar, 
kağıtlar, yazı araçları ile yüklü geniş bir çalışma masası vardı. Bizi 
dinliyor, sorular soruyor, uzman raporlarının en özel noktalara 
değinen yerlerini kendi bulup bize okuyor, düşüncelerimizi topluyor, 
bulduğumuz formülleri sözcük sözcük inceliyor, daha açık, halkın 
diline daha yakın çözüm yolları istiyor bizzat arıyor ve buluyordu. 
Halkın kulağına daha cana yakın gelecek sözcükleri kolaylıkla bulup 
kullanıyordu. Fakat yine kurulun çalışmalarına teşekkür ediyor ve 
değersiz broşürümden (Zorunlu Olduğumuz Dil Devrimi) “Pek çok 
yararlandığını” söylemek büyüklüğünde bulunuyordu. Belli idi ki, 
yıllardan beri bu konu ile ilgili olarak yazılan her şeyi son 
zamanlarda aldığı raporları –okul dilbilgisi kitaplarına kadar” dile 
ilişkin bütün yazıları okumuştu.” 
Mustafa Kemal, Yeni Türk Harfleriyle ilk mektubunu İsmet İnönü’ye 
yazdı: 
“Gazi M. Kemal’den Dolmabahçe 4-5.8.1928 
İsmet Paşaya           Yeni Harflerle 1.M. 
“Sevgili, değerli kardeşim, 
Mektubunuzu büyük zevkle okudum. Çok duygulandım ve 
yararlandım. 

... 
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Yeni alfabemizin kesin biçimini belirlemek konusunda, burada 
bulunan kurul üyeleri ile uyum sağladık. Benim değiştirdiğim 
noktaları hoş karşıladılar. Sevgi ve özlemlerimin size pek azını 
ulaştırabilecek bu mektubum, eminim ki yeni Türk harflerinin, dil ve 
ağzımızı tamamen aktarmaya yeterli geldiği hakkındaki düşüncenizi 
doğrulayacaktır. Sevgi, özlem, başarı dileğiyle  
Gazi Mustafa Kemal 
 
Yine de duraksama olanlar vardı. Yunus Nadi: “Latin harflerini 
kabul edelim ama bir geçici dönem olarak gazetelerin belli 
sütunlarını bu harflerle, diğer sütunlarını da eski harflerle yazalım. 
Okullarda ise eğitime yeni başlayan öğrencilere yeni harfler 
öğretilsin, diğerleri eskiye devam etsin“ diyordu. Mustafa Kemal: 
“Hayır bu olamaz, bu ya birden bire olur ya da hiç olmaz. Gazetede 
sizin yazacağınız bir sütunu alışkanlık nedeniyle hiç kimse okumaz, 
yine eskisi devam eder. Sonra okullarda ayrı ayrı sınıflarda eğitim 
büsbütün karışıklığa neden olur” diyerek kesin kararlılığını ortaya 
koydu. 
Kurul çalışmalarına ara verildiğinde bir Boğaz turu yapıldı. Söğütlü 
yatında bir soru soruldu: 
-Türkiye’de halkın neden yüzde sekseni okuma yazma bilmez? 
Mustafa Kemal: 
-Arap harflerinden, diye kısa bir yanıt verdi. Şükrü Naili Paşa bir 
anısını dile getirdi: 
-Birlikleri denetlerken bir Türk askerine sordum “Okuma yazma 
öğrendin mi?” 
Asker: 
-Belledim ama bir türlü ekleyemiyorum“ yanıtını verdi. 
Bir başka askere sordum: 
-“Vallahi komutanım baktım baktım öğrenemedim gitti” dedi. 
Mustafa Kemal yazı devrimini ilk önce halka açıklayacaktı. Falih 
Rıfkı Atay onun bu özelliğini şöyle anlatıyor: “Atatürk bulunduğu 
yerde neşe ve coşkuyu susturan iki yüzlü bir şark zorbası değil, 
şenlik içine katılan, halk sevincini içine sindiren, içenle içen, 
oynayanla oynayan, konuşanla konuşan bir halk arkadaşı idi. Halkın 
içine girdiği zaman kendini tam yerinde his ederdi. Halk ile içlidışlı 
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olurdu. Mustafa Kemal’i halk ile birlikte görünce iki yüzlü yobazlar 
kaybolup giderlerdi. O kalabalıktan ürken ve kalabalığı 
kendilerinden iki üç asker kordonu ötede tutan diktatörlerin tersine 
nefesine nefesi karışan kalabalıkta güç bulurdu. Bütün ömrünce 
halkan hiçbir saldırı beklememiştir. Shakespeare’in kralı başbakanını 
tacını bırakıp vatandaş olmakla tehdit ettiği gibi Mustafa Kemal de 
kızdıkça “-Ulusa giderim” derdi. Onun devrim iradesinin kaynağı 
halkın kendisine inanışıdır. O bütün baltaları halktan değil 
aydınlardan görmüştür. Tek diktası da bu irtica üniversite 
profesöründen medreseliye kadar çeşitli aydınların halkı 
kışkırtmalarına izin vermemesiydi. Tanzimat’tan beri adlarını 
duyduğumuz liderler arasında halkı doğrudan anlayan ve halk ile 
kaynaşma yollarını bulan yalnız o idi. 
-Kimde defter var? dedi. 
Biri parmak büyüklüğünde bir cep defteri bulabildi. Bu deftere bir 
şeyler yazdığını görüyorduk. Bir süre sonra beni yanına çağırdı, 
kulağıma: 
-Kimseye göstermeden bunlara göz gezdir. Sana okutacağım, dedi. 
Yerime oturdum, baktım yeni yazı ile “Sarayburnu Söylevi” diye 
Cumhuriyet Tarihine geçen konuşmanın ilk parçalarıydı. Atatürk 
ulusa iki şey söylüyordu: “Yazın, Arap yazısı değildir...” 
9 Ağustos’un 10 Ağustos ile buluşmaya hazırlandığı saatlerde 
Mustafa Kemal kalabalığa seslendi “Sevgili Kardeşlerim! Önünüzde 
ne kadar talihli olduğumu açıklayamam. Duygularımı tek tek 
sözcüklerle dile getireceğim. Memnunum, duyguluyum, mutluyum. 
Bu durumun bana ilham ettiği duyguları önünüzde küçük notlar 
halinde belirledim. Bunları içinizden bir yurttaşa okutacağım” 
diyerek yazdığı notları bir gence uzattı. Ancak genç okuyamadı. 
Yeniden söze başlayarak “ Vatandaşlar bu notlarım Türk harfleriyle 
yazılmıştır. Kardeşiniz bunu hemen okumaya girişti ve okuyabilirdi 
de. Ancak henüz tamamen alışmamış olduğu görülüyor. İsterim ki 
bunu hepiniz beş on gün içinde öğrenesiniz. Arkadaşlar, bizim 
uyumlu zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. 
Yüzyıllardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, 
anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak 
ve bu gereği anlamak zorundayız. Bunu anladığımızın yapıtlarına 
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yakın zamanda bütün evren tanık olacaktır. Buna kesinlikle eminim. 
Yeni Türk Alfabesiyle yazdığım bu notları bir arkadaş okutacağım 
dinleyiniz” dedi. (Uzattığı notlarını Falih Rıfkı Atay okudu.) 
Yeniden söz alan Mustafa Kemal: “Yeni Türk harflerini her yurttaşa, 
kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz Bunu yurtseverlik ve 
ulusseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki, bir 
ulusun, bir toplumun yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde 
sekseni, doksanı bilmez bu ayıptır. Bundan insan olanların 
utanmaları gerekir. Bu ulus utanmak için yaratılmış bir ulus değildir. 
Övünç duymak için yaratılmış, tarihini övgülerle doldurmuş bir 
ulustur. Fakat ulusun yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa bu hata 
bizde değildir. Türk’ün karakterini anlamayarak kafasını bir takım 
zincirlerle saranlarındır. Artık geçmişin hatalarını kökünden 
temizlemek zamanındayız. Hataları düzelteceğiz. Bu hataların 
düzeltilmesinde bütün yurttaşların çalışmasını isterim. En sonunda 
bir yıl, iki yıl içinde bütün Türk toplumu yeni harfleri 
öğreneceklerdir. Ulusumuz yazısı ile, kafası ile bütün uygarlık 
dünyasının yanında olduğunu gösterecektir... Size veda etmek 
istiyorum. Fakat ne diyeyim, hangi deyimi kullanayım“ diye sorunca 
kalabalık “Günaydın” diye karşılık verdi. 
Güneş ve yazı devriminin ışıkları birlikte doğmaya hazırlanırken 
Mustafa Kemal bir başka yere daha uğraması gerekiyordu. Atay uzun 
geceyi şöyle yazdı: “Halk parkın içinde toplandığından beri bir 
müjde bekliyormuş da o müjde bu imiş gibi dibinden kaynayarak 
coştu. Atatürk ayağı kalkarak halk şerefine içti. Halk onun şerefine o 
Ağustos gecesini donanma gecesine çevirdi. Geç vakit iskeleye 
doğru güçlükle inerek motora binip Büyükada kulübüne yanaştık. 
Bahçede ana binaya doğru ilerlediğimiz sırada tuvaletli hanımlar ve 
fraklı erkekler bir grup halinde bize doğru geliyorlardı. Atatürk bana 
döndü: 
-Çocuk, dedi, orada yaptığımızı burada yapamazdık. Bu bir Tanzimat 
dekorudur. Garp uygarlıkçısı ve Türk milliyetçisi Atatürk bu dekora 
bir türlü ısınamamıştır. O bir cilacı değil bir yontmacı idi.” 
Hakkı Tarık Us Yazı Devrimi günlerini anılarına aktarırken şu notu 
düştü: “Yazı devriminin büyük günleri... Talihim o gece bana 
kendisiyle yan yana bulunmak mutluluğunu verdi... Bir devrimden 
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bir devrime geçen, bir ulusal savaşı değil birkaç ulusal savaşı birden 
başarıp kazanan Büyük Şef’e, bu kadar büyük davalardan yorgunluk 
duyabileceğine ilişkin kaygımı duyuruyordum... Mustafa Kemal bana 
dönüp: “Yapmamıza olanak doğan işleri yapmazsak tarih bizi kınar” 
dedi. 
11 Ağustos Cumartesi günü Dolmabahçe Sarayı Yeni Türk 
harflerinin öğrenilmesi, yazılıp, okunması için açılan ilk kursa ev 
sahipliği yaptı. Mustafa Kemal yeni yazı ile bir konuşma 
hazırlamıştı: Yeni harfler bizi çok işgal etmelidir. Sakarya, 
Dumlupınar öncesinde ne kadar dikkatli, ne kadar uyanık, aynı 
zamanda ne kadar ümit dolu olduğumuzu düşününüz, yeni harfler 
sorununda da o kadar dikkatli, ilgili ve ümitli olmalıyız. Bu ülkenin 
gerçekten bayındır, bu ulusun gerçekten mutlu olmasını yürekten 
isteyenler, bunca başarılarına karşın hala bu ulusun dilini ve yazısını 
ilkel kavimlerin işaretleri gibi görerek ona hiçbir değer vermek 
gereğini duymayanları gerçeklere yönlendirmelidirler. Yeni harflerle 
ve bu harflerle meydana gelecek olan duruma bütün heyecanları, 
ümitleri ve ciddiyetleriyle önem vermeli ve çalışmalıdırlar. Eğer 
bugün beyinlerimizi demir çerçeve içinde bulunduran bu kıskacı 
parçalamazsak, bütün ihtilal ve devrim başarılarının mutlu 
sonuçlarına karşın parçalanırız. Kazandıklarımızla asla avunma ve 
özellikle kasıntılı olmayı asla düşünmemeliyiz. Bundan sonra 
yapacaklarımızdan güç bulmalıyız” dedi. 
Bir hafta süren kursun ilk katılımcıları Başbakan İsmet İnönü, 
TBMM Başkanı Kazım Karabekir, Milletvekilleri, gazeteciler vardı. 
Mustafa Kemal olanak buldukça ders veriyor ve katılımcıları 
sınavdan geçirdi. 
Millet Mektepleri gündeme geldi. Hem mimarı hem de ilk öğrencisi 
olmayı bekleyen Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati hastalandı. 
Ateşler içinde Millet Mekteplerini sayıklaya sayıklaya öldü. Mustafa 
Kemal ağlıyordu. Falih Rıfkı Atay: “ Atatürk’ün ilk defa hıçkırıklar 
ile ağladığını bu ölüm akşamı görmüştüm –Ne evlattı o.…” diye 
üzülüyordu. Yüzbinlerin ölümüne göz kırpmadan bakan, ateşte 
dövülmüş ve kanda soğumuş bu irade, bir ana kalbi kadar 
yumuşaktı...” 



169 
 

Uğruna can verilen Yazı devriminin yurda yayılması için Mustafa 
Kemal yollara düştü. Tekirdağ, Mudanya, Bursa, Çanakkale, 
Eceabat, Gelibolu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Şarkışla, 
Kayseri, Ankara. Yeni harflerle yazılan pankartlarla karşılanan 
Mustafa Kemal elinde tebeşir halka öğretmenlik yaptı... Bir çok ders 
kitabında yer alan o ünlü fotoğrafı da Kayseri’de yazı dersi verilirken 
çekildi. Zeki Üngör Türk Harfleri Marşı besteledi. Kuyumcu Levon 
Mazlumyan Mustafa Kemal’e TBMM adına armağan edilecek 
gümüş kaide üzerine altın harflerle yazılmış alfabeyi hazırladı 
Üzerinde yer alan tarih 1 Kasım 1928 Yazı devriminin yasal 
kimliğini kazandığı yani TBMM’nin kabul ettiği gündü. 
Ülke gibi dilde işgal altındaydı. Kurtuluş Savaşı sadece askeri alanla 
sınırlı değildi. Ekonomide, gündelik ve toplumsal yaşamda, hukukta, 
eğitim öğretimde, dinde ve dilde verilecekti. 
Eğitim öğretimin ulusal dilde yapılmasının zorunlu olduğunun altını 
çizen Mustafa Kemal tapınmada da halkın anlayacağı bir dilin, yalın 
bir Türkçenin kullanılmasını istiyordu. Bunu açık bir dille 1 Mart 
1922’de TBMM’de söyledi: “Camilerin kutsal minberleri halkın din 
ve ahlak yönünden beslenmesine en yüce, en verimli kaynaklardır. 
Bundan ötürü camilerin ve mescitlerin minberlerinden halkı 
aydınlatacak ve uyaracak kıymetli hutbelerin içeriklerinin halkça 
anlaşılmasını sağlamak, Şeriye Bakanlığının önemli bir görevidir. 
Minberlerden halkın anlayabileceği dille ruh ve beyne seslenmekle 
Müslüman kişinin bedeni canlanır, beyni arılaşır, imanı kuvvetlenir” 
Öncülüğü de kendisi yaptı 7 Şubat 1923‘te Balıkesir Paşa Camiinde 
minbere çıkıp Türkçe hutbe okudu: “Hutbeden amaç halkın 
aydınlatılması ve doğru yolun gösterilmesidir, başka bir şey değildir. 
Yüz, iki yüz, dahası bin yıl önceki hutbeleri okumak, insanları 
bilgisizlik ve aymazlık içinde bırakmak demektir. Hutbeyi okuyanın 
ne olursa olsun halkın kullandığı dili kullanması gerekir... 
Minberlerde yankılanacak sözlerin bilinmesi ve anlaşılması ve teknik 
ve bilimsel gerçeklere uygun olması gerekir. Hatiplerin siyasal, 
toplumsal ve uygarlığa ilişkin durumları her gün izlemeleri 
zorunludur. Bunlar bilinmezse halka yanlış düşünceler aşılanması 
yoluna gidilir. Bundan ötürü hutbeler tümüyle Türkçe ve çağın 
gereklerine uygun olmalıdır ve olacaktır.” 
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Kuran’ın Türkçeye çevrilmesini gündeme taşıdı. Tapınma dilinin 
Türkçeleştirilmesi yolundaki girişimleri, 1930’lu yıllarda camilerde 
Türkçe Kuran ve Türkçe ezan okunmasıyla amacına ulaştı. 
10 Nisan 1926 tarihli Yasa ile ekonomik kuruluşlarda Türkçe 
kullanılması zorunluğu getirildi. İstanbul Belediyesi de örnek bir iş 
yaptı. Yasak ve ceza yerine, Türkçeyi desteklemek ve 
yaygınlaştırmak amacıyla 1929’da başka dillerde yazılmış olan 
tabela ve levhalardan, ötekilere göre 10 kat daha fazla vergi 
alınmasını kararlaştırdı. 
Genç yaşta ölümüyle Atatürk’ü gözyaşları içinde bırakan Mustafa 
Necati 1926’da TBMM’de bunu dile getirdi: 
“Türkiye’de dil sorunu önem taşımaktadır. Henüz nasıl yazmak 
gerektiği konusunda ortak kanımız yoktur. Onun için bugün var olan 
dilimizi incelemek, ulusumuza bir sözlük hazırlamak için ‘Dil 
Kurulu’na gereksinim vardır. Ülkemizde bulunan uzmanları 
toplayacağız. Dilimizi düzeltmek için ne yapmak gerekirse önlem 
alacağız.” 
Yazı Devrimi, Abece değişikliğinden sonra sıra dil sorununu 
çözmeye geldi. MEB işaret verdi. “Harf Devrimiyle dilimizi içine 
çekip batıracak büyük bir hendeği atladık. Şimdi sıra dilimizin de bu 
devrim gereklerine yanıt vermesine kaldı.” 5 Aralık 1928’de Dil 
Kurulu’nun MEB’e bağlı çalışması öngörüldü. Önce bir okul 
sözlüğü, yazım kılavuzu hazırlanması; Türkçe dilbilgisi kurallarının 
saptanması tasarlandı. 
Eğitim, öğretim, tapınma, ekonomi, bilim ve kültür alanında ulusal 
dilin varlığını göstermesi beraberinde çatışma da getirdi. TBMM’ye 
yansıdı. Arka arkaya devrim yasalarının kabul edildiği mecliste Dil 
Kurulu’nun çalışmalarını uydurmacılık olarak gören üyelerin 
girişimiyle MEB 1931 yılı bütçesinde Dil Kurulu için konulan 
30.000 liralık ödenek 10 liraya indirildi, derken kurul çalışmaları 
1931 Temmuzunda durduruldu. Bunun üzerine Falih Rıfkı Atay bir 
yazı yazdı: “...Milletvekili uydurmasyon diye çirkin bir sözcük 
kullanmış. Bu apaçık kültürsüzlük demektir. Buna uydurma değil, 
yapma denir.” 
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Dil Kurulu’nun başına gelenler Resmi kuruma bağlı olmanın siyasal 
kuruluşların ve siyasetçilerin işe karışacaklarını, çalışmaların önünü 
kesebileceklerini, onu amacından saptırabileceklerini gösterdi. 
İki seçenek vardı ya bir dil akademisi ya da özel bir kurum 
oluşturmak. Dil akademileri genellikle özleşmiş, gelişmiş ve fazla 
sorunu olmayan ulusal dillerin korunmasında daha etkiliydi. Ulusal 
dillerini oluşturmaya, anadillerini özleştirmeye çalışan ülkelerde ise 
özel ve özerk kurumlar daha verimliydi. 
Tanzimat döneminde Fransız Akademisine öykünerek Encümen-i 
Dâniş (Danışmanlar Kurulu) kuruldu. Ancak üyelerinin çoğunun 
yetersizliği, görüş ayrılıkları ve siyasal etkiler yüzünden dikkate 
değer bir etkinlik gösteremeden dağıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yeniden bir dil akademisi kurulması önerildi. Başbakan İsmet İnönü 
1925’te TBMM’de: “Ulusal kültürle ilgili girişimlerden olarak, bu yıl 
bir dil akademisi, kültür açısından Türk dili üzerinde asıl görevleri 
yerine getirecek gerçek uzmanlardan oluşan bir akademi kuracağız” 
demişti. 
Mustafa Necati yaşananları aktardı: “Dilbilgisi, yazım, sözlük, terim 
sorunlarının nasıl karmaşa içinde bulunduğu hepimizce 
bilinmektedir. Bu karmaşaya bilimin uyarmasıyla bir son 
verilmeyecek olursa, on yıl sonra birbirimizi anlamakta güçlüğe 
uğrayacağımızdan korkulur. Bu gibi sorunların çözümü, ilerlemiş 
ülkelerde akademilere verilmiştir. Bundan dolayı bizde de niçin 
akademi kurulmuyor gibi bir soru akla gelebilir. Şunu önceden 
söyleyelim ki, MEB’in ayırıcı niteliklerinden biri de gösterişten uzak 
oluşudur. Yapamayacağımız işlere girişmek, bilimin 
yaygınlaştırılması görevini üstlenmiş bulunan MEB’ına yaraşır bir 
hareket olamaz. Uluslararası, dünyada yetkisi tanınacak bir akademi 
kurma olanağını bulmuş olsaydık bir kuruluşa girişmekte hiç 
duraksamazdım. Fransız Akademisinin yapmakta olduğu bilimsel 
hizmetleri biliyoruz. Rus Akademisinin kültür dünyasında en önemli 
yeri olduğunu biliyoruz. Bunları bilmekle birlikte gücümüzü hesaba 
katmadan böyle büyük bir işe girişmenin atakça davranmak 
olacağına inanıyorum. Elli altmış yıl önce bizde kurulmuş Encümen-i 
Dâniş’in sonunu her zaman göz önünde bulundurmak gerekir.” 
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1930’da Sadri Maksudi Arsal “Türk Dili İçin” adlı bir yapıt yazdı. 
Dil Kurulu’nun akademi düzeyine çıkartılmasını önerdi. Mustafa 
Kemal kendisine sunulan kitaba şu notu düştü: “Ulusal duygu ile dil 
arasında bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal 
duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en 
zenginlerindendir; yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek 
bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 
Mustafa Kemal akademi önerilerine sıcak bakmıyordu. Üniversite 
Devrimi’ni düşünüyordu. Üstelik Dil sorunlarının resmi bir örgüt 
içerisinde çözülemeyeceğini görmüştü. Dil Kurulu’nun ödeneğinin 
kesilerek çalışamaz duruma düşürülmüştü. Yasalara dayalı yasaklar 
ve zorunluluklar getirmek de çözümsüzlüktü. Geniş kadrolu bir çatı 
altında konuların özgürce tartışılabileceği ve yalnız uzmanların değil, 
her kesimden bireylerin de katkıda bulunabilecekleri bir 
örgütlenmeyi düşündü. Ulusal dil, ulus bireylerinin katkılarıyla 
oluşturulmalıydı. Bunun için özerk bir kurum olmalıydı. Aklına bir 
yıl önce tarih için kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti geldi. Bir 
yılda oldukça önemli işler başarılmıştı. Tarih ile dil arasında bir fark 
vardı. Tarih çalışmaları uzmanlarca yürütüldüğünden dernekte üye 
sayısı 40 olarak sınırlandırılmıştı. Dilde ise halkın katılımını 
sağlamak gerektiği için bir sınırlama düşünülmedi. 
Birinci Tarih Kurultayı çalışmaları sürerken Mustafa Kemal 10 
Temmuz 1932 gecesi, bazı arkadaşlarıyla kurultay üyelerinden bir 
kısmını Çankaya Köşküne davet etti. Tarih konuşması bitmek üzere 
iken oradakilere sordu: 
-Dil işlerini düşünmek zamanı da gelmiştir. Ne dersiniz? 
Düşüncesi sevinçle karşılanan Mustafa Kemal: 
-Öyle ise Türk Tarih Kurumu gibi bir de ona kardeş bir dil derneği 
kuralım. Adı Türk Dili Kurumu olsun! 
Yeni derneğin nelerle uğraşacağı görüşüldü. Sonunda çalışmanın 
çerçevesi ortaya çıktı. Mustafa Kemal: 
-Yarın hükümete bir dilekçe verip derneğin iznini almalı. Fakat 
bunun için daha önce bir başkan, bir de genel sekreter seçmeli. Ben 
her ikisini de burada, aramızda görüyorum, dedi. Eli ile Samih Rifat’ı 
göstererek: 
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-Siz bunun başkanlığını alırsınız, Genel sekreterliği de Rüşen Eşref 
(Ünaydın). Şimdi iki üye için de iki arkadaş düşünürsünüz... 
Üyeler için Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ile Celal Sahir’i (Erozan) 
söyleyen Ünaydın: “Ulusa yararlı birçok iş gibi Türk Dil Kurumu da 
Gazi Mustafa Kemal’in başından doğdu.” 
Zaman yitirilmeden ertesi gün, 12 Temmuz 1932’de İçişleri 
Bakanlığına dilekçeyle başvuruldu. Dernekler Yasası gereğince 
dilekçe Emniyet İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildi. Derneğin 
tüzüğü, amacı ve kurucuların kimlikleri açısından bir sakınca 
bulunmadığı saptanınca hemen ertesi 13 Temmuz günü izin belgesi 
verildi. 14 Temmuz günü 5 ay önce açılan Ankara Halkevinde 
ayrılan bir odada çalışmalarına başladı. Atatürk 15 Temmuz’da 
yazlık çalışmaları için Yalova’ya hareket ederken trende yanına 
aldığı Samih Rıfat ve Rüşen Eşref Ünaydın ile dil sorunlarını ve 
toplanmasını düşündüğü kurultayı konuştu. Bir kaç gün sonra 
Ünaydın, Yalova’da Mustafa Kemal’i: “eski, yeni yerli, yabancı 
sözlüklerden öz Türkçe sözler aramakla, filoloji ve dilbilgilerini 
ortaya koymakla uğraşırken” gördü. 
Kurultaya yalnız uzmanların, Türkçe edebiyat öğretmenleri ile 
yazarların değil, halktan da dileyenlerin katılması öngörüldüğü için 
yayımlanan bildiride, “Kadın erkek her Türk yurttaş Türk Dil 
Kurumu’nun üyesidir. Kendini kurultaya çağırılmış saymalıdır” 
denildi. Başbakanlığa ve Genelkurmay Başkanlığına başvurularak 
kurultaya katılacak memur ve asker kişilere izin verilmesi dilendi. 
Türk Dil Kurumu’nun ‘Türkçe Kurultay’ adı verilen ilk genel kurulu 
öngörüldüğü gibi 26 Eylül 1932 Pazartesi günü saat 14.00’te 
Dolmabahçe Sarayında açıldı. Mustafa Kemal 5 Ekime dek 10 gün 
süren çalışmaları ve özellikle de tartışmaları yakından izledi. 
Kurultaya o kadar önem veriyordu ki kendisini görmeye gelen ABD 
Genelkurmay Başkanı General Mac Arthur’u Dolmabahçe Sarayında 
kabul etti. Kurultayın ikinci gün çalışmalarını bir süre onunla birlikte 
izledi. 
Kurultaya katılanların sayısı 917’ye ulaştı. Bunlar arasında saz 
şairleri ile yeldirmeli köylü kadınların sergiledikleri görüntü 
toplantının ulusal niteliği gösteriyordu. Dilde kurtuluş savaşı 
başlamıştı. Atatürk ve İsmet İnönü yazı devriminden sonra asla eski 
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Arap harfleriyle yazmayarak kararlılıklarını topluma göstermişlerdi. 
Kurultay’a İsmet İnönü’nün gönderdiği telgraf, öz Türkçe 
sözcüklerle yazılmıştı. 
Tarihi bir adım atılmıştı. Fuat Köprülü: “Kurultayımızın toplandığı 
26 Eylül tarihini, ulusal Rönesans’ımızın bu başlangıcını o eski, 
küçük, güçsüz girişimlerin daha büyük ölçüde bir devamı saymak 
çok yanlış bir anlayıştır. 26 Eylül o güçsüz akımların bir devamı 
değil, birbiriyle uyumlu ve büyük bir bütün oluşturan Türk 
Devriminin en doğal ve belki en ulu sonucudur.” Kurultayın son 
gününde Halit Fahri Ozansoy, her yıl 26 Eylülün Dil Bayramı olarak 
kutlanmasını önerdi ve bu oybirliği ile kabul edildi. 
Rüşen Eşref Ünaydın kapanışta bir gerçeğin altını çizdi: “Bu 
program Mustafa Kemal’in bu sorunu nasıl düşündüğünün 
grafiğinden başka nedir? Bir davayı bütün gerçekliği ile göz önüne 
koymak, onu zaman ve mekân içinde yerine ve sırasına koymak, 
beynin laboratuvarında inceden inceye elenip dokunmuş olan bu işin 
nasıl bir iş olduğunu görmek, göstermek, düşünceleri o iş etrafında 
bir araya toplamak, o işten çıkan sonuçları ilerisi için hedef edinmek; 
İşte Mustafa Kemalce düşünüş bu demektir. Bu kurultayın programı 
da bu derneğin kurulması gibi o düşünüşün bir örneğidir. Mustafa 
Kemalce düşünmek demek, incelemek, bütünleştirmek, 
bilinçlendirmek, düzene sokmak, sistemleştirmek demektir. Bu 
yöntem, Çanakkale’den dil kurultayına kadar aynı hızı ve sırayı 
gösterir.” 
13 Mayıs 1277 günü Karamanoğlu Mehmet Bey davullar çalarak 
şunu söylüyordu: “Şimdiden gerü kapıda, mecliste, seyranda Türki 
dilinden özge söz söylenmeyecektir” Aradan yıllar geçmiş Namık 
Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ali Suavi, Şemsettin Sami, 
Necip Asım, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp... hep bir ağızdan Türk 
dilinin bağımsızlık savaşını dillendirmişti. Mustafa Kemal bu düşü 
gerçeğe çevirmeyi başardı. 
Kuruma gerekli kitapların alınabilmesi için Mustafa Kemal’in kendi 
maaşından 40.000 lira bağışladı. Her fırsatta Türk Dil Kurumu’nun 
çalışmalarını övdü. Dil Bayramlarını kutladı. Ölüm döşeğinde bile 
dil çalışmaları yapıyor ve yapılanları izliyordu. Düzenlediği 
vasiyetnamesinde, ölümünden sonra İş Bankasındaki payının yıllık 
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gelirlerinin öz evlatları gibi gördüğü Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih 
Kurumu arasında paylaşılmasını istedi. CHP programı tüze dilinin 
özleşmesi yolunda ilk büyük atılım olmuştu. 
Atatürk’ün ölümünden kısa bir süre sonra gazetelerde “Derleme 
tecrübesi bizi sun’i ve sentetik bir dile götürmüştür”; “düzmece 
Türkçeden vazgeçilmeli”; “tecrübe devresinde lisanın içtimai, 
pedagojik, edebi tekâmülü yanlış mecraya sevk edildi”; “mektep 
kitapları baştan başa piç kelimelerle doldu”; “yeni sözcükler nasılsa 
unutulup gidecek; fakat bir bahçeye atılmış leş gibi herkesi 
tiksindiriyor”; “Arabın medeniyeti benim medeniyetimdir” diyen 
yazılar çıkmaya başladı. 
İstanbul Muallimler Birliği’nin 23 Ekim 1948’de başlayan ve üç gün 
süren 'Dil Kongresi'nde, Dil Devrimini savunanlarla yadsıyanlar 
arasında sert tartışmalar yaşandı. Kongrede Atatürk’e saygı 
duruşunda bulunmak istemeyenler vardı; kimi üyeler kongrenin 
başkanlık kuruluna saygı duruşu isteğini ileti, ne ki Başkan Dr. 
Adnan Adıvar bu isteği yerine getirmedi. Adnan Adıvar, ilk 
TBMM’nin milletvekili olmuş, Kurtuluş Savaşını Atatürk’e çok 
yakın yaşamış biriydi. Dil Devrimine karşı olanların yazanağında şu 
tümceler yer aldı: “a) Dil siyasete alet edilmiştir. b) Uydurma 
kelimeler devlet zoruyla kitaplara sokulmuştur. c) Nesiller birbirini 
anlamaz duruma getirilmiştir. ç) Dil Kurumunda çalışanlar emirle iş 
gören, bilgisiz kimselerdir.” “Dil Devriminden hemen vazgeçilmeli; 
dil işlerinde 1928’den önceki devre dönülmeli; kurum hükümetçe 
önce denetlenmeli, sonra kapatılmalı. Dahası Dil Devrimini 
savunanlarla kuzey komşumuz olan, o zamanki komünist Sovyetler 
Birliği arasında ilişki kurmaya çalışanlar bile vardı.” 
Dil Devrimine tepki, devlet desteğiyle büyütüldü. Türk Tarih ve Dil 
Kurumlarına, kamu yararına çalıştıkları için ellişer bin lira yardım 
yapılmaktaydı, Demokrat Parti iktidar koltuğuna oturur oturmaz bu 
yardımı önce 10 bin liraya indirdi, bir yıl sonra da tümden kaldırdı. 
TDK’nin 8 Şubat 1951’de yaptığı Olağanüstü Kurultaydan iki hafta 
sonra, TBMM’de 24 Şubat 1951 Cumartesi günü Milli Eğitim 
Bakanlığının bütçesi görüşülürken Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülger’in, bütçede 627. bölümde “Türk Dil Kurumu’na ayrılmış olan 
on bin liralık tahsisat, kurumun ilmi hüviyetini kaybettiği, siyasi 
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maksatlara alet olduğu ve faaliyeti berbat etmekten ibaret olduğu için 
tahsisatın kaldırılmasını arz ve teklif ediyorum” önergesi kabul gördü 
ve devlet yardımı kesildi. 1950’ye dek resmi günlerde birçok kamu 
yararına dernek ve kamu kuruluşuyla birlikte 'protokol'de yer alan 
TDK’nin yeri de boşaltıldı. 
Tepki, yalnız Dil Devrimine değil, bir bütün olan Türk Devrimine, 
Türk Rönesansı’naydı. 1950’lerde başlayan ve gittikçe artan 
Atatürk’ün büstlerine, sözlerine, laikliğe saldırılar, 1980’lerde doruğa 
çıktı. 12 Eylül 1980’deki askeri darbesi Atatürkçülük adına önce laik 
öğretime darbe vurdu. Atatürk kurumlarını kapattı. Bunlardan biri de 
Atatürk’ün kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları oldu. Önce ödeneği 
kesildi ardından kapatmak için “denetim” yaptırıldı. 1983 yılında 
kapatılan TDK ve TTK için Prof. Dr. İsmet Sungurbey o gün şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Dünyanın her toplumunda bir adamın son 
isteği kutsal sayılır. Bu kutsal isteği de çiğnediler. Şimdi bu o kadar 
çok hukuk ilkesini birden yıkıyor ki, Bir taşla birçok kuşu devirir 
gibi” TDK kapatıldıktan sonra özleştirme ile yaşam bulan sözcüklere 
yasaklar getirildi. Türkçeyi Osmanlıcılılaştırmaya girişildi. 
 
Atatürk ve Agop Dilaçar 
"Dilsiz hiç bir düşünce var olamaz. Dille düşünce arasında çözülmez 
bir birlik vardır. Dil bilincin ve düşüncenin araçsız gerçekliliğidir. 
İnsanlar konuşmasaydılar ortak çabalarını bir araya toplayamazlar ve 
bilgilerini saklayıp yeni kuşaklara geçiremezlerdi. En gelişmiş 
hayvan bile çocuğuna hiç bir bilgi vermeden ölür. İnsanlar ise 
çocuklarına 20 milyon yıllık bir bilgi bırakırlar. Demek ki insan 
toplumu hızlı gelişmesini dile borçludur. En eğitimli hayvan bile 
dilini kullanmadığından başka bir hayvanı eğitemez. Başkalarını 
eğitebilen ancak insandır. Bu yüzdendir ki insan dünyaya açılan ilk 
canlıdır" diyor Orhan Hançerlioğlu. 
Dil birey için olduğu kadar toplum içinde yaşamsal önem taşıyor. 
Evrende insanı ve insanlığı özel kılan bu dayanak ilerlemenin motoru 
olarak çalışıyor. Öte yandan insanın kendisi, başkaları ile duygu ve 
düşünce alışverişinde bulunmayı dil ile sağlıyor. Dil Bütün Dünya 
dergisinin bilgi ve sevinç pastasını da on binlerce okura paylaştırıyor. 
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Atatürk'ü gelmiş geçmiş önderler arasında farklı ve anlamlı kılan 
özelliklerinden biri de dile verdiği önemdi. 1930 yılında Sadri 
Maksudi Arsal'ın basılan "Türk Dili İçin" kitabına şunları yazdı " 
Ulusal duygu ile dil arasında ki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve 
zengin olması ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk 
dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki dil bilinçle işlensin. 
Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasın bilen Türk ulusu dilini de 
yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır." 
Türk Dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarma savaşında 
en önde gelen neferlerden biri Agop Dilaçar'dı. 
1895 yılında İstanbul’da doğan Agop Martayan Mustafa Kemal İle 
birinci dünya savaşı yıllarında ilk kez karşılaştı. Robert Kolejini 
(Bugün Boğaziçi Üniversitesi) New York Bilim Ödülü alarak 
bitirdiği hafta askere alındı. Diyarbakır’daki 2. Orduya oradan da 
Kafkas cephesine gönderildi. Cephede yaralandı. Madalya ile 
ödüllendirildi. Cephede Almanlara Türkçe öğretti. Almanların elinde 
bulunan Macar J. Ne'meth'in "Türkische Grammatik'' adlı yapıtından 
yararlandı. Azınlık subaylarına yönelik önlemler çerçevesinde Güney 
Cephesine gönderildi. Halep'e kadar yanında erlerle gelen Agop 
buradan Mustafa Kemal'in komutasındaki 7. Ordunun bulunduğu 
Şam'a gitmeye hazırlanırken üzüncü bir olay yaşadı. Geceyi 
geçireceği, yorgunluğunu üzerinden atacağı otele giderken yolda 
tutsak İngiliz askerlerle karşılaştı. Hintli bir albay Agop'la konuştu. 
Salçalı yemekleri yiyemediklerini, bunların yerine kuru gıdalar 
verilmesini istediklerini bu dileklerini Türkçeye çevirmesini istedi. 
Agop bu isteği yerine getirdi. Oteline geçti. Gece yarısı casusluk 
suçu ile gözaltına alınıp iki asker gözetiminde birliğine Şam'a 
gönderildi. 
Agop Dilaçar Atatürk'le ilk karşılaşmalarını Hıfzı Topuz'un TRT'de 
yayınlanan "Her Hafta Bir Konuk" adlı programında şöyle anlattı: 
“İnzibat yüzbaşısı, casus diye verilen raporu paşaya sundu. Paşa 
raporu okudu, sonra bana baktı. "Nasıl oldu da sen kaçmadın?" dedi. 
Ben de birden bire köpürdüm, dayanamadım. "Kaçmadığıma teessüf 
ediyorum" dedim. "Ben" dedim "Bu vatan için kan dökmüşüm, bu 
madalya sahte değil!" Madalyanın sarı kurdelesi vardı göğsümde. 
"Kafkas Cephesinden kaçmayan her halde Şam sokaklarından 
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kaçacak değildir" dedim. "Emir buyurun süngüyü çıkarsınlar" 
Yüzbaşı bir tarafa çekildi. Çünkü o paşa tabancasını çekip beni 
vurabilirdi. Değil bir tuğgeneral, bir binbaşı dahi vurabilirdi beni. 
Fakat o paşa temkinli davrandı. Düşündü. Askere emir verdi. 
"Süngüyü çıkar" dedi. Süngü çıkarıldı. Paşa yüzbaşıyı çağırdı. "Nesi 
varsa şu masanın üzerine koy bakalım" dedi. Oraya konan şeyler 
şunlardı: "Tabancam, belgem, bir de şu gördüğünüz kitap?" Bu 
kitabın ikinci baskısı. Türkische Grammatik" yani ''Türkçe 
Dilbilgisi”. Ben Diyarbakır'da iken orada bir Alman Nakliye taburu 
vardı. Oradaki subaylara Türkçe öğretiyordum bu kitaptan. Kitabı 
Almanya'dan kendileri getirmişler bir tane de bana vermişlerdi. Paşa 
yüzbaşıya "Buyrun çıkın" dedi. Yüzbaşı çıktı. Paşa ayağı kalktı. 
Bana dönerek anlat bakalım bu iş nasıl oldu?" dedi. Ben de olduğu 
gibi anlattım. "Sen Halep'teki seni tutuklayan paşayı kötülüyorsun 
ama o haklıydı" dedi. Daha yanaştı bana. Parmağıyla dokunarak 
"Ama seni anlıyorum. Sen gençsin." O zamanın deyişiyle "Sen 
yedeksubaysın. Sen daha askeri kanunları okumamışsın; tutsaklarla 
temas etmek yasaktır" dedi. 
Sonra "otur bakalım" dedi, beni oturttu. Tabancamı verdi. Belgemi 
verdi. Bu kitabı gözden geçirdi. İlk defa olarak Latin harfleriyle 
yazılı Türkçeyi burada gördü Atatürk. Türkçe bugünkü harflerimiz 
değil ama ona yakın harfleri. Açıklamalar yaptık. Ondan sonra 
"Şam'ı biliyor musun?'' dedi. ''Şam'ı Paşam, bilmiyorum" dedim. 
"Biraz gez de gel" dedi. 
Belgem cebimde idi. Yani firar da edebilirdim. Çünkü ben oraya 
kaydedilmiş değildim. Tam kapıdan çıkarken arkamı döndüm. Paşa 
"Gel bakalım senin üstün başın perişan" dedi. Yırtık pırtık şeyler 
gördü arkamda. Hemen kartını çıkarıp bir şeyler yazdı: "Bu mülazım 
efendiyi giydirin iz ve tabldotumuza dahil ediniz!" 
Ben de teşekkür ederek çıktım, tabldota gittim, orada kaldım. Bir 
terzi geldi, ölçümü aldı. Bir berber geldi, beni tıraş etti. Bir kaç gün 
sonra yeniden karargâha gittim. Kumandanı aradım. Kapıyı çınca 
beni gördü."Aaa çok yakışıklı olmuşsun. Hala kaçmadın mı?" dedi 
bana. Şakalaştı. İşte o paşa Mustafa Kemal'miş. Ondan sonra da o 
paşa Atatürk oldu!" 
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Mustafa Kemal Agop ile bu ilk karşılaşmasında onu etkileyen 
etkenlerden biri Agop'un yanında kitap taşıması ikincisi de kitabın 
Türk Dili konusunda olmasıydı. Nitekim Agop'u sorgularken onunla 
yoğun bir Türk dili tartışmasına girdi. Alman subaylarına Türkçe 
öğretmek için hazırlanan bu kitabın yazarını merak etti. Agop o 
dönemin önde gelen Türkbilimcilerinden olan kitabın Macar yazarı J. 
Ne´meth'i anlattı. Daha sonra kitabı birlikte incelemeye başladılar. 
Türkçe sesleri belirtmede kullanılan harflerin kimi düzeltmeler 
yapılarak okuma yazmayı ne kadar kolaylaştıracağı ortak görüşüne 
vardılar. Kitapta Türkçeye ilişkin "Kaba" nitelendirmesine Mustafa 
Kemal önce tepki gösterdi. Agop'tan o bölümü çevirmesini istedi. 
"Kaba Türkçe toplumun büyük kesiminin, halkın konuştuğu yalın 
Türkçedir. Orta Türkçe bundan daha zordur. Aydın kesimi konuşur. 
Bir çok Farsça sözcük içerir. İnce bir konuşma ve yazı dilidir. 
Yabancı dilbilgisi kurallarını almış, uzun tümcelerden kurulu 
yazışma dilinden daha kolaydır. Fasih Türkçe yüksek Türkçedir. 
Dilbilgisi kuralları dışında Türkçe öğe oldukça azdır. Bu koşullar 
altında eğitilmişlerin, iyi eğitilmiş kültürlü kesimin dilini 
anlamamaları doğaldır." Bunları dinleyen Mustafa Kemal biraz 
düşündü. Agop'a dönerek " Bu ayrımlar kalkmalı, bunlar birbirine 
yaklaştırılmalıdır; genel dili, gazete dilini yalnız aydınlar değil 
köylünün, kentlinin anlayabileceği bir duruma getirmeliyiz" dedi. O 
koşullar için ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü bile kimileri için düş 
iken kalkıp dilde devrim yapmaktan söz etmek söz konusu bile 
edilemezdi. 
Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur derler ya aradan yıllar 
geçti. Sofya'da üniversitede Türk dli dersleri veren Agop Dilaçar bir 
yandan da çeşitli gazete ve dergilere yazılar yazıyordu. İstanbul'da 
çıkan Ermenice Arevelk gazetesinde "Türk Yazıtlarının 1200. 
Yıldönümü " adlı yazı dizisi çıktı. Bu yazı dizisi dil devrimi 
hazırlıkları içinde olan Atatürk'ün dikkatini çekti. Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti Genel Yazmanı Ruşen Eşref Ünaydın Agop Dilaçar'ın 
yazılarını Atatürk'e sundu. Atatürk yazıları okuyunca yazarı 
tanıdığını söyledi. Yıllar önce Şam'da casusu diye karşısına getirilen 
Ermeni yedek subayı anımsadı. Yazarın fotoğrafını görmek istedi. 
Dilaçar'ın kaynanasının evi bulundu. Oradan sağlanan fotoğraf 
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Atatürk'e getirildi. Sezgisinde yanılmadığını gören Atatürk Agop 
Dilaçar'ı Eylül ayında toplanacak Dil kurultayına katılacak 
bilimadamları listesine yazdırdı. 
Bu gelişmelerden habersiz Sofya yakınlarında bir kayak merkezinde 
tatil yapan Agop Dilaçar'a çağrı iletildi. Kurultay'a 4 gün vardı. 
Hemen yola çıkan Dilaçar ve eşi Meline İstanbul’a vardıklarında 
çiçeklerle karşılandı. Gazeteler fotoğraflarla "Agop Martayan Efendi 
Sirkeci Garında" başlığını attı. 
Dilaçar, oyalanmadan Dolmabahçe sarayına gitti. Yıllar sonra 
Mustafa Kemal ile yeniden karşılaşmanın heyecanı içindeydi. TDK 
Başkanı Cahit Külebi'ye o günü şöyle anlattı Agop Dilaçar: 
“Dolmabahçe sarayının giriş salonunda bekliyordum. Çok 
heyecanlıydım. Birden Mustafa Kemal’i gördüm. İnönü, 
arkadaşlarıyla ve dilciler yanındaydı. Beni uzaktan tanıdı. 
Arkadaşlarına "Evet, O " anlamında başıyla bir işaret yaptı. 
Merdivenlere koştum. Ellerine sarıldım. On altı yıl sonra Mustafa 
Kemal'in karşısına çıktığımda o yurdumuzu düşmandan kurtarmış. 
Devletin başına geçmiş. Yeni harflerimizi kabul ettirmiş ve ulusal 
kültür alanında yükseltme yolunu koymuş bulunuyordu. Mustafa 
Kemal kendisi için geniş bir kitaplık kurdurmuş, aydınları çevresinde 
toplamış ve ulusal eksikliklerimizi incelemeye koyulmuştu. Bu 
eksikliklerden en heyecanlı konuların tarih ve dil alanında bulunduğu 
kuşku götürmez. Hele bir devlet başkanı için bu gerçek bir kat daha 
heyecan vericiydi." 
Basın Atatürk'ün özen gösterdiği bu dil bilimciye ilgiliydi. 
"Cumhurbaşkanının huzura kabul ederek iltifat ettiğini" yazan 
Cumhuriyet Gazetesi Dilaçar'ın görüşmeden çıkışta yaptığı 
açıklamayı da yayınladı: Dolmabahçe sarayına girdiğim dakikadan 
itibaren kelimenin tam anlamıyla demokratik bir çevreye girdiğimi 
hissettim. Yani kendimi kendi evimde zannettim.Gazi görüşmecileri 
üzerinde çok derin bir etki bırakmaktadır. Bir bilimadamı sıfatıyla 
diyebilirim ki Gazi Türk Dilinin bütün inceliklerine nüfuz etmiş 
bulunmaktadır." 
Mustafa Kemal yıllar sonra görüştüğü Agop Dilaçar'a hak ettiği 
konumu sağladı. Dilaçar Atatürk'ün danışmanı, sözcüsü ve yapıtlarını 
düzenleyen biri oldu. Zaman zaman bu yakınlığı çekemeyenlerde 



181 
 

oldu. Ancak Atatürk ve Dilaçar dostluğu bozulmadı. Dilaçar bir gün 
yolda iki milletvekili ile karşılaştı. Milletvekilleri "Dün akşam 
Atatürk tarihçileri toplamıştı, daima senden söz etti. Hiç memnun 
değil, ‘ben bu genci bu iş için mi getirdim, Neler bekledim ondan?’ 
dedi. Biz sözü başka konuya çekmek istedik, fakat o döndü dolaştı, 
yine seni buldu, haberin olsun'' dediler. Dilaçar hemen bir arabaya 
binerek Florya'da denizevinde bulunan Mustafa Kemal'in yanına 
gitti. Dilaçar, Dil Kurultaylarında kurum adına okunan bildirileri 
hazırlıyor ve kurum adına okuyordu. Pencereden dışarıyı izleyen 
Mustafa Kemal'in yanına vardı. Mustafa Kemal "Sana bu sabah bir 
şey dediler mi?" Dilaçar, "Evet" diyerek anlatılanları aktardı. 
Mustafa Kemal: "Ben neler beklerdim, fakat olmuş. Dün gece tezini 
yatak odama aldım, okudum, olmuş" dedi. 
Dilaçar'ı etkileyen Atatürk'ün bir yönü de cephane sandıklarına kitap 
koymasıydı. Barışı bu kadar savunan bir asker, bütün varlığını ulusu 
ve ülkesi ne adayan bir önder olan Atatürk'ün bu özelliğini de şu 
sözlerle dile getiriyor: "Atatürk çok okurdu. Avrupa ve Amerika'daki 
büyükelçilerimiz batı dünyasında çıkan önemli kitapları satın alarak 
Çankaya'ya gönderirlerdi. Yaz aylarında Atatürk ile birlikte 
Ankara'dan İstanbul'a gidilirken, kitaplıkçısı Nuri ile başsofracısı 
İbrahim, Dolmabahçe Sarayına götürülecek kitapları boş cephane 
sandıklarına yerleştirir, muhafız alayı erleri de bunları arabalara 
taşırlardı. Kitapların cephane sandıklarına konulması derin bir 
heyecan uyandıran görkemli bir semboldü. Askeri savaş kazanılmış 
şimdi bilim savaşına girişilmişti. Bu iki savaşın Atatürk'ün 
kişiliğinde birbirleriyle kaynaşmasının sembolü işte bu sandıklardı. 
Atatürk bu kitapları okuduktan sonra sık sık sofra da 
bilimadamlarıyla birlikte bu eserleri eleştirirdi. Bu bakımdan onun 
sofra söyleşileri çok kez bir bilim şöleni niteliği kazanırdı." 
Gece gündüz dil konusu vardı. Atatürk'ün sofrasının konusu da 
“dil”di. Sokrat ve Platon'un şölenlerine benzetilen bu ortama Atatürk 
"Sofra, dil dersleri" adını koymuştu. Dil konusunda yoğun 
tartışmaların yapıldığı anlarda yanı başlarında duran karatahtanın 
önünde ise açıklamaları hep Agop Dilaçar yaptı. Bu yüzden soyadı 
devrimi ile birlikte Atatürk ona Dilaçar adını verdi. Dilaçar yaşamı 
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boyunca Atatürk'ün yazarken kullandığı inceltme işaretine hep özen 
gösterdi. 
Dil çok önemli bir konuydu. Atatürk Bu yüzden bu konunun ele 
alınacağı yeri de yaşadığı alan olarak seçti. Dilaçar bunu şöyle 
anlatıyor: "Biz her gün saraya gider ve o yıllarda Atatürk’ün özel bir 
bürosu durumunda olan Türk Dil Kurumunda çalışır, öğlen yemeğini 
saray sofrasında yer çalışma saatlerinde de ara sıra Atatürk'ü 
aramızda görürdük." 
Bir pazar günü karakoldan Dilaçar'a Atatürk'ün onu acele çağırdığı 
haberi verildi. Dilaçar, Garcia'ya Mektup örneğinde olduğu gibi gitti. 
Dolmabahçe Sarayı’nda dönemin ünlü hekim, eczacı, kimyacı ve 
diğer bilim dallarından kişilerin olduğunu gördü. O günü şöyle 
anlatıyor Dilaçar: "Atatürk'ün sofrasında yer almak için bir protokol 
yoktu, herkes uygun bulduğu yere otururdu. Çağrılı konuklar 
tamamlandıktan sonra, uzun bir masanın başında oturan Atatürk, 
şölene katılan bilimadamlarına toplantının amaç ve konu ayrıntılarını 
kısaca anlattı: Batıda kullanılan Yunanca asıllı bir kaç tıp terimi. 
Hekim, eczacı, kimyacı, dilci profesörleri bu sorunları görüşmek için 
sarayda bir araya getirmişti. İlk iş olarak Atatürk beni kara tahtaya 
kaldırdı. "Haydi bakalım Dilaçar, karatahtaya" dedi. (Bana bir yıl 
önce Dilaçar adını, bu gibi durumlarda ''Dil konularını açıklar" 
anlamında olarak vermişti.) Ve tahtaya ilk önce Fransızcada 
"cerrahlık" anlamına gelen chirurgie terimini yazdırıp bunun kabul 
edilmiş olan etimolojisini istedi Ben de önce bu tıp teriminin 
İngilizcesini, Latincesini ve Yunancasındaki ana şeklini yazarak 
bunun çözümlemesine geçtim: Yunanca kheiros = el, ergon= iş; 
bütünü elle yapılan iş; tıpta kök etimolojisine göre: hastanın 
gövdesinde hekimin elle yaptığı iş. Atatürk gülümseyerek şöyle bir 
eleştiride bulundu: Bu etimolojiden çıkan tanıma göre bir hekimin 
hastanın karnını elle yoklamasına da chirgurgie demek gerekiyor, 
ama chirgurgie bu değildir, cerrahidir, operatörlüktür, gövdeli cerh 
etmek, aletle yarmak kesmek işi de vardır. Cerrahiyi "elin, güç ve 
kudretle başardığı, yararak yaptığı işler" biçiminde tanımladı. 
Agop Dilaçar, Atatürk'ün yabancı yayınlar konusunda da 
danışmanıydı. Çevirilerde de ona güvenir ve sorumluluk yüklerdi. 
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Amerika'da yayınlanan 5 ciltlik ''Kayıp Mu Kıtası" kitabını 8 günde 
Türkçeleştirerek Atatürk'e sunulmasını sağladı. 
Sümerbank, Etibank ve ardından denizcilik konusunda bir banka 
kurmak isteyen Atatürk Denizbank adının verilmesini uygun gördü. 
Ancak bu TBMM'de dilbilgisi kurallarına aykırı diyerek eleştirildi. 
Akşam sofrasının konusu "Denizbank olayı" oldu. Saat 1030 
yaklaştığında Atatürk yardımcısını çağırarak yayını birazdan bitecek 
olan radyonun kapatılmamasını uzman dilcilerin radyodan Konferans 
vereceklerini telefonla iletilmesini istedi. İlk olarak Vedat Uzgören, 
ardından Agop Dilaçar ve son olarak da Falih Rıfkı Atay radyoya 
gidip geldi. Dilaçar yolda konuşmacıların gidip gelirken 
selamlaştıklarını anlatırken konunun can alıcı noktasını şöyle 
özetliyor: "Türkçe, geniş ve zengin bir dildir. Bu kadar geniş bir dil 
Osmanlı gramerinin dar kurallarına sığamaz." 
Atatürk Sevdiği, güvendiği Dilaçar'a zaman zaman şakalar yapardı. 
Hasan Reşit Tankut birini şöyle aktarıyor: "Atatürk hiç içki 
kullanmamışlarla şakalaşır, fakat için diye zorlamazdı. İçkiye alışmış 
olmayanların sabaha kadar tek bir kadehle idare ettikleri çoktur. 
Agop Dilaçar bir gün sofranın baş tarafına düşmüştü. Atatürk'e 
yakındı. Kadehler doldurulmaya başlandı. Zaten içkiyi az kullanan 
Dilaçar, kadehine rakı kor gibi su koydu. Bunun farkına varan 
Atatürk de eline bir bardak alarak Dilaçar'ın kadehine güya rakıyı 
sulandırmak için su kattı. Ve Dilaçar'a bakarak gülümsedi." 
Ölüm döşeğinde iken görmek istediği kişilerin başında Dilaçar 
geliyordu. TDK kol başkanları ile görüşmeye geldiklerinde Atatürk 
komadaydı. Hasan Reşit Tankut'u orada bırakarak ayrıldılar. Uyanan 
Atatürk acı içinde "Arkadaşlara selam…Sakın… dil çalışmalarını …. 
Gevşetmeyiniz…" vasiyetini yaptı. Dilaçar yaşamını bu vasiyeti 
yerine getirmek uğruna adadı. İlk Dil kurultayının 40. yıl dönümünde 
anlamlı konuşma yaptı: "Atatürk'ün yadırgadığı "fasih Türkçe", orta 
Türkçe", "kaba Türkçe" ayrılığı yok olmuş, herkes kentlisi de, yaşlısı 
da, genci de yayınlarımızın, yazarlarımızın, gazetelerimizin dilini 
anlıyor. Yararlı ve olumlu yeniliklerin arkasında hep Atatürk'ü 
gördüğüm gibi hele bugün kırkıncı yılımızda, birer birer bütün yeni 
sözcüklerimizin arkasında O'nun gölgesini görüyorum." 
 



184 
 

Dilde aydınlığın savunucusu Şemsettin Sami 
Şemsettin Sami ilk romancımız, ilk mitoloji konusunu irdeleyen, İlk 
Yazım kılavuzu çalışmalarını yapan bir yazarımız olması yanında 
tiyatro oyunu, çeviri, dilde özleşmenin, sözlük çalışmalarının, 
ansiklopediciliğin ve bilimsel aydınlanmaya bağlılığın öncüsüydü. 
Hor görülen Türk dilinin gerçek gücünü hazırladığı sözlükler ve 
yazdığı yazılarla kanıtladı Aydınlanma tarihimizde hep ilklere 
imzasını attı. 
Şemsettin Sami 1 Haziran 1850 tarihinde Arnavutluk’ta Yanya ilinde 
doğdu. Orta öğreniminin bir Rum okulunda tamamladı. Fransızca, 
İtalyanca ve Eski Yunancayı öğrendi. Medreseye giderek Arapça ve 
Farsça eğitimi aldı. 21 yaşında İstanbul’a geldiğinde basın dünyasına 
katıldı. Yüreği edebiyattaydı. 
Romanı sevmeyen Şemsettin Sami 22 yaşında hem kendi hem de 
Türk edebiyatının ilk romanını yazdı. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat 
ve Fitnat’ın Aşkı ) toplumsal dokunun en önemli hücresini aileyi, 
kadınları, evlilikleri, ilişkileri yansıtan bir romandı. 
Romanın kahramanı Talat babasını yitirmiş anne elinde büyümüş bir 
delikanlıdır. Fitnat ise asıl babasının annesini daha kendisi doğmadan 
terk ettiği için öksüz doğmuş, annesi yaptığı evlilikten bir süre sonra 
ölünce üvey babası tarafından yetiştirilen bir genç kızdır. Talat, 
Fitnat bir birlerini görünce aşık olurlar. Talat, Fitnat’ı görmek için 
kadın kılığına girip çıkmasına izin verilmediği eve gider ve onunla 
konuşur. Bir süre sonra Fitnat’ı babası zengin bir adamla evlendirir. 
Bu evliliği kabullenemeyen Fitnat kendini öldürür. Yeni evlendiği 
kocası Fitnat’tın boynundaki muska içindeki mektubu okuyunca 
Fitnat’ın anne karnında bırakıp terk ettiği öz kızı olduğunu öğrenir. 
Aklını yitirip bir kaç ay içinde ölür. Bütün bu gelişmeleri duyan 
Talat da üzüntüden ölür.” 
Bu yalın ve bir fotoğraf makinasının çektiği resim kadar gerçekçi 
olan roman, bugün batıda en ünlü operaların tiyatroların konuları 
okunduğunda ne kadar önemli bir çalışma olduğunu kendiliğinden 
gösterir. 
Şemsettin Sami önce Sirac, daha sonra Hadika Gazetesine girdi. 
Hadika kapatılınca eski işine Matbuat Kalemi’ne döndü. Fransızca 
iki piyes çevirisi yapan Şemsettin Sami Sultan Abdühamid’e ihbar 
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edildi. Trablusgarp’e görevlendirilerek sürgün edildi. Çünkü 
Şemsettin Sami aydınlanmadan ,bilime dayalı düşünceden yanaydı. 
Bir yazısında “Avrupa uygarlığının İslam milletinden ödünç alındığı, 
İslam dininin gerçek uygarlığa engel olmamasıyla bugünkü 
Avrupa’nın elinde gördüğümüz bilim ve fennin çoğunlukla 
İslamiyet’in keşfinden ibaret bulunduğunu anlatmak için gazetelerle, 
kitaplarla, dergilerle, din öğütleriyle her türlü araçla çalışmışlardır. 
Avrupalılar bizden yani sekiz on yüzyıl önceki soyumuzdan daha 
doğrusu dindaşlarımızdan çok şeyler aldılar. Lakin bugün ellerinde 
bulunan şeylerin hiç biri soyumuzdan alınmış değildir. Avrupa İslam 
dünyasından bir uygarlık tohumu aldı. O tohumu ekti. Tohumun ürün 
vermek için toprağın içinde çürümesi ise doğaldır. O tohum çürüdü. 
Verdiği ürün de bir çok kere yenilenerek tohumun cinsi bile 
değişmiştir. Avrupa’nın İslam bilginlerinden aldığı bilgi o zamana 
göre pek çok idi. Şimdiki duruma göre hiçtir. O zaman bulunduğu 
cehalet karanlığından çıkmak için bizden bir kandil aldı. O kandilin 
ışığıyla aydınlık yere varınca o kandile gereği kalmadı. Elinden attı. 
Biz bununla övünebilir miyiz ? Bunda bizim için övünecek bir şey de 
yoktur. Bundan utanmamız gerekir. Çünkü biz kandili elimizden 
düşürüp söndürdükten sonra gözümüzün önünde doğup parlamakta 
olan bir uygarlığın güneşinden de yararlanmak istemiyoruz. Kimimiz 
“O bir güneş değildir. Bir seherdir”, “O bizim sönen kandilin 
taklididir.” diyerek gözlerimizi kapatıp karanlıkta kalmaya razı 
oluyoruz.” 
Dahası Mihran’ın çıkardığı Tercüman-ı Şark adlı gazetenin yazı 
işlerini üstlenen Şemsettin Sami “Sosyalizm-İştiraki-Emval”, 
başlığını taşıyan bir başyazı yayınladı. Bu yazısında Sosyalizmi 
sözcük olarak komünizmden ayırmak gerektiğini savundu. Yazısında 
“Bu iki tanım çok defa gazetelerimizin sütunları içinde görünerek 
kamunun bilgisi olmuştur. Ancak gerçek anlamları ve birbirinden 
olan farkları çoğunluğumuz için hala meçhuldür diyebiliriz. Çoğu 
zaman ve özellikle bu aralık Alman imparatoruna yapılan suikasttan 
söz edildiği sırada, gazetelerimizde görünen “İştiraki Emval” terimi 
“sosyalizm” sözcüğünün çevirisi yerine kullanılıyor. Bu ise beyazı 
siyah diye çevirmeye benzer. Gerçi Avrupa’ya ve çağımıza özgü 
olan böyle bir yayılmanın dilimize çevirisi pek güçtür. Ancak bir şeyi 
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zıddıyla çevirmektense - karşılığında yerli terim bulununcaya kadar- 
bir yabancı terimi kabul etmek ve kullanmak elbette daha iyidir. 
(Yani sosyalizm terimini olduğu gibi alalım ve kullanalım) 
Sosyalizm çağdaş uygarlığı – Avrupa’yı ve belki bir gün olur bütün 
yer küreyi sarsacak ve insanlık toplumunun düzen ve görünüşünü 
değiştirecek bir büyük iç güç hareketi ve insanlığın refah ve 
mutluluğuna ulaştırma azminde olduğundan, bunun “İştirakı Emval” 
töhmeti suçlanması ve böyle yüzü kara olarak halkın bakışlarına 
sunmak büyük bir kıyın ve haksızlıktır. “ sözleri ile sosyalizmi 
savundu. Buna karşı diğer gerici gazetelerde ona ve yazısına saldırı 
niteliği taşıyan makaleler yayınlandı. 
Trablusgarp Valisi Sami Paşazade Sami’nin babası Sami Paşa sekiz 
yıldan beri çıkmakta olan vilayet Gazetesi’nin başına onu getirdi. 
Dokuz ay sonra da İstanbul’a geri dönmesini sağladı. İstanbul’da 
sürgünde olan Ebüziya’nın adına Muharir dergisini yayınlamaya 
başladı. Bu arada üç tiyatro eseri yazdı. Sabah Gazetesi’ni 
yayınlamaya başladı. Beş ay Rodos’ta mühürdar olarak çalıştı. 
Ancak daha sonra doğum yeri olan Yanya’ya gitti. Bir süre Askeri 
Sevkiyat Komisyonu yazıcılığını yürüttü. Atatürk’ün yaşamda en 
doğru yol gösterici bilimdir sözünün bir benzerini de Şemsettin Sami 
dile getiriyor “Bugünkü günde bilim ve fenni bilen adam bilim ve 
fenden başka başka bir şeye minnet etmez. Bugün fen bir dereceye 
gelmiştir ki artık elle tutulması olanaksız bir hayalden, bir gölgeden 
bir kuruntudan ibaret kalmayıp gözle görünür, elle tutulur, çiçeğinin 
kokusu, semeresinin lezzeti duyulur maddi ve apaçık şeyler hükmüne 
geçmiştir.“ “İlerlemesini ve uygar olmasını istediğiniz bir ulusa bilgi 
ve kültür verin, alt tarafını düşünmeyin. Bir kere kültür ve bilgi 
kamuyu sararsa artık o her şeyi yapar… Bir köre göz ver de nasıl 
geçineceğini düşünme, bilgisiz bir ulusa bilgi ve kültür ver de nasıl 
ilerleyeceğini kendisi bulur.” 
Bu sırada yeni bir açılıma girdi. Dil çalışmalarının ilkini yaptı. 
Arapça Dilbilgisi kitabını hazırladı. Ona göre: “Dilleri bu düşüş ve 
çöküşten kurtaracak olan ancak edebiyattır. Yani edebiyatçıların bu 
konuda yapacakları hizmetin ilk adımı ise dilin olgunluk ve 
yetkinliğini ortaya koyan sözcükleri ve doğru kullanılmasını 
sağlayan kuralları titizlikle korumaktır. Bu iki noktanın birincisi dilin 
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bütün sözcüklerini içine alan kusursuz bir sözlük, ikincisi ise bütün 
kuralları toplayan bir dilbilgisi kitabı var etmekle olanaklı olur.“ 
Nitekim yönelimi de böyle oldu. 
İstanbul’a dönüşte Mihran’ın Tercüman-ı Şark gazetesinde çalışmaya 
başladı. Bir süre sonra gazete kapandı. Şemsettin Sami bu kez 
Mihran için Fransızca’dan Şeytanın Yadigarları ve Sefiller 
romanlarını çevirdi. Cep kütüphanesi için kitaplar (Mitoloji, 
Kadınlar, İslam Medeniyeti, Gök, Yer, İnsan, Ulu sözler, fıkralar, 
Dil, Yazım Kılavuzu) hazırladı. Yeni kurulan Arnavut Bilim 
Derneği’ne üye edildi. Bu dernek için Arnavutça Abc ve Arnavutça 
Dilbilgisi kitaplarını yazdı. Aile ve Hafta adlı dergileri çıkardı. 
Askeri Denetim Komisyonunu yazmanlığı görevine getirildi. 
Ölünceye kadar sürdürdüğü bu görev aslında Abdülhamit tarafından 
ona verilen bir ev hapsi cezasıydı. Önceleri evden dışarı çıkmasına 
ve evine konuk almasına izin verilirken 1899 da bunlar da 
yasaklandı. Kızının nikahında ancak imam ve iki şahide izin verildi. 
Bu kuşatmanın bir de maddi yanı vardı. Borçlar içinde süren bir çetin 
bir yaşamdı. Evlendiği eşini dokuz yıl sonra yitirdi. Bir yıl önce ölen 
ağabeyinin dul kalan eşi ile evlenip, çocuklarını yanına aldı. 
İki ciltlik Fransızca Türkçe Sözlük çalışmasını bitiren Şemsettin 
Sami “Öncekiler sonrakilere ne bıraktılar” diyerek dev çalışmalarını 
sürdürdü. Kamusu’l A’lam (6 ciltlik coğrafya ve tarih 
sözlüğü),Kamus-i Arabi (Arapça Türkçe Sözlük), Kamus-i Türki (İki 
ciltlik Türkçe Sözlük), her biri tıpkı Türk yazının ilk romanı gibi 
alanlarında öncü çalışmalardı. 
Türkçe Sözlüğünün önsözünde 100 yıl önce şunları dile getiriyordu: 
“Sözlük bir dilin hazinesi yerindedir. Dil sözcüklerden oluşur. Bu 
sözcükler de her dilin kendine özgü bir takım kurallarına uygun 
biçimde sıralanıp bağlanarak bir insanın isteğini anlatmasına yarar. O 
halde bir dilin sermayesi sözcüklerle, bunların yapı, birleşme, 
sıralanma ve bağlanma kurallarından oluşur.” 
Şemsettin Sami’nin en çok öne çıkarılan yönü dil konusundaki 
düşünceleridir. “Söylediğimiz dil ne dilidir ve nereden çıkmıştır. 
Osmanlı dili deyimini pek de doğru görmüyoruz. Çünkü bu ad 
Osmanlı sultanlarının birincisinin yüksek adına nispetle onun kurmuş 
olduğu bir devletin adıdır. Halbuki dil ve cinsiyet adı geçen zatın 
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ortaya çıkışından ve bu devletin kuruluşundan eskidir. Asıl bu dille 
konuşan kavmin adı “Türk” ve konuştukları dilin adı da “Türk 
dili”dir. Cahil halk kötü sayılan ve yalnız Anadolu köylülerine ad 
olarak verilmek istenilen bu ad üyesi olmakla övünülecek bir büyük 
ulusun adıdır.“ “Öz Türkçe olan binlerce sözleri unutulmak amacıyla 
köşesinde bırakıp da başka dillerden dilenerek hemen hemen diller 
türlüsü durumuna geçmek bir aşağılanmadır. Türk içine girmekle 
övünülecek büyük bir ulustur.” “Usta bir yazıcının kaleminden çıkan 
bir yapıt, okuma yazması olmayan bir Türk’e okunursa bir şey anlar 
mı ? Okuduktan sonra bu Türkçedir dersek inanır mı ?” “Dünya’da 
konuşma dili başka yazı dili başka bir kavim varsa o da biziz. Bizim 
yazdığımız dil söylediğimiz dilden büsbütün ayrıdır. “ “Biz de iki 
huy vardır. Biri kendi dilimizi hor görüp küçümsemektir. Türkçeden 
başka dil bilmiyoruz. Yine Türkçeyi beğenmiyoruz. İkincisi de 
Arapça, Acemce, Fransızca, İngilizce ya da başka dillerden iki söz 
öğrendik mi onları kullanmak istiyoruz. Ama çok kez o dillerde 
konuşacak kadar öğrenmediğimizden öğrendiğimiz beş on sözcüğü 
hemen dilimize karıştırıp böylece o dili bildiğimizi dünyaya 
göstermek istiyoruz “ diyordu. 
İlerleyen hastalıkların pençesinde kıvranırken Kutadgu Bilig, Orhun 
Abideleri gibi anıt çeviri çalışmalarını tamamladı. (Ne yazık ki 
bugüne kadar bu önemli çalışmalar ve yazdığı yazılar bir araya 
toplanarak yayınlanmadı) Borçlarını ödeyemez duruma düşen 
Şemsettin Sami oturduğu köşk satılığa çıkarılınca üzüntüden dili 
tutuldu. İki gün konuşamadı. Köşkü yok pahasına almak için 
yapılanlar karşısında yıkıldı. Çok geçmeden yazmaya başladığı öz 
yaşam öyküsünü tamamlayamadan 4 Haziran 1904’de öldü. Ölümü 
ardından Şemsettin Sami’nin ailesi evden atıldı. Eşyaları bir camii 
avlusuna taşındı. Şemsettin Sami’nin eşsiz kütüphanesi yok pahasına 
satıldı. 
Burhan Felek’in deyişi ile “Şemsettin Sami, Şinasi gibi ilklerin 
adamıdır. Bilimsel ve teknik gazeteciliğimizin öncüsüdür. Ne yazık 
ki, Türk kültürüne büyük katkısı olan yirmi bin ciltlik özel kitaplığı 
ölümünden 24 saat sonra ikinci Abdülhamid’in baş hafiyesi Ragıp 
Paşa’ca köşkü basılarak okka fiyatına sattırılmıştır. Bu bakımdan 
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kitapları yağma edilen ilk Türk düşünürü olma şerefi de Şemsettin 
Sami’nindir”. 
Şemsettin Sami’den geriye kalan sadece kitapları yaptığı çalışmalar 
düşünceleri de değildir. Türk spor tarihinin kilometre taşlarından biri 
olan (Adı İstanbul’da bir stadyuma verilen ) Ali Sami Yen, Şemsettin 
Sami’nin oğludur. 
Şemsettin Sami hazırladığı ansiklopedik çalışmalar kadar gazete ve 
dergilere yazdığı yazılarıyla ses getirdi. Onu önce sürgüne daha 
sonra da ölünceye kadar ev hapsine mahkum ettiren makaleleriydi. 
Şiire ve müziğe ayrı bir düşkünlüğü vardı. Ona göre: “Şiir güzel 
sanatlardan mimarlığa benzetilebilir. Şair sözlerle bina kurar ki 
dünyanın en sağlam binaları yıkılıp gittiği halde o söz yapısı bir kaç 
harfle bir kaç yaprak kağıda dayanarak dünya durdukça ayakta kalır. 
Kendi dilinin yapısına ve havasına uygun olarak oluşturulmayan bir 
şiir insanı asla etkilemez.” “İşte şiir işte edebiyat! Koyun kendi 
kuzusunu koklamakla tanıdığı gibi halk da kendi düşünce ve 
duygularını tanır. Kendi duygu ve düşüncesini kendi diliyle 
betimlemeyen şiiri istediği kadar güzel olsun, Avrupa’dan öykünerek 
alınmış yüksek düşünceler, Arap ve Acemden ödünç en parlak söz 
hünerleri olsun yine beğenmez, benimsemez, bu benim düşünce ve 
yüreğimin ürünüdür demez. Kendi diliyle ve kendi duygularına 
uygun olarak söylenmeyen sözden asla etkilenmez” “Bir ulusun 
bilgide ve uygarlıkta ilerleyişini duyguların inceliğini, ahlak ve 
karakterlerini göstermek için müzikten güzel bir ölçü yoktur.” 
Ölümünden sonra ırkçı ve Turancı kesim onu Arnavut kökenli 
olduğu için Arnavutluk’un bağımsızlığını isteyen yazarı belli 
olmayan bir kitapçıktan yola çıkarak hainlikle suçladı. Orhon Seyfi 
Orhon “Koynumuzda Beslediklerimiz” ve “ Bir Hıyanet ve 
Nankörlük Vesikası” adı altında Çınaraltı Dergisinde hakaret yazıları 
yazdı. Bu yazılara o dönem Vala Nurettin “Şemsettin Sami Sinsi bir 
Türk Düşmanı mıydı ? Haşa!” başlıklı yazısı ile yanıt vermesine 
karşın saldırılar sürdü. “Arnavutluk Ne idi ? Nedir ve Ne Olacak “ 
adını taşıyan yazarı belli olmayan bu kitapçığın –eklemeler ve 
çarpıtmalarla dolu- çevirisi daha sonra Yıldız sarayında ele geçirilen 
Abdülhamid’e gönderilmiş Jurnaller arasında bulundu. 
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Kendi deyişiyle “Dünyada iki şey vardır ki onlarla uğraşmak boşuna 
yorulmak demektir. Bunlardan biri apaçık olanı kanıtlamak ve diğeri 
söz anlamaz insana söz anlatacağım diye çene yormak!” 
Ne dersiniz Şemsettin Sami boşuna mı yoruldu? 
 
Dîvânu Lügati’t Türk 
10 Şubat Türk Dili açısından önemli bir gündü. Kaşgarlı Mahmut bir 
süreden beri üzerinde çalıştığı İlk Türkçe Sözlüğü bitirdi. Bu salt bir 
sözlük değil Türk dünyasının bir ansiklopedisiydi. Bu önemli çalışma 
yitip gitti. Aradan onlarca yıl geçti. İlginç bir biçimde yeniden 
doğdu. 
Kaşgarlı Mahmut o dönem İslam büyüklerine seslenerek "Türklerin 
gönlünü almak için onların dilleriyle konuşmaktan başka çare yoktur 
Türk dilini öğreniniz çünkü onlar için uzun sürecek bir egemenlik 
vardır. Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iş olur. Yok bu söz 
doğru değilse akıl da bunu buyurur" çağrısı yaptı. Türkçeyi çok iyi 
bildiğini söyleyen Kaşgarlı Mahmut "Ben onların en uz dillisi, en 
açık anlatanı, akılca en incesi, soyca en köklüsü, en iyi kargı 
kullanan olduğum halde onların yarlarını, çöllerini baştan başa 
dolaştım. Türk, Türkmen, oğuz, Kırgız boyların dillerini kafiyelerini 
belleyerek yararlandım. Bana sonsuz bir ün, en iyi düzenle bitmez 
tükenmez bir azık olsun diye şu kitabıma Divan-ü Lügat-it Türk " 
Türk Dilleri Sözlüğü " adını vererek yazdım. Kitapta Türklerin 
görgülerini bilgilerini göstermek için söyledikleri şiir tanıklıklarını 
serpiştirdim. Kaygılı ya da sevinçli günlerinde yüksek düşüncelerle 
söylenmiş olan savlarını da aldım. Onları ilk söyleyenler sonrakilere, 
bunlarda sonrakilere bildirmişlerdir. Bunlarla beraber kitapta bir çok 
önemli sözcüğü topladım. Böylelikle kitap arılıkta son kerteyi 
güzellikte son yüksekliği buldu." 
Şiirler, atasözleri, deyimlerle süslü Divan-ü Lügat-it Türk, ilk Türkçe 
Sözlük olma yanında ilk Türkçe Dilbilgisi olma özelliğini de taşıyor. 
Televizyon egemenliği dünyayı ele geçirmediği yıllarda Ergani'de 
Kakolar olarak adlandırılan ve yıllar önce Türk Dili uzmanlarının 
derlemeler yaptığı yaşlı kuşağın sözlü yazınında yer alan sözcüklerin 
Kaşgarlı yapıtında yer alması onun yıllarca önce ne büyük başarıyı 
yakaladığını gösteriyor. Kaşgarlı bununla da yetinmedi. Kitapta 
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dağlar, çöller, dereler, suları aktardı. Coğrafyadan tarihe geçti. Bir 
ilke daha imza attı. Dünyanın bilmediği Japonya'nın da içinde yer 
aldığı bir yuvarlak dünya haritası hazırlayıp yapıtına ekledi. Kaşgarlı 
Mahmut Türkoloji biliminin kurucusuydu yaşamına ilişkin bilgiler de 
yapıtının içinde yer alan açıklamalardan elde edildi. Divan-ü Lugat-it 
Türk'te yer aldığı kadarı ile Kaşgarlı Mahmut, Orta Asya'dan Issıg 
Gölü'nün yakınındaki Barshan kentinden Muhammed oğlu Hüseyin 
adlı bir kişinin Kaşgar'a göçtükten sonra doğan ve Kaşgar'da 
büyüyen oğluydu. Bu yüzden Mahmudi  Kaşgari (Kaşgarlı Mahmud) 
şeklinde tanındı. Kaşgarlı Mahmut, kitap düşkünü Diyarbakırlı Ali 
Emiri olmasaydı yitip gidecekti. 
Ünlü dilcilerden Kilisli Rıfat 1945 yılı Eylül-Ekim aylarında Yeni 
Sabah Gazetesinde kaleme aldığı anılarında bunu özetle anlattı. 
Divan-ü Lügat-it Türk'ün yeniden doğuşu da güzel bir öyküydü: 
"İstanbul Divanyolu’nda sokağın başında Diyarbakır Kıraathanesi 
vardı. Diyarbakırlı Ali Emiri buranın birinci müşterilerindendi. Her 
türlü yapıtı okumakla birlikte en çok Osmanlı Edebiyatı, Osmanlı 
Tarihi ile uğraşırdı. Belleği çok güçlüydü. Okuduğu şeyleri 
unutmazdı. -Ezberimde yüz bin Türkçe beyit vardır, derdi. Ben bu 
yönünü kibarca bir kaç kez yokladım. Herhangi bir şairin bir 
gazelinden bir dize seçtim -acaba şu dize kimindir diye sordum. 
Güldü. -Sınav etmek mi istiyorsun? Falanındır, sonu şudur ve gazelin 
tamamı da şöyledir, diye ezbere okurdu. Büyüklerin özgeçmişleriyle 
de çok uğraşmıştı. Ne kadar İslam hükümdarı varsa, Osmanlı şairi 
varsa hepsinin özgeçmişini ince ayrıntılarıyla bilirdi. Ona bir şey 
sorulsa -O adda iki şair var, hangisini istiyorsunuz der, her birisi 
hakkında bilgi verirdi. 
1917 yılıydı. Bir gece gene bu kahvehaneyi geldi. Bize tarihten, 
edebiyattan söz ettikten sonra: 
-Beyler, efendiler size bir şey soracağım, dedi. 
-Buyurun, dedik. 
Sordu: 
-Divan-ü Lügat-it Türk adında bir kitap gördünüz mü ya da işittiniz 
mi? 
İlk yanıtı ben verdim: 
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-Kitabın kendisini görmedim, fakat Katip Çelebi (1609-1658) bunu 
görmüş ve Keşfü’z Zunun'a (Katip Çelebinin 20 yılda yazdığı 
Kuşkulu şeylerin keşfi adlı yapıtı) yazmıştır, dedim. 
Sonra Arif Bey ve arkadaşları Arapça tarihlerin birinde bunun adını 
gördük dedi. Bunun üzerine Ali Emiri, Fuzuli'nin şu dizesinin okudu 
"Eyledim tahkik, görmüş kimse yok cananımı". 
Söz sırası bize geldi. Bir ağızdan heyecanla sorduk: -Siz gördünüz 
mü? dedik. 
Sorumuz hoşuna gitti, kendine özgü olan biçimde gevrek gevrek güle 
güle katıldı: 
-Ne diyorsunuz Tanrının yardımıyla bugün o kitaba sahip oldum. 
Hepimiz kutladık. Fakat nasıl elde ettiğini, kimden aldığını sorduk. 
Bize şöyle anlattı: 
Alışkanlık gereği haftada iki üç kere Sahaflar çarşısına uğrar, yeni bir 
şey var mı diye kitapçılara sorarım. Dünde uğradım Kitapçı Burhan 
Beyin dükkanında oturdum: "Bir şey var mı" dedim kitapçı: 
- Bir kitap var ama sahibi otuz altın lira istiyor. Bu kitap bana geleli 
bir hafta oldu. Ben bunu yüksek fiyatla alır diye Maarif Nazırı 
Emrullah Efendiye götürdüm. O da ilmiye encümenine gönderdi. 
Encümen inceleme için bir hafta izin istedi, ben de kabul ettim. Bir 
hafta sonra uğradım. On lira önerdiler. Ben de: Kitap benim değil 
başkasınındır. Otuz liradan bir para aşağıya vermiyor" dedim. Yanıt 
olarak "Biz otuz liraya bir kütüphane alırız. Al kitabını istemiyoruz! 
" diye kitabı geri verdiler. Kitap sahibi ile saptadığımız süre yarın 
bitecek. Yarın kitabı vermek zorundayım. Bakınız işinize gelirse siz 
alınız, dedi. Kitabı elime alınca bayıldım. Otuz lira değil otuz bin lira 
değerindeydi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kitap 1072 yılında 
yazılmış bir Türkçe Sözlük ve Dilbilgisi. Fakat kitapçıyı 
şımartmamak ve fiyatını artırmaya olanak vermemek için nazlı 
davrandım. "Dağınık bir yapıt. Acaba tamam mı değil mi ? Hem de 
yazarı Kaşgarlı bir adam imiş? Kimdir, necidir, belli değil. Sarı 
çizmeli Mehmet Ağa. Bununla birlikte ne de olsa bir yapıttır. Maarif 
on lira önermişse ben on beş lira veririm " dedim. Kitapçı: 
-Hayır, dile getirdiğim gibi benim değil. Benim olsaydı verirdim. 
Fakat sahibi mutlak otuz lira istiyor. Almayacak olursanız sahibine 
geri veririm, dedi. 
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Sordum - Sahibi kimdir? 
-Yaşlıca bir hanım. Eski maliye nazırı Nazif beyin ailesinden. Paşa 
bu kitabı ona verirken "Bak sana bir kitap veriyorum. İyi sakla, 
sıkıldığın zaman kitapçılara götür. Altın para otuz lira eder. Aşağıya 
verme demiş, İşte bu otuz lira kadının kulağına küpe olmuş. Yoksa 
kendisi düşkün bir kadındır. Alacak isen bir kadına iyilik etmiş 
olursun, dedi. 
Bunun üzerine, 
-Evet şimdi işin şekli değişti. Bir kadına yardım bir görevdir. Peki 
kabul ettim dedim ve kitabı aldım. Gelgelelim o dakikada şöyle 
düşündüm. Yanımda ancak 15 lira var. Eve gidecek olsam kitap 
dükkanda kalacak, olur ya başka birisi gelir kitapçı açgözlülük 
ederek ona gösterir o da alır. Paranın üstünü yarına bırakayım desem 
olmaz. Başladım içimden Allaha yalvarmaya: "Allah’ım bir dost 
gönder, bana yardım etsin. Beni bu kitaptan ayırma!" 
İki dakika sonra baktım ki dostlarımdan eski Üniversite Edebiyat 
Öğretmenlerinden Reşat Faik Bey oradan geçiyor. Hemen çağırdım. 
Gizlice "Varsa, aman bana yirmi lira ver" dedim. Çantasını açtı on 
lira vardı. Onu verdi. Üst tarafını da şimdi acele eve gider getiririm 
dedi. Ben de kitapçının dükkanında kısmen sakin bir yürekle 
oturdum. Bir kaç dakika sonra Reşat Bey geldi, parayı getirdi. Otuz 
lirayı Burhan Bey’e verdim. Burhan Bey "Pekala, ya benim bahşişim 
yok mu ?" dedi. Üç lira da ona verdim. Dükkandan kalktım. Reşat 
Bey’le konuşa konuşa çarşıdan çıktık. Fakat arkamıza baktım. 
"Acaba Burhan bey pişman olup da arkamızdan koşmasın " diye 
korku içindeydim. Neyse, baktım ki gelen yok: "Oh Tanrıya şükür” 
dedim. Kitabı aldım eve geldim. Yemeği içmeyi unuttum. Bir kaç 
saat okumak ile uğraştım. Arkadaşlar size dile getiriyorum. Bu kitap 
değil, Türkistan ülkesidir. Türkistan değil tüm dünyadır. Türklük, 
Türk dili bu kitap sayesinde başka parlaklık kazanacak. Türk dilinde 
şimdiye kadar bunun gibi bir kitap yazılmamıştır. Bundan sonra da 
yazılamaz. Bu kitaba gerçek değeri verilmek gerekirse dünyanın 
hazineleri yeterli gelmez.” 
Ali Emiri bu kitabı elde ettikten sonra neşesiyle sarhoş oldu. Eşine 
dostuna, karşılaştığına "Ben böyle bir kitap aldım. Şöyledir, 
böyledir" diye ballandıra ballandıra " söylüyordu. Ağızdan ağıza 
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kulaktan kulağa bu haber Ziya Gökalp'a yetişti. Koştu Ali Emiri'ye 
kitabı görmek istedi. Fakat Ali Emiri: 
-Şimdilik gösteremem belki bir iki ay sonra olabilir diye Ziya 
Gökalp’ı kırdı. Sonra Ziya Gökalp Diyarbakır Milletvekillerinden iki 
kişiyi gönderdi. Ali Emiri onlara da göstermemiş. Bana gelince. 
Huyunu bildiğim için görmek istemedim. Bir şey söylemedim. 
Sonunda bir hafta kadar bir zaman geçti. Bir gün bana haber 
gönderdi, eve davet etti. Gittim. Kitap ortada duruyordu. Bana, 
-İşte Divan-ü Lügat-it Türk buyurun inceleyin dedi. 
Ben de aldım bakıştırdım: 
-Tanrı yayımını nasip etsin dedim. 
Bu söz hoşuna gitti. 
-Bu sözü başkasından duymadım inşallah yayımlarız. Tahsisini de 
sen yaparsın, dedikten sonra bir ah çekti, rengi bozuldu şöyle dedi: 
-Rıfat bu kitap ne kadar yüksek dersek o kadar yüksek, ne kadar 
değerli dersek o kadar değerli fakat bunun önemli bir eksikliği var. 
Kitabın cildi çözülmüş, formalar dağılmış, yapraklar karışmış, başı 
sonu bellisiz olmuş. Sayfanın karşılığı yok, sayfa başlarında numara 
yok, kitap tamam mı değil mi, düzenlenmesi olanaklı mı değil mi? 
Bu noktalar beni üzüyor, acaba tamam mı? Eğer tamam ise ne 
mutluluk. Değilse vay benim başıma! (Ali Emiri bir cildi eksik kitabı 
tamamlamak uğruna Yemen’e gidip gelecek kadar tutkulu, kitap 
aşığı biriydi.) O zaman bu kitabın karşısına geçip ölünceye kadar 
ağlamalıyım. Rıfat sana rica ediyorum. Her gün gel bir iki saat kitap 
ile uğraş. Şu kitap tamam mı değil mi bunu çıkar, dedi. Ben de 
teşekkürle kabul ettim. İki ay kadar her gün bir saat uğraştım. Kitabı 
üç kere okudum. Formaları, kağıtları ortadan kaldırdım, beriye 
koydum uymadı. Başka yere götürdüm sözlerin uyumuna konunun 
devamına baktım. Sonunda uğraşa uğraşa düzenledim. Sayfalara 
numaralar koydum. Kitabın tamam olduğunu müjdeledim. 
Sevincinden ağladı. Sonra, 
-Ben de göreyim Bir kere de beraberce indirdik. Ona da kanı geldi. 
Bu iş o kadar hoşuna gitti ki evi iki bölüktü. Bana: 
-Rıfat bu hizmetine karşılık haydi tapuya gidelim sana evimin bir 
bölüğünü bağışlayayım mı " dedi. Teşekkür ettim: 
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Evinizde sağlıkla var olun. Ben sizden yalnız bunun yayımına 
izninizi rica ederim. Ödülüm bu olsun" dedim. 
-İnşallah o da olur, fakat biraz sabrediniz, dedi. Anladım ki o yayıma 
razıdır. Fakat büyüklerden birisinin ya da bir kaçının ricasını istiyor. 
Ziya Gökalp, Divan-ü Lügat-it Türk'e kulaktan aşık olmuştu. Adı 
söylenince Leyla’sının adını duymuş zavallı Mecnun gibi ah 
çekiyordu. Kitabı duyduktan sonra kitabı görmek için yaptığı 
girişimlerin yarar sağlamadığını görünce bir gün bana geldi. 
-Mutlu Rıfat, sen bu kitabı hem gördün hem de okudun değil mi? 
-Evet gördüm de okudum da. 
-Rıfat ben sevda bilmezdim. Fakat bu kitaba tutuldum. Görmek için 
ne yaptımsa olmadı. Şu kadar var ki karar verdim. Bu kitabı hem 
almalı hem de yayımlamalıyız. Bu hazinenin anahtarı senin elindedir. 
Gel, bana yardım et. Şu kitabı kurtaralım, bastıralım. Bütün Türklere 
armağanımız olsun, Haydi bana çaresini söyle! 
-Evet bir çare düşündüm? Fakat hem kolay hem de zor. Bilmem ki 
yapabilir misin? 
-Aman çabuk söyle. Emin olun ki Ferhat gibi dağları delecek gücüm 
var. 
-Talat Paşa ile görüşüyor musun, ona sözün nazın geçer mi? 
-Merkez azasından olduğum için hay hay ne demek istiyorsun? 
-Talat Paşa’yı Ali Emiri çok severdi. Ne zaman adı anılsa övgüde 
bulunuyor. Bana öyle geliyor ki bu kitap için Talat paşa Ali Emiri'ye 
rica edecek olursa anında verir. Fakat Talat Paşa ona rica eder mi 
bilemem? 
-Talat Paşa alçak gönüllüdür. Hem de erdemli insanları sever. Haydi 
haydi rica eder. Şu kadar var ki bu ricanın şekli tuhaftır. Talat paşa 
Ali Emiri'nin ayağına gitse olmaz. Onu Babıali’ye ya da merkeze 
çağırırsa olmaz. Şimdi bunun çaresi nedir? Rica ederim şunun da bir 
çaresini bul. 
-Ben bu işi daha önce düşündüm. Çaresini buldum. 
-Nasıl, anlat bakayım. 
-Ali Emiri Efendi Adliye Nazırı İbrahim Beyefendi’yi pek çok sever. 
Gerek asaletine gerek kişisel yeteneklerine çok saygısı vardır. Buna 
karşılık İbrahim Bey de Ali Emiri'yi çok sever bu karşılıklı sevişme 
soncudur ki Ali Emiri'ye çok saygı gösterir, gördüğü yerde mutlaka 
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elini öper. Ali Emiri geceleri sık sık İbrahim Bey'in Koska’daki evine 
gider. Sonra gelir bize nasıl görüştüğünü anlatır. Bulduğum çare 
şudur: Şimdi Ramazan ayıdır. İbrahim Bey’e söyleyin bir gece Ali 
Emiri'yi iftara çağırsın. Talat Paşa'ya da rica ediniz o gece yemekten 
bir saat sonra büyüklerden bir kaç arkadaşıyla İbrahim Beyi görmeye 
gelsin. Orada İbrahim Bey önce konukları Ali Emiri’ye tanıtsın. 
Sonra Ali Emiri'yi yüksek sözlerle onlara takdim etsin. Onlar da 
başta Talat Paşa olmak üzere: "Vay saygıdeğer Üstad, vay büyük 
edebiyatçı, şanı şöhreti dünyayı tutan Ali Emiri Efendi siz misiniz? 
Hani ne mutluluk ki bu gece yüzünüzle karşılaştık. Ne sevinçliyiz ki 
sizi gökte ararken yerde bulduk" diyerek Ali Emiri'nin elini öpsün, el 
bağlayarak karşısında ayakta dursunlar, oturunuz demedikçe 
oturmasınlar. Oturduktan sonra da "Üstadımız izin verirseniz 
tarihten, edebiyattan, bizce kapalı kalmış olan bazı şeyler soralım. 
Desin ve hafif bir şeyler sorsun, aldıkları yanıttan memnun olarak 
teşekkürler etsinler. Bu bölüm bittikten sonra: “Saygıdeğer üstadımız 
işittik ki sizde Divan-ü Lügat-it Türk diye değerli bir kitap varmış, 
lütfen o kitap hakkında bizi bilgilerinizle mutlu eder misiniz? 
desinler. Bu bölüm de bittikten sonra Talat Paşa ayağı kalksın 
oldukça parlak övgüden sonra: “İyilikte bulunursanız şu kitabı 
bastırsak, Türk dünyasına armağan etsek olmaz mı? Şu iyiliği yerine 
getirmenizi rica ederim”, desin. Kuşkusuz verecektir. 
Ziya Gökalp, bu sözleri dinledikten sonra güle güle katıldı. 
Sevincinden yerinde duramaz oldu: 
-Aman ne güzel, aman en kolay çare. Eminim imanım gibi biliyorum 
kitabı aldık. Bekle üç gün sonra bu yönetimin uygulandığını Ali 
Emiri'den duyarsınız dedi. 
-Gerçekten de üç gün geçti, dördüncü günün gecesi Ali Emiri her 
zaman ki gibi Diyarbakır Kıraathanesi’ne geldi. Fakat ne geliş, ne 
kahramanlara, ne savaşçılara, ne padişahlara, ne imparatorlara nasip 
olmayan bir ululuk, bir büyüklük ile yürüyor sevincinden ayağı yere 
basmıyor, göklere yükseliyor, meleklere "Durun siz, uçmak bana 
yaraşır, uçacağım, uçacağım, göğün doruğuna kadar uçacağım" 
diyordu. 
Ben Ali Emiri'nin kapıdan girişinden, yürüyüşünden etrafa 
bakışından işin ne olduğunu çaktım. Fakat sezdirmemek için her 
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gecekinden ayrı bir hal göstermedim. Ali Emiri geldi, her zamanki 
gibi karşıladık. Geçti oturdu. Fakat neşesine sınır yoktu. İlk sözü 
şöyle oldu: 
-Bu gece çaylar benden! Olanak olsa bu gece buraya gelenlerin 
hepsine çay ikram ederim. Bu gece benim ziyafet gecemdir. Bu gece 
Emiri'nin ne Emiri olduğunu anlatma gecesidir gibi bir takım parlak 
sözler söyledi. 
Biz de bir ağızdan hayretle: 
-Hayırdır inşallah, her halde büyük bir memuriyete atandınız! dedik. 
-Benim başarımın yanında memuriyet kaç para eder? Hayatın en 
büyük zevki meziyetin takdir edilmesidir. İşte ben o takdire eriştim. 
Hem öyle bir takdir ediliş ki onun üstünde bir şey olamaz! dedi. 
-Lütfen açıklar mısınız? dedik. 
Bunun üzerine Ali Emiri gelişmeleri anlattı. Bana seslenerek: 
-Yarın gel kitabı al." 
Ali Emiri iki koşul öne sürdü. Birincisi kitabın basıma hazırlanması 
görevinin Kilisli Rıfat'a verilmesi ikincisi de kitabın Kilisli Rıfat'ın 
evinde kalmasıydı. Kilisli Rıfat Kitabı aldı. Ziya Gökalp'e haber 
gönderdi. Gelip gördü. Çalışmalar hızla başlatıldı. Talat Paşa Ali 
Emiri'ye verilmek üzere üç yüz altın gönderdi. Ancak Ali Emiri bu 
parayı geri çevirerek getiren kişiye Talat Paşa’ya şu sözlerini 
iletmesini istedi: 
-Düşünceliliğinize, inceliğinize teşekkür ederim ama parayı kabul 
edemem. Çünkü vatani, ulusal bir ufacık hizmet karşılığında para 
almış olacağım. Bu ise vicdanıma ağır gelen bir şeydir. Bundan 
dolayı size teşekkürlerimle beraber parayı geri veriyorum. Siz parayı 
yardıma gereksinim duyan bir kaç namuslu aileye dağıtırsanız ben 
size teşekkür borcu kalacağım gibi Allah da memnun olur. Bu 
sadakanın adı da Divan-ü Lügat-it Türk sadakası olsun" dedi. 
Kilisli Rıfat kitap için çalışmaya başlayınca birden korkuya kapıldı. 
Evinde tuttuğu kitabın başına geleceklerden endişelendi. Dünyada 
başka bir örneği olmayan bu kitabın sorumluluğu çok ağırdı. O 
zamanlar bazı kitapların fotoğraflarını çekerek koruma tekniği 
geliştirilmişti ancak Divan-ü Lügat-it Türk yıprandığı için sonuç 
olumsuzdu. Ailesine kitaba gözbebekleri gibi bakmalarını söyledi. 
Ev halkı kitap önünde nöbet tutmaya başladı. Bütün mal mülk 
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önemsizdi. Yeter ki bu kitabın başına bir şey gelmemeliydi. Sonunda 
Kilisli Rıfat birinci cildi tamamladı. 
Ali Emiri bir gün Kilisli Rıfat'a uğrayarak Avrupalı bir bilginin kitabı 
görmek istediğini söyleyerek kitabı aldı. Kilisli Rıfat geri almaya 
gittiğinde de, 
-Kitap mı? Onu bir daha göremezsin, dedi. 
Ali Emiri Kırşehir'de görevli bir memurun sürgün edilmesine 
kızdığını bu haksızlığın giderilmesine kadar kitabı geri 
vermeyeceğini söyledi. Yapılan araştırmada bir haksızlığın olduğu 
ortaya çıktı. Memur eski görevine gönderildi. Ali Emiri kitabı Kilisli 
Rıfat'a yeniden verdi. 22 defter tutan çalışmayı tamamlayan Kilisli 
Rıfat bu kez ve Divan-ü Lügat-it Türk hükümet değişikliğinin 
engeline takıldı. Sonunda çalışmasını Maarif Bakanlığına gelen 
Filozof Rıza Tevfik'le görüşerek teslim etti. Alınıp önce telif ve 
tercüme heyetine gönderilen çalışma oranın da dağıtılması ile 
Darülfünun Kütüphanesine aktarıldı. Divan-ü Lügat-it Türk basılıp 
çoğaltılacağı günü bekledi durdu. 
Türkiye Cumhuriyet’inin doğuşu ve yeryüzünde dil devrimini 
gerçekleştiren tek önder olan Atatürk'ün girişimi ile Dîvânu Lügati’t 
Türk yeniden gündeme geldi. TBMM Dîvânu Lügati’t Türk'ün 
çevrilmesi kararını alarak Samih Rıfat ve Mehmet Akif Ersoy'u 
görevlendirdi. Bunu öğrenen Kilisli Rıfat yıllar önce yaptığı 
çalışmayı gündeme getirdi. Üç imzalı bir çalışma kararı alındı. 
Ancak yaşama geçirilemedi. TDK kurulunca yeniden bu konu ortaya 
atıldı. Eğitim Bakanı Reşit Galip Kilisli Rıfat'a yazarak kendisinin 
daha kapsamlı bir çalışmaya görevlendirildiğini kendisine bir oda 
verildiğini aktardı. Eski yaptığı çalışmasını istedi. Eline gelişi güzel 
yapılmış kopyaları geldi. Özgün çalışmasının peşine düştü ancak 
bulunmadı. 
Dil Kurultayı başlamadan önce Samih Rıfat’ı gören Kilisli Rıfat 
çalışmasının başına gelenleri öğrenmek istedi: Samih Rıfat, 
-Ben defterlerini alınca yazıcılara gönderdim. Özgün defterlerinizi 
Gazi Mustafa Kemal Paşaya sundum. Benden sordular "Sizde bir 
örneği var mı? Ben de var dedim. Öyleyse bu defterler benim olsun 
ben ara sıra okurum dedi. Sizin defterler Gazi Paşanın özel 
kütüphanesindedir dedi. 
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Kilisli Rıfat çalışmalarına başladı. Bakanlık daktilo ile yazmasını 
istedi. Yazamayacağını bildirince yardımcı olarak yanına dilci 
Ahmet Caferoğlu verildi. Reşat Galip o yıllarda Alman dilci Carl 
Brockelmann'ın yaptığı çalışma ile gözden geçirilmesini istedi. 
Almanca bilmediği için bu işi de Ahmet Caferoğlu üstlendi. Bir süre 
sonra Dîvânu Lügati’t Türk'ün çevirisi yeniden gündeme geldi. 
Besim Atalay Kilisli Rıfat ile görüştü. Ancak öneriyi olurlamayan 
Kilisli Rıfat'a, Besim Atalay: 
-Sen yapmazsan, ben yaparım, sonra gönlün kalmasın dedi. 
Besim Atalay üstlendiği bu onurlu işi çok geçmeden tamamladı. 
Besim Atalay 1882 yılında Uşak'ta doğdu. Anadolu’da öğretmenlik 
görevini yürütürken Ulusal kurtuluş Savaşına inanılmaz destekler 
verdi. Silifke'de Müdafi Hukuk Cemiyetini kurdu. Bu sırada Yunan 
işgal güçleri Uşak'ta annesi Halime Hanım öldürdü. Uşak'a giderek 
orada da reddi İlhak -Müdafaa-i hukuk Cemiyetlerini kurdu, 
Anadolu’nun bir çok kentinde bu konuda çalışmalar yaptı ve 
konferanslar verdi. Cumhuriyet’in kurumasından sonra dil 
çalışmaları yürüten Besim Atalay Divan-ü Lügat-it Türk'ü yıllar 
sonra 5 cilt olarak diriltmeyi başardı. Bu onun Atatürk’ün önünde 
yaptığı bir konuşmasında dile getirdiği bir özlemdi. Bilimi ve dili 
kurtaran Atatürk’e teşekkür ederek: "Dil bayramı, Türk budunun 
bayramıdır. Artık o kendi diliyle söylenecek sözleri dinleyecek, 
kendi diliyle yazılacak şeyleri okuyacak, o kendi diliyle söyleyecek 
ve söyletecektir" dedi. 
Ne acıdır ki 1965 yılında aramızdan ayrılan ve Kaşgarlı Mahmud'un 
ölümsüz yapıtını dirilten Besim Atalay'ın ölmeden önce vasiyeti olan 
basıma hazır hale getirdiği aralarında İçel tarihi ve coğrafyası, Niğde 
Tarihi ve Coğrafyası, Atasözlerinin Ana Kaynakları, Çağatay 
Sözlüğü, Abuşka Sözlüğü, Türkçe'de Ana Sözcükler, Türkçe'de 
Türetme Sözlüğü gibi çalışmaları yayınlanmadı. 10 Şubat'a doğan 
Dîvânu Lügati’t Türk kültürümüze ışık tutmayı sürdürüyor. 
 
Türkçe’nin diğer dillerle etkileşimi  
sözlüğümüzdeki yabancı kökenli sözcükler 
Her dil ister istemez başka dillerle etkileşir. Sözcükler alır sözcükler 
verir. Ancak Türkçe geçmişte bir etkileşme değil sürekli boyunduruk 
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altına sokuldu. Öteki dillerin Türkçe’ye etkileri yaşanan ekonomik, 
toplumsal ve siyasal ilişkilere bağlı gelişti. Türkçe’nin diğer dillerle 
ilişkileri Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, 
İtalyanca, Latince, Yunanca ile yoğun biçimde olurken, dünya 
dillerine girmeyi başaran irili ufaklı tüm dillerle de oldu ve olmakta. 
Almanca kökenli sözcükler dilimize dolaylı olarak başka dillerin 
etkilemesiyle girdi. Fransızca ve İtalyanca bu geçişte köprü oldu. 
Türk Alman ilişkilerinin günümüze oranla 20. Yüzyıl öncesi sönük 
geçmesi ve Alman yıldızının öteki batı ülkelerinin yıldızları kadar 
parlak olmaması nedeniyle Türkçe Almanca arasında sözcük 
alışverişi kısıtlı kaldı. II. Dünya savaşı sonrası Türk Alman 
ilişkilerinde yeni bir boyut ortaya çıktı. Almanya’ya işçi göçü 
etkileşimi hızlandırdı. Almanca öğrenmede giden birinci kuşağın 
tutukluğu diller arasındaki etkileşimi kısıtladı. İkinci ve üçüncü 
kuşak ise Almanca ağırlıklı bir dil ortamında büyüdükleri için daha 
fazla Almanca sözcük dağarcıklı bir Türkçe konuşmalarına karşın 
Türkiye ile bağlarının zayıflığı Almanca kökenli sözcüklerin Türkiye 
Türkçesinde yer edinmesini zorlaştırmakta. 
Arapça Türkçe’yi en çok etkileyen bir dil. Yaşam biçiminin İslam 
ilkelerine göre düzenlenmesi ve bunun ardında gizlenen Arap 
yayılmacılığı ile Türkçe bir Arapça istilasına uğradı. Bu etkileşim 
Osmanlının son döneminde başlayan batı düşkünlüğü bu kez 
kullanıla gelen Arapça ve Farsça sözcükler yerine Fransızca 
karşılıklarını kullanmaya başlayıncaya kadar sürdü. Sözlüğümüzde 
yer alan Arapça kökenli sözcükler çoğunlukla ad ve adsoylu olup 
“atmak, etmek, yapmak, olmak, var, yok” gibi eylemliklerin 
eklenmesi ile eyleme dönüştürüldü. Arapça kökenli sözcüklerin 
dağılım alanları, inanç, töre, yönetim ağırlıklıdır. Kimi Arapça 
sözcükler Farsça yapım ekleri ile özüne aykırı biçimde yeni 
sözcüklere dönüştürmüştür. Arapçayı etkileyen Yunanca ve Latince 
bu yolla Türkçe sözlüğe girdi. Örneğin “Coğrafya” sözcüğü. 
Farsça sözcükler yazın yoluyla ve Arapça’dan önce sözlüğümüze 
girmiş. Sayıca Arapça ve Fransızca’dan az olmasına karşılık temel 
sözcemizi öteki dillerden daha etkileyerek sözlüğümüzde kalıcı bir 
yer edinmiştir. Sözlüğümüzdeki yiyecek, bitki, incelik, güzellik ve 
tavla oyunu gibi terimlerin çoğunluğu Farsçadır. 
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Fransızca sözlüğümüzü eğitim, bilim, kültür ve batı yaşamı 
alanlarında etkiledi. Arapça’dan sonra Türkçeyi en çok etkileyen 
dildir. Fransızcayı etkileyen Latince ve Yunanca onun gölgesi altında 
sözlüğümüzdeki yerlerini sayısal olarak genişletti. İngiliz ve 
Amerikan yayılmacılığı baş göstermeden önce Fransızca yer yüzünde 
en gözde dildi. Günümüzde pek çok kimsenin öğrenme ya da 
konuşma savaşı verdiği ve hatta son yıllarda ana okullarında bile 
çocuklara öğretilmeye çalışılan İngilizce bile silinemeyecek ölçüde 
Fransızca’dan etkilendi. İngilizlerin en eski anayasası Magna Carta 
Fransızca kaleme alındı. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda açılan okullarda 
öğrenim Fransızca yapılmaya başlandı. Basın ve yazın alanında 
yapılan çevirilerde kimi sözcükler olduğu gibi karşılığı aranmaksızın 
yazıldı. Artan Fransız düşkünlüğü Arapça ve Farsça sözcüklerin 
yerine Fransızca sözcükler kullanmaya dönüştü. “Mesele” 
sözcüğünün yerine “Problem” kullanılması gibi. Ortaçağ sonrası 
bulunan araç ve gereç, bilimsel sonuçlar, oluşan olgu ve olaylar, 
tanımlamalar çoğunlukla Fransızca terimlerle dile getirildi. Fransızca 
tıpkı Arapça ve Farsça gibi sadece sözlüğümüzü değil dilbilgimizi de 
etkiledi. 
Sözlüğümüzdeki İngilizce sözcüklerin büyük bölümünü ilginçtir 
oyun terimleri oluşturmakta. Ayaktopunu (futbolu) Türkiye’ye 
taşıyan İngilizler oyunla ilgili sözcükleri de sözlüğümüze 
aktarmışlar. Günümüzde Türkçeyi ve tüm dünya dillerini etkileyen 
İngilizcedir. Bu genişlemedeki ana etken çeviri yetersizlikleridir. 
Gelişen iletişim araçlarının bombardımanı altına anlamını bilmese 
bile insanların İngilizce sözcüklere olan düşkünlüğü sözlüğümüzü 
İngilizcenin boyunduruğu altına itiyor. Çeviri sorunlarının 
giderilmesi 12 Eylül ile işlevsizleştirilen Türk Dil Kurumu’nun 
yeniden işlerlik kazanması ile bu yoğun akım durdurulabilir. Örneğin 
Compütür sözcüğü, Bilgisayar karşısında tutunamadı. Ancak “Best 
seller, biftek, blucin, çiklet, email, flaş, flört, holding, jüri, kabin, 
kafeterya, kamp, kokteyl, seloteyp, slogan, stüdyo, şort, şok, test 
vamp, zoom, web,” çeviri süzgecinden geçirilmediği için yoğun 
biçimde kullanılmakta. Oyun terimleri dışında uluslararası 
kısaltmalar da İngilizce kökenli olarak Türkçe’de (USA, ABD, UN, 
BM ) karşılıkları olmasına karşın kullanılmakta. 
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İspanyolca Türkçe’ye Fransızca, İtalyanca aracılığı ile sözcük 
vermiştir. Bir bölümü özel adlar olmasına karşın kimi sözcüklerde 
kökeni konusunda özen gösterilmediği için Fransızca ya da İtalyanca 
olarak gösterilmektedir. 
Batı dilleri arasında İtalyanca Fransızca’dan sonra dilimizi etkileyen 
ikinci büyük dildir. En çok etkili olduğu alanlar denizcilik, müzik, 
ticaret, hukuk ve aşevi alanlarıdır. 
Latince sözcükler Fransızca, Yunanca ve İtalyanca köprüleri ile geçiş 
yapmış daha çok uygulamalı bilimlerde kullanılmaktadır. Atatürk’ün 
kurduğu TDK işlevini yitirmeden önce hazırladığı terim sözlükleri 
ile bu alanda önemli ilerlemeler elde etti. Ancak bunların yaşam 
bulmaları gerçekleşmedi. 
Yunanca sözlüğümüzü etkileyen Fransızca ve Arapçanın ardından             
( sayısal olarak ) üçüncü dildir. Türkçe iki aşamada Yunancadan 
etkilendi. İlki Moğol saldırılarının yoğunlaşması ile batıya göç eden 
Türklerin oluşturduğu yeni yaşam birliği sırasında Türkçe karşılığı 
olmayan terimleri Yunancadan almaları ikincisi karanlıktan çıkan 
batıda gelişen uygarlığın yarattığı etki ile Fransızca, İtalyanca 
aracılığı ile sözlüğümüze gelenler. 
İletişimin hızı ile yerel ağızlar yitip giderken korkutucu olan 
dillerinde çeşitliliğini yitirmesi. 
 
Millet Mektepleri 
19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal yurdunu düşman işgalinden 
kurtarmak için seferberlik ilan etmişti. On yıl sonra ise ülkesini işgal 
eden cehaleti, yabancı dillerin boyunduruğunu sona erdirmek için 
seferberliği başlattı. Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını 
bilen, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır diye 
düşünüyordu. Mustafa Kemal dil ve düşünce arasındaki bağın çok 
güçlü olduğunu; bir ülkenin dilinin ele geçirildiğinde düşüncesin de 
dolaysıyla ülkesinin de ele geçirildiğini biliyordu. Askeri işgale karşı 
koyan Başkomutan Mustafa Kemal, düşünsel ve kültürel kurtuluş 
için başöğretmen Gazi Mustafa Kemal oldu. O, Yazı Devrimini 
yaşama geçirmek için çabalıyordu. 
Bu hiç kimsenin göze alabileceği bir iş değildi. Fransız yazar 
Georges Duhamel şöyle diyor: 
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“Atatürk’ün yapıtı, İngiliz, Fransız ya da Rus devrimcilerinin 
yapıtına hiç bir bakımdan benzetilemez. Bu ülkelerden hiç biri dile, 
yazıya dokunabilmeyi akıllarının kıyısından bile geçirmemişlerdir. 
Örneğin ne Cromwell, ne Robespierre, ne Lenin ve arkasından 
gelenler, önderlik ettikleri ulusu, bilim felsefesi, düşünce yöntemi, 
kısacası alın yazısını değiştirme yoluna götürmeye 
kalkışamamışlardır.” 
En başta Başbakan İsmet İnönü bu devrimin gerçekleşmeyeceği 
endişesini taşıyordu. Atatürk’e önce karşı koydu. Anılarında bunu 
açık bir dille anlattı: Başından beri benim söylediğim, Enver paşa 
savaş ilan edilmeden böyle bir şeye girişmişti, sonra savaşın ilanı 
üzerine kaldırıldı. Yeniden eski duruma döndük. Yine öyle olacak. 
Çünkü, bu denemeyi yakından biliyordum. Enver Paşa yeni yazı 
şeklini buyruk olarak genelkurmaya verdiği zaman ben oradaydım. 
Yine o zaman da karşı çıktım. “ Bunu çıkaramazsınız’’dedim. Nasıl 
yazıp nasıl okuyacaklarını soruyordum. Onlar da yapacağız edeceğiz 
diyorlardı... yazı devrimi ilan edilmeden iki yıl önce Atatürk’e 
söyledim: “Bu, kolay bir iş değildir... Ben bilirim. Bunu denedim. 
Bütün devlet kayıtları, her şey bozulacak. Herkes iki yazı kullanacak. 
Kabul edildi diye kendisini zorunlu his ederek yeni harfleri 
kullanacak, bir de asıl iştir değerli iştir diye eski harfleri kullanacak. 
Başa çıkamayız. İyi düşün.’’ Atatürk’e bunları söyledim ve benim 
karşı duruşum cesaretini kırdı. Yazı devrimini iki yıl sürükledi. 
Resmi açıklamalarında, grupta, partide yaptığı konuşmalarda yeni 
harfleri düşünüyoruz, diyordu. Fakat başlayamıyordu. Sonunda yazı 
devrimini emrivaki halinde ilan etmeden önce kendisine şöyle 
dedim: “Bunu istiyorsunuz, yapacaksınız. Fakat 
uygulayamayacaksınız!’’ “Kim?’’ dedi. ‘‘Siz’’ dedim“.Başta siz 
olmak üzere hiç biriniz uygulamayacaksınız. Büyük bir devrim 
hareketi yapacağız. Bir devrim yapıldığı zaman bunu uygulama 
konumlarında bulunanların kararlığındaki inanç, ciddiyet ve sebat 
hakkında hiç bir kuşku olmamalı. Önce biz, birinci derecede 
uygulayıcısı olmalıyız. Uymalıyız.’’ Atatürk söz verdi. 
“Uygulayacağız, ben başta olmak üzere hepimiz uygulayacağız.’’ 
Yazı devrimi oldu. Herkes bilir ki, ondan sonra ben eski yazıyı 
kullanmış değilim. Yapmadım. Yapamadım. Akıllılık ettim. Çünkü 
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ilk sıkıntıya katlanamayanlar, ömürlerinin sonuna kadar yeni yazıyı 
kullanamadılar. 
Atatürk katılımcı demokrasiye yürekten inanan biriydi. Her hareketi, 
devrimi halkla birlikte gerçekleştirmeye özen gösteriyordu. Devrim 
ormanının en görkemli ağacı Yazı Devrimi’nin köklerini halkın 
içinde yaymasını istedi. 1 Ocak 1929 günü Millet Mektepleri açıldı. 
Dört ay önce Yazı Devrimi’ni açıklayan Mustafa Kemal bunun 
tabana yayılması için ulusal bir kampanya başlattı. Hazırlanan yasa 
24 Kasım 1928 günü yürürlüğe girdi. MEB 400.000 lira ek bütçe aldı 
Millet Mektepleri kuruldu. Bu kurumun Genel Başkanlığını ve 
başöğretmenliğini Mustafa Kemal üstlendi. Yıllar sonra 24 Kasım 
Öğretmenler Günü ilan edilerek kutlanır oldu. 
Millet mektepleri iki ayrı sınıftan oluştu. A sınıflarında hiç okuma 
yazması olmayanlar; B sınıflarında ise eski yazıyı okuyup 
yazabilenler ve A sınıfını bitirebilenler alındı. Kurslarda Düzgün 
Okuma ve Yazma, Hesap ve Ölçüler, Yurttaşlık, Sağlık Bilgisi gibi 
temel yaşamsal bilgiler de ders olarak okutuldu. Amaç okur yazar 
sayısını artırmaktan öte bilgili, kültürlü yeni bir toplum yaratmaktı. 
Derslerde bugün bile özen gösterilmeyen bir nokta vardı: Bir işi 
sevdirmek. Okulu ele alan filmlerimizin ana konularından olan 
dersten nefret etme duygu ve düşüncesi ile baş etmek gerekiyordu. 
Düzgün Okuma ve Yazma dersinde erek şunlardı: Kolaylıkla ve 
düzgünce okumak. Okumak zevkini almak. Bu yararları elde etmek 
için derslerde özellikle şu noktalara özen gösterilecektir. Okutulacak 
parçaların öğrencinin ilgi duyacağı şeyler olması gerekir. İstenilen 
sadece hiç düşünmeksizin, gelişigüzel, kendiliğinden bir okuma 
değildir. Bunun için okunan parçaların öğrenci tarafından iyice 
anlaşılması gerekir. Okuma için eldeki kitaptan yararlanılacaktır. 
Yalnız ara sıra güzel Halk şiirlerinden ve yeni şiirlerden, seçme 
yazılardan okutulması gerekir. Şiirler ve yazınsal değeri olan parçalar 
okunurken öğretmen bunların güzel olan bölümleri konusunda 
öğrencinin ilgisini çekmeli, onlara bu güzelliği duyurmaya 
çalışmalıdır. On beş günde bir derslerde öğrenciye gazete ve 
dergilerden uygun makale ve köşe yazıları okutulması da çok yararlı 
olur. Bu yazının o günlerde halkı ilgilendiren ya da ilgilendirmesi 
gereken olaylara ait olması yararı artırır. Gazetelerde okunan 
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makaleler üzerine kısa tartışmaların yapılması da hem öğrencinin 
gazete dergi okuma ilgisini artırmaya hem de düzgünce konuşmaya 
hem de düzgünce konuşmak alışkanlığını almasına yarar. Yazma 
derslerinde öğrenciye düşüncelerini düzgün ve anlaşılır biçimde yazı 
ile dile getirmek öğretilecektir. Bunun için adım adım ilerlemek 
gerekir. Yazı için mektup, belge, dilekçe, telgraf, senet gibi yaşamda 
her zaman gereksinim duyulan konuların seçilmesi yararlı olur. Yazı 
derslerinde mektupların biçimine ilişkin kurallar da öğretilecektir. 
Düzgün tarih atmak, düzgün adres yazmak gibi. Derslerde yeri 
geldikçe öğrenciye yazım ve dilbilgisi kurallarından söz edilmeli 
onlarda sık sık karşılaşılan yazım, dilbilgisi ve sözdizimi hataları 
düzeltilmelidir. Ders için seçilecek gazete ve dergi, makale ve 
yazıların halk için yararlı şeyler olması gerekir. Güvenlik olaylarına 
ve cinayetlere ilişkin yazılar öğrenciye kesinlikle okutulmamalıdır. 
Hesap ve ölçülerde; gündelik yaşamda her zaman karşılaşılan ve 
kafadan hesapla her zaman çözülemeyen basit sorunları çözmeye 
yarayacak genel ilkeleri ve kuralları öğrenmek ve bunları kolayca, 
doğruca ve çabukça kullanmak... öğrenciye işlem yaparken 
tekerleme tarzında boşuna sözler söylemesine izin verilmemelidir. 
Sağlık Bilgisinde, beden organlar ve görevlerinden başlayarak 
temizlik, toplum sağlığı, giyim kuşamdan, hastalıklara kaza, 
zehirlenme, çocuk bakımı... Yurt Bilgisinde öğrenciye vatan, ulus, 
yurttaşlık hak, özgürlük ve ödevleri konusunda bir yurttaşın bilmesi 
gereken asgari bilgiyi kazandırmaktır. İyi bir Türk vatandaşı vatanını 
sever, görevini bilir, çalışır, insaniyetlidir. 
Bu aynı zamanda “Yaygın Halk Eğitimi” çalışmasıydı. 15-45 yaşları 
arasındaki, kadın erkek herkesin bu kurslara katılması zorunlu 
kılındı. 45 yaşın üstündekiler için ise isteğe bağlılık söz konusuydu. 
Katılmayanlar için ağır para cezası öngörüldü. Özendirmek için de 
ücretsiz taşıma, çanta, mendil, takvim, kartpostal, şilt, yaz tatili, 
belge, sicilde ilerleme notu verildi. Kentlerin kalabalık yerlerinde 
gençler ellerinde yeni yazıların yer aldığı pankartlarla dolaşarak hem 
okula gelmeleri için insanları çağırırken hem de hareket halinde bile 
olsa bireylerin okuma yazması pekiştiriliyordu. 
Bir yılda yarım milyonu aşkın insana cehaletin ağından kurtarıldı. 
Bir kaç yılda ülke nüfusunun yüzde onu okuryazar oldu. Atatürk’ün 
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ölümünden sonra çalışmaların sıkı tutulmaması yüzünden bütün 
yurttaşları okur yazar bir ülke olma olanağı elden kaçtı. Kurslara 
katılanlara abeceler, okuma kitapları, araç gereçler ücretsiz verildi. 
Özel yayınevleri de bu kampanyaya kendi bastırdıkları yayınları 
Milli eğitim Bakanlığına vererek destek oldu. Kurs öğretmenlerine 
maaşlarının dışında ücretler ödendi. Kurslara katılanların okur 
yazarlıklarını ve bilgilenmelerini sürdürmek, öğrendiklerini 
unutmamalarını ve pekiştirmelerini sağlamak için bir de ücretsiz 
dergi yayına başladı: HALK Mecmuası. İlk yıl 20487 derslik açıldı. 
Yerleşim yerlerindeki bütün okul binaları bu iş için kullanılırken, 
okulun bulunmadığı yerler için gezici kurslar, uygun odalarda, bu da 
yoksa açık havada yapıldı. Halk bu yeniliği yürekten benimsedi. 
Yeni abeceye “Gazi Alfabesi” adını verdi. 
1 Ocak 1929 Salı günü kapılarını öğrencilerine açan Millet 
Mektepleri o kadar büyük bir ilgi gördü ki ilk gün bir çok insan geri 
döndü. Yeni derslikler açıldı. Öğrenciler (Bir çoğunun ilk kez 
gördüğü, duyduğu) gramofondan Mustafa Kemal’in “Yeni Harfler 
Söylevini” dinleyerek derse başladı. Hapishanede, askerde 
olanlardan, işyerinden ayrılamayan işçilere, hamallara, tarlada 
çalışan gündelikçilere varana kadar herkesin bu okuma yazma 
seferberliğinden yararlanması tasarlandı. İşyeri, çiftlik sahipleri 
yanlarında çalışanlara okuma yazmayı öğretmekle yükümlü kılındı. 
“Millet Mektepleri Teşkilatına İlişkin Kararname” içeriği ile bugüne 
taş çıkaracak nitelikteydi. Köy Enstitülerine uzanan yolun 
başlangıcıydı. “Köy Yatı Dershaneleri” gündeme geldi. Günümüzde 
köylere öğretmenleri gönder(e)meyen, taşımalı eğitim adı altında 
öğretmenin ışıltısını,aydınlığını köylerden koparan karanlıklara 
bırakan bir eğitim anlayışı ile o zaman çok kısır olanaklarla 
mucizeler gerçekleştiren özverinin ayırdına varmak gerekiyor. O 
yıllarda okul binası olmadığı için açık alanda eğitim öğretim 
yapılırken bugün var olan güzelim yapılar kendi kaderlerine yıkıma 
terk ediliyor. Millet Mektepleri “...kriterleri için” de yapılmadı. 
Peynir ekmek dağıtır gibi diploma da dağıtılmadı. Hatır için sınıf da 
geçirilmedi. Üstelik bunlar 1929 yılında dünyanın yaşadığı ilk 
küresel ekonomik bunalımının yangını içinde gerçekleştirildi. Dünya 
bu yüzden Türkiye’yi ayakta alkışladı. 
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Ulusal basında “Tarihin İlk İrfan Seferberliği”, “Cehaletle Savaş” 
manşetleri öne çıkarken dünya basını da gelişmeleri yakından izledi. 
3 Ocak 1929 Perşembe günkü The New York Times gazetesinde şu 
yorum yer aldı: 
“Türkiye hiç değilse bir bakımdan eski Cumhuriyetleri utandıracak 
biçimde yeni yıla girdi. Dört ay içinde Türkiye’nin okur yazar bir 
ülke olması planlanmıştır. Biz kendi beyaz çocuklarımız arasındaki 
okur yazarlık oranını 150 yılda yükseltebildik. Türkiye eğitim 
alanında yiğitçe bir atılım içinde.” The National Geographic 
Magazine” dergisi “Kalem kılıçtan daha güçlüyse, Türkiye yeni 
zaferler kazanma yolundadır” İngiliz Times gazetesi “Bu adımla 
yüzyıllardan beri Batılılar tarafından ayrı ve geri kalmış sayılan 
Türkler, şimdi Batıya her zamankinden daha fazla yaklaşmış 
oluyorlar. Bu devrim Türk halkının kaderini kendisine emanet ettiği 
eşi görülmemiş başkanına yakışan büyük bir devrimdir” Sivil 
Toplum örgütleri de bu gelişmeye kayıtsız kalmadı ve güç aldı. 
İngiliz Heceyi Sadeleştirme Cemiyeti bir kutlama telgrafı çekti. 
Mustafa Kemal’in yanıtı şöyle oldu: 
“Türk abecesinin sadeleştirilmesi konusunda kutlamanızı sevinçle 
aldım. Şurasını deneyimle söyleyeyim ki hece ve abece iyileştirmesi 
gerçekten çocukları güçlükten kurtaran, onlara küçük yaşta başarının 
lezzetini tattıran en etkili araçtır. Yaşlı adamların sevinçleri ise daha 
besbellidir. İnsanlar arasında kolay ve hevesli okumak aracının 
sağlanması hem ulusal gelişmeye hem de uluslar arasında anlaşmaya 
çok yararı olacaktır. Nazik hareket ve duygularınız beni çok 
duygulandırdı.” Yazı Devriminin ilk günlerinde ise Paris’te çıkan 
Ekselsiyor gazetesi: “Türkiye günden güne yenileşmektedir. Gazi, 
Türkiye’de Harem’i ortadan kaldırdıktan ve Fes’i çıkarttıktan sonra, 
şimdi de Türk dilinin iyileştirilmesi için uğraşmaktadır. Gazi, bir 
kalem darbesiyle eski abeceyi ortadan kaldırarak yerine Latin 
esasından alınan yeni Türk harflerini koymuştur. Bu yolla Türkiye 
Avrupa’ya yaklaşmak yolunda kesin bir adım daha atmış oluyor. 
Türklerin bugün kullandığı dil, Arapça, Farsça ve eski Türkçeden 
oluşmuştur. Bunu ancak öğrenim görmüş Türklerle bir kaç yabancı 
anlar. Fakat Türkçeyi zorlaştıran şey abece idi. Bir dizgici bu yüzden 
on iki yıl çıraklık etmek zorunda kalıyordu. Türkiye’nin yüksek 
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çıkarları adına bu konuda yenileşme yapmak gerekiyordu. Gazi, buna 
yardım etmiştir.” 
Mustafa Kemal 75 yıl önce büyük bir sevinci büyük bir üzüncü ile 
yaşadı. Yazı Devriminin, Halk Eğitimi, Halk Dershanesi, ilk köy 
öğretmen okullarının ve Millet Mekteplerinin kurucusu, tüm ders 
kitaplarını yenileyicisi, 31 yaşında Milli Eğitim Bakanı olan Mustafa 
Necati 1 Ocak günü öldü. Büyük Yapıtı Millet Mekteplerinin 
açılışını görmek için ameliyatını erteleten Mustafa Necati 
kurtarılamadı. Atatürk hüngür hüngür ağladı. İsmet İnönü mezarı 
başında bir konuşma yaptı: “Devrimcilerin ölürken kalanlardan ve 
yeni yetenlerden bir tek dileği vardır: cansız bileklerinde sallanan 
görev bayrağının kavranıp daha yüksek dalgalanmasıdır!” Başbakan 
İnönü, iki ay boyunca Mustafa Necati’nin yerine birini atayamadı. 
Görevi vekaleten kendisi yürüttü. Daha sonra yoldaşı, kendisi gibi 
genç yaşta ölen Vasıf  Çınar’a görev verildi. Dr. Reşit Galip, Hasan 
Ali Yücel bu bayrağı daha da yükseklere taşıdı. 
 
HALK GAZETESİNİN İLK SAYISINDA ÇIKAN YAZI 
 
Millet Mektepleri 
“Eskiden herkes okuma yazma bilmezdi, yalnız memurlar, hocalar 
okur yazardı. O zamanlar halkın cahil kalması kötü görülmüyordu; 
hatta öyle olması gerekli sayılıyordu. Bizde on on beş yıl öncesine 
kadar durum böyleydi. 
Batı dediğimiz, Avrupa ülkelerinde ise hemen bir yüzyıldan beri bu 
yanlış düşünce ortadan kalkmıştır. Oralarda bir yandan kitap ve 
gazete basımcılığının büyük ilerlemesi, diğer taraftan iş ve ticaretin, 
fabrikacılığın alabildiğince ilerlemesi okuma yazma gereksinimini 
hem artırmış hem de kolaylaştırmıştır. 
Yüz yıldan beri batıda hükümet işleri de başka şekiller almaya 
başlamıştır. Artık devlet demek, başta kral olmak üzere bir kaç yüz 
kişinin rahat ve zengin yaşamasın için milyonlarca halkın onları 
istedikleri yolda çalışmalarını sağlayacak bir örgüt demek değildir. 
Devletin amacı, hükümetin amacı, milletin, halkın sevinç ve 
mutluluğu sağlamak olmuştur. Yavaş yavaş baştan krallar atıldı; 
kalanlar da artık hükümet işlerini halka bırakmaya zorunlu oldu. Her 



209 
 

yerde halk hükümetleri kuruldu. Hükümetlerin başına halktan çıkma 
adamlar geçti. Artık ulusun ulus tarafından ve ulus için yönetilmesi 
ilkesi egemen olmaya başladı. 
Ulusun kendi kendisini yönetmesi, halk hükümetinin, Cumhuriyetin 
yönetimi için dünyanın işleri hakkında bir çok bilgilere gereksinim 
vardı. Bu bilgilerin anahtarı da okumak, yazmak idi. 
İşte bu nedenlerden batıda eğitim çok ileri gitti. Hemen otuz yıldan 
beri büyük Batı uluslarında okumak yazmak bilmeyen hiç bir insan 
kalmamıştır. 
Biz bu işte çok geri kaldık. Bu durumun nedenleri şunlardır: 
1-Padişahlar ve onların çevresindeki yardakçıları yalnız kendi 
çıkarlarını düşünüyorlar, ulusun cahillikten kurtulmasını akıllarına 
bile getiremiyorlardı. 
2-Hocalar ve şeyhler halkın okuyup yazarak dünya işlerinden haber 
almalarını istemiyorlardı. 
3-Eski harflerini öğrenmek çok zor idi. 
4-Padişahların kötü yönetimi yüzünden savaşlar, karışıklıklar 
bitmiyordu. Halk rahat nefes alamıyordu ki, okumaya zaman bulsun. 
Büyük Gazi düşmanları, padişahı kovduktan, hocaları yola sokup 
tekkeleri kapattıktan ve halk hükümeti olan Cumhuriyeti kurduktan 
sonra, ulusu bu yüzyılın ileri ulusları ile bir seviyeye çıkarmak için 
eski Arap harflerini kaldırdı. Onların yerine Batı uluslarının 
kullandığı harfleri türünden Türk Harfleri çıkarıldı. Büyük Millet 
Meclisi, bunun yasasını yaptı. 
Gazi, nasıl on yıl önce düşmanlarını vatan topraklarından atmak için 
ulusu seferberliğe çağırdı ise şimdi de Türk yurdundan cahilliği 
kaldırmak için seferberlik ilan etti. Türkiye de kadın-erkek herkes 
okumak, yazmak bilecektir. Bu ülkede artık okumak yazmak 
bilmeyen kalmayacaktır. İşte Millet Mektepleri bunun için açıldı. 
Türk ulusu çok anlayışlıdır. Kendisini hep iyiliğe, doğruluğa, 
güzelliğe götürmüş olan büyük Gazi’sinin bu yeni seferberliğine de 
hemen koştu. Bakınız Millet Mektepleri açılalı daha kaç hafta oldu, 
bunlara devam edenlerin sayısı daha şimdiden dokuz yüz bin adedine 
yaklaşmıştır. Kesin tahmine göre Mayıs ayına kadar bir milyon okur 
yazar olacaktır. Bu faaliyet devam edeceği için ve mekteplere devam 
edenlerin sayısı daha artacağı için en çok on yılda Türkiye’de bir tek 
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cahil kalmayacaktır.Şimdilik yalnız okuma yazma öğreten bu 
mektepler, gelecek devreden başlayarak yaşamak için gerekli olan 
diğer bilgileri de öğretecek tam anlamıyla bir okul olacaktır.” 
 
Türk Dil Kurtuluş Savaşı özetle işte böyle kazanıldı. Mustafa Kemal 
Atatürk sadece ülkesini değil insanı da özgürlük, bağımsızlık ve 
eşitlik değerlerine eriştirmek için dil-düşünce tutsaklığından da 
kurtardı. Türk Dil Kurumu ve bugün onun mirasını yaşatmaya 
çalışan Dil Derneği her türlü saygıyı, sevgiyi, ödülü hak ediyor.  
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“Çünkü her kadın biraz tanrıdır. Yalnız  o güce kendisini katarak, 
kanıyla canıyla besleyerek yaşam verme gücüne sahip olduğu için 
değil, yaşamın her alanında alçakgönüllü bir üretkenlikle 
yaratıcılığını sürdürdüğü, beslemek büyütmek gibi Tanrı 
niteliklerini; bunlarla övünmeyi aklına bile getirmeden taşıdığı 
için…” Tanrıkadın’dan 
 
 
 
Feyza Hepçilingirler’le söyleşi:  
BİR DİL SAVAŞÇISI 

Sevim Sezer 

SEVİM SEZER (SS)-ÇSG (Çukurova Sanat Girişimi) adına 
gerçekleştireceğimiz bu söyleşi için öncelikle teşekkür ediyorum. 
Hem kişiliğiniz, hem yapıtlarınızla çok konuşulan bir yazarsınız. 
Çok yönlü bir üretimin içindesiniz. Bitmeyen bir ırmak, 
çağıldayıp durur içinizde. Bu coşku kiminde bir roman olarak 
görünür, kiminde bir öykü; kiminde bir dil savaşımı, kiminde 
çocuk ruhunu keşfe çıkmış bir maceracı… Bilimsel çalışmalar, 
makaleler, incelemeler… 
Nereden başlamak gerek bu söyleşiye, diye düşünürken bu yıl 
Türk diline katkıları dolayısıyla ödül kitabımızın konusu olan 
Dil Derneği’nin gönüllü bir savaşçısı olma özelliğinizden yola 
çıkalım, dilimiz için verdiğiniz o muhteşem mücadele üzerinde 
yoğunlaşalım istedik.  
İlk sorumuz Dil Derneği ile ilgili olsun: 
 
SS- Dil Derneği neden kuruldu? Kuruluşunda siz de var 
mıydınız?  
Dil Derneği 12 Eylül darbesinin Türk Dil Kurumunu kapatması 
üzerine kurulmuştu, ben de o sırada aynı darbenin başıma açtığı 
işlerle uğraşmaktaydım; bu yüzden kuruluşunda gönül desteği hariç, 
bir desteğim olamadı. Öncesinde kurumun kapatılacağı ile ilgili 
tedirginliklerin yaşandığı dönemde kapatılmasını önlemek amacıyla 
Ankara’da bulunmuştum ama bütün çabam bundan ibaret kaldı. 
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Zaten hiçbir çaba işe yaramadı ve kurumun kapatılması önlenemedi. 
Sonrasında Türkçeyi başsız bırakmamak üzere yeni bir yapıyla 
kurumun ilkelerini yaşatmak dışında yapılacak bir şey kalmamıştı. 
Dil Derneği bu amaçla ve TDK’ye gönül vermiş eski üyelerinin 
çabalarıyla kuruldu. 
 
 
SS-Kemal Ateş, Varlık dergisi, Şubat 2020 sayısındaki 
makalesinde 12 Eylül askeri döneminin Türk Dil Kurumu’nun 
kapanmasındaki rolünü anlatırken sizinle ilgili bir anekdota yer 
verir: 
“Anımsayabildiğim kadarıyla 12 Eylülcülerin Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Sağlam döneminde adına “Dil Kurultayı” mı denmişti, “Dil 
Şûrası” mı dediler tam anımsamıyorum, 1980’li yılların başlarında 
bir kurultay düzenlenmişti. Ben davetli değildim, bulunamadım o 
toplantıda, ancak katılan öğretim üyesi arkadaşlarımdan DTCF’deki 
odalarımızda dinledim tartışmaları. Toplantıya katılan doçentler, 
profesörler en çok Feyza Hanım’ın konuşmasından söz ediyorlardı. 
Cesur, eleştirici, etkileyici konuşmasıyla kendisini yetiştiren İstanbul 
Üniversitesindeki hocalarının epey canını sıkmış anladığım 
kadarıyla.(…) Türk Dil Kurumu’nun defterinin dürüldüğü o günlerde 
böyle cesur aydınlara ihtiyaç vardı. (…) Bedeller ödedi elbette.” 
 
SS-O konuşmayı kimlere karşı yapmıştınız? Konuşmanın genel 
içeriği neydi? Anımsıyor musunuz? 
Anımsamaz mıyım? Yaşamımın yönünü değiştiren bir konuşmaydı. 
“Pişman mısınız?” derseniz hayır, bugün yine aynı şeyi yaparım 
hatta TDK’nin kapatılmasını önlemek için yapılabilecek başka bir 
şey varsa onları da yapmaya çalışırım. 
Dedim: “Ah” adlı kitabıma almıştım o konuşmanın metnini. Şimdi 
bir kez daha okudum. Gerçekten zehir zemberek bir konuşmaymış. 
En baştan, doğuşundan başlayıp dilin üretim sürecine koşut olarak 
nasıl geliştiğini anlatmışım. Sonra sözü Türkçenin serüvenine ve Dil 
Devrimi’ne getirmişim. Ama önce Türk Dili Yüksek Danışma 
Kurulu (Toplantının adı buydu) ön toplantı tutanağındaki birtakım 
yanlış değerlendirme ve tanımlar üzerinde durmayı gerekli 
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görmüşüm. Bu kapsamda, Tercüman gazetesinin, bütün kitapçıklarda 
yer bulan, “Yaşayan Türkçe” söylemini ele almışım: 
“Türkçenin inceliği yaşadığından kuşku duymadığımız varlıklar için 
bu nitelemeyi kullanmamamızı gerektirir. Üstelik Türkçeden söz 
edilirken ‘yaşayan’ sıfatının kullanılması, bir ‘ölü’ Türkçenin 
varlığını da kendiliğinden çağrıştırmaktadır. Ölmüş bir Türkçe var 
mıdır? Hayır. Ölü bir dil vardır ama o dilin adı Türkçe değil, 
Osmanlıcadır. Türkçe tektir. Yaşayan Türkçe, yaşamayan Türkçe 
diye iki ayrı Türkçeden söz etmek, bu kurulun asıl amacına, yani 
‘dilde ulusal birliği ve bütünlüğü sağlama’ amacına ters düşer. (…) 
Üstelik bir şeyin ‘dil’ olması zaten yaşaması demektir. Örneğin 
Osmanlıcadan söz ederken neden ’yaşamayan’ nitelemesini 
kullanmıyoruz? Çünkü Osmanlıcanın öldüğünden kimsenin kuşkusu 
yok. ‘Ölü Osmanlıca’ da demiyoruz, çünkü bir şeyin ölü olduğunu 
söylemek, bir zamanlar yaşamış olduğunu söylemektir. Osmanlıca 
için ‘ölü’ demiyoruz, çünkü hiçbir zaman yaşamamış olduğunu 
biliyoruz. Yalnızca serum ve yapay solunumla yaşatılmaya 
çalışılmıştır Osmanlıca ve serum çekilir çekilmez, başka bir deyişle 
Mustafa Kemal, saray desteğini alıverince arkasından paldır küldür 
yıkılmıştır.” 
Kurum kapatılsın, yerine akademi kurulsun, diyenlere bir değil, 
birçok akademinin kurulabileceğini ama kurumun görevi ile 
akademinin görevinin farklı olduğunu, kurum yol gösterici olarak 
önden giderken akademinin Türkçenin sözdiziminden ses bilgisine, 
sözcük yapısından kökenbilimine kadar pek çok alanında incelemeler 
yapması gerektiğini, kurumun görevlerini üstlenemeyeceğini 
anlatmışım. 
Nasıl bir öngörüyle söylemişsem bu toplantının yapıldığı 28 - 29 
Mayıs 1982 tarihinde şunları da söylemişim: 
“Türkçenin güçlüğü, kimi tartışmalı konularda görüş ve düşünce 
birliğine varılarak kolayca giderilebilir. Batıdan giren sözcüklerin 
her gün biraz daha çoğalması, bu konuda önlem almakta 
gecikildiğini doğrular niteliktedir. Çocuklarımıza Türkçe okuyup 
yazmaları için İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmek zorunda 
kalmak istemiyorsak ivedilikle önlem almak durumundayız. Bugün 
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Türkçenin önündeki en büyük tehlike budur. Konuşulması, 
tartışılması ve sonuçlandırılması gereken asıl konu da budur.” 
Darbe yönetimi, biliyorsunuz Atatürkçü geçinirdi. Sahnenin bir 
köşesinde de Atatürk’ün şu ünlü sözü, “Ülkesini, yüksek 
bağımsızlığını yabancı uluslar boyunduruğundan kurtaran Türk 
ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtaracaktır,” 
asılıydı. Son vuruşu da o pankart üzerinden yapmıştım. O yazıyı 
göstermiş, “Atatürk’ün isteği ve buyruğu açık. Ya söylediğiniz gibi, 
gerçekten Atatürkçüyseniz bunu gösterecek ve onun buyruğu 
doğrultusunda hareket edeceksiniz ya da Atatürkçü olduğunuzu 
söylemekten vazgeçeceksiniz,” deyip kürsüden inmiştim. 
 
SS-Kemal Ateş, Türk Dil Kurumu’nun kapatılmasında o 
zamanlar Tercüman Gazetesinin etkili olduğundan da söz eder. 
Özellikle Nazlı Ilıcak’ın bu konudaki gayretlerini üzüntüyle 
anımsar. Dilin politik bir malzeme gibi kullanılmasının dile 
verdiği zarar şüphesiz çok büyük. Bunun nedenlerini siz neye 
bağlamaktasınız? 
Türkçe ne yazık ki hep politikanın malzemesi olmuştur. Bağımsız bir 
ülkenin bağımsız dili olarak, Türkçe olarak yaşamasına, gelişip 
zenginleşmesine hiç izin verilmedi şimdiye kadar. Devleti elinde 
bulunduranların siyasi görüşü doğrultusunda Türkçe, ya Doğuya, 
Farsçaya, özellikle Arapçaya yaklaştırılmaya çalışılmış ya da Batıcı 
görüşler Fransızcaya, daha sonra İngilizceye yakınlaştırma çabasına 
girmiş. Şu anda da bu politik savaş gizli - açık sürüyor. Egemen 
görüş Türkçeyi hiçbir akrabalığı bulunmayan Arapçanın içinde 
eritmeye çalışırken kendilerini çağdaş sayanlar Amerikanlaşmayı 
çağdaşlık sanıyor. Bütün bunların nedeni dilde egemenlik kurma 
isteği. Dile egemen olan, ülkeye egemen olur. Çünkü ülke başka 
şeylerle yönetildiğinden daha çok dille yönetilir. Millet olma 
kavramının yüceltildiği Atatürk döneminde Türkçeyi egemen kılma 
isteği ile ümmet olma düşüncesinin yükseltildiği dönemlerde 
Osmanlıcayı canlandırma isteklerinin hız kazanması bunun en açık 
kanıtları değil mi! 
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SS-Kemal Ateş, DTCF’deki o konuşmanın ardından bir bedel 
ödediğinizi de yazmış. Neydi bu bedel? Okurlarımızla paylaşır 
mısınız? 
Benim az önce sözünü ettiğim ateşli konuşmamdan sonra salon 
hareketlenince oturum başkanı ara vermek zorunda kalmıştı. O arada 
Oktay Akbal arayıp buldu beni. “Kimsin sen, nerden geldin?” diye 
sordu önce. Ben de İzmir Yüksek Öğretmen Okulunun temsilcisi 
olarak bulunduğumu (Henüz YÖK icat edilmemiş, yüksek öğretmen 
okulları, eğitim fakültelerine dönüştürülmemişti,) söyleyince, Oktay 
Akbal da gülerek, “İyi de seni orada tutmazlar artık. Sen kendine 
başka bir yer beğen bundan sonra,” diye bir öngörüde bulunmuştu. 
Haklı çıktı. Önce İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı beni “Ege bölgesi 
için sakıncalı” buldu. Ardından YÖK (Bu arada kurulmuştu,) tabii ki 
benim yer beğenip seçmeme fırsat vermedi ve beni Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde görevlendirdi. Kışın ortasında evimi, ailemi, iki 
küçük çocuğumu bırakıp Trabzon’un yolunu tuttum. Orada da kalıcı 
olmayacağımı, yarıyıl bitince sözleşmemin yenilenmeyeceğini, Milli 
Eğitim’e gönderileceğimi ama sıkıyönetimin yasağı sürdüğü için 
MEB bünyesinde de olsa İzmir’e dönmemin söz konusu olmadığını 
öğrenince istifa etmek zorunda kaldım. Başka bir deyişle 
üniversiteden ayrılmak, mesleğimden uzaklaşmak zorunda kaldım; 
işsiz kaldım. 
“İkimiz de Türkçecilerin, dil sevdalılarının “ah”larını “of”larını 
dile getiriyoruz. İkimiz de edebiyata ilkin romancı, öykücü olarak 
girdik, bize sevinç veren ödüllerimizi bu türlerdeki yapıtlarımızla 
kazandık. Kişiyi nasıl bilirsin demişler, kendim gibi... Kendimden 
biliyorum. Feyza Hanım’ın da sanırım dil üzerine bunca kitap 
yazacağı aklında yoktu, o hep roman, öykü yazmak isterdi. Ancak 
Türkçenin, bu güzel dilin, bu büyük dilin başına gelenleri görünce 
sessiz kalamadık, kendimizi istemediğimiz bir kavganın içinde 
bulduk.” 
 
SS-Kemal Ateş’in dil üretimleriniz üzerine yorumu böyle. Siz bu 
yorumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkçe Off!, Dedim Ah!, 
Dilim Dilim Ana Dilim gibi yapıtlar böylesi bir gereksinmeden 
mi doğdu? 
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Evet, tam da Kemal Bey’in söylediği gibi oldu. İnsan yazar olarak da 
öğretim görevlisi ya da öğretmen olarak da Türkçenin içinde soluk 
alıp veriyorsa daha can yakıcı biçimde hissediyor Türkçenin 
çığlığını. O yüzden ikimiz de öyküyü, romanı bırakıp Türkçeye ses 
olmaya çalıştık. Türkçe “Off”un içeriğini oluşturan yazıları, kitap 
olarak yayımlandığı 1997 tarihinden yaklaşık iki yıl önce, Ankara’da 
çıkan Siyah-Beyaz gazetesinde yazmaya başladığımı düşünürsek 
2015 tarihli “Off, Dilim”e kadar, kesintisiz yirmi yılımı Türkçeyi 
savunmaya ayırmışım. Cumhuriyet Kitap ekinde Türkçe Günlükleri 
adlı köşede dokuz yıl yazdım; sayısız konferans, söyleşi, gençlerle ve 
öğrencilerle buluşma… Şimdi de çocuk kitapları aracılığıyla 
sürdürüyorum aynı mücadeleyi. Çocuklara deyimleri sevdirmek için 
“Dut Yemiş Bülbül”ü, yazdım, yazmayı sevdirmek için “Yazarlık 
Sınıfı”nı. Daha da yazacağım. Acıyor muyum Türkçeyi savunmaya 
ayırdığım zamana? Hayır! Hiç. Hiç acımıyorum. Bundan daha 
anlamlı bir çalışmayı ne öyküyle ne de romanla yapabilirdim. 
 
SS-Kemal Ateş, makalesinde sizin için “Roman ve öykü yazarlığı 
ona dili içeriden görme ve gösterme olanağı verdi.” der. Sizin 
için yapılan bu değerlendirmeyi diğer yazarlar için de söyleyerek 
bir genelleme yapabilir miyiz, ne dersiniz? 
İşi, uğraşı edebiyat olan herkes için yapabilmeliyiz. İster şiir yazsın 
ister roman, öykü, deneme vb. ile uğraşsın, yazan kişi için dil, yalnız 
malzemesi değil, içinde yüzüp durduğu, yaşam alanını oluşturan bir 
sudur. O suyun içinde soluklanır, orada canlanır, orada duyguyu 
keşfeder, insanı, doğayı, gerçeği ve gerçeküstüyü orada adlandırmak 
ve anlamlandırmak olanağı bulur. Bir müzisyenin nota ile ilgisi gibi 
değildir bir edebiyatçının dil ile ilişkisi. Müzisyenin sesle ilişkisi 
gibi, aracısız, doğrudan bir ilişkidir. Edebiyatçının notası yerine 
geçen bir anlamda dilbilgisidir. Nasıl nota bilmeden müzisyen 
olunabiliyorsa dilbilgisi bilmeden de öykü, roman, şiir yazılabilir 
ama dili iyi tanımadan, sırlarını ve sınırsızlığını bilmeden edebiyatçı 
olunamaz. 
 
SS-Pek çok öykü yarışmasında jüride yer aldığınızı bildiğim için 
soruyorum. Yarışmaya gönderilen onlarca belki yüzlerce öyküyü 
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okuduktan sonra genç yazarlarımızın dili hakkında bir 
genelleme yaptınız mı? Türkçenin inceliklerinin farkında 
olduklarını düşünüyor musunuz? 
Dili kıvrakça kullanan, istediği su yatağına sokup dilediği hızda 
akıtan gençler de var ama bunlar ne yazık ki çoğunluğu 
oluşturmuyor. Dilin dalgasına kapılıp istemediği yerlere sürüklenen 
gençler daha çok. Çoğunun neden şöyle değil de böyle söyledikleri 
hakkında pek düşünmediklerini sanıyorum. Keşke, “Gençlerin dile 
hâkimiyetleri çok yüksek; neyi, nerede, ne kadar kullanacaklarını çok 
iyi biliyorlar,” diye bir genelleme yapabilseydim ama aklına ilk 
geldiği gibi yazanlar, “Daha etkili nasıl söyleyebilirim?” sorusunun 
peşine düşmüş olanlardan çok daha fazla. 
 
SS-Size göre öykü dili ile roman dili arasında -anlatım yönüyle- 
farklılıklar var mı?  Bunun nedenini neye bağlarsınız? 
Hem de çok büyük farklılıklar var. Bu farklılıkların en büyük nedeni, 
alan meselesi. Bu konuda epeyce yinelediğim bir benzetmeyi 
yapacağım yine: Romanda dil kullanımını yemyeşil çayırlarda 
doludizgin at sürmeye benzetirim. O rüzgâra kapılmış giderken atınız 
tökezleyebilir, siz düşecek gibi olabilirsiniz ama o hızda fark edilmez 
bile. Öyküde ise kırlarda koşmaya alışık atınızla bir salonda 
dolaşmaktasınızdır. Nerede hızlanıp nerede duracağınız çok 
önemlidir çünkü en küçük bir yanlış harekette antika bir tabloyu 
devirmek, bir daha yerine koyamayacağınız kristal bir vazoyu kırmak 
tehlikesi vardır. Romanda dili alabildiğine coşkuyla kullanarak 
yazarlığın tadını çıkarmak olasıdır ama öyküde çok titiz, çok dikkatli, 
çok özenli olmak zorundadır yazar. Ancak bu özenle koskoca bir 
yaşamı üç-beş sayfalık bir öyküye sığdırabilir. 
 
SS-Dil ile ilgili kitaplarınızda anlatımı kuruluktan kurtaran şey, 
ince bir alay/ironi ile verdiğiniz örnekler... Bu örneklere konu 
olan kişiler; siyasetçiler, sanatçılar, sporcular, televizyon 
sunucuları… gibi her an karşımızda olan, göz önündeki ünlüler... 
Hiç susmayan bir TV yayını, reklamlar, alış veriş ettiğimiz 
dükkânlar, hatta okuduğumuz gazeteler, kitaplar… Şimdilerde 
ne yazık ki alelacele hazırlanarak değişimin hızını yakalamaya 
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çalışan ders kitaplarını da saymak olası.. Yani bu örnekleri her 
an güncellemek mümkün. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 
toplumda bir dil hassasiyetinin de oluştuğunu söyleyebilir miyiz? 
Bu konuda sizin gözlemlerinizi merak ediyorum. 
Yanlış, hatalı kullanım örneklerini gerçekten de her an güncellemek 
mümkün çünkü azalacağına artıyor, yaygınlaşıyor, yadırganmaz 
oluyor bu kullanımlar. Buna karşılık bir dil hassasiyeti oluşuyor mu? 
Evet, bence oluşuyor. Belli çevrelerde elbette. Yanlış kullanım 
örneklerini ben genellikle popüler kültürün ünlü simalarından, 
siyasetçilerden –sizin de dediğiniz gibi– sporcu, televizyon sunucusu 
gibi kişilerden alıyorum. Terslik de burada başlıyor. Onlar ne benim 
yazdıklarımı okuyorlar ne de bu konuda yazan başka kişileri. 
Dolayısıyla aynı yanlışları inanılmaz bir özgüvenle yineleyip 
duruyorlar. Yinelendikçe de yaygınlaşıyor yanlışlar. Ama iyi ki 
Türkçenin geleceği ile ilgili güven oluşturma çabamızda bize destek 
olan bilinçli ve duyarlı kişiler var. Onlardan daha önemli kesim ise 
gençler ve çocuklar. Türkçeyi çocukların göstereceği duyarlılık 
yaşatacak. Bu yüzden onları Türkçe davasına kesinlikle 
kazanmalıyız. 
 
SS-Dilin arılaştırılması düşüncesine nasıl bakıyorsunuz? 
Nurullah Ataç gibi siz de titiz bir özleştirmeden yana mısınız? 
Ben sözcüklerin değil, anlamların önemli olduğunu düşünüyorum. 
İletmek istediğim anlamı tam ifade eden Türkçe bir sözcük varsa 
elbette onu kullanıyorum ama alışılmadık bir Türkçe sözcük 
anlamdan ödün vermemi gerektirecekse ya da okumanın hızını 
kesecek, okurda bir yabancılaşma etkisi yaratacaksa o sözcüğü 
kullanmaktan kaçınıyorum. Sözcükler tek başlarına oldukları zaman 
eşanlamlı olabiliyor ama bağlam içinde farklı ve özel anlamlar 
kazanıyor. Hissetmek ve duyumsamak, zaman ve vakit, rüzgâr ve yel, 
ilgi ve alaka her zaman ve her yerde aynı anlamda olmuyor. 
Sözgelimi rüya değil, özellikle “hayal” kavramını kast etmek 
amacındaysam hem rüya hem hayal anlamına gelen “düş”  
sözcüğünü kullanamıyorum artık. Cumhuriyet gazetesinin kitap 
ekine yazarken kimi ezberci Öz Türkçeciler canımdan bezdirmişti 
beni. Yazıları biraz da bu sinir harbi yüzünden bitirmek zorunda 
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kaldım. Kendi öğrendiklerini sizin bilmediğiniz varsayımından 
hareketle gereksiz tartışmalar çıkaranlar, “Vay efendim, bu sözcüğü 
nasıl kullanırsınız! Bir de Türkçeci olacaksınız!” diye sizi 
ayıplayanlar, “Öyle denmez, böyle denir!” diye kınayanlar… Hele 
biri vardı, iş edinmişti, her hafta yazımda geçen Türkçe olmayan 
sözcüklerin listesini çıkarıp gönderiyordu bana. Cumhuriyet’e 
yazmaya başladığımda, bıraktığım zamandan daha Öz Türkçeciydim. 
 
SS-Sadece yapıtlarınızın değil, söyleşilerinizin, 
konferanslarınızın, geri çevirmediğiniz onlarca davetteki 
konuşmalarınızın izleyenler üzerindeki etkisini nasıl 
gözlemliyorsunuz? Bu çok zahmetli yolculukların sonrası sizi 
mutlu ediyor mu? Özellikle gençlerin ve çocukların tepkilerini 
merak ediyorum. 
Geçen yıl meraklanmış, bir dönem boyunca gittiğim yerleri, yaptığım 
konuşmaları not etmiştim. Yalnızca bir dönemde 68 ayrı yere gitmiş, 
77 ayrı oturumda konuşmuşum. Kimi zaman aynı gün içinde iki - üç 
ayrı yerde konuştum. Kısaca yüzlerce değil, binlerce konuşma 
yaptım şimdiye kadar. Çoğunun sonunda verdiğim emeğe, çektiğim 
yorgunluğa değdiğini düşündüm. Yine de tümünden aynı gönül 
doygunluğu ile ayrıldığımı söyleyemem. Kendimi açık unutulmuş 
çeşme gibi hissettiğim de olmadı değil. Özellikle bütün 
söylediklerimin karşımdakilerin tenine bile değmeden akıp gittiğini 
gördüğümde. Ama gençlerin, hele çocukların ilgisinden hep memnun 
kaldım. Çoğu Türkçenin karşı karşıya olduğu sorunların, içine 
düşürüldüğü açmazın farkında değil. Siz konuyu örneklerle 
anlattığınızda onlar genişletmeyi ve içselleştirmeyi başarıyor ve 
kolayca sahiplenebiliyorlar. 
 
SS-Anlatım bozuklukları konusu içindeki bağdaşıklık ve 
bağlaşıklıkla ilgili yanlışların gündelik yaşamdaki karşılığını 
somutlaştırarak anlatmanızın hem edebiyat ve Türkçe 
öğretmenlerinin işini önemli ölçüde desteklediğini hem de 
öğrencilerin daha kolay öğrenmesine yardımcı olduğunu 
düşünüyorum. Yine de dilin kendi mantığı içinde istisnaları yok 
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mudur? Dili belli kurallara hapsetmek doğru mu? Esneklik 
nerede başlamalı? 
Dil kurallara uymak zorunda değildir zaten. Kurallar dile bakılarak, 
dil incelenerek oluşturulur. Dilin yapısını bozmadığı, benimsenmiş 
geleneğini sarsmadığı sürece bütün yeniliklere anlayış gösterilebilir. 
Can Yücel’in “Suda” şiiri geldi aklıma. Bu şiirden yapılmış bir 
besteyi TRT, “İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık” dizesi yüzünden, 
“Türkçede böyle denmez,” diyerek reddetmişti bir zamanlar. Standart 
dilde bu kullanım yok, doğrudur. Ad tümcelerinde öğrenilen geçmiş 
zaman çekimi böyle yapılmaz. Ama ağızlarda kullanılmıyor mu bu 
çekim? Bu dizedeki eylemlerin, “içindeymişiz, yeşilmişiz, sazmışız” 
ile aynı anlamda olduğunu kim söyleyebilir? Tam da bu yerel 
söyleyiş havasını vermek istemiş olmalı Can Yücel. Vermiş de… Bu 
esnekliği göstermezsek o tınıyı saf dışı bırakmış oluruz. 
 
SS-Üniversite sınavları için hazırlanan TYT Türkçe sorularını 
inceleme fırsatınız oldu mu? Özellikle son yıllardaki soruların 
hazırlanmasında bir özensizlik fark ettiniz mi? Sözgelimi soruya 
konu olan paragrafların dil mantığı ve estetiği konusundaki 
yetersizliği… Edebiyat metinleri yerine sıradan metinlerin 
seçilmesinin olumsuzlukları konusunda ne düşünürsünüz? 
Olmadı. Kopmuşum demek ki sorulardan, sınavlardan. Ama hiç 
şaşırmadım doğrusu. Soru metni olacak paragrafın seçiminde bile 
özen gösterilmiyorsa sorunun düzenlenmesinde nasıl bir özen 
gösterilebilir? Genelleme yapmayı sevmiyorum ama son yıllarda 
özensizliğin bulaşmadığı ne kaldı ki demek zorunda hissettim 
kendimi. 
 
SS-Tanrı Kadın’ı okurken yeni biçem denemeleri ile karşılaştım. 
Sözcüklerin sessel uyumlarından yararlandığınız kadar görsel 
bir biçimleme de var. Tahir’in “Hiçbir şey öne sürme, hemen gel!” 
çağrısıyla bir yolculuğa çıkan Ayşe’nin bu süreçteki iç 
hesaplaşmasına tanık oluyoruz. Ayşe’nin ruhsal çözümlemeleri 
yapılırken somutlaşan görüntüler, biçim üzerindeki oynamalarla 
daha da belirginleşiyor. 
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“Böyle, 
dümdüz bir çizginin, bir yanından öbür yanına geçmeye gidiyor.” gibi. 
Ya da geriye dönüşün görüntüyle hissettirilmesi biçiminde: 
                                                                                               “sonra 
                                                                                           tekrar 
                                                                                  dönülür 
                                                                              geriye 
                                                                        zamanımıza 
                                                                    doğru 
                                                              bir kez 
                                                         daha 
                                                   geçilir 
                                               ışık 
                                           hızıyla.”  
 
Dille anlamsal ilgi kurmanın dışında görsel ilgiler de kurma 
düşüncesi nasıl gelişti? 
Şairlere özenmiş olmalıyım. Onlar yapıyorsa ben niye yapmayayım, 
diye düşündüm. Bildiğim kadarıyla romanda yapılmamış bir şeydi. 
Anlattığım ruhsal durumu, bir duygunun yükselip alçalmasını, 
romanda yoğun olan iç hesaplaşmaları ve benzeri dalgalanmaları 
görsel olarak da okura sezdirmeye çalıştım. Bu sorunun bana 
sorulmasını hep bekledim ama ilk kez soruluyor. Teşekkür ederim. 
 
SS-Asıl teşekkür bizden sevgili Feyza Hepçilingirler. Yeniliklerle 
bizi buluşturduğunuz için, dil işçiliğiniz için. Tam da burada 
“Öykü her şeyden önce bir dil işçiliğidir.” dediğinizi anımsıyorum, 
“dil işçiliği” sözüyle anlatmak istediğinizi biraz daha açar 
mısınız? 
Benim anlayışımda öykü, çalatuş yazılacak bir edebiyat türü değildir. 
Her olayın aynı biçimde anlatılmayacağını bilir, her öyküyle yeni bir 
yapı oluşturur yazar. Seçtiği sözcüklerden cümle yapılarına kadar, 
nerede anlatımı hızlandırması, nerede durgunlaştırması gerektiğinin, 
yanlış çağrışımların önüne geçmenin, anlatmak istediğini en kesin, 
en açık ifadeyle dile getirmenin savaşımını verir. Aynı sözcüğe 
takılıp kalmaktan, ardı ardına iki cümle içinde bile olsa aynı 



222 
 

sözcükleri yinelemekten kaçınma, anlatım ve içerik tekrarlarına 
düşmeme, anlaşılırlık kaygısını bıçak sırtı bir çizgide korumaya 
kadar pek çok alanda dikkat ve titizlik göstermek zorundadır. Bu da 
bir işçilik gerektirir. Hem nasıl bir işçilik! İğneyle kuyu kazar gibi, 
iğneyle yapı kurar gibi bir işçilik… 
 
SS-Yazarların ulusal dile katkıları elbette çok büyüktür. Yeni 
sözcükler oluşturmada da katkıları olabilir mi? Sözgelimi sizin 
“çalakalem” yerine “çalatuş”u kullanmanız gibi. Bu tür başka 
sözcükleriniz de var mı? Okurlarınızda kabul gördü mü bu 
kullanımlar? 
O konuda pek yetenekli değilim. Bir tek öykü ve öykünmek 
sözcüklerinden uydurduğum “öykünmece” geldi aklıma. Öküz 
dergisine taklit ve deneysel öyküler yazarken üst başlık olarak 
kullanmıştım. Daha sonra bu öyküleri topladığım kitaba da 
“Öykünmece”  adını verdim. Benden başka da kullanan olmadı. 
 
SS-Öykü ve roman kahramanlarınızla içsel bir yakınlık 
kurduğunuzu düşünür müsünüz? Onları bu kadar sahici kılan 
nedir? 
İçinden anlatmaya çalıştığım, kendimi o kişinin yerine koyarak 
“benmişim gibi” anlattığım için olabilir. “Sahicilik” çok ciddi bir 
övgü. Çok teşekkür ederim. 
 
SS-Betimlemelerinizde sinematografik bir anlatım var. Zaman 
zaman yakın çekime alınan, zaman zaman silikleşen 
görüntüler… Sinema ilginizi çekiyor mu? Sinema dili diye bir 
şey var mı? Senaryo çalışmalarınız da oldu mu ya da olacak mı? 
Senaryo apayrı bir tür. Hayır, onu hiç denemedim. Bu saatten sonra 
da olmaz zaten. Ama “sinematografik anlatım” övgüsü için de ayrıca 
teşekkürler... 
 
SS-Öykü ve romanlarınızda İzmir’in yeri nedir? Mekânlarla 
insanlar arasındaki ilişki neden bu kadar önemlidir? 
İzmir benim gençliğimdir. Edebiyatçılığımın da öğretmenliğimin de 
başladığı yerdir.  İlk dört öykü kitabını, ilk çocuk oyununu, ilk çocuk 
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romanını, ilk gazete yazısını hep İzmir’de yazdım. İlk öykü kitabımın 
“Sabah Yolcuları”, durakları Yalı, Asansör, Karataş diye sıralanan 
caddede gidip gelen bir belediye otobüsünün yolcularıdır mesela. 
İnsan yalnız ilhamını değil, kimi kişilik özelliklerini de yaşadığı 
yerden alır. İzmir, en azından benim yaşadığım zamanların İzmir’i, 
İstanbul gibi, insanı yalnız bırakan değil, kuşatan, saran sarmalayan 
bir kentti. Bir çiçeğin toprağı nasıl bulunduğu saksının biçimini alırsa 
insan da özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında bulunduğu yerin, 
yaşadığı kentin / çevrenin etkileriyle biçimleniyor. Çünkü konumuzu, 
kişilerimizi o çevrede akıp durmakta olan yaşamın içinden seçiyoruz. 
Bir noktadan sonra yaşam ile mekân bütünleşiyor. 
 
SS-Bir yazarı çok okutan nedir? Dili midir, kurgusu mudur, 
konu seçimi midir? 
Çok okunmanın kitabını yazmış ama uygulayamamış bir yazara 
soruyorsunuz bunu. “Nasıl Pop-Yazar Olunur?” ya da yeni 
basımındaki adıyla “Tek Kitapla Şöhret Olma Yolları” kitabında 
şöhreti en kolay tarafından yakalamak isteyenlere önemli (!) ipuçları 
vermiştim. Son zamanlarda yazarlığın gerektirdiği hiçbir külfete 
katlanmadan yazar olmak, yalnız yazar olmak değil, en kısa yoldan 
ünlü olmak, çok para kazanmak isteyen bir kuşak türedi. O kitapta 
alaycı bir dille gösterdiğim yöntemlerin hepsi onlar içindi ve 
inanıyorum ki çok da işlerine yarayacak ipuçlarıydı. Çünkü amaç 
yalnızca çok okunmak, daha doğrusu çok satmak ise ilgi çekecek 
konular da ilgi çeken türler de bellidir. Sözgelimi kısa, basit 
cümlelerle, entrikası bol, kolay okunan bir aşk romanı yazmak işin 
en kolayıdır. İçine biraz da cinsellik katılırsa satış rekorları bile 
kırılabilir. Şaka bir yana, kitabın çok okunması, öncelikle 
yayımlandığının duyurulmasıyla başlayan bir süreç gerektirir. Artık 
dev boyutlu duvar reklamları mı olur, radyo ve televizyon 
programları mı, internetteki tanıtımlar mı, tümünün de etkisi 
büyüktür. Sonrasında kitap kendi yolunu kendi açar. Nitelikliyse 
kalıcı olur, değilse saman alevi gibi parlar, kısa süre sonra da söner. 
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SS-Çok önemli bir zamanınızı da çocuklar alıyor. Onlar için 
yazdığınız öykü ve romanlarda dili kullanmada ne tür 
güçlüklerle karşılaştınız? 
Okul öncesi için yazdığım kitaplarda yalın bir anlatım, kısa cümleler 
kullanmaya özen gösteririm ama ilkokulun son iki sınıfından ve 
ortaokul düzeyinden başlayarak çocuğu da yazdığım kitabın dilini ve 
anlatımını da çok ciddiye alırım. Onlara yazarken, “Çocuktur, 
anlamaz,” diye ya da “Çabuk okusun, zorlanmasın,” diye dili 
basitleştirmekten, anlatımı yüzeyselleştirmekten yana değilim. Her 
kitabın anlattığı yeni dünya ile birlikte çocuk yeni sözcüklerle 
tanışmalı, yeni anlatım olanaklarını fark etmeli. Bu yüzden onlara 
yazarken, büyükler için yazdığımda gösterdiğim titizlikten çok daha 
fazlasını göstermem gerekir. 
 
SS-Denemelerinizde muzip ama sevimli bir dil ile karşılaşıyoruz. 
Eleştirirken bile kırmayan, gücendirmeyen bir tavır, bir titizlik 
hissediliyor. Mizah dili sizce nasıl olmalıdır? 
Benim benimsediğim mizahın dili zarif olmalı. Kaba konuşmalardan, 
kaba şakalardan yaşamın kendisinde de hoşlanmam. Mizahta da 
insanlara anlatımdaki inceliği kendilerinin keşfedeceği bir açıklık 
bırakmaktan yanayım. 
 
SS-Son bir soru: Bunca çalışma ve üretmede itici gücünüz ne? 
Yapacak daha anlamlı bir işimin olmaması. Başkaca bir itici gücüm 
yok, sanırım öyle bir güce ihtiyacım da yok. Şimdilik yani. Düşünme 
yeteneğim yerindeyse, ruh ve akıl sağlığımı da koruyorsam başka bir 
şey gerekmiyor. 
 
SS-Sizinle buluşmak, söyleşmek de kitaplarınızı okumak kadar 
keyifliydi. İyi ki hayatımızın bir yerinde muzip ama sevimli 
gülümsemenizle var oldunuz. Çok yaşayın, çok üretin Sevgili 
Feyza Hepçilingirler. Çok teşekkür ediyoruz bu sıcacık söyleşi 
için. 
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FEYZA HEPÇİLİNGİRLER (Yaşam Öyküsü) 
Ayvalık'ta doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Ayvalık’ta, liseyi İzmir 
Kız Lisesinde okudu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu ve 
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. 
İzmir Kemalpaşa ve İzmir Karataş liselerinde edebiyat öğretmeni 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde öğretim 
görevlisi olarak çalıştı. 1983’te 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasası 
uyarınca YÖK tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih 
Eğitim Fakültesinde görevlendirildi. 1984’te bu görevinden istifa 
edip İzmir’e döndü. İzmir’de Yeni Bilgi ve Batı dershanelerinde 
öğretmenlik ve bölüm başkanlığı yaptı. 1992’de İstanbul’a yerleşti. 
Burada, Dilko Dershanesi, İnanç Lisesi, Galatasaray Üniversitesi 
gibi çeşitli eğitim kurumlarında çalıştı. Yıldız Teknik 
Üniversitesinden emekli oldu. Bir oğlu, bir kızı; iki de torunu var. 
Yazmaya, okul yıllarında Feyza Baran adıyla ve kimi dergilerde 
yayımlanan şiirlerle başladı. Kültür Bakanlığı Yarışmasında 
‘Yanlışlıklar’ adlı oyunuyla ve Akademi Kitabevi Yarışmasında 
‘Sabah Yolcuları’ adlı dosyasıyla kazandığı ödüllerle yazmayı 
sürdürdü. Öyküleri Fransızca, Almanca, İngilizce, Sırp – Hırvatça 
ve Slovenceye çevrildi. Çeşitli antolojilerde yer aldı. Öykülerinden 
bir seçki Almanya’da “Die Hochzeitsnacht” (2005) adıyla 
kitaplaştı. Türkçenin yanlış ve kötü kullanımını eleştirdiği Türkçe 
“Off” adlı kitabıyla büyük ilgi uyandırdı. Bu kitap üst üste baskılar 
yaptı. “Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar?” adlı romanı Milet 
Publishing tarafından “As The Red Carnation Fades” (2015) 
adıyla yayımlandı. Kimi gazete ve dergilerin yanı sıra Cumhuriyet 
gazetesi Kitap ekinde 9 yıl süreyle “Türkçe Günlükleri” adlı köşede 
yazdı. 
 
Ödülleri 
Troya Kültür SanatÖdülleri – Edebiyat Ödülü, Ocak 2016 
TÜYAP İzmir Kitap Fuarı Onur Yazarı - 2014  
ÇGYD (Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği) Uluslararası Çocuk 
Kitapları Kurulu, Yılın Çocuk Kitabı Jüri Özel Ödülü, 2014, Türkü 
Çocuk (roman) 

https://www.biyografya.com/biyografi/5910#cv
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ÇGYD, 10 Yılın Çocuk Tiyatrosu Ödülü, 2011, Ne Dediniz 
Anlamadım + Yanlışlıklar (oyun)  
Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, 1997, Savrulmalar (öykü) 
Balkan Yazarlar Buluşması, Borski Grümen Ödülü, 1991, Ne Güzel 
Ölmüştüm (öykü) 
Yunus Nadi Armağanı, Öykü İkincilik Ödülü, 1989, Potluğu 
Gidermek (öykü) 
Sait Faik Hikâye Armağanı, 1985, Eski Bir Balerin (öykü) 
Sıtkı Dost Çocuk Romanı Yarışması, Üçüncülük Ödülü, 1985, Uçtu 
Uçtu Pelin Uçtu (roman) 
ENKA Edebiyat Ödülleri, Eski Bir Balerin, 1984 (öykü)  
Akademi Kitabevi Öykü Birincilik Ödülü, 1981, Sabah Yolcuları 
(öykü) 
Kültür Bakanlığı Çocuk Yapıtları Yarışması, Başarı Ödülü, 1979, 
Yanlışlıklar (oyun) 
 
Yapıtları:  
 
Öykü: 
Sabah Yolcuları (1981) 
Eski Bir Balerin (1985) 
Ürkek Kuşlar (1987) 
Kırlangıçsız Geçti Yaz (1990) 
Savrulmalar (1997) 
Öykünmece (2000) 
İşte Gidiyorum - Göç Öyküleri (2009)  
Arada Aşk Var - Kasaba Öyküleri (2014)  
Anlar - 101 Kısa Öykü (2016) 
 
Roman: 
Kırmızı Karanfil Ne Renk Solar? (1993)  
Tanrıkadın (2002) 
 
Çocuk ve genç kitapları: 
Yanlışlıklar - 1980 (tiyatro) 
Yanlışlıklar + Ne Dediniz Anlamadım - 2011 (tiyatro)   
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Harflerimizin Gizli Dünyası (Uçtu Uçtu Pelin Uçtu) - 1986 (roman)  
Üç Nokta Bir Çizgi - 1993 (Gençler için öykü seçkisi) 
Çirkin Prenses - 1994 (masal + oyun)  
Ya Armut Ağacı Olursam - 2007 (öykü + oyun)  
Üç Valiz İki Sandık - 2013 (öykü + oyun) 
Türkü Çocuk - 2013 (roman)      
Anne Kimdir? - 2014 (öykü + oyun) 
En Güzel Kim? - 2014 (öykü + oyun) 
“Off” Dilim - 2015 (roman) 
Kanatlı Nokta ve Pelin - 2015 (roman) 
İnsanları da Küçültebilir misin? - 2015 (öykü + oyun) 
Kara Kuzunun Kulağı - 2016 (öykü) 
Sihirbaz Babam - 2016 (roman) 
Sevilmek İsteyen Köpekbalığı - 2016 (öykü) 
Küçülme Oyunu - 2016 (öykü) 
Ezber Bozan Hatice Teyze - 2017 (öykü) 
Kara Kargalar ile Ak Martılar - 2017 (öykü)  
Ardahan’dan Gelen Mektup - 2017 (roman) 
Ayvalık’tan Gelen Mektup - 2018 (roman) 
Yazarlık Sınıfı - 2018 (roman + yazı defteri)  
Beyaz Gülün Öyküsü - 2018 (öykü)  
Masal Bozan Feride Teyze - 2019 (öykü) 
Hitit Prensesi Arinna - 2019 (roman) 
Bahçedeki Yastık - 2019 (öykü)  
Dut Yemiş Bülbül - 2019 (öykü + oyun) 
Bay Baykuş ile Bilge Kuş - 2019 (öykü) 
Kim Korkar Karanlıktan? - 2020 (öykü) 
Edirne’den Gelen Mektup - 2020 (öykü) 
 
Deneme, inceleme, anı, eleştiri vb. çalışmaları: 
Türkçe “Off” - 1997  
Dedim: “Ah!” - 2006 
Dilim Dilim Anadilim - 2007  
Sorulmadan - 2000 
Türkçe Dilbilgisi - 2004 
Nasıl Pop-Yazar Olunur? - 2013  
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Öyküyü Okumak – 2013 - 2016 
Bu Dağların Karı Erimez – 2014 
Atascadero’nun Sincapları – 2015 
Halka Doğru - Halide Edip (Büyük Mecmua ve Yedigün yazıları) - 
2017  
Kar Altında Buğday Tanesi – (Deneme) - 2019  
 
Türkçe Günlükleri 
Yıldızların Suya Döküldüğü - Türkçe Günlükleri (2005) 
Dilin Zamana Dokuduğu - Türkçe Günlükleri (2007) 
Rüzgârın Göğe Savurduğu - Türkçe Günlükleri (2008) 
Tohumun Toprağa Düştüğü - Türkçe Günlükleri (2010) 
Filizin Boy Verdiği - Türkçe Günlükleri (2011) 
Ekinin Harman Olduğu - Türkçe Günlükleri (2013) 
 

 
Feyza Hepçilingirler-Sevim Sezer, Kitap Fuarı, Adana, 2017 
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DİLİNDEN UTANMAK (*)  

Çetin Yiğenoğlu 

“Ben” dedi bir dostum, “kendimi çok şanslı sayıyorum, çünkü iki dilli 
insan olarak yetiştim… Annemden Zazaca’yı öğrendim, bir parçası 
olduğum ulusumun olanaklarıyla da Türkçe’yi… Türkçe okuyor, 
yazıyor, düşünüyorum.  Eğitimde, edebiyatta, kültürde Türkçe’yle 
kucaklıyorum dünyayı… Zazaca ise benim farklı bir zenginliğim”. 

Anadil… ana dili… ulus dili… resmi dil… ülkede iki resmi dil 
istenmesi gibi saymakla bitmeyecek başlık altında yapılan 
tartışmaların artık kabak tadı verdiği ülkemizde, bir öğretmen, şair 
dostun yukarıdaki sözleri beni şaşırttı; daha doğrusu, ortak dilimiz 
Türkçe’yi farklı bir bakış açısıyla yücelten yaklaşımı dil 
tartışmalarının ortalığı toza dumana kattığı günümüzde çok anlamlı 
geldi. 
Ne ki, çoğu kimse için bunun bir anlamı yoktu. Çünkü, dil 
tartışmaları kimi çevrelerce Türkiye’de siyasal gündemi 
yönlendirmek için yapılıyordu…  Türkçe’yi epritmeyi, egemenliğini 
kırmayı erekseyen çevrelerce yaratılan sorun, tam anlamıyla 
siyasaldı ama yaklaşımların kimi etnik, kimi dinsel, kimi özenti, kimi 
de tecimsel beklenti kökenliydi. 
Ülkemizde, Türkçe üzerinde yaratılan yapay sorunun dışında dil 
tartışması, dünyanın birçok yerinde de başat konumdaydı. Uygulanan 
politikalar nedeniyle iki elin parmakları denli az yayılmacı 
(emperyalist) devletin ulusal dili dışında, dünyadaki tüm diller şu ya 
da bu biçimde saldırı altındaydı. 
Günümüzde, kimi belirlemelere göre dünyada konuşulan 5 bin 500 
dilden yarıdan çoğu ya yok olmuş ya da yok olmakla karşı 
karşıyaydı. Bazı araştırmalara göre şu anda konuşulan dillerin yüzde 
95’i bu yüzyılın sonunda yok olacaktı… 
 
……………… 
 (*) Çetin Yiğenoğlu, Çağdaş Türk Dili Dergisi s. 294.  
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Kimi çevreler tersi görüntü verse de, bu öngörüyü pek ciddiye alan 
yoktu… Oysa diller, insanoğlunun kültür bahçesini süsleyen 
çiçeklerdi… bir çiçek eksik olsa o bahçe güzelliğinden çok şey 
yitirirdi… O çiçeklerin her biri iletişim aracı olarak yalnızca bir dil 
değil,  sesti seslerdi, yazıydı yazılardı, resimdi resimlerdi, renkti 
renklerdi, imlerdi, türlü göstergelerle anlamlandırılan imgelerdi, 
bütünüyle kültürdü kültürlerdi, bir toplumu toplum yapan, etnik 
kimliği de, ulusal kimliği de kucaklayan, koruyan kültürel 
kimliklerdi, şemsiyeydi; şemsiyelerdi türlü renklerde… 
Bu duyarlılıkların ötelenmesinin nedeni, insanoğlunun bir yeni tek 
dil serüvenine iteklenmesiydi… Dünyada tek dil-çok dil konusunda 
birçok mitolojik öykü var, ama sanırız bunlardan en ilginci 
Kafkaslarla ilgili olanı… Bilindiği gibi Kafkaslar’da 300 dolayında 
dil konuşuluyor… Bu denli çok dil konuşulmasının nedeni söz 
konusu öyküyle sözümona açıklanırken, gerçekte insanoğlunun tek 
dil saplantısına karşı ironik bir yaklaşımla Tanrı’nın tepkisi 
anlatılıyor… Öyküye göre Tanrı, -sanırız, Babil Kulesi’ni yıktıktan 
sonra- her ulusa ayrı bir dil vermiş… Bu dili nereye, hangi bölgeye, 
hangi halka verecekse o bölgeye dönüp bir kez tükürmesi 
yetiyormuş… Sıra Kafkaslar’a gelince Tanrı nezle olmuş, hapşırmak 
zorunda kalmış… böylece yaklaşık 300 dil konuşulmaya başlanmış 
Kafkaslar’da. 
Kuşkusuz, insanoğlunun dil serüveni yeryüzünde var olma 
serüvenine koşuttur, o ölçüde de renkli… Ancak, kutsal kitaplarda 
kutsal anlamlar yüklenen Babil Kulesi’yle ilgili mitsel öykü, dünyada 
ortak bir dil, tek dil arayışının sembolü niteliğinde… İnsanoğlunun 
en üst katı, tapınaklı birçok kattan oluşan bir kule yapması, Tanrı 
tarafından kendisine “şirk koşma”, gökyüzüne egemen olma istemi, 
kendini beğenmişliğin dışavurumu biçiminde yorumlanır. Doğal 
olarak buna tepki gösteren Tanrı, bu saygısızlığı bağışlamaz, kuleyi 
yıkar,  insanoğlunu cezalandırarak dünyanın her yerine dağıtır, 
böylece yeryüzünde birçok dil konuşulmaya başlanır. 
Buna karşın, insanoğlu dünyada tek dil arayışını sürdürmekten asla 
vazgeçmez… Dünden bugüne birçok ortak dil üretme girişiminde 
bulunur; bunlardan en bilineni Esperanto… Bu çabalar, masum 
kültürel girişimler olarak değerlendirilse de, günümüzde 
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“küreselleşme” diye pazarlanan “neoliberal globalist, emperyalist” 
süreçte dünya egemeni süper gücün kendi dilini, İngilizce’yi tek dil 
olarak ‘dayatması’ dikkat çekici. Yalnızca bu nedenle bile ekonomik 
globalizmin, neoemperyalizmin tüm dünya dillerini  tehdit ettiği 
söylenebilir, rahatlıkla… İngilizce’yi Esperanto gibi dünya dili 
yapma politikasının bir dilin geliştirilip yaygınlaştırılmak istenmesi 
gibi masum bir çabayla hiç ilgisi yok. Bu küresel dayatma, çok 
kapsamlı emperyalist bir projedir; sömürü çarkını rahatça döndürmek 
için ulus devletleri yıkmak, parçalamak, ulusal dilleri yok etmek, 
bunların yerine dilinin gelişimi yüzlerce yıl sürecek cılız, kendini 
savunmaktan yoksun, küçük küçük yeni, çok sayıda sözde ulus 
devlet kurma gibi globalist neoliberalizmin dünyaya kayıtsız, 
koşulsuz egemen olma istemiyle doğrudan ilgili…  
İşte bu nedenle emperyalizm, bir ulusa saldıracağı zaman şah 
damarına, doğrudan diline saldırıyor. Çünkü, bir toplumda dil, 
özellikle ulusal demokratik devrim aşamasındaki toplumda, tarihsel 
gelişim içinde yalnızca iletişim aracı değil, o toplumun tarihiyle 
kültürünün yarınlara taşıyıcısıdır aynı zamanda; ulusal birliğin, 
dirliğin olmazsa olmaz öğesidir; kültür birliğiyle, ortak tarihle 
birlikte ulus olmanın üç koşulundan ilkidir dil. Bu iki öğe ulusal 
duygu konusunda dilden aldığı güçle çok güçlü bir bağ oluşumunu 
sağlar. 
Emperyalizm, her zaman işte bu bağı koparmaya çalışır, Türkçe’yle 
Türkiye konusunda yaptığı gibi. 
Konfüçyüs’le ilişkilendirilen şu diyalog bu bağlamda anlam 
kazanıyor: 
Konfüçyüs’e, “Bir memleketi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız 
ilk iş ne olurdu”, diye sormuşlar... 
Büyük düşünür şöyle yanıtlamış soruyu: 
“Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle başlardım işe. Dil kusurlu 
olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa 
yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi 
yapılmazsa töreyle kültür bozulur.Töreyle kültür bozulursa adalet 
yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne 
yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki 
hiçbir şey dil kadar önemli değildir.” 
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Türkiye’de yaşanılanlara bakınca Konfüçyüs’ü, söylediklerini 
anımsamamak olanaksız… 
Güzel Türkçemizin günümüzde çok yönlü, çok büyük bir saldırı 
altında olması, daha pek çok şeyi anımsatıyor insana… Örneğin, 
dilimizin bin yılı aşkın süredir saldırıya uğradığını, baskı altında 
tutulduğunu… 
Bu saldırıları anlamak için Türkçe’nin serüvenini 4 tarihsel dönemde 
ele alarak incelemek gerekiyor: 
1923 öncesi, 1923-1938 arası, 1938-2002 arası, 2002 sonrası… 
1923 öncesi 1400 yıllık bir süreyi (doğal olarak öncesini de) kapsar, 
Türklerin İslamiyet’in baskılarıyla karşılaştığı dönemlere dek 
gider… Bu döneme bakıldığında, yaygın biçimde bilinenin tersine, 
Türk, Türkçe düşmanlığının Osmanlılardan, Selçuklulardan çok 
öncelere dayandığı görülür… 
İslamiyetin ilk döneminde, Türkçe üzerindeki baskıların, yasakçı 
politikaların ilk örnekleri Emeviler döneminde çıkar karşımıza. Bu 
dönemde Müslümanlaştırılmış halklara Arapça zorla resmi dil olarak 
kabul ettirilmiştir. Bu nedenle, Müslümanlığı kabul ettikten sonra 
kurulan Türk devletlerinde resmi dillerin İslamileştirilmiş Arapça 
olmasında Emevilerin payı büyüktür. 
Türkçe’nin baskı altına alınması, ötelenmesi, yasaklanması bir yana, 
Türk düşmanlığının tarihi Hz. Muhammed’e, daha da öncesine 
uzanır… Kimi kaynaklara göre Hz. Muhammed’in bir hadisinde 
“Türkler size dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayınız!” dediği 
savlanır. 
O tarihlerden günümüze bazı halklar, uluslar, popüler kimlikler için 
Türk düşmanlığı önyargılı bir bakış açısı, yaklaşım biçimidir…  
İngilizce konuşulan ülkelerde yaşayan üstün insan megalomanisinin 
etkisindeki bazı insanlar “karakafalarına” bakarak Türklere “turkey” 
(hindi) diyebilmektedir. 
Bazı Almanların hâlâ “Türklerin kokusuna tahammülü yoktur.” 
Dahası, Avrupalıların köpeklerinin bile Türklerden hoşlanmadığı 
söylenebilmektedir. 
Siyasal iktidar sahiplerimizin kapılarında salyasümük eteklendiği o 
Avrupalı efendilerin gözünde Türklerin bazılarının “Beyaz Türk”, 
bazılarının “kara kafalı” diye tanımlanması boşuna değil. Onlara 
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göre Türkler “barbar”, “köpek kafalı barbar”, “haydut”, “deccalin 
ön habercisi”, “barışta melek, savaşta ifrit”tir… 
Her ağacın kurdu kendi bedeninden ürermiş, diye bir söz var… Hani, 
Türk’ün Türk’e ettiğine, düşmanlığına bakınca Avrupalı’ya, 
Amerikalı’ya ne tepki göstereceğini şaşırıyor insan… Bazı Türklerin 
yaklaşımına, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın Türklere yaptığına bakınca 
Türk’ün başka düşmana gereksinimi yok, demekten başka şey 
gelmiyor elden… 
Günümüzden bin yıl önce “Sart” diye tanımlanan yerleşik, kentli, 
tüccar, çiftçi Türklerin göçebe Türkleri “kâfir” ilan etmesi bu 
yaklaşımı haklı çıkartacak türdendir. Kaşgarlı Mahmut gibi çağının 
aydını, Türkçe’ye tanımı zor büyüklükte emeği geçmiş bir Türk bile, 
ünlü kitabı Divan-ı Lügatit Türk’te savaşçı göçebe Türklerden 
“kâfir” diye söz edebilmiş, dahası, bir parçası olduğu ulusu 
aşağılayabilmiş: 
“Yok olası kâfirler, göğe de Tanrı derler. Büyük bir dağ, büyük bir 
ağaç gibi görünen her nesneye Tanrı derler”… 
Kaşgarlı Mahmut, aynı eserin bir başka yerinde Muhammed’in 
Türklerle ilgili bir hadisinin bulunduğunu belirterek şöyle 
yazabilmiş: 
“Yüce Tanrı der ki, benim bir ordum var, adını Türk koydum. Onu 
doğuda oturttum; bir ulusa kızdığım vakit onu üzerine saldırtırım.” 
Bu örneklere bakınca Osmanlılara söyleyecek söz kalmıyor; onlara 
göre Türkler zaten “Etrakı biidrak”tir (akıldan yoksun). Ne ki, 
Osmanlıların Türk düşmanlığı bununla sınırlı olmadığı gibi yenilir 
yutulur türden de değil. Örneğin 15. yüzyılda Sultan 2. Murad’ın 
Sadrazamı Lala Yörgüç Paşa, ülkenin her yerine tellal göndererek 
“Kendisine bir Türk kellesi getirene, bir Osmanlı kaftanı armağan 
edeceğini” ilan ettirecek denli Türk düşmanıdır.  
Kuyucu Murat paşaların, Şeyhülislam Ebusuud Efendilerin Türk 
düşmanlıkları ise önceki düşmanlıkların üzerine tüy dikecek 
türdendir, kelimenin tam anlamıyla. Murat Paşa, “Kuyucu” sanını, 
kuyuları Türkmen kellesiyle doldurarak, Ebusuud Efendinin 
fetvalarıyla Türkmen kellesinden minareler yaparak hak etmiştir. 
Böylesine bir Türk düşmanından Türkçeye sempati beklenemez 
herhalde. Türkçe Divan Şiiri’nin ilk büyük ustası Nesimi’nin 
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Halep’te derisinin yüzülerek öldürülmesi,  bu kafaların ürünüdür, 
çünkü. 
İnsanın tüylerini diken diken eden bu düşmanlıklara karşın, Osmanlı 
saraylarında Türkçe’yi yasaklayan yazılı belge bulunamamıştır, ne 
tuhaf... Selçuklular ise resmen Türkçe’yi yasaklamış, resmi devlet 
dili olarak Farsçayla Arapça’yı seçmiş, kendilerini de “Rumi” ya da 
“İslam” diye tanıtmıştır.  Alparslan’dan sonra, Melikşah döneminden 
itibaren saraylarda isimler bile Arapçalaştırılmıştır. 
Ancak, Selçukluların bu uygulamaları, sarayda Türkçe 
konuşulmasını yasaklaması halkın büyük tepkisine yol açmıştır. 
Karamanoğlu Mehmet Bey’in Konya’yı alır almaz, “Bundan böyle 
hiç kimse divanda, dergâhta, bargâhta, meydanda Türkçe’den başka 
dil kullanmasın!” diye ferman yayımlaması bu tepkinin dışa 
vurumudur. 
Selçuklulardan sonra Anadolu’ya egemen olan Osmanlılar, 
egemenlik sürdüğü 500 yıl boyunca Türk sözcüğünü ağzına bile 
almamıştır. Okullarda Osmanlı Tarihi yerine İslam Tarihi okutulmuş, 
bu derslerde Türklerden hiç söz edilmemiştir. 
Fatih’in İstanbul’u aldıktan sonra kendi adına kurdurttuğu 
medreselerde de eğitim tümüyle Arapça yapılmıştır. 
Türkçe konuşmayı, eğitimi bir yana bırakınız,  Osmanlılarda 19. 
yüzyılın ortalarına dek Türk Müslüman halkın Batı dillerini 
öğrenmeleri bile yasaklanmıştır. Bugünkü siyasal iktidarın büyük 
özlemle andığı Osmanlı’da yasak, yalnızca dille sınırlı tutulmamış, 
yaşama değgin her şeye skolastik bakış açısı egemen kılınmış; her 
şey ulemaların şeriata uygunluk fetvasına göre biçimlendirilmeye 
çalışılmıştır. 
Bütün bunlar yapay Osmanlıcayla, Osmanlıcanın yetersiz kaldığı 
durumlarda İslamileştirilmiş Arapça kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Birinci Meşrutiyet’e dek (1876) Osmanlılar tarafından resmi 
belgelerde ‘Türkçe’ sözcüğü bile kullanılmamıştır. 1876’da kabul 
edilen Kanun-u Esasi’nin (Anayasa) 18 maddesiyle Osmanlı 
Devletinin resmi dili “Türkçe” olarak kabul edilmiş, ama bu sözde 
kalmıştır. 
Bütün bu gelişmelere karşın, 1923 öncesine bakıldığında başta 
feodal, birçok temelde parçalanmış Anadolu’da kimi etnik gruplar 
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farklı dil, lehçe konuşsa da halkın ezici çoğunluğunun Türkçe 
konuştuğu görülmektedir. 
Yüzlerce yıllık baskı dönemlerinin ardından Türkçe’ye olumlu 
yaklaşımların örneklerine ancak Tanzimat sonrasında rastlanır. Ne ki, 
bugünkü bakış açısıyla tuhaf gelebilecek örneklerdir bunlar… İlk 
Türkçe gazeteyi bir İngiliz, Türkler hakkında Türkiye’de yayınlanan 
ilk Türkçe kitabı bir Polonyalı yayınlamıştır, ne yazık ki… 
“1869’da yayınlanarak Sultan Abdülaziz’e ithaf edilen ‘Eski ve Yeni 
Türkler’ adlı söz konusu ilk kitabın yazarı Konstanty Borzecki isimli 
bir Polonyalıdır. Nâzım Hikmet’in anne tarafından dedesi olan 
Borzecki daha sonra Mustafa Celaleddin Paşa adıyla Osmanlı 
tarihindeki yerini almıştır.” (**) 
Yine tuhaf gelecek ama Türkiye’de çağdaş anlamdaki ilk Türkçe 
gazeteyi de bir Türk değil, bir İngiliz yayınladı… 
Osmanlı, Anadolu’da birçok azınlığa matbaanın icadıyla birlikte 
matbaa kurma, gazete çıkarma izni verirken bu çağdaş olanakları 
kendi halkından esirgedi. Türklere matbaa kurma iznini tam 277 yıl, 
gazete çıkarma iznini de 226 yıl sonra verdi. Bugünkü Resmi 
Gazete’nin atası Takvim-i Vekâyi (1830) sayılmazsa eğer, 
Türkiye’de çağdaş anlamdaki ilk Türkçe gazeteyi bir İngiliz, William 
Churchill (1833) yayınladı. Osmanlı, Churchill’e söz konusu 
ayrıcalığı bir dizi dramatik olay sonrasında özür dilemek ereğiyle 
adeta dizlerinin üzerinde sürünerek vermek zorunda kaldı… Bu 
hakkı kendi halkına neden sonra, Churchill’den yaklaşık 27 yıl sonra 
tanıdı… 
Osmanlı’nın ağır baskısına karşın, 19. yüzyılda Türkçe’den söz eden 
ilk Türk bir edebiyatçıydı, Şinasi’ydi. Bu nedenle Osmanlıca’nın 
yalınlaştırılması girişimlerinin o dönemde Şinasi ile başladığı kabul 
edilir… Bu girişim, Jön Türk hareketiyle yaşam olanağı bulan, 20. 
yüzyılın başlarında Genç Kalemler Dergisi’nce başlatılan Yeni Lisan 
Hareketiyle sürdürülür. Yeni Lisan Hareketi, Tanzimat döneminde 
başlayan dilde ulusalcılık akımının devamı biçiminde değerlendirilir. 
Yüzlerce yıllık baskı döneminden sonra 1860’lardan itibaren bir avuç 
genç edebiyatçının çabasıyla geliştirilmeye çalışılan Türkçe’nin 
edebiyatı da, doğal olarak ne çağdaş örneklerin düzeyine ulaşabildi,   
……………… 
 (**) Demirtaş Ceyhun, Ah, Şu Biz Karabıyıklı Türkler s.221 
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ne bu konuda halkta gereksinim yarattı ne de duyulan gereksinimlere 
yanıt verebildi, doğal olarak Dil Devrimi’ne dek sınırlı kaldı…  
Halkın dünyadan böylesine yalıtılması nedeniyle okur-yazar sayısı 
öyle azdı ki, Cumhuriyet’ten önce toplam gazete tirajı yalnızca 
birkaç bindi… Bugün nüfusu 70 milyonu aşan Türkiye’de toplam 
gazete tirajının hâlâ 5 milyon (benzer nüfusa sahip İngiltere, 
Japonya gibi ülkelerde 40 milyona yakın)  dolayında kalmasının 
başat nedeni Cumhuriyet öncesi, Dil Devrimi öncesi politikalardır… 
1923 öncesindeki yüzlerce yılda Türk halkının ancak yüzde onu 
okuma yazma öğrenirken Türkiye Cumhuriyeti’nin 90 yılında okuma 
yazma bilenlerin oranının yüzde 90’ı geçmesindeki ‘kerameti’ 
Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen Dil Devrimi’nden başka 
yerde aramamak gerekir, herhalde… 
Türkçe’nin önünde yüzlerce yıldır birikmiş engeller, ancak bir 
devrimle kaldırılabilirdi, kaldırıldı… Üstelik çok kısa sürede, 
baskılarla geçirilen her 100-150 yıl bir yıla, bir tek yıla  sığdırılarak 
on yılda gerçekleştirildi o büyük devrim. 
Bilindiği gibi Atatürk, Türk ulusunun olduğu gibi Türkçe’nin de 
yabancı dillerin boyunduruğundan kurtulması buyruğunu verirken 
aynı zamanda okuma yazmanın kolaylaştırılacağının bilinciyle 1928 
yılı başında Dil Encümeni’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Böylece, 
1932 yılında Türk Dil Tetkik Cemiyeti kuruldu, aynı yılın eylül 
ayında ise Birinci Türk Dil Kurultayı Mustafa Kemal’in 
başkanlığında toplandı. Dolmabahçe sarayındaki toplantıya birçok 
yabancı dilbilimci katıldı. 
O güne dek, Osmanlı’nın son dönemlerinde bile Türkçe, Türklük gibi 
aşağılanıp horlanmıştı. Birçok ünlü yazar Türkçe konuşup, okuyup 
yazıyor olmayı ilkelliğin, kabalığın, cahilliğin (bilgisizliğin) 
göstergesi saymıştı. Dilinden, ana dilinden, Türkçesinden utanmıştı 
Osmanlı entelektüelleri… dilinden utanmak… ne utanç verici… 
Mustafa Kemal, Aydınlanma Devrimi’ni örgütlerken ulusun birliğini, 
dirliğini, bütünlüğünü sağlayan en önemli yapılanmanın, aracın dil 
olduğunu biliyordu. Her ulus dilini bilimsel, kültürel, sanatsal 
alanlarda geliştirmek isterdi, bundan doğal ne olabilirdi? 
Osmanlı’da olduğu gibi her imparatorlukta/ülkede çeşitli dil, lehçe, 
ağızlar konuşulurdu, ancak bir ulus devlet örgütlenmesinde bu 
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dillerden büyük çoğunluğun kullandığı dil, ülkenin içsel dışsal 
iletişiminde ortak dil olurdu… Bilimsel, kültürel, sanatsal alanlarda, 
diplomaside, resmi yazışmalarda bu gelişmiş dil kullanılırdı. Öbür 
dillerin ise süreç içinde gelişimine çalışılırdı… demokrasinin 
gereğiydi bu. 
Atatürk, Batı’da Rönesans’la Aydınlanma sürecinde Batılı ulusların 
dil konusunda Latince’ye karşı verdiği savaşımı çok iyi biliyordu. Bu 
nedenle, çağdaşlaşmak için ulusal dili başka dillerin egemenliğinden 
kurtarmanın yetmeyeceğini, yanı sıra yabancı sözcüklerden de 
arındırmak gerektiğinin bilincindeydi…  
Programını bizzat kendisinin yönettiği, gelişimini izleyip 
yönlendirdiği Dil Devrimi, kimi çevrelerin görmek istediği gibi 
sadece Arap abc’sinin yerine Latin abc’sini koymak değildi… 
Türkçe’yi yabancı etkisinden kurtarmak, Arapça, Farsça başta, 
yabancı dillerden girmiş sözcüklerden arındırmaktı, bir bakıma… 
Atatürk, Latince’nin Batılı ulusal diller de yol açtığı olumsuzluklar 
neyse Arapça’nın da Türkçe için benzer işleve sahip olduğunu ta 
başından görmüştü… Bu nedenle, Arap abc’si yerine Latince abc’nin 
kabul edilmesinden hemen sonra en büyük savaşımı Türkçe’yi 
İslamileştirilmiş din dili Arapça sözcüklerden arındırmak için 
verdi… Böylece, dilin sadeleştirilmesini sağlarken Türkçe’yle 
birlikte toplumu da dinsel etkilerden kurtarmayı ereksiyordu, 
sanırız… Çünkü, Dil Devrimi’nin en büyük özelliği insanların kul, 
toplumun ümmet olmaktan kurtarılarak uluslaşmasını sağlamadaki 
rolüydü. Dil Devrimi sürecinde Türkçe, Arapça sözcüklerden 
arındırılırken Kuran’ın Türkçe’ye çevrilmesi, ibadet dilinin, ezanın 
Türkçeleştirilmesi söz konusu yaklaşımların ürünleriydi. 
Doğrusu, Atatürk’ün dil konusunda yaptıkları Dil Devrimi’ni aşan 
bir içeriğe sahipti… Arapça konusundaki yaptıklarıyla Arapça’nın 
toplum üzerindeki ideolojik egemenliğini kırarken “bir yönetim 
biçimi olarak laikliğin” (sekülerizmin değil) de temellerini atıyordu. 
Mustafa Kemal, daha Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında Türk 
Aydınlanma Devrimi’nin iskeletini oluşturacak önemli bir karar 
alarak, bin yıldır ilk kez Anadolu topraklarında ezici çoğunlukla 
yaşayan halkın dilini, Türkçe’yi devletin ana dili yapması, dil 
konusunda yapacaklarının habercisiydi… Böylece Türkçe’yi eğitim, 



238 
 

bilim, kültür, edebiyat dili haline getirerek Dil Devrimi’yle 
tasarladığı çemberi tamamladı. 
Atatürk’ün Dil Devrimi’nin Türkçesi, ayrıca Batı’ya yön veren 
devrimlerden, özellikle Fransız Devrimi’nden etkilenen Tanzimat 
edebiyatına, sonrasında onu kısa sürede aşan çağdaş Türk 
edebiyatına büyük sıçramalar yapma olanağı verdi. Dil Devrimi’nin 
edebiyat-sanat alanında büyük olanaklar kazandırdığı Türkçe ile bu 
toplum, eğitim, bilim, kültür alanında Osmanlı’nın yüzlerce yılda 
yapamadığını 15-20 yıl gibi kısa bir sürede başardı; yetkin bir eğitim 
dili, bilim dili, kültür dili, sanat-edebiyat dili sahibi oldu. 
1923 öncesindeki çağdışı kalmışlığa karşın, 1923 sonrasındaki 
tansıksal sıçramanın nedeni çok basitti: Osmanlı’nın kısa sürede bir 
imparatorluk olmasını sağlayan kültürün temelini skolastik dünya 
görüşü oluştururken Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temeline 
Rönesans’ın İngiliz, Amerikan, Fransız devrimlerinin, bütünüyle 
Batı’nın Aydınlanma Devrimi’nin harcı konulmuştu… 
Ne var ki, Atatürk’ün zamansız ölümü üzerine, yalnızca Dil Devrimi 
değil, bütünüyle Türk Aydınlanma Devrimi önce bir duraklama 
dönemine girdi, girdirildi daha doğrusu… Sonraki süreçte ise halka 
sezdirilmemeye özen gösterilen usta manevralarla yavaşça 
Aydınlanma Devrimi’nin yönü değiştirildi… 
Ne yazık ki, bu süreçte Atatürk’ün silah arkadaşlarının, en 
yakınındakilerin bile onu hiçbir biçimde anlamadıkları görüldü… 
Çoğu pasif, edilgen, teslimiyetçi, devrim algısını içselleştirecek 
bilinçten, birikimden, siyasal öngörüden, özdeşleyimden (empati) 
yoksun, devrimden sonra bile mandacılığa olan inancını koruyan bu 
kişiliklerin yanlış tutumları sonucu “46 (1946) Ruhu” ismiyle anılan 
bir siyasi kadro iktidarı ele geçirdi. İşte bu kadro, 46 Ruhu, iktidarı 
sonsuza dek elinde tutacağını sanarak pragmatik / makyavelist bir 
tutumla karşıdevrimin sancaktarlığına soyundu. Atatürk’ün 
önderliğinde kısa sürede elde edilmiş tüm haklar halkın elinden 
alındı… Halkevleri, Köy Enstitüleri kapatıldı… Dil Devrimi 
ötelendi, gündem dışına çıkartıldı… El altından, usul usul alay 
konusu edildi… Toplumda “Bilmesinlercilik” politikası egemen 
kılındı. Halkı bilgisizleştirme, cahilleştirme programları uygulamaya 
konuldu, birer birer. Çünkü, bilmeyen insan kolayca kullaştırılırdı… 
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Bu düşünceyle dine ağırlık verildi…  Ezan tekrar Arapçalaştırıldı, 
imam-hatip okulları açıldı… Din bütünüyle siyasete alet edildi… 
Kitabın silahla eşdeğerde suç aygıtı kabul edildiği 12 Eylül’de ise 
Anadolu’nun güneşi iyice karartıldı… 
Böylece gelindi bugünlere… 
Şimdi, dikensiz gül bahçesindeymişçesine dolaşan siyasal iktidar 
sahipleri, dayatılan Batı merkezli politikalarla biçilen, 
biçimlendirilen “Ilımlı İslam” projesini güzelim Türkiye’ye 
giydirmeye çalışıyor… Bu nedenle ulus devletin bütün kazanımlarını 
ulusun elinden aldı. Yeni, yadırgı bir yönetsel devlet sisteminin 
altyapısını kurdu… Mescitten, camiden geçilmeyen, Ortadoğu’daki 
Müslüman ülkelerinde bile görülmeyen İslamik imgelerle ülkenin 
fotoğrafını baştan sona değiştirdi. Bu ara dile, Türkçe’ye, Türkçe 
eğitime, edebiyata, sanata da el attı. 
“Dindar nesiller yetiştirme” gerekçesiyle ilköğretimde halkın pek 
anlamadığı, “4+4+4” diye tanıtılan uygulamayla öğretim birliğini 
bozdu. 
Dil Devrimi’nin kazanımlarını hiçe sayarak Arapça’ya tekrar itibar 
kazandırma girişimlerini etkinleştirdi… 
İlkokul 4. sınıftan sonra okutulan din kültürü/ahlak bilgisi gibi 
derslerin yanı sıra 1. sınıftan itibaren dinsel içerikli ahlak eğitimi, 
değer-karakter eğitimi gibi uygulamalı dersler eklemenin hazırlığına 
başladı. İmam-hatip mezunlarına bu okullarda eğitmenlik olanağı 
sağladı. Böylece, ilköğretim okullarını imam-hatip okullarına 
dönüştürerek yurdun her karış toprağında bir imam-hatip okulu açma 
politikasının önünü açtı. 
Önceki yıllarda sessizce, derinden eylemlerle hedefe ulaşmaya 
çalışırlarken artık açıktan açığa Türkçe’ye, Dil Devrimi’nin 
kazanımlarına, laik rejime darbe üstüne darbe indirilmeye başlandı. 
Bu yazının kaleme alındığı günlerde okullarda hafta tatilinin Cuma 
günleri olması konusunda çalışmalara başlandığı öğrenildi. Bu 
girişim anne-babalar cumartesi, pazar günleri çocuklarını okula 
gönderip kendileri tatil yapamayacağına göre hafta tatillerini, şeriata, 
İslam ülkelerindekine uygun biçime dönüştürmenin habercisi gibi 
göründü… Saat ayarının bile Batı sisteminden çıkartılarak İslam 
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ülkelerininkine uydurulmak istenmesi, söz konusu yapılanmanın bir 
başka göstergesi… 
Gelinen noktada, Türkçe’nin, Türkiye’nin aleyhinde, temelleri Özal 
döneminde atılan kimi yanlış politik yatırımlar/uygulamalar 
günümüzde meyvesini vermeye başladı. Gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmadan, halk sindire sindire eğitilerek hazırlanmadan toplum 
yaşamına girdirilen medya çeşitlenmesinin yaşanılan büyük 
yozlaşmanın temel etmenlerinden biri olduğu anlaşıldı… Altyapısı 
kurulmadan başlatılan yayıncılıktaki bu denetimsiz, zamansız 
yapılandırma nedeniyle dili, anlatımı düzgün, diline özenli 
habercilik, tutarlı yayıncılık adeta ışık hızında yok oldu… Dil 
bilincinden, sevgisinden yoksun kimi lafazanların, “lügat paralayıp 
malumatfuruşluk” taslayanların, “ekran kuşları”nın ukalalıklarından 
geçilmez oldu TV’lerde… Artık, onların ağız dalaşları tartışma 
programı gibi sunuluyor… Eski, çarpık yapıya özlem, o lafazanlar, 
malumatfuruşluk yapanlar tarafından dile getiriliyor… Gazetelerin, 
kimi edebiyat dergilerinin yayıncılığı da bunlardan geri kalmıyor… 
2. Cumhuriyet’in kuruluşunun ilan edilmek üzere olduğu şu 
günlerde, Dil Devrimi’ne karşılık, “Lügat İnkılâbı” diye 
tanımlanması gereken saçma (absürd) bir kampanya toplumu, 
Türkçe’yi adeta boğmaya başladı… Günümüzde, televizyonlarda, 
edebiyat eserlerinde, gazete yazılarında Arapça, Farsça sözcüklerden 
geçilmez oldu; bir Osmanlıca kampanyası toplumu viral hızda 
etkiledi. Bu etkiyle olmalı, yazına gönül vermiş gencecik insanlar 
övünülesi bir iş yapıyormuş gibi Arapça, Farsça sözcükleri 
kullanmaktan büyük bir tad alıyor görüntüsü veriyor… 
Kimsenin kuşkusu olmasın, bütün bu olan bitenin adı 
“karşıdevrim”dir; yapılanlar ise siyasal iktidarın toplumu, düşünceyi 
denetlemek amacıyla dili denetim altına alma, Türkiye’yi laik, 
demokratik hukuk devleti kimliğinden uzaklaştırıp şeriatla ezilerek 
yönetilen bir İslam devletine döndürme politikasının ürünüdür; 
karşıdevrimin ürünü… 
Yaşamak zorunda bırakıldığımız neoliberal global saldırıyı 
gerçekleştirenler hemen her eyleme “ulus devletin zamanı geçti” 
söylemiyle ulusal değerler üzerinden başlarken Türkçe’nin, Dil 
Devrimi’nin yanı sıra Türk ulusunun imgesel, ulusal değerlerine de 
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saldırdılar… Açtıkları, açtırdıkları davalara Türk ulusunun 
dayandırılmak istendiği imgesel söylencenin adını vermekten 
çekinmediler: “Ergenekon”… Oysa dünyada hemen her ulusun bir 
söylencesi (efsanesi, mitsel öyküsü) vardı, bunu göz ardı ettiler; 
gözleri öylesine kararmış ki… 
Dil Devrimi’ne saldırırken de aynı açıdan yaklaşarak Güneş-Dil 
Teorisi’ne saldırıp damgayı vurdular: “Bilimsellikten uzak…” 
Ne tuhaf, bu yargıda bulunanların gazetelerde, televizyonlarda, 
radyolarda bütün yayın organlarında Türkçe karşıtı, Dil Devrimi 
karşıtı kampanyayı yürütenlerin büyük çoğunluğunun bilimsel 
kimliğinden söz edilemezdi… Tek sözcükle şarlatandı bunlar, 
malumatfuruşluk yapan değildi, lafazan hiç değil… 
Bu noktada, Güneş-Dil Teorisi konusunda pek bilinmeyen bir 
gerçeğin altını çizmek gerekiyor… 
Bir kez, bu Güneş-Dil Teorisi sanıldığı/savlandığı gibi Atatürk’ün 
yakınındakiler, kimi Türk dilciler, Türk bilim adamları tarafından 
geliştirilmedi… “Teori”, bütünüyle yabancı dilcilerin ürünü. 
Avusturyalı Filolog Dr. Herman F. Kvergiç, Dil Devrimi sürecinin 
yaşandığı 1935 yılında Mustafa Kemal’e gönderdiği 40 sayfalık 
Fransızca bir kitapçıkla yeni bir teori “Güneş –Dil Teorisi”ni ortaya 
atınca büyük coşkuya yol açtı. Çünkü, bu yeni teoriye göre 
Türkçe’nin öteki dillerle akraba olup olmadığı şöyle dursun, Türk 
dilinin ‘taş ve maden devrinde, kültür sözcüklerini göç yoluyla 
yeryüzündeki bütün dillere yayan eski, büyük kültür dili”. 
(Günümüzdeki İngilizce’den daha etkin, Babil Kulesi örneğine yakın) 
olduğu savlanmaktaydı. 24-31 Ağustos 1936 yılları arasında 
toplanan, 13 yabancı dil bilgininin de katıldığı 3. Türk Dil 
Kurultayı’ndaki tartışmaların konusu doğallıkla Güneş-Dil Teorisi 
oldu. (***)  
Sonraki yıllarda, yakın zamanlardaki arkeolojik, antropolojik 
bulgular, Güneş-Dil Teorisi’ni olmasa da, Türkçe’nin Anadolu’da, 
Mezopotamya’da, Sümerler’de, Amerika’da kimi Kızılderililerin, 
Maya uygarlığında konuşulan dillerdeki ortak sözcüklerin varlığı 
şaşırtıcı biçimde gündeme getirildi… 
   
……………… 
 (***) Demirtaş Ceyhun, Ah, Şu Biz Karabıyıklı Türkler s.151 
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Buna karşın, bugünkü iktidarla öncüllerinin Güneş-Dil Teorisi 
üzerinden yaptığı saldırılar yine de şu ya da bu düzeyde etkili olmuş 
olabilir, ama Türkçe’ye öldürücü darbeyi 12 Eylül yönetiminin 
vurduğu unutulmamalı! Faşist Cunta, Atatürk’ün Türk Dil 
Kurumu’nu kapatarak bütün malvarlığına el koydu. 
Gerek bugünkü iktidarın işbaşına gelmesinden, yani bu yüzyılın 
başından itibaren yoğunlaştırılan, gerekse 60 yıl öncesinden bu yana 
Türkçe’nin karşı karşıya kaldığı saldırılar,  Arapça’yla Farsça’dan 
girmiş sözcüklerin büyük bölümünün Dil Devrimi sürecinde 
dilimizden atılması üzerinden yapıldı… Bu konudaki yıkıcı 
propagandalar kapsamında Türkçe’ye yeni sözcük kazandırma 
savıyla pek çok ‘uydurma’ (gökkonuksal avrat-tütünsel somurgaç 
gibi) sözcüğün zorla sokulduğu öne sürüldü... Dil Devrimi 
karşıtlarına göre, saçma bir kutsallık yüklenmiş Arapça, Farsça 
sözcükler, Türkçe’ye anlatım olanakları açısından büyük varsıllık 
sağlıyordu; bu sözcüklerin dilden çıkartılması nedeniyle Türkçe, 
gelişimi önlenerek kısırlaştırılmıştı. Onlara göre dilde özleşme “ ‘Arı, 
saf dil ancak kabile toplumlarında olur’du; bu nedenle yeni kuşaklar 
Baki, Fuzuli, Nedim, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin” 
gibi şairleri, yazarları anlamıyorlardı… 
Oysa adı geçen şairlerle yazarların yapıtları Türkçe’nin yeni 
olanaklarıyla yetişen dil uzmanları, edebiyatçılar, bilim adamları 
tarafından daha anlaşılır, ulaşılır, elde edilir duruma getirilmiştir. 
Bugün, Osmanlıca yazılmış arşivler bile çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin olanaklarıyla yetişmiş uzmanlar tarafından kültür 
kalıtı olarak halkımıza, insanlığa kazandırılmış durumdadır. 
Karşı devrimcilerin bilmediği, görmek istemediği bir şey varsa o da 
Dil Devrimi’nin halkımız tarafından benimsendiği gerçeğidir. 
Dilimizin her türlü saldırıya, kirletme girişimine karşı çok büyük bir 
direniş, bir gelişim içinde olmasının başka açıklaması olamaz! 
Bilindiği gibi diller de canlı bir organizma gibidir, sürekli evrim 
geçirir… Türkçe, bu açıdan eşsiz niteliklere sahiptir. Söz konusu 
gelişim sürecinde sözvarlığı açısından özelliklerini, kurallarını kendi 
koşullarına uygun biçimde oluşturur. Bu süreçte, halk da dilinin kimi 
kurallarını korur, kimini değiştirir, kimini bütünüyle kullanım dışı 
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bırakır. Dil Devrimi’yle Türkçe’ye bir müdahale yapılmışsa ki 
yapılmıştır, yapılan devrimdir çünkü… Ancak, söz konusu 
müdahaleyi yapan dilbilimciler Türkçe’nin yapısını, koşullarını, 
dilsel gelişim sürecini göz ardı ederek yapmamıştır, ne yapmışsa... 
Tam tersine, yüzlerce yıldır uzman olmayanlarca yapılan, türlü 
kültürel, iletişimsel soruna yol açan müdahalelerin dilsel, yapısal 
zararlı etkilerini ortadan kaldırarak Türkçe’yi kendi yatağına akıtmak 
için yapmışlardır. 
Unutulmamalı ki Türkçe, binlerce yıllık birikimiyle insanlık tarihi 
içinde bir akarsudur… Bir biçimde yatağına giren çerçöpü, kirli 
maddeleri alır, götürür bir yerlere atar… Selçuklu’yla Osmanlı’nın 
bin yıllık çabasını bile Türkçe’nin bu yapısı boşa çıkarmıştır… 
Yaklaşık 400 bin dolayındaki sözcük dağarcığıyla, varsıl anlatım 
olanaklarıyla yeni sözcük üretme özelliğiyle günümüzdeki cılız 
saldırılarla da baş edecek güçtedir. 
Buna karşın, günümüzde Türkçe’de bir kirlenmeden çok, ciddi bir 
kirletme çabasından söz edilebilir… Ancak, dilde kirlenmenin daha 
çok, siyasal erkin buyruğundaki kimi satılmış entelektüelin (aydının 
değil; aydın dilini satmaz!) beyninde olduğu unutulmamalıdır! 
Kuşkusuz, kimi esnafın satış kaygısıyla işyerine İngilizce, Fransızca 
“kebapcenter”, “baklavaland”,“restaurant”, “hotel”, “cafe”, 
“market”, “export” türünden isimler vermesi, pek hoş görüntü 
sergilemiyor… Ancak, bir özenti kültürünün ürünü bunlar, özenli 
eğitim çalışmalarıyla önü alınabilecek geçici (moda) girişimler. 
Bir başka tehlike var, çok önemli! Kimi çocuklar gençler, şimdilerde 
bilgisunar (internet) görüşmelerinde (“chat”leşmelerde) şu türden 
sorulara yanıt arıyorlar:  
“Adem’le Ad kavminin insanları 60 metre boyunda mıydı?”, 
“Peygamber attı elini Ay'ı ortadan nasıl ikiye böldü?”, 
“Peygamberin ana rahmine düştüğü gece kaç rekat kılınır?” 
Kimi gençler ise işi gırgıra alıp iki dille şöyle şaka iletileri 
gönderiyor birbirine: 
“Just at beginning-BİSMİLLAH 
 Before beginning something-İNŞALLAH  
 When surprised-ALLAH ALLAH  
 Give up-İLLALLAH 
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 When gave up-EYVALLAH  
 Succeeded-MAŞALLAH” (****)  
 
Kuşkusuz, bunlar şaka, ama her şakanın altında bir gerçek olur, diye 
bir sözümüz var… Bu tür uydurmaların olumsuz etkisiyle bocalayan, 
bunalıma sürüklenen, birkaç yüz sözcükle konuşan gençlerimizden, 
çocuklarımızdan bazıları bilgisunar yazışmalarında olduğu gibi 
günlük konuşmalarında da artık, kısaca “by”, “hay” diyor, “tsk” 
ediyor… 
Asıl üzerinde durulması gereken bu gençlere “evrim”le 
“yaratılışçılık” arasındaki farkı anlatmak, dilleriyle dalga 
geçmemelerini, dillerini küçümsememelerini, hafife almamalarını, 
dillerinden utanmamalarını, Türkçe’nin güzelliğini, müziğini 
öğretebilmek, okuma alışkanlığı edindirmektir. Bunun için de 
yalnızca öğrenim, öğretim değil, o körpe beyinleri aydınlatabilmek 
için kapsamlı bir eğitim gerekir! Bu, öncelikle zaman ister; devletin 
programlı desteğinin yanı sıra, bilinçli bir ilgi, uzun erimli çaba 
ister… Bunun yolu ise siyasal iktidarı aydınlık kişiliklerin ele 
almasından geçer… 
………………  
(****) Yeri gelmişken birkaç anekdot aktaralım: Bizim kuşağın gençleri dilde 
yalınlaşmanın gönüllü savaşımcısı olarak görürdü kendini. Dil Devrimi’nin 
ereklerinden birini öznel yaşamında da yerine getirmeye çabalar, eski sözcükleri 
anlamca örtüşen öz Türkçe sözcüklerle değiştirmeye çalışırdı. Örneğin, bu 
satırların yazarı bir kamu kurumunda yönetici olarak işe başladığında daireye 
yanlışlıkla gelen dilekçeye şefin “Aidiyet-i cihetiyle” yazdığını görünce çok 
şaşırmıştı. Ne demekti bu? İyi kötü eğitimli biri olarak bu Arapça/Osmanlıca 
tamlamayı kendisi anlamayınca halktan insanlar nasıl anlardı. Hemen çözüm 
arayışına girerek, söz konusu kavramın yerine “İlgisi dolayısıyla” ya da duruma 
göre “İlgisi nedeniyle” yazmaya başlamıştı. Sonraki yıllarda yalnızca İstanbul’da 
basılarak yurdun her yerine gönderilen gazeteler için kullanılan “Ulusal Basın” 
kavramını da “Yaygın Basın”olarak kullanma konusunda girişimlerde bulundu. 
Son yıllarda sıkıntı yaratan bir sözcük çıktı karşısına; “Moderatör”. Dile duyarlı 
çevrelerde bu yabancı sözcüğün yerine “Kolaylaştırıcı” türünden kavramlarla 
arayışlar yapılıyordu. Bunun yerine de “Yönetken” sözcüğünü önerdi. 
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TÜRK DİL KURUMU VE DİL ÜZERİNE* 

Sami Karaören 

Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile birlikte Mustafa Kemal'in 
1932'de kurduğu bir kurum. İlk başkanı Samih Rifat. Kuruluş amacı 
öncelikle: 
“Türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkartmak, onu 
yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" 
olarak özetlenebilir. 1932'den 1983'e dek çok önemli çalışmaların 
yapıldığı bu kurum Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinden sonra 
Atatürk’ün özlük haklarına el konulup bir devlet kurumuna 
dönüştürülüyor. Bağımsızlığını yitiriyor. 
Berke Vardar, Dil Devrimiyle Türk Dil Kurumu'nun ilişkisini şöyle 
anlatıyor: 
“Harf Devrimini gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra Ulu Önder 
’Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu dilini 
de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır” sözleriyle, 
ulusumuza armağan ettiği diriltici devrimler arasında özel bir yer 
tutan dil devriminin amacını ve doğrultusunu belirtiyordu. 
Siyasal bağımsızlığa kavuşan ulusumuzun dilde de bağımsızlığa 
kavuşma süreci böylece başlıyor, milliyetçi ve halkçı devlet anlayışı, 
yeni bir uygarlığa atlayış çabası Türkçenin özüne, öz Türkçeye, 
gerçek Türkçeye yönelişle bütünleniyordu. ( ... )  
Bu durum köktenci bir çözümü gerekli kılıyor, özellikle sözcük 
düzleminde dili devrimsel bir atılım yapmaya zorluyordu. Değişimin 
en elverişli gerçekleşmesini sağlayacak çözümü öngören Atatürk 
“Türk dili dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle 
işlensin" diyerek izlenecek doğrultuyu saptadı. 12 Temmuz 1932'de 
kurduğu Türk Dil Kurumu çalışmaların odaklaşma noktası oldu; aynı 
yıl Birinci Dil Kurultayı toplandı (26 Eylül).”**      
Dönemin aydınları için Türk Dil Kurumu'na üyelik üniversitelerde 
görev almaktan bile daha çok önem taşıyordu. Üyelik başvurularının 
onaylanmasında oldukça seçici ve ilkeli bir tutum izleniyordu. Sami 
Karaören başvurmadan kuruma kabul edilen bir aydın olarak yaşam 
boyu Dil Kurumu'nun gerçek bir neferi olarak çalıştı. Dil 
devrimciliğinden hiçbir zaman ödün vermedi. 
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Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu; bu ikisi de Atatürk'ün 
bıraktığı mirasla yaşatılan iki kurum. Bu iki kardeş kurum 
birbirlerine yardımcıdır da ... Ben bu kurumda bulunmaktan hep onur 
duymuşumdur. Gerçekten çok büyük işler yapıldı. Dil Devrimi'nin 
başarılı olmasında önemli rolü vardır. 
Türk Dil Kurumu'nun başkanları sembolikti. Kurumu yürüten, aktif 
kişi genel sekreterdir. Kurumun arabası her gün gider, genel sekreteri 
ve birkaç çalışanı alır. Her üç ayda bir üyeler toplanır, kurumun 
yöneticileri ve kol başkanları iki yılda bir seçilir: otuz iki kişi. Benim 
bulunduğum surece kol başkanları çok iyi çalışmışlardır. Ben on altı, 
on yedi yıl yönetim kurulunda bulundum. Her ay Ankara'ya 
gidiyordum. Ankara'da Türk Dil Kurumu'nun çok özel bir yapısı 
vardır, Atatürk, Tarih Kurumu ve Dil Kurumu'na Ankara'nın en 
güzel yerinde görkemli yapılar yaptırdı. Hala durur o yapılar. 
Duruyor diyorum ama ne olacağı da pek belli değil. Geçen gün İlber 
Ortaylı “Bu kurumlar iş gören kurumlardır. Bana kalırsa asıl hedef 
kurumların binaları! Binaları çok pahalıdır,” diyordu bir söyleşide. 
Ben Türk Dil Kurumu'na üyelik başvurusu yapmadan alınmış oldum. 
Üyeliği aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Dünya gazetesindeki 
başlıklardan dolayı Ömer Asım Bey beni seçmiş. Bu konuyu daha 
önce anlatmıştım. İlk seçimde Ömer Asım Bey beni yönetim 
kuruluna aldı. Kuruma kendisini dilci kabul eden, dile gönül vermiş 
kişiler başvuruyorlardı. Aşağı yukarı her dönem 8-10 kişi 
başvururdu.Ama kolay onaylanmazdı. Öncelikle bu kişilerin 
yayınlarına bakılıyordu, özellikle kitabı varsa ona bakılır, bir de kim 
olduğu uzun uzun araştırılırdı. Çünkü kuruma girip kundaklamak 
isteyenler de vardı. Tercüman gazetesinde "Bir alay komünist 
kurumda toplanmış," diye yayın yapıldı. Sonunda Kenan Evren 
gelince ilk işi Türk Dil Kurumu'nu ve Türk Tarih Kurumu'nu 
kapatmak oldu. 
Türk Dil Kurumu'nu artık bizim elimizden alıyorlar, son Ankara'ya 
gidişimde önünden içim sızlayarak geçtim. Ömer Asım Bey çok 
güzel bir şey söylemişti, “Sami Bey ne güzeldi, Atatürk'ün evinde 
buluşurduk”, demişti. Ömer Asım yazları İstanbul’a gelirdi. İki kez 
de bizde ağırladık. 0 kurumun tanrısı gibiydi. 
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Kuruma Emre Kongar da üyeydi. Ankara'da mutlaka evine davet 
ederdi bizi. Bir kez de şöyle olmuştu. Toplantı bitince Oran'da Bülent 
Ecevit'e gitmiştik. 8-10 kişi vardık. 
Yani evine konuk olduk. 0 zaman Bülent Ecevit başbakan. Gece 
yarısına kadar oturuldu. Bülent Ecevit Türk Dil Kurumu üyesiydi, 
toplantılara katılırdı. Siyasiler arasında Atatürk ve İnönü’den sonra 
en kültürlü kişi diyebilirim onun için. 0 dönemin başbakanı Türk Dil 
Kurumu toplatılanına katılıyor. Ne kadar önemli! Ayrıca kurucuları 
arasında Bülent Ecevit'in de olduğu Helikon adında bir dernek vardır.  
 
Helikon Derneği:1952 Yılında Bülent  ve Selma Arel, yakın dostları 
Rasin ve Zerrin Arsebük, Bülent ve Rahşan Ecevit ile "Helikon" adını 
verdikleri bir dernek kuruyorlar. 
Dernek için Büyük Tiyatro'nun holünde üç müzisyenin verdiği oda 
müziği konserinden elde edilen gelirle bir yer kiralıyorlar ve toplantılar 
burada gerçekleştiriliyor.Derneğin toplantılarında müzisyenler, 
tiyatrocular, sinemayla, yazınla ilgilenenler ve ressamlar sanatla ilgili 
yeni gelişmeleri ve deneyimleri aktarıyorlar .Burada resim sergileri 
düzenleniyor, konserler veriliyor. Helikon giderek gelişen bir sanat 
kurumu olarak üç yıl etkinlik gösteriyor. Ancak 6-7 Eylül olayları bu 
dernek ile ilişkilendirilerek soruşturma açılıyor.Soruşturma sonunda o 
olayların bu dernekle ilgisi olmadığına karar veriliyor ama bu arada 
dernek çalışmaları etkisini yitiriyor.*** 
Bülent Ecevit'in şiirlerinin dışında Hint şairi Tagore'dan çevirisi 
vardır. Bu kitabı çok genç yaştayken çevirmiş.Bizde Hint yazınına 
ilgiyi biraz da Bülent Ecevit sağlamıştır. Başbakanlığa kadar gelmiş 
bir siyaset insanı ama bir yandan da yazı insanı, kültür insanı.     12 
Eylül'de askeri yönetim Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na 
el koydu. Son genel sekreter Cahit Külebi'ydi. Kenan Evren'in 
askerleri, iki albay, bir binbaşı on beş gün kurumun bütün hesaplarını 
incelediler. Cahit Külebi'yi günlerce sorguya çektiler. Yönetim 
kurulu üyelerine milyonlarca para değil, günde ancak 3 lira yolluk 
verildiği, ancak otobüs ya da uçak biletlerinin ödendiği ve üyelerin 
otelde kendi paralarıyla kaldığı, hatta çoklarının Ankara'da akraba 
evlerinde kaldıkları görüldü.Sorgucular Cahit Külebi'nin genel 
sekreter olarak "sembolik" bir maaş aldığını da öğrenince nerdeyse 
"takdirname" verecek gibi ayrıldılar kurumdan. Atatürk’ün özlük 
haklarına el konuldu ve kurumlar devlete bağlandı. Benim Türkçeye 



248 
 

ilgim Türk Dil Kurumu'yla ilişkimden önce başlamıştı. Daha 
ortaokulda başlayan Türkçe merakıyla, Osmanlıcayı iyi öğrenip 
Türkçe karşılıklar bulmaya çalışırdım. Bir de Falih Rıfkı Atay ve 
Nadir Nadi gibi kişilerle çalıştım tabii. Cumhuriyet'te Nadir Nadi 
gelir, “Sami Bey, Osmanlıca şu sözcüğün karşılığına ne diyelim?" 
diye sorardı. Karşılık bulur, gazetede kullanırdım. Ondan sonra 
kullanıma girerdi o sözcükler. Elbette, bizim kuşağın esin kaynağı 
Nurullah Ataç’tı. Nadir Bey (Nadi), “Gazetelerde makale yazıları 
çok okunan yazılardır, Dil Devrimi'ne uyması gerekir. Osmanlıca 
sözcük olmasın bizim gazetede. Eğer çok yeni sözcükse, kavranması 
zorsa ayraç içinde Osmanlıcaları yazılabilir," derdi. Ben bu gözle de 
elden geçirirdim gelen yazları. Bir de yazıların başlığını 
değiştirdiğim de olurdu. Vurucu bir başlık gerek. Yazının içinde bu 
vurucu başlığı bulmak önemlidir. Sonra yazarlar beni ararlardı 
“Yazıma bulduğun başlık harika, Türkçesini de öğrenmiş oldum 
böylece!” diyenler olurdu. 
Bu değişikliklere tepki gösteren birkaç kişi, ama “Haklısın iyi 
olmuş” demiştir çoğu. Bir gün bir yazı geldi, baktım çok güzel ama 
aslında yazı ikinci bolümde başlıyor gibi geldi bana. Araya bir tümce 
koyup değiştirdim. Başı sona aldım, başlığı da değiştirdim. Ertesi 
gün yazarı “Yahu yazımı alt üst etmişsin ama o kadar da güzel olmuş 
ki…” demişti. “Şimdi her şey karmakarışık… “Siber suç” diye bir 
şey söylüyorlar örneğin. Siber’in ne olduğunu kim bilebilir. 
Velidedeoğlu gibi bir hukukçu olacak da Türkçe karşılığını 
bulacak… 
Nadir Bey Osmanlıca sözcük kullanılmaması konusunda çok 
özenliydi. Cumhuriyet gazetesine bağlı Çağdaş Yayınları’ndan 
çıkacak kitapları da bu gözle okur, kimi kez Türkçe karşılıklarını 
arardım ve öyle yayımlardık. Nadir Bey’in Ben Atatürkçü Değilim 
adlı kitabındaki arka kapak yazısı benimdir: 
“Gerici olmayan halkımızı, gericiliğin ve yobazlığın baskısı altında 
tutup ona göz açtırmak istemeyen dar kafalı çıkarcılarla, 
ümmetçilerle yıllardır amansız bir savaşım içindeki usta yazar Nadir 
Nadi, aydın olması gereken kişilerin de kimi zaman gizli, kimi 
zaman açıkça bu çıkarcıların yanında yer aldıklarını görünce “Ben 
Atatürkçü değilim” demekten kendini alamamış. 
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‘Ben Atatürkçü değilim’ sözleri yüksek sesle söyleşmek değil, acı bir 
çığlıktır. Sözde aydınları, yarı aydınları yüreğinin köşeciğinde hala 
birazcık yurtseverlik kalmış olanları, hatta “ihanet” içindekileri 
uyarabilmek amacına dayalıdır bu çığlık. 
Gözü dönmüş kanlı, bir düşmanlığın ulusu birbirine düşürüldüğü, 
Atatürk’e ve devrimlere saldırıların coşkunluk içinde doruklara 
ulaştığı dönemlerde, yüreği sevinçten çatlama kertesine ulaşan 
yöneticileri gördük. Bunlara karşı yılmadan savaşım veren bir avuç 
inançlı yazarın en başındadır Nadir Nadi. 
‘İhanet’ çemberinin büyüdüğünü görünce yalnızlık içinde 
umutsuzluğa kapılmamış, sürdürdüğü savasımı 1965'lerde çığlığa 
dönüştürmüş; sorumluları sarsarak bilinç: uyandırma görevini yerine 
getirmeye çalışmıştır. 
Yıl 1982: Bu inançlı yazar hâlâ sürdürüyor savaşımını. Bıkmadan, 
yılmadan, yaslanmadan. Ve yeni kuşaklara, geleceğimizin temiz ve 
büyük umudu gençliğe güvenerek. 
İşte bir solukta okuyacağınız kitap.” 
Mademki Türkçeyi konuşuyoruz. Bir de İncil’i bugünün Türkçesine 
nasıl çevirdiğimi anlatayım. Kitabı Mukaddes Şirketi’nden bir 
telefon geldi. 
-İncil’i Türkçeye çevirir misiniz? diyorlar. 
- İncil Türkçeye 16. yüzyılda Ali Bey tarafından çevrildi, dedim.  
-Evet, çok doğru, ama Osmanlıcaya çevrilmiş o İncil’in bugünün 
Türkçesine çevrilmesini sizden rica ediyoruz, diyorlar. 
-Ben dindar bir adam değilim, dinle ilişkim yok, yapamam, dedim. 
-Ama biz Türk Dil Kurumu'na danıştık, diyorlar. Ömer Asım Bey 
“Çok yakınınızda Sami Karaören adında bir arkadaşımız var, ona 
başvurun," demiş. 0 zaman iş değişti. Üç kişi bana geldi, Luka 
İncil’ini getirdiler. Yaz tatili için göl kıyısına gideceğim, orada 
çeviririm diye düşündüm. Ama şöyle bir koşullan var: yorum 
yapılmayacak, birebir çeviri istiyorlar. Aldım gittim yazlığa. Birinci 
tümceyi çevirdim, ikinci tümcede takıldım kaldım. Hemen aradım 
onları, “Yorumlayarak çevirmek kolay, ama birebir olunca...”derken 
onlar “biz inanıyoruz, yaparsınız. Siz önce Tevrat okuyun”, dediler. 
Gerçekten de Tevrat'ı okuyunca benim için aydınlandı her şey. 
Büyük bir hazla okunuyor. Tevrat’ı okuyup bitirince İncil’i üç; ayda 
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çevirip verebildim. Bana bayağı iyi bir ödeme yapıldı, hatta aradan 
yedi sekiz ay gibi bir zaman geçmişti ki yeniden ödeme yaptılar. 
Suriye'de Hıristiyanlığın merkezi varmış. İşte orada çok beğenilmiş 
benim çeviri. İkinci ödeme oradan geldi. Kutsal kitaplarda çevirmen 
adı yoktur. Bu yüzden benim de adım geçmedi. 
Çağdaş Yayınları olarak birçok önemli yapıt yayımladık. Ama artık 
bana öyle geliyor ki yazın dünyamız iyice cılızlaştı. Romancılarımız 
günlük aşk öykülerini yazıyorlar sanki. Derinliği olmayan şeyler… 
Ben romanları üçe ayırırım ilki “piyasa romanı" diyebileceğim 
sıradan romanlar, yani okunması kolay, çoğunlukla aşk romanları; 
ikincisi yazarının kendi başından geçen olayları, yaşantısını anlatan, 
maceraları romanlaştıran romanlar ve son olarak düşüncesi 
olan,söyleyecek gerçek sözü bulunan gerçek yazarların 
romanları.Devrimleri anlatan romanları da bu son bolümde 
değerlendirmeli. Rusların dev romanları vardır; hem aşk vardır o 
romanlarda hem de büyük politik yaşamlar, donemler vardır. 
Türkiye’de donem romanı pek yoktur; Yakup Kadri 
(Karaosmanoğlu) dönemini yazabildi biraz. Reşat Nuri (Güntekin) ve 
Halide Edip (Adıvar) var bir de. Halide Edip’in romanları içlerinde 
en zayıf olanlarıdır bence. Bakın, mademki roman konusunu 
konuşuyoruz, Kerime Nadir’i küçümsememek gerek. Şunu 
vurgulamak isterim bir de, burjuvazi yükseldiği zaman roman da 
büyüyor. Burjuvazi yaşatılmazsa uygarlığa da erişilemiyor. 
Avrupa'daki büyük müzik insanlarının arkasında baronlar, büyük 
aileler vardır örneğin. Burjuvazi olmazsa sanat olmaz gibi gelir bana. 
Günümüzde bu anlamda bir burjuvazi yoksa da sanata yakınlıkları 
açısından örneğin bir Eczacıbaşı Ailesi'nden söz edilebilir. 
Osmanlı'nın Divan edebiyatını geliştirdiğini Baki'nin büyük şair 
olduğunu anımsayalım. Roman sanatını konuşuyorduk, roman bir 
ülkenin geçimini siyasetini; ·altını neden, siyaset yapmadan 
anlatmaktır. Savaş ve Barış’ı düşünün, ya da Alman romanlarını 
düşünün. Alman cemiyetinin ne olduğunu hemen kavrarsınız. Tahsin 
Yücel, “Ben tarihi romanlardan öğrendim”der.Biz romanlardan geçip 
tarih okumaya koyulduk. Yalnız tarih okumanın da çağı var. 
Üniversite bitirdikten sonra bile tarih bilinci tam gelişmiş olmuyor. 
Daha sonraki yıllar yaşamın içinde, insanlara karıştıkça, 
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romanlardaki derinliği gördükçe Fransa’nın, İngiltere’nin, Rusya’nın 
ve en önemlisi Osmanlı’nın tarihini iyiden iyiye öğreniyorsunuz. 
Örneğin bir aşk öyküsünün içinde bile bütün bir dönemin tarihi 
gizilidir.  
………….. 
 *  Güzel Günlerimiz Oldu - Sami Karaören kitabı (Hazırlayanalar: P. Şükran 
Sabanuç-Mukadder Özgeç-Ömer Özgeç) Beşinci Bölüm I. Baskı, Şubat 2019 sayfa 
139-148 
**   Berke Vardar, Dilbilimden Yaşama: Yapısalcılık, Multilingual Yayınları, 2001, 
sayfa: 91. 
***   Elektronik Müziğin Öncüsü: Bülent Arel, Filiz Ali. Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları 2002 (Kitaptan özetlenmiştir.) 
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ATATÜRK’ÜN TÜRK DİL KURUMU * 
(12 Temmuz 1932- 17 Ağustos 1983) 
 
MUSTAFA KEMAL VE TÜRKÇE 

 
Osmanlı aydınları arasında, konuşma ve yazı dilleri arasındaki 
kopukluğun giderilmesi, Osmanlıcanın yalınlaştırılması gerektiği 
tartışmalarının yaygınlaştığı yıllarda öğrenimini sürdüren Mustafa 
Kemal, daha askeri ortaokul öğrencisiyken bu sorunla yakından 
ilgilenmeye başlamıştı. O yıllarda Selanik’te yayımlanmakta olan 
Çocuklara Rehber adlı dergi, erkek ve kız çocukları bilgiyle 
donatmaya ve onların güzel ahlaklı birey olmalarına yardım etmeye 
yönelmişti. Bunun yanında “terkip”siz bir dil kullanmaya da özen 
gösteren dergide Serezli Öğretmen Sadi, okul çocukları için yalın 
Türkçe ile yazılmış örnekler veriyor, bununla güttüğü amacı şöyle 
açıklıyordu. 
Öz Türkçe akımının öncülerinden sayılması gereken Çocuklara 
Rehber dergisi, öğrenciler için fen bilimlerine ve özellikle 
matematiğe ilişkin sorular, bilmeceler de düzenlemekte, bunlara 
doğru yanıt verenlerin adlarını da sonraki sayılarında 
yayımlamaktaydı. Ali Ulvi Elöve’nin incelemelerine göre derginin 
22 Mayıs ve 12 Teşrinisani 1313 (3 Haziran ve 24 Kasım 1897) 
günlü sayılarında, matematik sorularını çözenler arasında, askeri 
rüştiye son sınıf öğrencilerinden Mustafa Kemal de 
bulunmaktaydı.[1] Bu da Mustafa Kemal’in sözkonusu derginin 
okuyucularından olduğunu ve o yıllardan başlayarak Türkçecilik 
akımını izlediğini göstermektedir. 
İkinci Meşrutiyet döneminde dil tartışmaları daha büyük boyutlar 
kazanırken okuduğu kitapların etkisiyle Mustafa Kemal’in ilgisi 
artık bir dil bilincine dönüşmüştü. Özellikle 1870’te yayımladığı 
Les Turcs Anciens et Modernes adlı kitabıyla Türk tarihinin ve 
uygarlığının çok eskilere dayandığını gösteren Mustafa 
Celalettin’den sonra Necip Asım’ın araştırmaları, Mustafa Kemal’in 
Türkçenin geliştirilmesi için izlenmesi gereken yöntemi 
belirlemesinde etken olmuştu. Buna ilişkin ilk işareti de Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında vermişti. XVI. Kolordu Komutanı olarak 
Silvan’da bulunurken iki ünlü Türk şairinin kitaplarını okuduktan 
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sonra 10 Aralık 1916’da anı defterine şunları yazmıştı; 
“Yemekten evvel Emin Beyin (Yurdakul) Türkçe Şiirler’iyle 
Fikret’in Rübab-ı Şikeste’sinden aynı zeminde bazı parçalar 
okuyarak bir mukayese yapmak istedim. İkisi de başka başka güzel. 
Ancak Türkçe olanda da diğerinde de aynı derecede Arapça, 
Farsça kelimat var. Fark, biri parmak hesabı (hece vezni), diğeri 
değil.”[2] 
Dilde sadeleşmeyi, yalnızca Türkçenin Arapça, Farsça kurallardan 
değil, o dillerin sözcüklerinden de arındırılması olarak 
değerlendiren Atatürk’te 1916’da oluşan bu görüş, devrimin dilde 
de tamamlanması aşamasına gelindiğinde, Sadri Maksudi Arsal’ın 
Türk Dili İçin adlı yapıtına yazdığı beğencede (2 Eylül 1930) artık 
bir ilke niteliğini kazanmıştı: 
 
“Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de 
yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 

 
Dilde Devrime Hazırlık 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasını sağlayan ulusal direniş 
dilde de ulusallığa açılan kapıyı aralamıştı. Kurtuluş Savaşı 
yıllarında birkaç kez Ankara’ya gelen ve bir süre Çankaya’da 



254 
 

Atatürk’ün konuğu olan Fransız Gazeteci Berthe Gaulis, İleri 
gazetesi başyazarı Celal Nuri’ye Türk milliyetçiliğinin nasıl 
doğduğunu sormuştu. Bu konuda geniş bilgiler veren C. Nuri dile 
ilişkin olarak da şunları eklemişti: 
“Milli hareket dilimizi yeniden yaratmıştır. Şimdiki Türkçemizin 
sizdeki Montaigne ve Rabelais Frasızcasına ne kadar benzediğini 
görseniz şaşarsınız. Lisan henüz tam oturmuş değil. Yazarlarımız 
sizinkilerin o zamanlar yaptıkları gibi davranıyorlar. Onların 
vaktiyle Grek ya da Latin kelimelerini Fransızlaştırması 
çabalarının benzeri çabaların içindeler.”[3] 
Dili uygarlığın bir anlatım aracı olarak niteleyen Celal Nuri, 
Türkçenin batı uygarlığını, kültürünü ve düşüncelerini, 
anlatabilecek bir gelişme çağına ulaşmasına kadar Fransızca, 
Almanca, İngilizce gibi ileri dillerden yararlanılması gerektiği 
görüşündeydi. Yaygın biçimde kullanıldıkları için Türkçeleşmiş 
olarak kabul ettiği Arapça Farsça sözcüklerin dilden çıkartılmasını 
da sakıncalı bularak “Onlardan vazgeçmek vücudumuzdan bir 
parça kesmek demektir” diyordu.[4] Bu nedenle de yapıtlarında 
Fransızca deyimler, sözcükler kullanan yazarları Fransızcayı 
geliştirirken Grekçe ve Yunancadan yararlanan XVI. yüzyıl Fransız 
yazarlarına benzetiyordu. 
Celal Nuri’nin bu ılımlı Türkçeciliğine karşın Birinci Büyük Millet 
Meclisinde Besim Atalay ve Tunalı Hilmi gibi kimi milletvekilleri, 
hangi dilden olursa olsun yabancı kökenli sözcükler kullanılmasına 
karşı çıkmışlardı. Besim Atalay, daha meclisin ilk günlerinde 9 
Mayıs 1920’de, Bakanlar Kurulunun işlevini belirleyen hükümet 
bildirgesi okunurken yabancı sözcüklerle birlikte o dillerin 
kurallarının da Türkçeye dolduklarını anımsatarak “milli lisan”ı 
yabancılaştıran bu duruma kayıtsız kalınmamasını istemişti.  
Mecliste Türkçeyi savunanların başında Zonguldak Milletvekili 
Tunalı Hilmi yer almıştı. 1921 Şubatında bakanlığının çalışmalarına 
ilişkin bilgiler veren İktisat Bakanı Celal Bayar, Osmanlıca tâbir-i 
âmiyane ve Fransızca prensip deyimlerini kullanınca Tunalı Hilmi, 
bunlara şiddetle karşı çıkmış ve “Türkçe, anadilce bir tabiri, bir 
kelimeyi kullanınca mı âmiyane oluyor” diye sormuş, prensip 
yerine de tutamak denilebileceğini belirtmişti. Bunun gibi 23 
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Nisanın ulusal bayram olmasını öngören yasa görüşülürken 
metindeki iyâd- ı milliye nitelemesi de onun “Efendim, milli 
bayramdır” diye yaptığı uyarı sonucunda milli bayram olarak 
değiştirilmişti. 
Ama Tunalı Hilmi’nin Türkçeyi yalınlaştırma ve geliştirme 
yolundaki çok önemli girişimi, 23 Ağustos 1923’teki yasa önerisi 
olmuştu. Türkçe Kanunu başlığını taşıyan bu öneride, yazında, 
öğretimde ve resmi yazışmalarda yabancı kökenli sözcükler 
kullanılması yasaklanıyordu. 
Komisyona gönderilen yasa önerisi, Türkçenin yabancı dillerden 
aldığı kurallarla bağdaştırılamadığı ve dil konusunda yasa 
çıkartılmasının hukuk kurallarına aykırı düşeceği gerekçeleriyle 
kabul edilmemişti. Sorun genel kurulca ele alındığında da Tunalı 
Hilmi’yi destekleyen yalnızca Besim Atalay olmuştu. Gerçekte 
Atatürk’ün de dili yasa yoluyla zorlamayı, yasaklar getirmeyi doğru 
bulmadığı biliniyordu. O, devrimin her aşamasında olduğu gibi dil 
sorununa da zamanı geldiğinde eğilecekti. Bu nedenle Tunalı 
Hilmi’nin yasa önerisini desteklemeye yönelmemişti. Tunalı Hilmi 
ise önerisi geri çevrilmesine karşın, Türkçecilik kavgasından 
vazgeçmeyeceğini belirterek sözlerini, “Ben bu düşüncelerimi bu 
Büyük Millet Meclisinde kabul ettirmeye muvaffak olursam 
kürsüden inerken düşsem ölsem gözlerim arkada kalmaz. Anadili 
olmayınca bir şey olmaz” diyerek bitirmişti.[5] 
Bütün bu tartışmalar Atatürk’ün çok önem verdiği Türkçeyi ulusal 
dil yapma ve aynı zamanda onu bir bilim ve kültür dili düzeyinde 
zenginleştirme amacına yönelik gelişmeler demekti. Çünkü o, dili 
ulusu oluşturan ve ulusçuluk anlayışını pekiştiren ana öğelerden biri 
olarak görüyordu. Ortaokullar için yazdığı Medeni Bilgiler 
kitabında Türk ulusunu, “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye 
halkına Türk milleti denir” diye tanımlamıştı. Toplulukların 
karşılaştıkları istilalar, yıkımlar karşısında özelliklerini, 
kimliklerini, ancak dillerine sarılarak koruduklarını göz önüne 
alarak da ulus olmada dil birliğinin önemini günümüz anlatımıyla 
şöyle açıklamıştı: 
“Türk ulusunun dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en 
zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk dilini 
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çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk ulusu 
için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk ulusunun geçirdiği bunca 
tehlikeli durumlarda ahlakının, geleneklerinin, anılarının, 
çıkarlarının, özetle bugün kendi ulusallığını yapan her şeyin dili 
aracılığıyla korunduğunu görüyor. Türk dili Türk ulusunun 
kalbidir, belleğidir.”[6] 
Bu nedenle Atatürk, Türk ulusunu ayırt edici nitelikleri arasında ilk 
sırayı dile vermekteydi. Öte yandan Atatürk Türkçenin ulusal 
nitelik kazanmasını ulusal bağımsızlığın bir gereği olarak 
görüyordu. Kurtuluş Savaşında “tam bağımsızlık” ülküsüyle yola 
çıkılmıştı ve Lozan Antlaşmasıyla siyasal bağımsızlığa kavuştuktan 
sonra onun kültür, ekonomi gibi öteki alanlarda da sağlanması 
dönemine girilmişti. 
Kültürel bağımsızlık içerisinde o kültürel kimliğin sesi olan dilin de 
bağımsız olması zorunluydu. Bunların dışında, yeni bir ulusdevlet 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin izleyeceği eğitim, ulusal eğitim; 
eğitim dili de ulusal dil olmalıydı. 22 Eylül 1924’te Samsun’da 
öğretmenlerle konuşmasında eğitimi, amaç ve içerik yönünden 
dinsel, ulusal ve uluslararası diye üçe ayıran Atatürk, ulusal 
devlette izlenmesi gerekenin ulusal eğitim olacağını belirttikten 
sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: 
“Ulusal eğitimin ne demek olduğunu bilmekte artık hiçbir kuşku 
kalmamalıdır. Bir de ulusal eğitim temel olduktan sonra bunun 
dilini, yöntemini, araçlarını da ulusallaştırma zorunluluğu tartışma 
götürmez.” [7] 
Eğitim öğretimin ulusal dilde yapılmasının zorunlu olduğunu 
belirten Atatürk, tapınmada da halkın anlayacağı bir dilin, yalın bir 
Türkçenin kullanılmasını önemsiyordu. 1 Mart 1922’de TBMM’nin 
yeni toplanma yılını açış konuşmasında, “Camilerin kutsal 
minberleri halkın din ve ahlak yönünden beslenmesine en yüce, en 
verimli kaynaklardır. Bundan ötürü camilerin ve mescitlerin 
minberlerinden halkı aydınlatacak ve uyaracak kıymetli hutbelerin 
içeriklerinin halkça anlaşılmasını sağlamak, Şeriye Bakanlığının 
önemli bir görevidir. Minberlerden halkın anlayabileceği dille ruh 
ve beyne seslenmekle Müslüman kişinin bedeni canlanır, beyni 
arılaşır, imanı kuvvetlenir” diyerek ibadet yerlerinde Türkçe 
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kullanılması gerektiğinin ilk işaretini vermişti.[8] 
Bununla da yetinmeyerek hutbe okuyacak hatiplere örnek olmak 
istemiş, 7 Şubat 1923‘te Balıkesir Paşa Camiinde minbere çıkıp 
Türkçe hutbe okumuştu. Arkasından sorulan bir soruyu da şöyle 
yanıtlamıştı: 
“Hutbeden amaç halkın aydınlatılması ve doğru yolun 
gösterilmesidir, başka bir şey değildir. Yüz, iki yüz, dahası bin yıl 
önceki hutbeleri okumak, insanları bilgisizlik ve aymazlık içinde 
bırakmak demektir. Hutbeyi okuyanın ne olursa olsun halkın 
kullandığı dili kullanması gerekir... Minberlerde yankılanacak 
sözlerin bilinmesi ve anlaşılması ve teknik ve bilimsel gerçeklere 
uygun olması gerekir. Hatiplerin siyasal, toplumsal ve uygarlığa 
ilişkin durumları her gün izlemeleri zorunludur. Bunlar bilinmezse 
halka yanlış düşünceler aşılanması yoluna gidilir. Bundan ötürü 
hutbeler tümüyle Türkçe ve çağın gereklerine uygun olmalıdır ve 
olacaktır.”[9] 
Hutbelerin Türkçeleştirilmesinden sonra Atatürk Kuran’ın Türkçeye 
çevrilmesi sorunu üzerine eğilmişti. 1925 Kasımında Ankara 
Anafartalar’daki Gazi Kız Numune Mektebine (Atatürk 
Ortaokuluna) dikkatle okunması dileğiyle Türkçe bir Kuran 
armağan etmişti. Bu konuda kimi duraksamaların olduğunu görünce 
de kutsal kitabının yeni bir çevirisinin yapılmasını emretmişti. 
Tapınma dilinin Türkçeleştirilmesi yolundaki bu girişimleri, 
1930’lu yıllarda camilerde Türkçe Kuran ve Türkçe ezan 
okunmasıyla amacına ulaşacaktı. 
Türkçe sorununun belirlenen ilkeler doğrultusunda ele alınacağı bir 
örgütlenme öncesinde Türkçeyi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak 
amacıyla yapılan önemli girişimlerden biri de 10 Nisan 1926 gün ve 
805 Sayılı Yasa ile ekonomik kuruluşlarda Türkçe kullanılmasının 
zorunlu tutulması olmuştu.  Türk yurttaşlarına ait şirket ve 
kuruluşların Türkiye sınırları içerisinde sözleşme, iletişim, hesap ve 
defter tutma gibi her türlü işlemlerinin Türkçe olması 
zorunluluğunu getiren yasada, yabancı şirket ve kuruluşların Türk 
kuruluşları ve yurttaşlarıyla olan işlemlerin de Türkçe yapılması 
öngörülmüştü. 1927 başında yürürlüğe girecek olan bu hükümlere 
uymayanlar, ağır para cezaları yanında ticaret yerinin 
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kapatılmasından başlayarak ticaret hakkının alınmasına kadar varan 
çeşitli cezalara çarptırılacaklardı.[10] 
 
Türkçeleştirmede İlk Adım:  Dil Encümeni 
XIX. yüzyıldan başlayarak yazı dili ile konuşma dili arasındaki 
aykırılığın giderilmesi ve Türkçenin zenginleştirilmesi amacı 
güdülürken okumayı, anlamayı ve yazmayı güçleştiren etkenlerin 
başında  Arapça kökenli abecenin geldiği anlaşılmıştı. Bu yüzden de 
Osmanlıca denen abecenin iyileştirilmesi tartışmaları başlamıştı. 
Cumhuriyetin ilanından sonra da buna ilişkin değişik görüşler 
ortaya atılmıştı. Tartışmalar sürerken ulusal dil kabul edilen 
Türkçeyi geliştirip bir bilim ve kültür dili içeriğine kavuşturabilmek 
için Dil Heyeti adıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel kurul 
oluşturulması öngörülmüştü. 1926’da TBMM’de bakanlığın kuruluş 
yasası görüşülürken Bakan Mustafa Necati bununla gözetilen amacı 
şöyle açıklamıştı: 
“Türkiye’de dil sorunu önem taşımaktadır. Henüz nasıl yazmak 
gerektiği hakkında ortak kanaatimiz yoktur. Onun için bugün var 
olan dilimizi incelemek, ulusumuza bir sözlük hazırlamak için Dil 
Heyetine ihtiyaç vardır. Memleketimizde bulunan uzmanları 
toplayacağız. Dilimizi düzeltmek için ne yapmak gerekirse önlem 
alacağız.”[11] 
Ne var ki yasada öngörülmüş olmasına, bütçeye ödenek 
konulmasına karşın sözkonusu kurul uzunca bir süre 
oluşturulamamıştı. Bu arada dil uzmanı olarak tanınan Ahmet Cevat 
Emre Vakit gazetesinde Lisanımız Hakkında Bir Kalem Tecrübesi 
başlıklı bir yazı dizisine başlamıştı (Ekim 1927). Arkasından 
yazdıklarını kitaplaştırırken buna, Muhtaç Olduğumuz Lisan 
İnkılabı Hakkında Bir Kalem Tecrübesi adını vermişti. Abece, dili 
biçimlendiren bir araç olduğuna göre bütün bu öneriler, yazı ve dil 
sorunlarının birlikte ele alınmasının daha doğru olacağını 
göstermişti. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un 8 Ocak 
1928’de Ankara Türk Ocağında Türk harfleri hakkında verdiği 
konferans da yakında abece değişikliğine gidileceğini göstermişti. 
Nitekim 23 Mayıs 1928’de Dil Heyeti ya da Alfabe Encümeni diye 
anılan dokuz üyeli özel bir kurul oluşturulmuş; kurula eğitimci, dil 
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uzmanı, yazar milletvekili olarak üç ayrı kesimden üçer üye 
alınmıştı. 
Eğitimci üyeler: Bakanlık Müsteşarı Emin Erişirgil, Talim Terbiye 
Kurulu Üyesi İhsan Sungu, Fazıl Ahmet Aykaç. 
Dil uzmanı üyeler: Ragıp Hulusi Özden, Ahmet Cevat Emre, İbrahim 
Grandi Grantay. 
Yazar ve milletvekilleri olan üyeler: Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref 
Ünaydın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 
Sözkonusu kurul Dolmabahçe Sarayında Atatürk’ün de katıldığı 
çalışmalarını Elifba (abece) ve Gramer  diye  iki kolda sürdürmüştü. 
Sonunda  Latinceye  dayalı  Yeni Türk  Abecesinin  kabul edilmesi  
(1 Kasım 1928)  Türkçenin  kolay okunması, kolayca  yazılması  
yönünde  bir  dönüşüm  olmuştu. Atatürk 8 Ağustos 1928’de yeni 
abecenin belirlendiğini açıklayan ünlü Sarayburnu konuşmasında bu 
dönüşümün Türk ulusuna bilgisizlikten kurtulma, yazılanları 
okuma, anlama ve düşüncelerini  yazıyla  açıklamada büyük 
kolaylıklar sağlayacağına inandığını belirterek şunları söylemişti: 
“Bizim uyumlu zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini 
gösterecektir. Yüzyıllardan bu yana kafalarımızı demir çerçeve 
içinde bulundurarak anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden 
kendimizi kurtarmak, bunu anlamak zorundasınız. Anladığınızın 
belirtilerine yakın gelecekte bütün dünya tanık olacaktır. Buna 
kesinlikle inanıyorum.”[12] 
1 Kasım 1928’de TBMM’nin yeni yasama yılını açarken de bu 
inancını daha geniş çapta dile getirmişti: 
“Her şeyden önce Türk ulusuna onun bütün emeklerini kısır yapan 
çorak yolun dışında kolay okuma yazma anahtarı vermek lazımdır. 
Büyük Türk ulusu cehaletten, az emekle kısa yoldan ancak kendi 
güzel ve asil diline kolay uyan böyle bir araçla sıyrılabilir. Bu 
okuma yazma anahtarı ancak Latin harflerinin Türk diline ne kadar 
uygun olduğunu, kentte ve köyde yaşı ilerlemiş Türk evlatlarını 
güneş gibi meydana çıkarmıştır. BMM’nin kararıyla Türk 
harflerinin kesinlik ve yasallık kazanması bu memleketin yükselme 
mücadelesinde başlıbaşına bir geçit olacaktır.”[13] 
Cumhurbaşkanının bu konuşmasının ardından yeni abeceye ilişkin 
yasa tasarısı hemen görüşülerek kabul edilmişti.Görüşmeler 
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sırasında söz alan ünlü Şair Mehmet Emin Yurdakul, yasanın 
önemini belirtirken,“Bu yeni harfler toplumu tek bir ulus haline 
getirecektir. Ulusun içinden yeni düşünürler, yol göstericiler, 
sanatçılar çıkacak ve Türk ulusu bu yeni harflerle kendine bir 
istikbal yazacak, yeni bilimini, sanatını, dünyasını yaratacaktır” 
demişti. 
Abece değişikliğinden sonra sıra dil sorununu çözmeye geldiğinden, 
5 Aralık 1928 günlü bir  Bakanlar Kurulu kararı ile sözkonusu 
kurulun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını 
sürdürmesi öngörülmüştü. Yalnızca adı Dil Encümeni/Dil Heyeti 
olarak değiştirilmiş ve on yeni üye ile genişletilmesine gerek 
görülmüştü. Yeni üyeler şunlardı: 
Celal Sahir Erozan, İbrahim Necmi Dilmen, Ahmet Rasim, Reşat 
Nuri Güntekin, Besim Atalay, Veled Çelebi, Yaşar Özeyi, Avni 
Başman, Hamit Zübeyir Koşay, Profesör Meszaroş  (Macar 
Türkolog). 
Kurulun başkanlığını eski üyelerden Bakanlık Müsteşarı Emin 
Erişirgil üstlenmişti. Kurul ilk toplantısını 1 Aralık 1928’de Söz 
Derleme Heyeti adıyla yapmıştı. Çalışma planı olarak da başlıca şu 
dört madde saptanmıştı; 
a) Bir mektep lügati (okul sözlüğü) hazırlanması, 
b) İmlâ lügatinin (yazım kılavuzu) hazırlanması, 
c) Türkçenin gramerinin (dilbilgisi kurallarının) saptanması, 
d) Sözlük çalışmalarına esas olmak üzere de Fransızca 2 ciltlik 

Larousse’un saf Türkçe olarak çevrilmesi. 
Celal Sahir Erozan, İbrahim Necmi Dilmen ve Ahmet Rasim yazım 
kılavuzunun hazırlanmasıyla görevlendirilmiş, dilbilgisi kitabının 
yazılması da Ahmet Cevat Emre ile İbrahim Necmi Dilmen’e 
verilmiş, bir süre sonra da 25.000 sözcüğü içeren bir İmlâ Lügati 
yayımlanmıştı. Türk Söz Kitabı’nın (sözlük) hazırlanmasına 
başlanıldığında bu çalışmayı kolaylaştırmak ve Türkçeyi kavramlar 
yönünden zenginleştirebilmek için de Fransızca iki ciltlik Larousse 
Universel’ın Türkçeye çevrilmesi yararlı görülmüştü. Bu çeviri 
özellikle Başbakan İsmet İnönü’nün önerisiyle ele alınmıştı. Ancak 
çeviriye başlandığında zengin sanılan Osmanlıcanın kavramlar ve 
terimler yönünden ne kadar kısır olduğu ortaya çıkmıştı. 
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Fransızcadaki birçok terim ve sözcüğe karşılık bulabilmek için ya 
eski metinlere başvurulması ya da yeni sözcükler türetilmesi 
gerekiyordu.[14] Ama hangi yöntemin izlenmesi gerektiği ve onun 
nasıl uygulanacağı konusunda görüş birliği değil, çoğunluk bile 
sağlanamamıştı.H. Zübeyir Koşay, kuruldaki havayı şöyle 
yansıtmaktadır: 
“Her dil devriminde,dil yenileştiricilerin (Neologue’ların) karşısına 
muhafazakârların (Orthologue’ların) dikilmesi kaçınılmazdır. Bu 
ikilik kamuoyunda olduğu kadar, o çağın seçkin yazarlarını ve dil 
bilginlerini bir araya toplayan Dil Heyeti üyeleri arasında da 
belirmişti. 
Falih Rıfkı Atay haklı olarak dil estetiği tezini ön planda tutuyordu. 
Bu bakımdan Macarlardaki Kazinczy’ye benziyordu. Celal Sahir 
Erozan ve M. Baha, halk arasında yaygın ve fosilleşmiş Arapça ve 
Farsça sözcüklerin feda edilmesine asla taraftar değillerdi. Besim 
Atalay ve bu satırların yazarına göre  her Türkçe kök bir değer 
olduğu için, şive gelişmeleri gözetilmek ve eklerin fonksiyonuna 
önem verilmek şartiyle söz üretmede faydalanılabilirdi. Ahmet 
Cevat Emre’ye göre telefon, telgraf, otomobil, tiren gibi sözler artık 
uluslararası olduğu için bunlara karşılık aramaya gereklik yoktu.” 
[15] 
Gerçekte de karşılaşılan en büyük sorun Türkçe karşılığı 
bulunmayan terimlerin nasıl yazılacağı olmuştu. Kurulun 6 Ocak 
1929 günlü toplantısında çıkar bir yol olarak bu gibi terimlerin 
Latinceden alınması uygun görülmüştü. Varılan bu karar tutanak 
defterine, “Eskiler Arapçayı dilimize taslit ettikleri (saldırttıkları) 
gibi bizim de Fransızca, Almanca, İngilizce lisanlarından birisini 
bu hususta tercih etmek doğru olmayacağında heyet ittifak 
ediyordu. Yalnız lisana eskiden girmiş, yerleşmiş olan kelimeler 
müstesna tutulmak lazım geldiği kararlaştırıldı. Geçen celselerde 
kabul edildiği veçhile ıstılahlar Latinceden alınacaktır” diye 
geçirilmişti. Yalnız H.Z.Koşay bu karara, “Latinceden alınan 
terimlere tam karşılık olmasa da eşanlamlı bir sözcük varsa 
belirtilmelidir” biçiminde bir ekleme yapılmasını önermişti.[16] 
Ancak Mustafa Necati’nin ölümünden sonra geçici olarak Milli 
Eğitim Bakanlığı görevini de üstlendiği için kurul toplantısına 
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katılan Başbakan İsmet İnönü, sözkonusu kararı doğru bulmadığını 
belirterek İstanbul Üniversitesinden görüş alınmasını istemişti. 
Tutanaklara göre İnönü kurul çalışmalarını yönlendirmeyi gerekli 
görmüştü. Örneğin 11 Şubat 1929 günkü toplantıda Başkan Emin 
Erişirgil’in verdiği bilgileri dinledikten sonra öngörülen tasarının 
üniversiteye gönderilmesini, kesin kararın alınacağı toplantıya 
üniversite rektörü ve dekanları ile her fakülteden birer profesörün 
çağrılmasını önermişti. Başbakanın önerileri Türkçeyi geliştirecek 
kurulun tutanağına o günlerdeki anlatımla şöyle geçirilmişti: 
“Istılahların tespiti hakkındaki proje ile darülfünuna tevdiini tensip 
buyurdular. Daha kati ve daha mütecanis (uyumlu) neticeler elde 
edilmesi için darülfünun emini (rektörü) ile fakülte reislerinin 
(dekanlarının) ve fakültelerden birer müderrisin (profesörün) 
merkeze davet edilmesini irade buyurdular. Pazara kadar heyet 
toplanmış olacak. Bir ay sonra Paşa Hazretlerinin huzuru ile hakiki 
faaliyet neticesi görülecektir.” 
17 Şubat 1929’da yapılan ortak toplantıya üniversite temsilcilerinin 
yanı sıra Milli Eğitim müsteşarı ve genel müdürleri ile Ankara 
Hukuk Fakültesinden bazı öğretim üyeleri de katılmıştı. İnönü, 
görüşmelere başlamadan önce tümüyle öz Türkçe sözcüklerle 
kaleme alınmış olan çok çarpıcı bir konuşma yapmıştı. Başbakanın 
büyük bir çaba harcayarak hazırladığı anlaşılan konuşma metni, 
yalnız Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin kullanılmaması 
bakımından değil, Türkçenin içine düştüğü karmaşanın nedenlerine 
ve kurul çalışmalarında gözetilen amaca ışık tutması yönünden de 
önemliydi. Hazırlanmasına çalışılan sözlüğün büyük bir boşluğu 
dolduracağını belirten İnönü, büyük bir anadili bilinci ve sevgisiyle 
Türkçenin yüzyıllardır sınırları her türlü saldırıya açık bir alan 
olarak bırakıldığı için yabancı dillerin etkisi altına girdiğini 
vurgulamıştı. Bundan daha acı bir gerçek olarak da Türk bireyinin 
buna seyirci kaldığını, dahası yabancı dillerden etkilenmeyi 
desteklediğini ekleyerek şunları söylemişti: 
“Ünlü Efendiler, 
Türkçemizin sözkitabı bizim için çok yüzlükten beri sezdiğimiz bir 
eksikliktir. En nihayet bu eksik de tamamlanmak için Cumhuriyet 
yaşayışına kavuşmayı beklemiştir. 
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Acı ile anmalıyız ki, şimdiye kadar dilimiz, sınırları açık bir dil 
kalmıştır. Bu yurdun içine girmek suçsuz bir dalış idi. Daha fena ve 
acıklı olan, vatan çocuklarının bu dalmayı kendilerinin arayıp 
özlemesidir. Bir dilin sınırı, sözkitabı ile çevrilip çevrelenebilir. 
Yüce toplanmanız, dilimizin sınırını çizmek, onu zorlanmaktan 
korumak için kurulmuştur.” 
Böylece sözkitabı diye anılan Türkçe Sözlük’ün hazırlanmasıyla 
dilin sınırlarının saptanacağına ve yabancı dillerin saldırısının 
önleneceğine değinen İnönü, Türkçeyi karşılaştığı tehlikelerden 
koruyabilmek için sözlüğün bir yıl içinde tamamlanmasını ve 
yabancı kökenli sözcüklere karşılık bulmaya çalışırken ilgili 
alanların uzmanlarından yararlanılmasını dilemişti. Böyle 
yapılmazsa, “Eski Şark sözlerinin kaplayışından kurtulmadan, yeni 
Garp sözlerinin düşüncesiz ve ölçüsüz dalışına uğrayacağız” 
diyerek Arapça ve Farsçanın baskısından kurtulmadan batı 
dillerinin istilasına uğramak tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti. 
Konuşmasında kurul üyelerinin yalnızca “dilimizin varlığını 
korumak sevgisi” ile işe sarılmalarının sinirlere güç, çalışmalara 
zevk vereceğini de vurgulayan İnönü, okuduğu metni salt dile 
üşüşen Fransızca sözcüklere karşı bir tepki olarak hazırladığını, 
bunda yüzde 75 oranında hatası bulunduğunu bildiğini, kullandığı 
sözcüklerden hiçbiri sözlüğe geçmese de asla gücenmeyeceğini 
söylemişti. 
Kurulda başbakanın konuşmasından sonra terimlerin nasıl 
saptanacağı sorunu ele alınmıştı. İlk sözü alan Rektör Dr. Neşet 
Ömer İrdelp, terimler konusunda öngördükleri ilkeleri, 
a) Öz Türkçe karşılığı varsa onları aynen alma, 
b) Karşılıklarını bulmakta güçlük çekildiğinde, “şimdiye kadar 

ünsiyet edilmiş” olanları, yani çok kullanıldıkları için 
yadırganmayacak olanları kabullenme; teknolojiye ilişkin yeni 
terimleri ise, bütün “memleketlerde kullanılan şekilleriyle 
alma” diye özetlemişti. 

Bu açıklamaya göre üniversite yetkilileri dile yerleşmiş kabul edilen 
yabancı kökenli terimleri dilden atmanın zor olduğunu belirtiyordu. 
Terimlerin doğrudan doğruya Latinceden alınmasını da uygun 
bulmuyor ve sözcük, hangi dilde oluşturulup Türk bilim çevrelerine 
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girmişse o biçimde kabul edilmelerini yeğliyordu. Bunları dinleyen 
İsmet İnönü araya girerek izlenmesi gereken ilkeyi şöyle belirtmişti: 
Karşılığı bulunanları Türkçe, bulunmayanları Türkçeleştirme. 
Daha sonra kurulun çalışmaları üzerinde durulmuş ve umulan 
sonucun alınabilmesi için eski kitapların taranması, Anadolu 
ağızlarından derlemeler yapılması, bunun için Türk Ocağının Bilim 
ve Sanat Heyetinden yararlanılması gerekli görülmüştü. Uzun süren 
toplantının sonunda İsmet İnönü bir ay sonra yine toplantıya katılıp 
hesap soracağını söylemişti. Ama Milli Eğitim Bakanlığına Vasıf 
Çınar getirilince İnönü kurul toplantılarına katılmaktan vazgeçmişti. 
Bu arada terimlerin nasıl Türkçeleştirileceği, sözlüğe lehçelerin  
alınıp   alınmaması   konusunda   üyeler   arasındaki   görüş   
ayrılıkları   daha   da   artmıştı.   5 Mart 1929’daki toplantıya katılan 
Bakan Vasıf Çınar bu ayrılıklara değinirken dile yerleşmiş Arapça 
Farsça sözcükleri atmayı, Orta Asya Türkçesinden yararlanmayı ve 
kelime uydurmayı doğru bulmadığını şöyle açıklamıştı: 
“Dünyada lisan ve kelime icat edilemez. Arapçadan Çağataycaya 
gitmek doğru değildir. Esasen  Arap tahakkümü kalmamıştır, bazı 
kelimeler Türkçeleşmiştir. Bunlardan kurtulmak için Özbeğe gitmek 
yanlıştır. 
Bir haftanızı feda ediniz, prensiplerinizi koyunuz. Lehçeleri koyacak 
mısınız? Kelime uyduracak mısınız; Türkçeleşmiş Arapçaları 
atacak mısınız ?” 
Bakanın bu soruları karşısında kurulun çalışmalarına ilişkin bilgiler 
veren Başkan Emin Erişirgil, Anadolu’da konuşulan dilin 
sözlüğünü yapmaya çalıştıklarını, Çağatay lehçesinden sözcük 
almayı düşünmediklerini söylemişti. 
Terim sorununa gelince onların dildeki öteki sözcüklere 
benzemediğini, eğer 50 yıl önce Türkiye’de bazı terimleri 
uyduranlar, bunlardan başkasını, daha kolayını koysalardı sorunun 
bu ölçüde olmayacağını da belirtmişti. Böylece uydurma savlarının, 
batı kökenli terimlere Arapçaya dayanarak karşılık bulma 
çabalarına girişildiği XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar geri 
götürülebileceğini anlatmak istemişti. 
Görüşmeler sonunda terimler konusunun üniversiteye bırakılması 
yoluna gidilmişti. Fakat sözlüğe hangi sözcüklerin alınacağı 
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konusunda da üyeler arasındaki görüş birliği sağlanamamıştı. 
Örneğin maişet ya da geçim sözcüklerinden hangisine yer 
verileceği, ezgi sözcüğünün alınıp alınmayacağı konularında Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu’nun deyimiyle edebi zevkler arasındaki 
ayrılıktan doğan görüş ayrılıkları bir türlü giderilememişti. 23 
Aralık 1929 günkü toplantıya ilişkin bir kayda göre tışkı (dışkı), 
bellek, işiti, görü sözcüklerine Celal Sahir Erozan, öz işlek / öz 
işleklik sözcüğüne Y. Kadri Karaosmanoğlu karşı çıkmıştı. Erozan 
da spasme karşılığında alınan kasıngı yerine de sapasmus’u 
savunmuştu.[17] 
Yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmada kurul üyeleri 
arasında uyum sağlanamazken bulunan sözcükler de kimi kişi ve 
çevrelerce, Bakan Vasıf Çınar’ın kullandığı niteleme ile uydurma 
diye aşağılanmaya başlanmıştı. Örneğin İshak Refet Işıtman’ın 
Dicle başlıklı şiirinde akışmak, böke, cilasun, gerleşmek gibi Türkçe 
sözcükler kullanması basında ve kamuoyunda eleştirilere yol 
açmıştı. Çankırı Milletvekili Talat ise eleştiriyle yetinmeyip Dil 
Kurulunu uydurmacılara para vermekle suçlamıştı. Bu suçlamalar 
karşısında İ. R. Işıtman Dil Kavgası adını verdiği kitabında, sorunun 
ülkeden sonra Türkçeyi de istilalardan kurtarmak olduğunu 
belirterek şunları söylemişti: 
“Osmanlı Türkiyesi ne kadar Türklerin değil idiyse Osmanlılıktan 
kalma o Türkçe de Türkün öz malı değildir. Osmanlı Türkiyesinde 
Türkiye büyük bir düğün evine benzerdi. Ev sahibi olan Türkler 
Türk olmayanı ağırlamaya, doyurmaya, donatmaya, esirgemeye 
çalışırlardı...Osmanlılıktan kalma o Türkçede de Türkçe sözler hep 
aşağılık, hep kötü işlere verilmek istenmiştir. Herhangi bir sözün 
Türkçesini söylemek kabalık, Arapçasını, Acemcesini söylemek 
nezaket sayılmıştır. (…) Osmanlı Türkiyesini istila altında bulduk; 
Osmanlı Türkçesi de istila altındadır. Elimizi kurtaranlar dilimizi 
de kurtarmaktadırlar.” (s.5 vö.) 
Fakat tartışmalar TBMM’ye de yansımıştı. Arka arkaya devrim 
yasalarının kabul edildiği mecliste Dil Kurulu çalışmalarını 
uydurmacılık olarak gören üyelerin girişimiyle Milli Eğitim 
Bakanlığının 1931 yılı bütçesinde kurul için konulan 30.000  liralık  
ödenek  10  liraya  indirilmiş,  böylece  kurul  çalışmaları  1931 
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Temmuzunda durdurulmuştu. 
Bunun üzerine Falih Rıfkı Atay Hâkimiyeti Milliye gazetesinde 
Kusur Kimin başlıklı yazısında,  yabancı sözcüklere karşılıklar 
bulmanın uydurmacılık değil, dili zenginleştiren bir yapma 
(yaratıcılık) olduğunu belirterek suçlamaları kültürsüzlük olarak 
değerlendirmişti: 
“Çankırı mebusu uydurmasyon diye çirkin bir kelime kullanmış. Bu 
cascavlak kültürsüzlük demektir. Buna uydurma değil, yapma denir. 
Her yeni kelimeyi o günkü zevkimiz geri ittikten sonra yavaş yavaş 
almış, benimsemiş, sevmiştir.” 
 
Yeni Bir Örgüt Kurma Gereği 
Dil Kurulunun ödeneğinin kesilmesi, çalışmaları durdurmanın 
ötesinde, herhangi bir bakanlığa ya da resmi kuruma bağlı olarak 
sürdürülecek etkinliklere, siyasal kuruluşların ve siyasetçilerin işe 
karışarak bu çalışmaların önünü kesebileceklerini, onu amacından 
saptırabileceklerini göstermişti. 
Dil Kurulunun oluşturulmasından sonra geçen sürede dil sorununu 
çözecek bazı uygulamalara geçilmiş, değişik görüşler ortaya atılmış, 
önerilerde bulunulmuştu. Tekirdağ Milletvekili Celal Nuri İleri,yeni 
abecenin kabulünden sonra yabancı sözdizimi kurallarının yazı 
dilinden çıkartılmakta olduğunu belirterek meclis içtüzüğündeki 
deyimlerin de sadeleştirilmesini önermişti. Ancak dilde birliği 
sağlayabilmek için bu konunun Dil Kurulunun hazırlamakta olduğu 
Türkçe Sözlüğün bitiminden sonra ele alınması uygun 
görülmüştü.[18] 
İstanbul Belediyesi de (Şehremaneti), Türkçeyi desteklemek ve 
yaygınlaştırmak amacıyla 1929 baharında başka dillerde yazılmış 
olan tabela ve levhalardan, ötekilere göre 10 kat daha fazla resim 
(vergi) alınmasına karar vermişti.[19] 
Milli Eğitim Bakanlığı da Türkçenin temiz, açık ve kesin bir yapıya 
kavuşturulması ve terimce zenginleştirilmesi için neler yapılması 
gerektiğini saptamak amacıyla 1930 Ağustosunda Türkçe ve 
edebiyat öğretmenlerini bir toplantıya çağırmıştı. Bakan Cemal 
Hüsnü Taray, kuşkusuz Atatürk’ün öngörüsüne dayanarak 
toplantıyı açış konuşmasında, Harf Devriminden sonra sıranın dilde 
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devrime geldiğini haber vermişti: 
“Harf Devrimiyle dilimizi içine çekip batıracak büyük bir hendeği 
atladık. Şimdi sıra dilimizin de bu devrim gereklerine yanıt 
vermesine kaldı.”[20] 
Türkçe Kongresi diye de anılan toplantıda öğretim programlarında 
bazı önemli  değişiklikler  yapılması öngörülmüştü. Müsteşar Emin 
Erişirgil, öğretmenlerin derslerine, yalnız öğrencileri güzel yazmaya 
ve zevk sahibi etmeye yarayan bir araç olarak değil, seçilecek 
yapıtlar ve örneklerle onlara bilinç, duyarlılık, azim ve enerji 
aşılayan bir alan olarak bakmaları gerektiğini belirtmişti.[21] 
 
Akademi Değil, Özerk Dernek 
Öte yandan Dil Kurulu çalışmalarında görülen dağınıklığı ve 
verimsizliği gidermek için yeniden örgütlenmek artık kaçınılmaz 
olmuştu. Ancak gözetilen amacı doğru ve kesin olarak saptamak, 
ona ulaşmayı sağlayacak aracı belirlemek de gerekliydi. 
Atatürk’ün Genel Türk Devrimi diye adlandırdığı bütünü oluşturan 
değişik alanlardaki dönüşümlerin, atılımların çoğu için özel yasalar 
çıkartılmıştı. Yeni abecenin kabulünde de aynı yola başvurulmuştu.  
Fakat Türkçenin özleştirilmesi ve geliştirilmesi demek olan dilde 
devrim için özel bir yasa düşünülemezdi. Çünkü dil toplumdaki 
bütün bireyleri çok ilgilendiren ana öğelerin başında olma dışında, 
sözcük yaratma sorunu, dilbilgisi sorunu ve anlatım sorunu demekti. 
Buyurucu, yasaklayıcı içerikteki yasa hükümleriyle yurttaşlardan 
herhangi bir sözcüğü kullanmasını ya da kullanmamasını istemek, 
sonuç alınamayacak bir girişim demekti. Bu nedenle sorun ancak 
ulusal dil olan Türkçeyi konuşan ulus bireylerinin de katkıda 
bulunmalarını sağlayacak bir örgütlenmeye gidilerek çözülebilirdi. 
 
Bu konuda da başlıca iki seçenek  vardı; batı ülkelerinin bazılarında 
olduğu gibi bir  dil akademisi kurmak ya da özel bir kurum 
oluşturmak. 
İlk olarak XV.yüzyıl İtalyasında birer bilim, yazın ve sanat 
dernekleri olarak etkinlik gösteren akademiler daha sonraları en 
geniş biçimiyle Fransa’dakiler kurulmuştu. Başbakan Richelieu’nün 
1635’te bu derneklerden birini Academie Française adıyla resmi bir 
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kuruma dönüştürmesi, akademilerin gelişmesinde bir dönüm 
noktası olmuştu. Academie Française Fransız dilinin korunması ile 
görevlendirilmiş; ama onun dışında değişik bilim ve sanat dallarıyla 
uğraşan akademiler de kurulmuştu.Dil ve yazın açısından 
bakıldığında bazı ülkelerde Fransa’dakine benzer akademiler 
kurulurken birçok ülkede ise varolan dil dernekleri çalışmalarını 
sürdürmüş ya da yeni dernekler oluşturulmuştu. 
Bu iki tür örgüt arasında dikkati çeken başlıca ayrılık, dil 
akademilerinin genellikle özleşmiş, gelişmiş ve fazla sorunu 
bulunmayan ulusal dillerin korunmasında daha etkili oldukları, 
ulusal dillerini oluşturmaya, anadillerini özleştirmeye çalışan 
ülkelerde ise özel ve özerk derneklerle daha olumlu sonuçlar 
alındığıydı. Nitekim XIX. yüzyılda Alman dilinin özleşmesi ve 
Macaristan’daki büyük Dil Devrimi bu amaçla kurulan derneklerin 
aracılığı ile sonuçlandırılmıştı.[22] 
Türkiye’de Fransız Akademisine benzer bir dil akademisi 
kurulması, daha Tanzimat döneminde gündeme gelmiş, 1851’de 
Encümen-i Dâniş (Danışmanlar Kurulu) adıyla bir örgüt 
kurulmuştu. Fakat üyelerinden çoğunun yetersizliği, görüş 
ayrılıkları ve siyasal etkiler yüzünden dikkate değer bir etkinlik 
gösteremeden on yıl içerisinde dağılmıştı. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında bir dil akademisi kurulmasına ilişkin 
öneriler yapılmıştı. Bu konuda değişik görüşler öne sürülürken 
Başbakan İsmet İnönü bunu olumlu karşılamıştı.7 Kasım 1925’te 
TBMM’deki konuşmasında bunun yakında gerçekleşeceğini de 
açıklamıştı: 
“Ulusal kültürle ilgili girişimlerden olarak, bu yıl bir dil akademisi, 
kültür açısından Türk dili üzerinde asıl görevleri yerine getirecek 
gerçek uzmanlardan oluşan bir akademi kuracağız.”[23] 
Ancak bir akademi kurma, karar verme ve onunla ilgili yasal 
düzenleme yanında bir olanak ve gereksinme sorunu idi. 1920’ler 
Türkiyesinde ise bu konuda görüş birliği sağlanamamıştı;ayrıca var 
olan olanaklardan çok olanaksızlıklar ağır basıyordu. Bu nedenle 
Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, hemen bir dil akademisi 
kurulmasını uygun görmemiş, bunun gerekçesini de TBMM’de 
şöyle açıklamıştı: 



269 
 

“Dilbilgisi, yazım, sözlük, terim sorunlarının nasıl karmaşa içinde 
bulunduğu hepimizce bilinmektedir. Bu karmaşaya bilimin 
uyarmasıyla bir son verilmeyecek olursa, on yıl sonra birbirimizi 
anlamakta güçlüğe uğrayacağımızdan korkulur. Bu gibi sorunların 
çözümü,ilerlemiş ülkelerde‘akademya’lara verilmiştir.Bundan 
dolayı bizde de niçin akademya kurulmuyor gibi bir soru akla 
gelebilir. Şunu önceden söyleyelim ki, Milli Eğitim Bakanlığının 
ayırıcı niteliklerinden biri de gösterişten uzak oluşudur. 
Yapamayacağımız işlere girişmek,bilimin yaygınlaştırılması 
görevini üstlenmiş bulunan Milli Eğitim Bakanlığına yaraşır bir 
hareket olamaz.Uluslararası dünyada yetkisi tanınacak bir 
akademya kurma olanağını bulmuş olsaydık bir kuruluşa girişmekte 
hiç duraksamazdım. Fransız Akademisinin yapmakta olduğu 
bilimsel hizmetleri biliyoruz. Rus Akademyasının kültür dünyasında 
en önemli yeri olduğunu biliyoruz. Bunları bilmekle  birlikte 
gücümüzü hesaba katmadan böyle büyük bir işe girişmenin atakça 
davranmak olacağına inanıyorum. Elli altmış yıl önce bizde 
kurulmuş Encümen-i Dâniş’in sonunu her zaman göz önünde 
bulundurmak  gerekir.” [24] 
 
Başbakanla Milli Eğitim Bakanı arasındaki farklı değerlendirme 
hükümetin hemen bir dil akademisi kurma eğiliminden 
vazgeçmesiyle noktalanmıştı. Ama basında bu konudaki tartışmalar 
sürmüştü. Y. K. Karaosmanoğlu ile Necmettin Sadak akademi 
kurulmasını isterlerken Fuat Köprülü buna karşı çıkmıştı. Hayat 
dergisindeki yazısında “lisan ve edebiyat”la uğraşan akademi 
modelinin,‘‘hemen hemen yalnız Fransa’ya mahsus 
olduğunu”belirtikten sonra görüşünü,“Bizim memleketimiz için 
Fransız Akademisi tarzında yani sadece yetişmiş sanatkârları 
sinesinde toplayacak bir müesseseden ziyade, en genç 
memleketlerin bile tatbike uğraştıkları ilimler akademisi tarzında 
bir kuruluşun daha faydalı olacağı kanaatindeyim” diye 
özetlemişti.[25] 
1930’a gelince Sadri Maksudi Arsal da bu tartışmalara katılmıştı. 
Türk Dili İçin adlı yapıtında bir dil akademyası kurulması 
gerektiğini savunmuş ve ona ne gibi görevler verilebileceğini 
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ayrıntılarıyla sıralayarak çalışmalarını sürdüren Dil Kurulunun 
akademi düzeyine çıkartılmasını dilemişti. Atatürk, Türk dili ve 
tarihi hakkında titiz bir inceleme niteliğindeki bu kitaba kuşkusuz 
yazarın dileğiyle sunuş yerine bir değerlendirme yazmayı 
kabullenmişti. 2 Eylül 1930 tarihli bu satırlar, Türkçeyi yeniden 
ulusal olduğu kadar zengin bir dil düzeyine kavuşturulmak için 
onun gözetilmesi zorunlu gördüğü temel ilkeleri de belirlemektedir: 
“Ulusal duygu ile dil arasında bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve 
zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk 
dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil bilinçle işlensin. 
Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu dilini 
de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 
 

 
 
 
S. M. Arsal’ın kitabına bunları yazan Atatürk, yazarın akademi 
kurulmasını savunan görüşlerine katılmamıştı. Artık bu konuda 
daha ciddi ve kalıcı girişimler gerekmekteydi. Sorun Cumhuriyet 
Halk Partisinin 10 Mayıs 1931’de toplanan üçüncü kurultayında da 
tartışılmıştı. Sonunda parti tüzüğüne şu maddenin eklenmesine 
karar verilmişti; 
“Türk dilinin milli, mükemmel ve mazbut bir dil haline gelmesi  
hakkındaki ciddi teşebbüslere devam olunacaktır.” 
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Dile ilişkin sorunların resmi bir örgüt içerisinde çözülemeyeceği Dil 
Kurulunun ödeneğinin kesilerek çalışamaz duruma getirilmesiyle 
açıkça anlaşılmıştı. Bu konuda yasalara dayalı yasaklar ve 
zorunluluklar getirmeye de olanak yoktu. Dolayısıyla geniş kadrolu 
bir çatı altında konuların özgürce tartışılabileceği ve yalnız 
uzmanların değil, her kesimden bireylerin de katkıda 
bulunabilecekleri bir örgütlenme artık kaçınılmaz olmuştu. Ulusal 
dil, ulus bireylerinin katkılarıyla oluşturulmalıydı. Böyle bir çalışma 
için en uygun örgüt biçimi de özerk bir dernek olabilirdi. 
TÜRK DİLİ TETKİK CEMİYETİ 
Dile ilişkin çalışmaları yürütecek bir dernek kurulmasına karar 
verildiğinde bir yıl önce Türk tarihinin eskiliğini ve Türklerin uygar 
bir toplum olduğunu kanıtlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla 
Atatürk’ün isteğiyle kurulan dernek örnek alınmıştı. Çünkü 15 
Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan örgütün 
bir yıllık çalışmalarından çok olumlu sonuçlar elde edilmişti. Tarih 
çalışmalarının  uzmanlar aracılığı ile sürdürülmesi 
öngörüldüğünden sözkonusu dernekte üye sayısı 40 olarak 
sınırlandırılmıştı. Dilde ise halkın katılımını sağlamak gerektiğine 
göre böyle bir sınırlama düşünülmemeli idi. 
     Artık kararını vermiş olan Atatürk, Birinci Tarih Kurultayı 
çalışmalarının devam ettiği  
10 Temmuz 1932 gecesi, bazı arkadaşlarıyla kurultay üyelerinden 
bir kısmını Çankaya Köşküne çağırmıştı. Cumhurbaşkanlığı 
yaverlerince tutulan kayıtlara göre toplantıya, Milli Eğitim Bakanı 
Esat Sagay, Samih Rıfat, İhsan Sungu, Muzaffer Göker, Hasan 
Cemil Çambel, Tevfik Rüştü Aras, Sadri Maksudi Arsal, İbrahim 
Grandi Grantay, Müfit Özdeş ve Tahsin Uzer katılmışlardı.[26] 
Tarih Kurultayı çalışmalarının değerlendirildiği bu toplantıda dil 
sorununun nasıl çözüleceği de tartışılmıştı. Kurultayın sona erdiği 
ertesi günü akşamında da aralarında Samih Rıfat’ın da bulunduğu 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti üyeleri ile birlikte Falih Rıfkı Atay ve 
Ruşen Eşref  Ünaydın da Çankaya Köşküne çağrılmışlardı. 
Ruşen Eşref Ünaydın, o geceyi şöyle anlatıyor:[27] 
“Türk Dili Tetkik Cemiyeti işlerindeki hatıralarım şöyle başlıyor. 
11 Temmuz 1932’de Reisicumhur Mustafa Kemal Hazretlerinin 
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davet iltifatlarını aldım.Akşamüzeri Çankaya’ya gittim.Kendileri 
birkaç vakittir yeni köşke geçmişlerdi. Yukarı katta, kitap odasının 
yanındaki çalışma salonunda huzurlarına çıktım. Duvarları krem, 
döşemeleri de kahverenkli bu sade ve büyük salonun orta yerindeki 
uzun masanın başında oturuyorlardı. O masanın etrafında Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyeti azaları da vardı. O günlerde ilk tarih 
kongresi yeni bitmişti. 
Şimdi konuştukları: 
Gelecek yıla yetiştirilecek büyük kitabın bölümleri nasıl olacağı ve 
bunları kimlerin yazacağı idi. Yanılmıyorsam, o akşam orada 
bulunanlar şunlardı: Âfet Hanım, Yusuf Akçura, Samih Rifat, 
Riyaseticumhur Kâtibi Umumisi Hikmet, Yusuf Ziya, Hasan Cemil, 
Sadri Maksudi, Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Reisi 
İhsan, Hamit Zübeyr, Hüseyin Namık beyler, bir de Macar Profesör 
Zayti Ferenç. 
Tarih konuşması bitmek üzere iken Gazi Hazretleri, oradakilere 
sordular: 
-Dil işlerini düşünmek zamanı da gelmiştir. Ne dersiniz? 
Maarif Vekâleti bütçesinden tahsisatı kesildiği 1931 Temmuzu 
sonundan beri, eski Dil Encümeni artık çalışmıyordu. Harf 
inkılabının hızından doğan bu kaynağın yeni bir varlık göstermesi 
çok yerinde olacaktı. Onun için, Reisicumhur Hazretlerinin yüksek 
düşüncesi sevinçle karşılandı. Gazi Hazretleri, 
- Öyle ise Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil 
cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun, buyurdular. 
Yeni cemiyetin ne gibi işlerle uğraşacağı görüşüldü. Sonunda 
Reisicumhur Hazretleri kendi eli ile şu resmi çizdi (Atatürk’ün 
çizdiği resmi Ruşen Eşref açıklar). 
Çalışmanın çerçevesi ortaya çıkmıştı. Cemiyetin iki büyük kolu 
olacaktı; biri filoloji ve lengüistik, biri de Türk Dili. 
Filoloji ve lengüistik, hem doğrudan doğruya bu bilgilerle, hem de 
bu bilgiler yollarından Türk dili ile uğraşacaktı. 
Türk dili kolunun üç bölüğü ise, lûgat-ıstılah, gramer-sentaks ve 
etimoloji bakımından Türk dilini  tetkik ve tespit edecekti. 
Reisicumhur Hazretleri, 

- Yarın hükümete bir istida verip cemiyetin iznini almalı. 
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Fakat bunun için daha önce bir reis, bir de umumi kâtip seçmeli. 
Ben her ikisini de burada, aramızda görüyorum, dediler. 
- Eli ile Samih Rifat Beyi göstererek,Zatıâliniz bunun 
reisliğini alırsınız, buyurdular. Umumi Kâtipliğe lütfen beni 
münasip gördüler. 
- Şimdi iki âza için de iki arkadaş düşünürsünüz, dediler. 
Samih Rifat Bey ve ben, bize çok şerefli bir iş emreden 
Reisicumhur Hazretlerinin yüksek teveccühüne teşekkür ettik. 
Âzalar için Yakup Kadri Beyle Celal Sahir Beyi söyledim. 
- Pekeyi, dediler. Celal Sahir Bey veznedarlığa, Yakup Kadri 
Bey de âzalığa seçildi. Reisicumhur Hazretleri, 
- Zannederim şimdilik Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin 
nizamnamesini alırsınız. Lazım gelen yerlerine cemiyetinizin adını 
ve gayesini yazarsınız. Yenisini sonra düşünürüz, dedi. 

Böylece millete yararlı birçok iş gibi Türk Dili Tetkik Cemiyeti de 
GAZİ MUSTAFA KEMAL’in başından doğdu.” 
Atatürk, hemen hükümete bir dilekçe ile başvurulmasını, gereken 
iznin alınmasını, ancak bunun  için de kurucuların belirlenmesi 
gerektiğini anımsatmış ve Samih Rıfat’ın başkan, Ünaydın’ın da 
genel yazman olmasını istemişti. Kurucuların dört kişi olmasını 
öngördüğünden öteki iki kurucunun  kimler olması gerektiğini 
sormuştu. R. E. Ünaydın’ın önerdiği Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
ile Celal Sahir Erozan uygun görülmüş ve veznedarlığın da 
Erozan’a verilmesi kararlaştırılmıştı. 
Atatürk, derneğin adından tüzüğüne, kurucu üyelerinden nasıl 
çalışacağına dek her şeyi önceden belirlemişti. Türkçe ile ilgili 
araştırma ve yayınlar yapması öngörülen dernek bilimsel bir nitelik 
taşıyacaktı. Atatürk Türk Tarih Kurumu’nda olduğu gibi bu yeni 
derneğin de koruyuculuğunu kabul etmişti. Bu, dil çalışmalarının da 
onun bilgisi çerçevesinde ve katkısıyla yürütüleceğinin 
göstergesiydi. Derneğin tüzük taslağı düzenlenmiş, dört kurucu üye 
saptanmış, görev dağılımı da yapılmıştı. Ünaydın aynı zamanda 
derneğin sorumlu temsilcisi olacaktı. Böylece zaman yitirilmeden 
ertesi gün, 12 Temmuz 1932’de İçişleri Bakanlığına aşağıdaki 
dilekçeyle başvurulmuştu: 
“Dahiliye Vekaleti Vekâleti Celilesine,  
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Muhterem Efendim, 
Türk dili hakkında tetkikat ve neşriyatta bulunmak maksadiyle ve 
merkezi Anakarada Halkevi binasındaki dairede bulunmak üzere 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla ilmi bir cemiyet teşkil edilerek 
nizamnamesi merbuten takdim kılınmıştır. Cemiyet İdare Heyeti 
azalarının isimleri ve imzaları arizamızın altında yazılıdır. 
Cemiyetin mesul murahhası ve umumi kâtibi Afyon Karahisar 
Mebusu Ruşen Eşref Beydir. İcap eden resmi muamelenin ifasına 
müsaade buyurulması rica olunur, efendim. 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Reisi Çanakkale Mebusu Samih Rıfat 
Umumi Kâtip Afyon Karahisar Mebusu Ruşen Eşref 
Âza ve Veznedar Zonguldak Mebusu Celal Sahir 

  Âza Manisa Mebusu Yakup Kadri” 
Bu başvuru Dernekler Yasası gereğince Emniyet İşleri Genel 
Müdürlüğüne gönderilmişti. Derneğin tüzüğü, amacı ve kurucuların 
kimlikleri açısından bir sakınca bulunmadığı saptanmış ve hemen 
ertesi 13 Temmuz günü çalışmalara başlanılması için gereken şu 
izin belgesi verilmişti: 
‘‘İZİNNÂME SURETİ 
 İLMÜHABER 
Cemiyetin unvanı:   TÜRK DİLİ TETKİK CEMİYETİ 
Maksadı  tesisi  (kuruluş  amacı):  Türk  dilini  tetkik  ve  elde  
edilecek  neticeleri neşretmek (yayımlamak). 
Merkezi: Ankara 
Tarih-i tesisi (kuruluş tarihi):  12 Temmuz 1932 
Unvanı ve maksadı tesisi yukarıda yazılı olan TÜRK DİLİ TETKİK 
CEMİYETİ’nin nizamnamesi tevdi edilmiş olduğundan Cemiyetler 
kanununa tevfikan (uygun olarak) işbu ilmühaber verildi. 
13 Temmuz 1932 
Emniyet İşleri Umum Müdür T. Hadi” 
 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti o yılın şubat ayında açılan Ankara 
Halkevinde ayrılan bir odada çalışmalara başlamıştı. Atatürk 15 
Temmuzda yazlık çalışmaları için Yalova’ya hareket ederken trende 
yanına aldığı Samih Rıfat ve R. E. Ünaydın ile dil sorunlarını 
konuşmuştu.İstanbul’da toplanması öngörülen kurultay, yani genel 
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kurul hazırlıkları ile uğraşan Ünaydın, ağustos sonlarında Yalova’ya 
gittiğinde karşılaştığı durumu, “Gazi Hazretlerini eski, yeni yerli, 
yabancı kamuslardan (sözlüklerden) öz Türkçe sözler aramakla, 
filoloji ve lengüistleri ortaya koymakla meşgul gördüm” diye  
aktarmaktadır. 
Atatürk, dil çalışmalarında tarih çalışmalarından farklı bir yol 
izlenmesi gerektiğine karar vermişti: Öncelikle geniş kapsamlı bir 
kurultay toplayıp Türkçenin özleşmesi, gelişmesi ve ulusal dil 
olması için evrim mi, devrim mi yapmak gerektiği tezlerini orada 
tartışmak. Böylece ulusun her katmanını dille ilgilendirdikten sonra 
derneğin tüzük taslağına son biçimini vermek ve yönetim kurulunu 
da kurultaya seçtirdikten sonra hızla çalışmaya yöneltmek. 
Kurultaya yalnız uzmanların, Türkçe edebiyat öğretmenleri ile 
yazarların değil, halktan da  dileyenlerin katılması öngörüldüğü için 
yayımlanan bildiride, “Kadın erkek her Türk yurttaş Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti üyesidir. Kendini kurultaya çağırılmış saymalıdır” 
denilmişti.[28] Ayrıca Başbakanlığa ve Genelkurmay Başkanlığına 
başvurularak kurultaya katılacak memur ve asker kişilere izin 
verilmesi dilenmişti. Kurultayda ele alınacak konuları içeren izlence 
de Atatürk’ün onayı alındıktan sonra şöyle saptanmıştı: 
A - Dilin menşeleri: 
1 - Türk dilinin eskiliğine ve 

a) İndo-Europeen dillerle, 
b) Bütün beyaz ırklar dilleriyle, 
c) Asya ve Avrupa’nın başka  dilleriyle münasebetleri 
üzerine tetkikler.                                                                                      

 2 - Türk dilinin doğrudan doğruya kendi muhit şartları içinde 
inkişafları. 

a) Lehçeleri, 
b) Tarihi gramerleri, ‘fonetik, şekliyat (morfoloji), 

sentaks’, 
c) Kelime hazineleri (lügatler), 
d) Her türlü yabancı tesirlerden uzak olarak gösterdiği 
yüksek edebi kabiliyet.                                                                                            

3 - Bu kabiliyetin halk dilinde sürmesi ve yazı dilinde sönmesi. 
(Halk Edebiyatı - Divan Edebiyatı). 
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Bunlarda âmil (etken) olan sebepler; dilin yakın mazisinin tetkiki. 
B - Türk dilinin bugünkü hali, asri ve medeni ihtiyaçlar: 
4-Tanzimattan bugüne kadar Türk dili ve gösterdiği değişiklikler; 

a) Şekliyat (morfoloji), 
b) Sentaks, 
c) Kelimeler (vocabulaire), 
d) Istılahlar. 

5-Türk dilinin asri (çağdaş) ve medeni ihtiyaçları nelerdir? 
C - Türk dilinin müstakbel inkişafları: 

       6-  Gaye, Türk dilini ve yarınki medeniyeti kemali ile 
kucaklayabilecek en güzel şiveli ve ahenkli bir ifade vasıtası 
haline getirmek olduğuna göre, 

e) Şekliyat, 
f) Sentaks, 
g) Kelime teşkili, 
h) Istılah vazı (terim saptama) 

 
sahalarında dilin bütün ihtiyaçlarını gidermek, düşünüş tarzını 
asrileştirecek ve garplılaştıracak hale getirmek; yeni vakıaları 
(olguları) ifade edecek yeni kelimeler teşkilinde önceden 
hazırlanmış ve tespit edilmiş esaslar ve kaideler hazırlamak.[29] 
Kurultaya katılacak uzmanlarla yazarlardan bu izlence çerçevesinde 
hazırlayacakları bildiri metinlerini önceden göndermeleri istenmişti. 
Bunun dışında Abdülhak Hamit Tarhan, Cenap Şehabettin, Hüseyin 
Cahit Yalçın, Halit Ziya Uşaklıgil, Faik Âli, Ahmet Rasim, Ali 
Ekrem gibi kimi ünlü kişilere özel çağrı yapılmıştı. Sofya’dan Türk 
diline ilişkin iki makalesini gönderen Agop Martayan da (Dilâçar) 
Atatürk’ün isteği üzerine kurultaya davet edilmişti. 
Hazırlıklar sürerken derneğe üye olanların sayısı 718’i bulmuştu. 19 
Eylülde Atatürk’ün başkanlık ettiği toplantıda önce özel bir kurulun 
hazırladığı tüzük taslağı görüşülmüş, arkasından gönderilen bildiriler 
ele alınıp değerlendirilmişti. 
 
İlk Türk Dili Kurultayı  (26 Eylül - 5 Ekim 1932) 
Türk   Dili  Tetkik  Cemiyeti’nin  Türkçe  Kurultay   adı   verilen  ilk   
genel  kurulu  öngörüldüğü    gibi 26 Eylül 1932 Pazartesi günü saat 
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14.00’te Dolmabahçe Sarayında açılmıştı. Sarayın muayede 
(bayramlaşma) salonu denilen girişteki büyük salonda gereken 
düzenlemeler yapılmıştı. Atatürk 5 Ekime dek 10 gün süren 
çalışmaları ve özellikle de tartışmaları yakından izlemişti. Kurultaya 
verdiği önem nedeniyle kendisini görmeye gelen ABD Genelkurmay 
Başkanı General Mac Arthur’u Dolmabahçe Sarayında kabul etmiş 
ve kurultayın ikinci gün çalışmalarını bir süre onunla birlikte 
izlemişti. Toplantıların sonunda hemen her akşam dernek yöneticileri 
ve delegelerden bir kısmıyla bir araya gelerek günlük 
değerlendirmelerde bulunmuştu. 
Daha önce yapılan çağrının da etkisiyle kurultaya 814 üye ile 
birlikte katılanların sayısı 917’ye ulaşmıştı. Bunlar arasında saz 
şairleri ile yeldirmeli köylü kadınların sergiledikleri görüntü 
toplantının ulusal niteliğinin simgesi sayılabilir. Kurultay İstanbul 
şehir bandosunun çaldığı İstiklal Marşı ile açılmış, arkasından 
gönderilen kutlama iletileri okunmuştu. İsmet İnönü’nün gönderdiği 
telgraf, onun Dil Heyetinin 17 Şubat 1929 günkü toplantısında 
yaptığı konuşmada olduğu gibi öz Türkçe sözcüklerle yazılmıştı.. 
Kurultayı ulusal ekinimin (ekinin / kültürün) dirilmesi olarak 
değerlendiren İnönü, hükümetin alınacak kararları destekleyeceğini 
de belirtmişti: 
“Türk Dili Kurultayının açılmasını yüreğimizden sevinçler taşarak 
kutlarız. Kurultay, son yüzyıllarda durmadan karışıklığa uğrayan 
ulusal ekinimin yeniden dirilişinin ve ses verişinin belgisidir. 
Kurultay ulusal ekinime temel atarken onun kucağında yer alan 
ülkücü üyelerin duyduğu coşkuyu ve övüncü hepimiz duyuyoruz. 
Kurultayda çalışanlara ne mutlu! Kurultayın dileklerini yerine 
getirmek için elinden gelen her hizmeti yapmak hükümet için ve her 
yurttaş için bir borç, bir onur olacaktır.”[30] 
Kurultayın açış konuşmasını yapan Başkan Samih Rıfat, Türkçeyi 
ulusal bir dil düzeyine çıkarmak, yazı dili ile halk dili arasındaki 
ayrılığı gidermek olduğunu belirtmiş, bu amaca da ancak halkın 
katkısıyla ulaşılabileceğini ekleyerek günümüz anlatımıyla şunları 
söylemişti: 
“Dilimizi ulusallaştırmak ve halka yaklaştırmak için bizim 
yararlanacağımız kaynaklar bütün dünya dillerinden daha çoktur. 
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Elimizde kimbilir kaç yüzyıllık bir anadil, her türlü yeteneği ve 
birçok lehçeleriyle girişimlerimize yardım edecektir. Her şeyde 
olduğu gibi, sevgili halkımızla dilde de birleşeceğiz. Tutacağımız 
yol, bilim ve deneme yoludur.” 
Daha sonra kürsüye gelen yeni Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip, 
Türkçenin ilgisizlik ve umursamazlık yüzünden halkın 
anlayamadığı bir dil haline geldiğini vurgulamış, bundan böyle 
izlenmesi gereken yol ve ön plana alınacak çalışmalara değinen 
uzun bir konuşma yapmıştı. Bakan, Türkçenin o yıllardaki 
durumunu şöyle özetlemişti: 
“Bizlerin, yani dünkü ve bugünkü şartlar içinde okumuş ve 
yazmışların konuştuğumuz ve hususiyle yazdığımız dile Türk dili 
demekte gerçekte bir tereddüt gösteriyorum. 17 milyon Anadolu 
Türkü içinde ancak yüzde ona varabilecek bir topluluğun 
anlayabildiği dile Türkçe denemez. Selçuklulardan beri sekiz asır 
(yüzyıl) süren şaşkın inat ile şuursuz ve kozmopolit bir dalaletle 
(aymazlıkla) Türkçe, bizzat Türkler tarafından ölüm çukuruna 
sürüklendi.Çok defa hiçbir mecburiyet olmaksızın kapitülasyon 
bağışlayan Osmanlı diplomatları gibi, Osmanlı müellifleri 
(yazarları), edipleri, âlimleri de yabancı istilasına karşı Türk dilinin 
kapısını ardına kadar açtılar. Böylece dilimiz Türkçe olmaktan 
çıktı, içinde pek az Türkçe sözle, bazı Türkçe kaideler (kurallar) 
bulunan bir Osmanlıca, yeni bir dil oldu. (…) Son 22 yıllık 
Türkçülük cereyanının gittikçe artan ve genişleyen saflaştırma 
(arılaştırma) gayretlerine rağmen bu dil hâlâ Türkleşmedi.” 
Arkasından Türk ulusuna bilimi ve kültürü halkın da anlayabileceği 
bir dille sunmak gerektiğini belirten Bakan R. Galip, dili 
arılaştırmaya ve zenginleştirmeye hız verirken Anadolu halk dilinde 
yaşayan ve sayıları 80.000 kadar olduğu sanılan sözcüklerin temel 
alınabileceğine,eksikliklerin eski yazma yapıtlardan ya da öteki 
Türk lehçelerinden taranacak sözcüklerle giderileceğine işaret 
etmişti.Ancak bu yollar denendikten sonra karşılığı bulunamayan 
kavramlar için yabancı dillere başvurulabilir demişti.Yine de bu 
konuda sonsözün uzmanlara ve izlenecek yöntemi belirleyecek 
kurultaya düştüğünü eklemişti. 
Reşit Galip, kurultay devam ederken kuşkusuz Atatürk’ten aldığı 
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destekle  basına  yaptığı açıklamada, halk dilinde yaşayan 
sözcüklerin 6 ay gibi kısa bir sürede derlenmesine 
çalışılacağını,başta Milli Eğitim topluluğu olmak üzere tüm devlet 
kuruluşlarının buna yardımcı olacaklarını belirtmişti.Nitekim Milli 
Eğitim Bakanı, Türk Dili Söz Derleyicilerine başlığıyla yayımladığı 
genelgede,Türkçenin aslında var olan zenginliğini ortaya 
çıkarmanın zorunlu olduğunu vurgulamış ve derleyicileri 
Atatürk’ün maarif ordusu dediği kurtarıcı orduda görev almaya 
çağırmıştı.[31] 
 

 
 
 
KURUCU VE KORUYUCU BAŞKAN: ATATÜRK 
Kurultayda bildirilerin sunulması dışında çalışmalarda izlenecek 
yöntem ve dernek tüzüğüne son biçiminin verilmesi gibi iki önemli 
konu üzerinde de durulmuştu. 19 madde olarak düzenlenen tüzük 
taslağı kurultayın son günü ele alınmıştı. Tüzüğün birinci 
maddesinde şu yargıya yer verilmişti: 
“Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin yüksek 
koruyucu başkanlığı   altında  12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti adlı bir cemiyet kurulmuştur.” 
Derneğin amacı da şöyle belirlenmişti: 
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“Türk Dili Tetkik Cemiyetinin maksadı, Türk dilinin öz zenginliğini 
meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır 
yüksekliğe eriştirmektir.” 
Dilde Devrimin Kısa Sürede Yaygınlaşması 
Genel Merkez Kurulunun kurultayca seçilen bir başkan, bir genel 
yazman ve bir sayman dışında altı üyeden oluşması öngörülmüştü. 
Dernek çatısı altında özgürce yapılacak tartışmalarla varılacak  
sonuçların uygulama alanına konabilmesi, dilde devrimin kısa 
sürede yaygınlaşması, topluma mal edilmesi için devlet örgütünün 
bu çalışmalara destek olması da gerekliydi. Kurultayda Başbakan ile 
Milli Eğitim Bakanının söz verdikleri bu desteğin kolayca 
yürütülmesi amacıyla dernek ile sözkonusu bakanlık arasında bir 
ilişki kurma yoluna gidilmişti. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanının 
derneğin fahri reisi (onursal başkanı) olması kabul edilmişti 
(mad.4). Üyeliklere gelince, yurttaş olma dışında hiçbir sınırlama 
getirilmemişti. Bununla ilgili madde, “Kendisinde kanuni şartlar 
(yasal nitelikler) bulunan her Türk cemiyete üye olabilir” diye çok 
geniş biçimde düzenlenmişti. Ancak Dernekler Yasası uyarınca üye 
olabilmek için başvuruda bulunulması ve yönetim kurulunca karar 
verilmesi gerektiği de belirtilmişti.Etkinliklerin yurt düzeyine 
yayılmasını sağlayabilmek için iller ve ilçeler düzeyinde 
örgütlenmeler de öngörülmüştü. Buna göre illerdeki Halkevlerinin 
dil, edebiyat ve tarih kolları derneğin oradaki birimi olarak yerini 
tutacaklardı. 
Dilde Evrim Değil, Devrim 
Kurultayda asıl tartışmalar Türkçenin geliştirilmesinde izlenecek 
ilke üzerinde yoğunlaşmıştı. Denebilir ki kurultaya devrimci ve 
evrimci görüşlerin çarpışması damgasını vurmuştu. XIX. yüzyıl 
sonlarında Osmanlıca-Türkçe üzerinde başlayan tartışmalar giderek 
dilin düzenlenmesi,düzeltilmesi gerektiği noktasında yoğunlaşırken 
izlenmesi gereken yöntem ve onun boyutları konusunda iki ayrı 
görüş ortaya çıkmıştı. Böylece dilin düzeltilmesini isteyen 
reformcular, zamanla evrimciler ve devrimciler denebilecek iki 
kesime ayrılmışlardı. 
Evrimciler, Türkçenin yapısına uymayan Arapça ve Farsça dilbilgisi 
kuralları ile sözdizimlerinden vazgeçilmesini, halkın kullanmadığı 
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yaygınlaşmamış yabancı kökenli sözcüklerin atılmasını yeterli 
buluyor; ayrıca dilin özleşmesi için eski Türkçeden, Türk 
lehçelerinden yararlanmayı doğru bulmuyorlardı. Kısacası dilin 
fazla zorlanmadan doğal akışı içerisine bırakılması gerektiğini, 
böylece yavaş da olsa belli bir süreçte özleşebileceği görüşünü 
savunuyorlardı. Dilde reform tartışmalarının başladığı dönemde 
reformu ve Türkçenin Arapça Farsça kurallardan kurtarılmasını 
savunan Necip Asım Yazıksız, bu konuda hızlı hareket edilmesine 
karşı çıkmıştı. Lisan Bahsi başlıklı makalesinde, hangi dilden 
gelirse gelmiş olsun yabancı kökenli sözcüklerin Türkçeden 
çıkartılıp yerlerine öteki Türk lehçelerinden sözcükler alınmasını 
istemediğini vurgulayarak düşüncesini şöyle açıklamıştı: 
“Yalnız istediğim, özlediğim şey, Türkçemizin medeni bir millet dili 
olduğunu ve ilerlemesine gayret edilirse bugünkü Avrupa 
dillerinden aşağı kalmayacağını ispat idi. Hatta saf Türkçe ile 
birkaç makale yazışım da buna dayanıyordu. Bunu görenler 
dilimizden bütün Arapça, Farsça ve Avrupa dillerinden aldığımız 
kelimeleri çıkartıp yerine Çağataycadan, Kıpçakçadan, 
Özbekçeden, Azericeden vesaireden kelime koymak istiyorum 
sandılar. Hatta o fikri de münasip görenler, mektup yerine betik 
yazanlar da bulundu. Yine tekrar ederim, fikir ve görüşüm hiç de 
öyle değildir. Özendiğim şey, bugün Osmanlıların terbiye (eğitim) 
ve kültür bakımından orta halli olanlarının hepsine yazdığımızı 
anlatacak bir dil kullanmaktır.”[32] 
İkinci Meşrutiyet döneminde Genç Kalemler topluluğunun 
Türkçenin özleştirilmesi girişimini aşırılık sayanlar, yeni terimlere 
Arapça ve Farsçaya dayanarak karşılık bulmaya çalışanlar ve 
“Türkçeleşmiş Türkçedir” diyerek dildeki yabancı kökenli 
sözcüklerin dili zenginleştirdiğini savunanlar oldukça güçlü bir 
evrimci cephe kurmuştu. 1928’de oluşturulan Dil Kurulu da 
devrimci ve evrimci görüşlerin çarpışmalarına sahne olduğu için, 
umulan sonuç alınamamıştı. 
Kurultayda evrimcilerin görüşlerini açıklamayı İttihatçı olarak 
ünlenen Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın üstlenmişti. Dilin doğal 
akışına bırakılması gerektiğini savunan Yalçın, yalın bir anlatımla 
şunları söylemişti: 
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“Yazı dilinden yabancı sözcükleri atarak yerlerine öz Türkçe 
sözcükler koymak görevini hiçbir kurul üzerine alamaz. Çünkü 
sözünü dinletmek olanağı yoktur. Bu iş tümüyle kişiseldir, daha 
doğrusu kişiye bağlı değildir. Dilin doğal gidişinin sonucu olarak 
oluşacaktır. Bu akademi, yazı ve konuşma dilinin her zaman 
arkasından yürür; yeniliklere akademi önayak olamaz. O, dilde 
ancak düzenleyici ve koruyucu bir kuvvettir.” 
Adı akademi ya da dernek olsun, hiçbir örgütün dile karışmaması 
gerektiğini ısrarla vurgulayan Yalçın, bu anlayışla Türkçeye girmiş 
ve tutunmuş olan yabancı kökenli sözcüklerin korunmasını da 
zorunlu gördüğünü açıklamıştı. Buna örnek olarak tayyare 
sözcüğünü ele alarak şöyle devam etmişti: 
“Tayyare icat edildiği zaman buna dilimizde isim bulmak için 
Arapçadaki tayr kökünden çıkmış bir sözcük arayacağımıza, bunu 
öz dilimizden çıkararak uçku, uçkaç, uçuşkan diye saptamış 
olsaydık, kuşkusuz ki daha iyi olurdu. Fakat bugün en sıradan 
köylüler bile tayyareyi belledikten sonra kaldırıp da yerine bu türlü 
öz Türkçe sözcük koymakta boşuna yorgunluktan öte bir yarar 
düşünemem. Çünkü tayr Arapça da olsa tayyare muhakkak ki 
Türkçedir.  Çünkü bizim buluşumuzdur, Türk çocuğudur.”[33] 
Görüşmeler sürerken söz alanlardan,Yalçın’ın evrimci görüşünden 
yana çıkanlar da olmuştu. Ama büyük çoğunluk dilde de devrimci 
bir atılımın artık kaçınılmaz olduğunu belirtmişti.Bunlar arasında 
Sadri Ethem Erdem, Halit Ziya Uşaklıgil, Fuat Köprülü, Ali Canip 
Yöntem ve Hasan Âli Yücel’in konuşmaları anılmaya değer. 
Sözlerine, “Kişiliklerine saygı duyduğum üstatlar evrimden söz 
ettiler. Bir toplumun yaşamında ne zaman evrim olur ve ne zaman 
atlamalar olur? Acaba üstatların sözünü etmek istedikleri evrim 
nasıl bir evrimdir?” diye başlayan Erdem, 1918’den 1932’ye değin 
geçen dönemin göz önüne alınması gerektiğini belirterek şunları 
söylemişti: 
“Nasıl ki ulusla ümmet arasında büyük bir ayrım varsa, dünkü dil 
anlayışıyla bugünkü dil anlayışı arasında da öyle bir ayrım vardır. 
Biz bu ayrımı evrim yoluyla geçemeyiz.Bu ayrımı Türk topluluğunun 
şimdi yaşamakta olduğu devrim atılımıyla geçebiliriz... Çünkü yeni 
ve yepyeni bir toplumla karşı karşıyayız. Bu yeni toplum Tük 



283 
 

ulusudur... 
Üstatlar bu toplanmaların biraz da gereksiz olduğunu dile getirmek 
istediler sanırım. Eğer böyle bir şey sözkonusuysa, bunu hiç 
akıllarından geçirmemeleri gerekir. Ancak halk dilini ve halk 
egemenliğini temsil eden sözcüklerin var olabilmesi için halkın 
kendi egemenliğini eline almış olduğu bir dönemde, bu halk 
egemenliğini böyle yüze gülücü evrim siyasasıyla yapmak istersek, 
bu dil, Türk dili hiçbir zaman istediğimiz aşamaya varmaz. Varmak 
için çok kökten devrimci olmak gerekir.” 
Türkçenin,Arapçanın baskısı altında uğradığı başkalaşımı 
anımsatan Halit Ziya Uşaklıgil, abece değişikliğiyle hiçbir yerde 
görülmeyen ve hayale sığmayan olağanüstü bir dönüşüm yapıldığını 
vurgulamıştı.Dilde devrime olan inancını da şöyle belirtmişti: 
“Bu ne ile yapıldı?Büyük bir gücün işe el koymasıyla yapıldı.Bugün 
Dil Kurultayı ve bundan doğacak devrim de yine o güç sayesinde 
olacaktır.” 
Ama evrimci görüşe en geniş ve çarpıcı yanıtlar Fuat Köprülü’den 
gelmişti: 
“Büyük Gazi, o zaferi tamamlayan ve sağlamlayan bir dizi 
devrimden sonra bizi yeni bir zafere, yeni bir devrime, daha açık bir 
deyimle manevi bağımsızlığa kavuşturuyor. 
Burada söz söyleyen bir konuşmacı, evrim kuramına ve 
belirlenimcilik ilkelerine dayandığını ileri sürerek, toplumsal bir 
kurum olan dilin, doğal bir gelişme izlediğini ve onu değiştirmenin 
insanların gücü içinde olmadığını, akademilerin ve bilim 
kurullarının bu gelişmeyi saptamaktan öte bir şey  yapamayacağını 
söyledi ve tutucu güçlerin ve kanıların aşırılıkları değiştirerekten bu 
işte yararlı bir görev gördüklerini de açıkladı. 
Görünüşte bir bilim cilasına bürünen bu sav, bütün devrim 
hareketlerine karşı her zaman kullanılan eski bir silahtır. (…) 
Devrim ruhuyla dolu olan bugünkü Türk kuşağı pekiyi bilir ki Türk 
ruhunu ve büyük Türk tarihinin doğal akışını herkesten daha önce 
ve daha derinden sezen ve bu ulusal eğilimlere her zaman açık ve 
doğru biçimini veren Gazi, ulusal bilincin ve ulusal kültürün bu 
eşsiz odağı, ulusuna armağan ettiği büyük devrimler zincirinin yeni 
bir halkası olan büyük Dil Devrimini de bilimin sağlam temelleri 
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üzerine kuruyor. Diğer devrimlerimizde olduğu gibi bunda da 
başarılı olacağımızdan bir an bile şüphe edemeyiz.” 
Kurultayla birlikte girişilen dil çalışmalarını geçmişteki Türkî-i 
basit ya da Türkçeyi yabancı kurallardan arındırıp yalınlaştırma 
girişimleri ile karşılaştırma olanağını bulunmadığını belirten 
Köprülü, bunun Türk Devriminin bir halkası olduğunu da 
vurgulamış ve 26 Eylülü de Türk rönesansının başlangıcı olarak 
nitelemişti: 
“Kurultayımızın toplandığı 26 Eylül tarihini, ulusal rönesansımızın 
bu başlangıcını o eski, küçük, güçsüz girişimlerin daha büyük 
ölçüde bir devamı saymak çok yanlış bir anlayıştır. 26 Eylül o 
güçsüz akımların bir devamı değil, birbiriyle uyumlu ve büyük bir 
bütün oluşturan Türk Devriminin en doğal ve belki en ulu 
sonucudur.”[34] 
 
Çalışma Raporu ve Merkez Yönetim Kurulu Seçimi 
Kurultayda kabul edilen çalışma raporunda şunlara yer verilmişti: 
1- Türkçenin gerek Sümer, Eti gibi en eski Türk dilleriyle, gerek Hint-
Avrupa, Sâmi denilen dillerle mukayesesi (karşılaştırılması) 
yapılmalıdır. 

2 - Türkçenin tarihi inkişafları aranmalı, mukayeseli grameri 
yazılmalıdır. 
3- Türk lehçelerindeki kelimeler derlenerek lehçeler lügati, sonra esas 
Türk lügati, Türk sarfı nahvi (dilbilgisi, sözdizimi) tez elden 
yapılmalıdır. Sarf, nahiv, lügat yapılırken, ıstılah konurken Türkçenin 
bütün lahikalarının (eklerinin) araştırılmasına, bu lahikaların ve 
edatların dilimizin bütün ihtiyaçlarına yetecek surette işlenilmesine 
ehemmiyet verilmelidir. 

4-Türkçenin tarihi grameri yazılmalıdır. 
5- Şark ve garp memleketlerinde çıkan Türk dili hakkındaki eserler 
toplanmalı, bu eserlerden lazım olanları dilimize çevrilmelidir. 
6- Cemiyetin gerek kendisinin gerek dışarıda Türk dil işleriyle 
uğraşanların tetkiklerini bir mecmua ile neşretmelidir. 
7- Memleket gazetelerinde dilişlerine hususi yer verilmelidir.[35] 

     Kurultayda düzenlenen tüzük uyarınca dokuz kişilik Merkez Kurulu 
seçimleri de yapılmıştı. Atatürk Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin 
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kurucu ve koruyucu başkanı, dönemin Milli Eğitim Bakanı da 
başkan kabul edildiği için yürütme kurulu demek olan Merkez 
Kurulu, görev dağılımlarına göre şöyle oluşmuştu: 
Başkan:  Samih Rıfat, 
Genel Yazman:  Ruşen Eşref Ünaydın, 
(Onun Tiran elçiliğine atanmasından sonra 
İbrahim Necmi Dilmen) Sayman: Besim 
Atalay, 
Üyeler: Celal Sahir Erozan, Ahmet Cevat Emre, Ragıp Hulusi 
Özden, Hamit Zübeyr Koşay, Hasan Âli Yücel, İbrahim Necmi 
Dilmen. 
 
26 Eylül Dil Bayramı 
Kurultayın son gününde Halit Fahri Ozansoy, her yıl 26 Eylülün 
derneğin Dil Bayramı olarak kutlanmasını önermiş ve önerisi 
oybirliği ile kabul edilmişti. 
Çalışmalar sona erdiğinde söz alan R.E. Ünaydın, Türk Devriminin 
dile de yansımasını öngören programın uygulanmasında Mustafa 
Kemalce düşünmek gerektiğini vurgulayarak çok coşkulu bir 
konuşma yapmıştı: 
“Bu program Mustafa Kemal’in bu sorunu nasıl düşündüğünün 
grafiğinden başka nedir? Bir davayı bütün gerçekliği ile göz önüne 
koymak, onu zaman ve mekân içinde yerine ve sırasına koymak, 
beynin laboratuvarında inceden inceye elenip dokunmuş olan bu 
işin nasıl bir iş olduğunu görmek, göstermek, düşünceleri o iş 
etrafında bir araya toplamak, o işten çıkan sonuçları ilerisi için 
hedef edinmek; İşte Mustafa Kemalce düşünüş bu demektir. Bu 
kurultayın programı da bu derneğin kurulması gibi o düşünüşün bir 
örneğidir. 
Mustafa Kemalce düşünmek demek, incelemek, bütünleştirmek, 
bilinçlendirmek, düzene sokmak, sistemleştirmek demektir. Bu 
yöntem,Çanakkale’den dil kurultayına kadar aynı hızı ve sırayı 
gösterir.”[36] 
Kurultayda alınan karar uyarınca 1933’ten başlayarak Dil 
Bayramının bir dizi etkinliklerle kutlanmasına başlanmıştı. 
Derneğin Kurucu ve Koruyucu Başkanı Atatürk de her 26 Eylülde 
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verdiği demeç ya da yayımladığı iletilerle dil çalışmalarına katkıda 
bulunanları kutlayarak onları yüreklendirmeyi sürdürmüştü. 
 
ATATÜRK’ÜN DİL ÇALIŞMALARINA İLGİSİ VE 
KATKILARI 
 
İlk Öneriler ve İlkelerin Saptanması 
Atatürk kurultaydan sonra Ankara’ya döndüğünde bir akşam Ruşen 
Eşref Ünaydın’ı Çankaya Köşküne çağırmıştı. Ona çalışma 
programına göre öncelikle ele alınması gereken işler konusunda 
şunları yazdırtmış ve altını imzalamıştı: 
“Madde 1- Derleme Defterleri ve kılavuzlar derhal ve nefis surette 
bastırılacak. 
 Madde 2- Bültenin nefis ve cazip şekilde derhal bastırılması. 
Hatıra; Maarif Vekili Beyefendi (Dr. R. Galip) bunlar için lazım 
gelen parayı temin de buyururlar. Ben de kendisi ile görüşürüm. 
Madde 3- Şimdiki Anadolu Kulübü binası ayın 2’inci gününe kadar 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Merkez  Heyetine devir ve teslim 
edilecektir. 
Bu hususta kulüp komite heyeti ile temasa gelinecektir. Bu hususta 
komitenin haberi vardır. Keyfiyet tarafınızdan Maarif Vekili 
Beyefendiye bildirilecek ve bundan başka Başbakan Paşaya da (İ. 
İnönü) malumat verilecektir. 
Diğer İstanbul ve vilayat (iller) gazeteleri de Hâkimiyeti Milliye’in 
açtığı sütuna benzer daimi sütun açacaklar. Bu hususta gazete 
başmuharrirleri (başyazarları) ile konferans yapılacak. Samih Rıfat 
Beyi ziyaret edeceğim. 
 
1) Müşkillerinizin hallinde daima Başvekil İsmet Paşaya müracaat 

edeceksiniz, başka kimseye değil. 
2) Üzerinize aldığınız mühim dil işinde muvaffak olmak için 

temasında bulunacağınız her resmi dairenin faydalı noktai 
nazarlarını (görüşlerini) dinleyeceksiniz. Güzel neticeler vaat 
eden sözleri memnuniyetle dinleyeceksiniz, fakat bunları fiile 
kalbetmek (gerçekleştirmek) için ne yapmak lazım geldiğinde 
karşılaşacağınız müşkillerin halli için gene Başvekil İsmet 
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Paşaya müracaat edeceksiniz. 
3) Benim size bu tavsiyelerimi yapmak için tabii tereddüt caiz 

değildir. Siz bu hususlarda tereddüde düşürüldükçe müracaat 
edeceğiniz zat Başvekil İsmet Paşadır. 

4) Çünkü her büyük işin ehli ve faili olduğu gibi bu işin de yüksek 
âmili İsmet Paşadır. Gazi M. Kemal”[37] 

 
Salt bu satırlar bile Atatürk’ün dil konusuna eğilirken sorunu bütün 
yönleriyle ele aldığını ve kısa sürede  bir  atılım  yapabilmek  için  
önceliklerin  nelere  verilmesini  saptadığını  göstermektedir.  Daha  
Dil Heyeti zamanında başlanan derleme işlerinin hızlandırılması 
için gerekli olan defterler ve derleyicilere verilecek kılavuzlar bir an 
önce bastırılmalıydı. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaları 
duyurmak, katılımları artırabilmek için kurultayda öngörülen 
derginin (Bülten) yayınına başlanmalıydı. Hâkimiyeti Milliye 
gazetesinde dil çalışmalarına ilişkin özel bir sütun açılmıştı. Öteki 
gazetelerde de benzer sütunlar açılması yolunda gereken 
girişimlerde bulunulmalıydı. 
Cumhurbaşkanı, dernek özel bir çalışma yerine sahip oluncaya dek, 
çalışmaların Anadolu  Kulübünde yapılmasını uygun görmüş, bu 
olanağı sağlamıştı. Asıl önemlisi dil çalışmalarında hükümet ve tüm 
kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmanın göz ardı edilmemesi 
yolundaki uyarılardı. Tüzük gereği dernek başkanı sayılan Milli 
Eğitim Bakanı R. Galip ile Başbakan İnönü sorunların çözümünde 
yardımcı olacaklardı. Atatürk dil konusunda kendisinden sonra 
başvurulacak yetkili kişinin İnönü olduğunu vurgularken kuşkusuz 
ona olan güvenini de belirtmişti. 
Bu önemli buyruklardan sonra, dernek yönetim kurulunun ilk 
toplantısına Atatürk başkanlık etmişti. Kurultayda saptanan ilkeler 
dikkate alınarak dil çalışmaları Türk Devriminin bir ana öğesi 
olarak ele alınırken bu devrimci atılımla amaç edinilen sonuçların 
bir bildiri ile de  açıklanması uygun  görülmüştü.  17 Ekim 1932’de 
yayımlanan bildiride amacın Türkçeyi ulusal dil durumuna 
getirmek olduğu vurgulanarak günümüz anlatımıyla şöyle 
denilmişti: 
 



288 
 

1-Türk dilini ulusal kültürümüzün eksiksiz bir anlatım aracı 
durumuna getirmek, 
2-Türkçeyi çağdaş uygarlığımızın önümüze koyduğu bütün 
gereksinmeleri karşılayacak bir yetkinliğe erdirmek, 
3-Bunun için, bugün yazı dilinden Türkçeye yabancı kalmış öğeleri 
atmak. 
Halkçı bir yönetimin istediği biçimde halk ile aydınlar arasında 
nitelikçe ayrı iki dil varlığını ortadan kaldırmak. Ana öğeleri öz 
Türkçe olan ulusal bir  dil yaratmak.” [38] 
Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalara hız verebilmek için gereken 
kadrolar[39] oluşturulur ve düzenlemeler yapılırken Atatürk de 
gelişmeleri çok yakından izlemişti.Tarih Kurumu çalışmalarında  
olduğu gibi dil çalışmalarında da etkin olmak, katkıda bulunmak 
istemişti. Diller hakkında genel bilgi edinmek, başka ülkelerde 
ulusal dillerin nasıl oluştuğunu saptayabilmek için konuyla ilgili 
kitapları incelemeye koyulmuştu. 
Agop Dilâçar’ın tanıklığına göre, kuruma gerekli kitapların 
alınabilmesi için kendi maaşından 40.000 lira bağışlamıştı. Dile 
ilişkin birçok konuda olduğu gibi Orhun Yazıtları hakkında da 
ondan bilgiler almış ve en çok şu tümceyi sevmişti: “Bengü il tuta 
olurçatı sen Türk udun.” (Ey Türk halkı! Sen sonsuza dek egemen 
olacaksın!) Çoğu zaman Çankaya Köşkünde kurum yöneticileri ve 
dil uzmanları ile sorunları tartışmış, kimi kez yönetim kurulu 
toplantılarına başkanlık etmiş ve iki yılda bir düzenlenen 
kurultaylara katılıp dillere ilişkin farklı görüşlerin, tezlerin 
tartışılmasını önemsemişti. Sonunda yabancı kökenli terim ve 
sözcüklere Türkçe karşılıklar olarak birçok sözcük türetmiş, bu 
bağlamda hendese adıyla bilinen bilim dalı terimlerini geometri 
olarak Türkçeleştirmişti. Ayrıca dillerin kökenlerine ilişkin olarak 
da Güneş - Dil Kuramı adını verdiği kuramı (tezi) öne sürmüştü. 
Bütün bunları yaparken de her fırsatta Türk Dil Kurumu’nun 
çalışmalarını övmüş, Dil Bayramlarını kutlamıştı. Düzenlediği 
vasiyetnamesinde, ölümünden sonra İş Bankasındaki payının yıllık 
gelirlerinin Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu arasında 
paylaşılmasını istemesi,Türkçenin siyasal ve ekonomik hiçbir baskı 
olmadan gelişmesine ve zenginleşmesine verdiği önemin somut 
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kanıtı olmuştu.[40] 
İlk Türk Dili Kurultayını izleyen 1 Kasım 1932’deki TBMM’nin 
yeni çalışma yılını açış konuşmasında, “Türk dilinin kendi 
benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün 
devlet örgütümüzün dikkatli, ilgili olmasını isteriz” diye seslenerek, 
ulusal amaca ancak böyle bir işbirliği ile ulaşılabileceğini 
vurgulamıştı. 
 
İkinci Türk Dili Kurultayı da Dolmabahçe Sarayında toplanmıştı. 
Atatürk 18 Ağustos 1934 Cumartesi saat 14.00’te başlayıp 23 
Ağustosa dek süren kurultayın öğleden sonraki tüm  oturumlarını 
dinlemişti.  Öyle ki 21 Ağustos akşamı Yalova’ya gitmiş, ertesi gün 
geri gelmiş ve toplantıyı dikkatle izlemişti. Daha çok dillerin 
gelişim süreci üzerinde durulduğu bu kurultayda bazı yabancı dil 
bilginleri de bildiri sunmuşlardı. Çalışmalarda çok büyük 
zorunluluk olmadıkça bütün terimlerin öz Türkçe kök ve eklerle 
yapılması kararlaştırılmıştı.Osmanlıca sözcüklere karşılık bulmak 
için de iki yol önerilmişti: 

a) TDK’nin kuruluşundan, 1932’den sonra yayımlanan 
Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisinde 
yer alan sözcüklerin incelenerek olduğu gibi ya da 
düzeltilerek alınmaları, 

b) Karşılığı bulunmamış kavramlar için söz yaratma yolu ile 
Türkçe sözcükler saptanması. 

Çalışmaların yaygınlık kazanabilmesi için türetilen terimlerin 
geciktirilmeden ders kitaplarında kullanılmasının gerektiği 
vurgulanmıştı. Devlet yayınlarının ve resmi duyuruların 
Türkçeleşmesine yardım etmek amacıyla kurum içinde özel bir 
birim oluşturulması da yararlı görülmüştü. 
Kurultaydan sonra Türkçenin özleştirilmesi çalışmalarına hız 
verilirken Atatürk bu konuda da öncülük görevini üstlenmişti. 
Türkiye’yi ziyaret eden İsveç Veliahtı Prens Güstav onuruna 
Çankaya Köşkünde düzenlediği yemekte kendi çabasıyla bulduğu 
öz Türkçe sözcüklerle örülü bir konuşma hazırlamıştı. 1929 
Şubatında İsmet İnönü’nün Dil Kurulunda yaptığı konuşmayı 
andıran bu konuşma, Atatürk’ün dilin özleşmesine verdiği önemin 
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açık kanıtı idi. 
“Bu gece ulu konuklarımıza, Türkiye’ye uğur getirdiklerini 
söylerken duyduğum tükel özgü bir kıvançtır” diye başlayan 
konuşmasında şu görüşlere yer vermişti: 
“İsveç - Türk uluslarının kazanmış oldukları utkuların silinmez 
damgalarını tarih taşımaktadır. Süerdemliği, önü, bu iki ulus, ünlü 
sanlı sözlerinin derinliğinde sonsuz tutmaktadır... Avrupa’nın iki 
bitim ucunda yerlerini berkiten uluslarımız, ataç özlüklerinin tüm 
ıssıları olarak baysak, önürme, uygunluk kıldacıları olmuş 
bulunuyorlar. Onlar bugün en güzel utkuyu anıksıyorlar; baysal 
utkusu.”[41] 
Kasım başında TBMM’deki açış konuşmasında da Türkçenin 
özleşmesi yolunda elde edilen olumlu verilerden ötürü duyduğu 
sevinci, geleceğe güvenini dile getiren Atatürk şunları söylemişti: 
“Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. 
Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temelleri üstüne kurmak, 
öz Türk diline değeri olan genişliği vermek için candan çalışılmakta 
olduğunu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere 
ereceğine şimdiden inanabilirsiniz.”[42] 
Kurultaydan sonra Türkçenin özleştirilmesi yolunda yeni atılımlara 
girişilmişti. Denebilir ki ikinci kurultayı izleyen yıllar dilde 
devrimin en yoğun yaşandığı dönem olmuştur. Öncelikle kurumda 
bir Kılavuz Çalışma Kolu oluşturulmuştu. Halkın katkısını sağlamak 
için de gazeteler yoluyla geniş çapta bir sormaca açılarak Osmanlıca 
sözcüklere Türkçe karşılıklar bulunması istenmişti. Gelen yanıtlar 
değerlendirilmiş,1935 baharında Osmanlıcadan Türkçeye Cep 
Kılavuzu yayımlanmıştı. Genel Merkez adına kılavuza yazılan 
önsözde Atatürk’ün bu özleştirme çalışmalarına katkısı şöyle 
belirtilmişti: 
“Yirminci asrın bu en büyük yaratıcısı, kılavuz çalışmalarını yalnız 
kolaylaştırmakla kalmamış,  kendisi de sözlerin köklerini aramak ve 
karşılık bulmak işlerinde değer biçilmez bir özveri ile çalışmıştır.” 
Sözkonusu kılavuzun bir endeksi olarak düzenlenen Türkçeden 
Osmanlıcaya Cep Kılavuzu ise birkaç ay sonra, 3.Dil Bayramının 
kutlandığı 26 Eylül 1935’te satışa çıkarılmıştı. 
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CHP Programının Türkçeleştirilmesi 
Bu arada toplanan Cumhuriyet Halk Partisi 4. Büyük Kurultayında 
da parti tüzüğü ve programının Türkçeleştirilmesi için önemli bir 
girişimde bulunulmuştu. Bu girişim, yeni bulunan ya da türetilen 
Türkçe sözcüklerin yazı diline ve güncel yaşama geçirilmesi, hukuk 
dilinin Türkçeleştirilmesi yolunda atılmış bir adım demekti. 
9 Mayıs 1935’te kurultayı CHP Genel Başkanı olarak açan Atatürk, 
yeni sözcükleri kullanmaya özen gösterdiği konuşmasında, çağdaş 
Türk toplumunun oluşmasında Türkçenin özleşmesinin önemini şu 
sözlerle belirtmişti: 
“Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dili, ar, bilimsel müzik ve teknik 
kurumları ile kadını erkeği her hakta eşit, modern Türk sosyetesi bu 
son yılların eseridir.” [43] 
Parti kurultayında tüzükte ve programda yapılması öngörülen 
değişiklikleri incelemek amacıyla 15 kişilik bir yarkurul 
oluşturulmuştu. Şemsettin Günaltay’ın başkan, Ferit Celal Güven’in 
raportör olduğu yarkurul, Türk Dil Kurumu uzmanlarıyla bir araya 
gelerek verilen görevi kısa sürede tamamlamıştı. Kurultayın 12 
Mayıs günkü ikinci oturumunda kürsüye gelen 
F.C.Güven,programın öz dilimizle yazılmış örneğinin hazırlandığını 
bildirmişti. 
Gerçekte parti tüzük ve programının Türkçeleştirilmesi 
çalışmalarına Atatürk‘ün isteği ile kurultaydan önce başlanmıştı. 
Atatürk’ün özel arşivinde bulunan yeni program taslağı ile ona ekli 
Türkçe - Osmanlıca dizin bunu kanıtlamaktadır. Dizinde, 
programda kullanılan 167 yeni sözcük ile bunların Osmanlıca 
karşılıkları gösterilmiştir. Kurultayda bu taslak ele alınmış, yine 
Atatürk’ün isteği ve onayı ile gereken düzeltiler, düzenlemeler 
yapılmıştı. 13 Mayıs 1935 günkü toplantıda maddeler üzerindeki 
görüşmeler bittikten sonra Başkan Saffet Arıkan, “Atatürk’ün 
yüksek alakasıyla program öz Türkçeye çevrilmiştir”diyerek bunun 
tümünün oya konulabilmesi için Türkçe metni okutacağını 
açıklamış, yeni düzenlenen metin oybirliği ile kabul edilmişti. 
Bu, ağdalı Osmanlıca ile yazılmış olan yasa dilinin 
Türkçeleştirilmesi yolunda büyük bir atılım demekti. Parti 
programının Türkçeleştirilmesinde türevleriyle birlikte toplam 245 
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sözcük kullanılmıştı. Arapça kökenli hars yerine batı kökenli kültür 
yeğlenmiş, şu yeni sözcüklere yer verilmişti; ar (sanat), arsıulusal 
(beynelmilel), asığ (menfaat), ayral (müstesna), bakı kadını 
(hemşire), baysallık (huzur, sükûn), dışdinsel (laik), ıra (seciye), 
işyar (memur), inanca (teminat), saylav (mebus), şarlık 
(belediye)… 
1983’te yapılan bir saptamaya göre sözkonusu 245 sözcükten 146’sı 
(yüzde 59, 60), günümüzde de kullanılmakta olup 39’u biraz 
değişiklikle varlıklarını korumaktadır. Tutunamayıp unutulanların 
sayısı ise 60 (yüzde 24, 50) düzeyindedir.[44] 
CHP programı tüze dilinin özleşmesi yolunda ilk büyük atılım 
olmuştu. 1924 tarihli Teşkilatı Esasiye dili ise ondan 10 yıl sonra 
1945’te Anayasa olarak Türkçeleştirilecekti. Ne ki Atatürk’ün 
önderliğinde gerçekleştirilen devrim halkalarını “millete mal olan / 
olmayan” diye ikiye ayıran Demokrat Parti iktidarı, 1952’de 
yeniden Anayasanın, Osmanlıcasına dönmüş, Teşkilatı Esasiye 
tamlamasını yeğlemişti. Bu geriye dönüş için verilen önergedeki ilk 
imzanın 26 Eylül 1932’yi Türk rönesansının başlangıcı olarak 
niteleyen Fuat Köprülü’ye ait olması, Ali Canip Yöntem gibi 
Türkçenin özleştirilmesine öncülük edenlerden biri ile Halide Edip 
Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi 
aydınların da o önergeye katılmaları kuşkusuz, yalnız Türkçe için 
değil, Türk Devrimi için büyük bir talihsizlik sayılmıştı. 
Atatürk, TDK’nin üçüncü kuruluş yıldönümü olan 12 Temmuz 
1935’te yönetim kurulunca kendisine gönderilen saygı ve teşekkür 
telgrafına şu yanıtı vermişti: 
“Türk Dili Araştırma Kurumu’nun üç sene içinde yaptığı işler çok 
büyüktür. Kurum içinde çalışan arkadaşlar bununla öğünebilirler. 
Kamunuzu kutlar, tam başarılar dilerim.” [45] 
26 Eylül Dil Bayramında da Genel Sekreter İbrahim Necmi 
Dilmen’e gönderdiği telgrafta, “Üçüncü  Dil Bayramını kutlayan 
telgrafınızı aldım. Türk Dil Kurumu’nun verimli çalışmasını ve 
bütün yurttaşların dil işlerine gösterdiği büyük ilgiyi sevinçle 
anarım. Bayramınız kutlu olsun”  demişti. [46] 
Kurumun koruyucu başkanı da olan Cumhurbaşkanı, 1 Kasım 
1936’da TBMM’nin toplantı yılını açış konuşmasını yeni türetilen 
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Türkçe sözcüklerle hazırlamıştı. Bunda yurdun kalkınması,“Türk 
ülkesi içinde köylere varıncaya kadar küçük büyük bütün 
şehirlerimizin birer genlik ve bayındırlık göreyi olması, önde 
tuttuğumuz amaçlardandır” diye vurgularken dil çalışmalarında 
alınan olumlu  sonuçları,“Kültür kıvanımızı, yeni ve modern 
esaslara göre, teşkilatlandırmaya durmadan devam ediyoruz. Türk 
tarih ve dil çalışmaları büyük inanla beklenen ışıklı verimlerini 
şimdiden göstermektedir”diye belirtmişti.[47] 
 
Üçüncü Dil Kurultayı ve Güneş Dil Kuramı 
Kurumun üçüncü kurultayı 24-31 Ağustos 1936 tarihlerinde yine 
Dolmabahçe Sarayında yapılmıştı. Genel Sekreter İbrahim Necmi 
Dilmen’in okuduğu çalışma raporunda Dil Devrimi olarak nitelenen 
dil çalışmalarında gözetilen amaç şöyle vurgulanmıştı: 
“Türk Dil Devriminin ameli dileği, yazı dilimizle konuşma dili 
arasındaki uçurumu ortadan kaldırmak, böylece cumhuriyet 
Türkiyesinde herkesin kolaylıkla okuma yazma öğrenmesine, 
okuduğunu  anlamasına, düşündüğünü yazmasına meydan 
açmaktır.”[48] 
Toplantılara sunulan ve tartışılan bildiriler yanında sekiz gün süren 
bu kurultaya Atatürk’ün öngördüğü Güneş Dil Kuramı diye anılan 
bir kuram (teori) damgasını vurmuştu. Böyle bir kuram o yıllar 
Avrupasında ortaya atılan görüşlerden esinlenerek öne sürülmüştü. 
Bunda da dillerin ortaya çıkışı, psikolojisi ve sosyolojisine ilişkin 
görüşler başlıca etken olmuştu. 
Bir Cizvit papazı olan Sümerolog H. Barenton, L’Orogine des 
langues des religions et des peuples (dillerin, dinlerin ve halkların 
kökeni) adlı yapıtında (Paris, 1932- 33) Sümerceyi bir anadil olarak 
değerlendirmişti. Kitabının birinci cildinin başlığı Les Radicaux 
primitifs des langues conserves dans le sumerien (Sümercede 
korunmuş olan dillerin ilkel kökleri), ikinci cildin başlığı ise Les 
langues,leur derivation du sumerien (diller,bunların Sümerceden 
türeyişi) idi.Barenton,Paris’teki Türk büyükelçiliğinden Atatürk’ün 
dil sorunlarına önem verdiğini öğrenince ona özel bir mektup 
yazarak kitabını göndermişti. 
Öte yandan Almanya’da Ernest Böklen de 1922’de yayımladığı 
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kitabında dillerin kökenine ilişkin olarak bir Ay-Dil Kuramını öne 
sürmüştü. Viyana Üniversitesinde Doğu dilleri üzerinde doktora yapan 
Hermann F. Kvergic ise 1935 Ocağında hazırladığı La psycologie de 
quelques elements des langues Turques (Türk dillerindeki bazı 
öğelerin psikolojisi) adlı incelemesini Atatürk’e sunmuştu. 41  daktilo 
sayfası tutan ve 55 bölüme ayrılmış olan bu inceleme Atatürk’ü çok 
ilgilendirmişti. Olayların tanığı Dilâçar’ın aktardığına göre, Güneş Dil 
Kuramı, Avrupa’daki öteki görüşler de dikkate alınarak bu metin 
üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştı.[49] 
Güneş Dil Kuramında, ilk sözcüklerin ve genel kavramların 
güneşten kaynaklandığı varsayılıyordu. Dillerin doğuşunun 
duygusal haykırışlara dayandığı, en doğal haykırışın “Ağ!” olduğu 
ve bunun da güneş anlamına geldiği kabul ediliyordu. Böyle bir 
kuramın öne sürülmesinde güdülen amaç, Türk Devriminin dile de 
yansımasını bir türlü kabul edemeyen çevrelerce ileri sürüldüğü gibi 
Türkçeyi özleştirmekten vazgeçmek olmayıp Türk tarih tezine koşut 
olarak bir dil teorisi / kuramı belirlemek idi. Atatürk’ün buradaki 
amacı şöyle özetlenebilir: 
Türkçe, Türk uygarlığı ve kültürü kadar eski ve ana bir dildir. Türk 
dili, taş ve maden devirlerinde kültür sözcüklerini göçlerle 
yeryüzündeki dillere yayan eski ve büyük kültür dilidir. 
Atatürk böyle bir kuramı ortaya atarken öncelikle görüşlerini yayıp 
doğacak tepkileri ölçmeye yönelmişti. Bu amaçla Ulus gazetesinde 
kuramın uygulanmasına ilişkin bazı yazılar da yayımlamıştı. Öte 
yandan Cenevre’de bulunan Afet İnan’dan böylesi bir kuramın 
Avrupa bilim çevrelerince nasıl karşılandığını saptamasını istemişti. 
A. İnan adını vermediği bir dil profesörüyle görüşmesini Atatürk’e 
şöyle bildirmişti: 
“Dil orijini hakkında yalnız faraziyeler olduğunu, fakat umumi bir 
kanaatin mevcut olmadığını söylüyor… Sizin teori hakkında 
sordum. Ben bu metodla yetişmedim, bu başka görüş. Size bunun 
hakkında bir şey söyliyemem dedi.” [50] 
Güneş Dil Kuramı, dil kurultayında kimi eleştiriler dışında 
genellikle olumlu bulunmuştu. Kurultayda dile ilişkin çeşitli 
bildiriler de tartışılmıştı; ama kurultay kitabında bütün çalışmalar 
şöyle özetlenmişti: 
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“Bu kurultayın mihveri, Türk dehasının lengüistik dünyası önüne 
koyduğu yepyeni bir dilcilik ekolü, yani Güneş Dil Teorisi olmuştur. 
Bu bakımdan kurultayın önemi, yalnız bir dil ve ülke sınırlarıyla 
çevrilmiş değil, bütün yüreyer (dünya) bilgisine yaygın olarak 
düşünülebilir. Türk Dil Kurumu’nun davetiyle on bir memleketten 
on beş ecnebi dil bilgininin kurultayda bulunması da önemi 
arttırmış ve toplantıya arsıulusal bir renk vermiştir. Bu memleketler 
Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, İtalya, 
Japonya, Macaristan, Polonya, Sovyet Rusya ve Yunanistan’dır.” 
Güneş Dil Kuramının o yıl öğretime başlayan Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümünde ders olarak okutulması da 
uygun görülmüştü. Ancak uygulama sırasında bu kuramın kökenleri 
bilinmeyen Arapça ya da başka dillere ait sözcükler için de 
kullanılarak onların Türkçe sayılması gibi bir yanılgıya yol açtığı 
görülmüştü. Bunun yanlış yorumlara yol açabileceği düşünülerek 
kuramdan vazgeçilmişti. 
Kuramın değişik yorumlara yol açması bir bakıma kaçınılmazdı. 
Çünkü kuram bir yasa ya da doğruluğu saptanmış bir kural olmayıp 
bir varsayım, bir öngörü demektir. Bunlar deneme ya da 
uygulamada başarılı olursa etkinliklerini sürdürür, dahası kurallaşır 
ve yasalaşabilirler. Umulan sonuç alınmadığında ise 
uygulanmasından vazgeçilir, unutulur. Güneş Dil Kuramı da dillerin 
kökenlerine ilişkin öteki kuramlar gibi belirli bir dönemde ortaya 
atılmış, kanıtlanamayınca da tarihe mal olmuştur. 
Üçüncü kurultayda tüzükte de bazı değişiklikler yapılmış, dilin 
özleştirilmesine koşut olarak Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı Türk Dil 
Kurumu olarak değiştirilmişti. O zamana kadar onursal başkan 
kabul edilen milli eğitim bakanlarının doğrudan doğruya kurum 
başkanı olmaları daha uygun görülmüştü. Dil çalışmalarına bütün 
kuruluşların daha etkin olarak katılmalarını sağlayabilmek için 
TBMM başkanı, başbakan ve genelkurmay başkanları da onursal 
başkanlıklara getirilmişti. Üyeliğe ilişkin madde de genişletilerek 
kurumun çalışma kollarına seçilenlerin kurum üyeliğini de 
kazanmış olduklarına ilişkin bir hüküm eklenmişti. 
Kurultay başkanlığını yapan ve bundan böyle kurumun başkanı da 
olan Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, kurultayı kapatırken yaptığı 
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konuşmada, Türkçenin gelişmesi için Türk Dil Kurumu’nun yalnız 
dil uzmanlarının değil, tüm yurttaşların katkısıyla çalışmalarını 
sürdürmek durumunda olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti: 
“Türk Dil Kurumu kimi bağnaz dilciler gibi, yalnızca bir alana 
saplanıp kalmak, yalnız koyu Türkiyatçı olmak düşüncesinde 
değildir.” [51] 
 
Atatürk Dil Çalışmalarını Yaşamının Sonuna Değin 
Sürdürmüştür 
Üçüncü Türk  Dili Kurultayından sonra dil çalışmalarını eskisi gibi 
sürdüren Atatürk, 26 Eylül 1936  Dil Bayramında genel sekreterliğe 
gönderdiği telgrafta kurum çalışanlarının bayramını kutlamış ve  
bundan sonraki çalışmalarda da başarılar dilemişti.[52] Bu nedenle 
Atatürk’ün bu kurultaydan sonra Dil Devriminden vazgeçtiği savı 
doğru değildir! 
 
Akademi Sorunu 
Türkçeyi özleştirerek ulusal bir dil düzeyine çıkarmaya yönelik 
çalışmaları gerçekleştirecek bir akademinin kurulmasının da 
gündemde olduğunu belirtmiştik. Ancak Atatürk bu önerileri kabul 
etmeyip siyasal baskılar altında kalmayacak özerk bir dernek 
oluşturmayı gerekli bulmuştu. Onun 1936 Kasımında TBMM’de 
yaptığı konuşmada Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmalarını 
överken, onların ulusal birer akademi kimliğini almalarından söz 
etmesi, yıllardır Dil Devrimi karşıtı olanlarca yerine getirilmemiş 
bir buyruk gibi algılanmakta ve bu yüzden 1983’e dek Türk Dil 
Kurumu’nda Türkçeye emek verenler suçluymuş gibi gösterilmek 
istenmektedir. Atatürk sözkonusu konuşmasında da Dil ve Tarih 
Kurumlarına ilişkin olarak şunları söylemişti: 
“Başlarında kıymetli Maarif Bakanımız bulunan Türk Tarih 
Kurumu ile Türk Dil Kurumu’nun, her gün yeni hakikat ufukları 
açan ciddi ve devamlı mesaisini (çalışmasını) takdirle yâdetmek 
isterim. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve dilimizin karanlıklar 
içinde unutulmuş derinliklerini, dünya kültüründeki analıklarını ret 
olunamaz ilmi belgelerle ortaya koydukça yalnız Türk milleti için 
değil ve fakat bütün bilim âlemi için dikkat ve intibahı (uyanıklığı) 
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çeken kutsal bir vazife yapmakta olduklarını emniyetle 
söyleyebilirim... 
Birçok Avrupalı âlimlerin iştirakiyle toplanan son dil kurultayının 
ışıklı neticelerini bizzat görmüş olmakla çok mutluyum. Bu ulusal 
kurumların az zaman içinde, ulusal akademiler halini almasını 
temenni ederim. Bunun için, çalışkan tarih ve dil âlimlerimizin, 
dünya ilim âlemince tanınacak orijinal eserlerini görmekle bahtiyar 
olmamızı dilerim.”[53] 
Açıkça göze çarptığı gibi Atatürk’ün bu konuşması kurumlara 
yönelik bir eleştiri niteliğinde olmayıp tersine onlara ilişkin büyük 
bir övgü ve güven belirtisidir. Onların bir akademi durumuna 
getirilmesini dilemesi ise, hiç kuşkusuz kurumların saygın birer 
bilim kurumu olarak bilimsel yöntemlere dayalı ve dünya bilim 
dünyasında yankılar yapacak yapıtlar hazırlamalarının gerekli 
olduğunu belirtmek isteğinden kaynaklanmıştır. Nitekim Atatürk, 
bir yıl sonraki konuşmasıyla da bunu doğrulamaktadır. Bu nedenle 
1950’li yıllardan sonra öne sürüldüğü gibi, Atatürk’ün kurucusu 
olduğu Türk Dil Kurumu’nu bir akademiye dönüştürmeye karar 
verdiği; fakat bu dileğinin kurum tarafından yerine getirilmediği 
biçimindeki suçlama her türlü dayanaktan yoksun bulunmaktadır. 
Atatürk sözkonusu iki kurumu devlete bağlı resmi birer akademiye 
dönüştürmeye gerçekten karar vermiş olsaydı, 1 Kasım 1936’dan 
ölümüne kadar geçen 2 yıl 10 gün içerisinde bunu kolaylıkla 
gerçekleştirme yetki ve olanaklarına sahipti. Oysa bu süre içinde 
kendisi ne kurumlara bu doğrultuda bir buyruk vermiş, ne bu yolda 
bir yasa tasarısı hazırlanmış, ne kurumların akademi olmasına 
ilişkin bir konuşması olmuştur. Aksine koruyucu başkan olarak 
kendisi kurumlara olan sıcak ilgisini aynı düzeyde sürdürmüş ve 
yaşamının son aylarına dek dil çalışmalarını yürütmüştür. 
 
Atatürk’ün Özleştirmeye Katkıları 
Türkçenin sözvarlığına ve kurallarına dayanarak yeni sözcükler 
türetme çabaları sırasında arıtmak, er, erdem, esenlik, evrensel, 
genel, ısı, kıvanç, konuk, kutsal, önemli, özel, subay, tüm gibi yeni 
sözcükler Atatürk tarafından bulunmuştur. 1934’te soyadı yasasının 
uygulanmasına geçildiğinde bu yolla Türkçeye yüzlerce yeni sözcük 
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kazandırılmıştı. Bu arada Atatürk de manevi kızı Pilot Sabiha’ya 
Gökçen, Hamdullah Suphi’ye Hamdullah’ın Türkçe karşılığı olarak 
Tanrıöver, Alp Kâzım olarak bilinen TBMM Başkanı  Kâzım’a 
Özalp, İran Şahı Rıza Pehlevi’nin yaşına göre çok dinç bulduğu 
İzmir Valisi Kâzım Paşaya Dirik, toplantılarda çok söz alan Besim 
Beye Atalay, demiryolları yapımında büyük emeği geçen 
Bayındırlık Bakanı Behiç’e Erkin, Urfa savaşlarında yararlığı 
görülen Milletvekili Ali Saip’e Ursavaş, işinin eri kabul ettiği İş 
Bankası Genel Müdürü Muammer’e Eriş, Karpiç lokantasında genç 
bir deniz subayı olarak  tanıdığı Fahri’ye Korutürk gibi anlamlı 
soyadları vermişti. 
Ama bu bağlamda onun en büyük katkısı, hendese diye anılan bilim 
dalının terimlerini geometri adıyla Türkçeleştirilmesi olmuştu. 
1936- 1937 kışında konuyla ilgili yerli ve yabancı dildeki  kitapları 
toplayıp Yalova’da çalışmaya koyulan Atatürk, kılavuz niteliğinde 
bir Geometri kitabı yazmıştı. Bunda “murabba”ya kare, “zaviye”ye 
açı, “dıl”ıya kenar, “kutur”a köşegen, “mütesaviyül adla”ya eşkenar 
dörtgen diyen Atatürk, bunlar gibi sayısız geometri terimlerine 
Türkçe karşılıklar bulmuştu. Ancak kendisi bir ders kitabı yazarı 
olarak görünmek istemediğinden sözkonusu yapıt Milli Eğitim 
Bakanlığınca bastırılmıştı. 1937- 38 öğretim yılından başlayarak 
okullardaki geometri dersleri de bu kılavuza dayanılarak yazılan 
kitaplarla okutulur olmuştu. 
1937 sonlarında Denizbank’ın kurulmasına ilişkin yasa tasarısının 
TBMM’deki görüşmeleri sırasında yapılan dil tartışmaları 
karşısında gösterdiği tepki ise onun dil çalışmaları konusunda ne 
denli duyarlı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. 
Giresun Milletvekili Sadri Maksudi Arsal, Denizbank diye 
adlandırmanın Türkçe tamlama kurallarına aykırı olduğunu öne 
sürerek onun yerine Deniz Bankası denilmesini önermişti. Buna 
karşın kimi üyeler Maltepe, Galatasaray, Aşkale Çanakkale, 
Bahçekapı gibi eski ve Sümerbank, Etibank gibi yeni tamlamaları 
göstererek Denizbank denilmesini savunmuşlardı. Ama tartışmalar 
basına da yansıyınca Atatürk sorunu tartışmak için 27 Aralık 1937 
akşamı aralarında İsmail Müştak Mayokan, Hasan Reşit Tankut, F. 
Rıfkı Atay ve A. Dilâçar’ın da bulunduğu bir grubu Çankaya’ya 



299 
 

çağırmıştı. Denizbank adının uygun olduğuna karar verilince Vedit 
Uzgören ile Atay ve Dilâçar’ın hemen o gece Tuna Caddesindeki 
Ankara Radyosunda gerekli açıklamaları yapmalarına karar 
verilmişti. Konuşmaların bir özeti de ertesi 28 Aralık günkü Ulus 
gazetesinde “Denizbank öz Türkçedir” başlığıyla 
yayımlanmıştı.[54] 
Bunların dışında Atatürk’ün son iki yıldaki Dil Bayramını kutlama 
telgrafları ve TBMM’nin  yeni yasama yıllarını açış konuşmalarında 
Türk Dil Kurumu çalışmalarını övgü ile anması da onun dernek 
statüsünde bir değişiklik yapmaya yönelmediğinin somut 
kanıtlarıdır. Hele 1 Kasım 1937’deki Meclis konuşması akademiden 
amacının bilim kurumu niteliğini kazanmak olduğunu 
yansıtmaktadır: 
“Türk Tarih ve Dil Kurumlarının, Türk milli varlığını aydınlatan 
çok kıymetli ve önemli birer ilim kurumu niteliğini aldığını görmek, 
hepimizi sevindirici bir hadisedir.” [55] 
Atatürk, 1938 Kasımında TBMM’nin açılışında, kendisinin yazdığı 
ancak hasta olduğu için Başbakan Celal Bayar tarafından okunan 
son konuşmasında da Türk Dil Kurumu’nun terim çalışmalarını ve 
ders kitaplarının yeni türetilen Türkçe terimlerle başlamasını 
övgüyle anmıştı. Ayrıca elde edilen sonuçlarla Türkçenin yabancı 
dillerin boyunduruğundan kurtarılması yolunda önemli bir aşamaya 
varıldığını vurgulamıştı: 
“Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları takdire layık kıymet 
ve mahiyet (içerik) arz etmektedir. (…) Dil Kurumu en güzel ve 
feyizli (verimli) bir iş olarak türlü ilimlere ait terimleri tespit etmiş 
ve bu suretle dilimiz yabancı dillerin tesirinden kurtulma yolunda 
esaslı adımını atmıştır. Bu yıl okullarımızda tedrisatın (öğretimin) 
Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla başlamış olmasını kültür 
hayatımız için mühim bir hadise olarak kaydetmek isterim.” [56] 
Dil Kurumu çalışmalarına ilişkin bu övücü değerlendirmeleri 
bilinirken onları görmezlikten gelerek ve yalnızca Falih Rıfkı 
Atay’ın yıllar sonra Çankaya kitabındaki çelişkili anlatımlara 
dayanarak Atatürk’ün dildeki devrimci çabalarının bir çıkmaza 
girdiğini söylediğini kabul etmeye olanak yoktur. 
Hiç kuşkusuz devrim bir bakıma zorlama, aşırılık demektir. 
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Türkçenin özleştirilmesi çalışmalarında da bu kuralın geçerli olması 
kaçınılmazdı. Önemli olan aşırılıklar ayıklandıktan, taşan dere 
suları yatağına çekildikten sonra geriye kalanlardan 
yararlanılmasıydı. Macaristan’da tarih ve dil öğrenimi görmüş olan 
Hüseyin Namık Orkun’un bize anlattığına göre, kendisi yoğunlukla 
sürdürülen özleştirme çabalarından yakınınca, Atatürk dolaylı ama 
anlamlı şu yanıtı vermişti. Önce Orkun’dan boşalan bira kadehini 
doldurmasını istemiş, onun hızla doldurduğu bira köpürüp taşınca 
da durumu şöyle özetlemiş: 
“İşte bizim de yaptığımız bu. Taşkınlıktan sonra geriye kalanları 
kullanacağız!” 
Öte yandan unutmamak gerekir ki yabancı kökenli terim ve 
sözcüklere Türkçe karşılık bulunurken bunlar birer öneri olarak 
kamuoyuna sunulmuştu. Bunlardan bazıları Türkçenin kurallarına 
uygun olmalarına karşın toplumca kabul görmemiş, dolaşıma 
girmemiştir. İl, ilçe, danıştay, sayıştay kabul edilirken ilbay, 
ilçebay, kamutay tutunamamıştır. Muallim karşılığı önerilen okutan 
benimsenmemiş; ancak yıllar sonra üniversiteler yasasına okutman 
olarak girince kullanılır olmuştur. Bunun gibi Atatürk’ün 1934’te 
İsveç Veliahtı onuruna düzenlenen yemekteki çarpıcı konuşmasında 
kullandığı 31 sözcükten 15’i (alan, ataç, bitim, erdem, erk, esenlik, 
genlik, gönenç, güç, ısı, konuk, sanlı, ulus, utku, ünlü) hiç 
değişmeden günümüzde de dolaşımını sürdürmektedir. Bunlardan 
7’si biraz değişiklikle (denlü / denli, ıssı / ıs, önürme / önerme, 
özenç / özenme, uykunluk / uyum, yanku / yankı, yöndem / yöntem) 
varlıklarını korumuştur. Dokuz sözcük ise (anıklatmak, baysak, 
baysal, kıldacı, söyüncü, süer, yaltırık, tükel, tüzün; canlandırmak, 
huzur barış, âmil, muhabbet, nur, tam, asil) tutunamamıştır. 
Bunlarla ilgili olarak şu noktanın da önemle vurgulanması gerekir ki 
Türkçenin özleştirilmesini yermek için kullanılmak istenen, hostes 
yerine gök konuksal avrat, imambayıldı yerine içi geçmiş dinsel 
kişi… gibi Dil Devrimini küçümseyen, küçültmek isteyen karşılıklar 
Dil Kurumu tarafından türetilmemiş ve önerilmemiştir.  Kurumun 
hiçbir yayınında bulunmayan bu sözde karşılıklar Dil Devrimi 
karşıtlarının uydurmaları olup yıllardır yine onlar tarafından 
Türkçenin özleştirilmesini yermek için kullanılmaktadır. 
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Atatürk’ün hastalığının arttığı yaşamının son aylarına kadar dil 
çalışmalarını sürdürdüğünün en büyük kanıtı Cenevre’de bulunan 
Afet İnan’a 23 Aralık 1937 günü kendi el yazısıyla yazdığı 
mektuptaki, “Gece meşguliyetimiz bildiğin gibi dil dersleri. Gündüz 
de yalnız olarak aynı mesele üzerinde birkaç saat çalışıyorum” 
açıklamasıdır. [57] 
Bütün bu gerçekler ortada dururken Atatürk’ün, dil çalışmalarının 
bir çıkmaza girdiğini belirterek bu işten çekildiğini öne sürenler, tek 
bir yazara, F.R. Atay’ın Çankaya adlı yapıtındaki şu satırlara 
dayanmak istemektedirler: 
“Bir akşam Atatürk, sofra bittikten sonra benim, yanındaki iskemleye 
oturmamı emretti. 
- Dili bir çıkmaza saplamışızdır, dedi. Sonra, 
- Bırakırlar mı dili bu çıkmazda? Hayır. Ama ben bu işi başkalarına 

bırakamam. Çıkmazdan biz kurtaracağız dedi.” [58] 
Olayı aktarma doğru ise, bu konuşmada Atatürk’ün bir çıkmazdan 
söz ettiği açık. Ama o kadar açık olan bir başka gerçek, onun 
çalışmalardan vazgeçmeye değil, aksine bunu sürdürüp durumu 
düzeltmeye karar verdiğidir.Ayrıca Atay’ın o döneme ilişkin önemli 
olaylara ve olgulara yer verdiği bu kitabının göz ardı edilen en 
büyük kusuru, yıl, ay ve gün olarak hemen hemen hiçbir tarih 
vermemesidir.Bu yüzden çoğu kez değişmelerin ve gelişmelerin 
akışını saptamak olanaksızlaşmaktadır.Ancak aktardığı bu olayı 
izleyen satırlarda yeni bir sözlük komisyonu oluşturulduğundan ve 
bir Osmanlıca – Türkçe Cep Kılavuzunun hazırlanmasına 
başlandığından söz ettiğine göre, Atatürk’ün “bir çıkmaz”dan 
yakınması bu komisyonun  kurulmasından  önce, yani  1934’te  
olmalıdır.Çünkü  adı  geçen  komisyonun çalışma döneminin ve 
Cep Kılavuzlarının yayın tarihi bellidir. Üstelik özleştirme 
çabalarının ise o tarihten sonra 1935’te en üst düzeyine vardığı 
bilinmektedir. 
Kaldı ki 1937 Aralığında Denizbank tamlamasının Türkçeye, 
dolayısıyla Dil Devrimine uygun olduğunu savunan aynı Falih 
Rıfkı, Çankaya kitabında Dil Devriminin öğretim kurumlarına mal 
edildiğini bu nedenle ondan geri dönülemeyeceğini, bu konudaki 
görüş ayrılıklarının psikolojik ve toplumsal bazı nedenlerden 
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kaynaklandığını da dile getirerek şunları belirtmektedir: 
“Dil, herkesin kullandığı bir şeydir. Dilde yenilik herkesi rahatsız 
ve tedirgin eder. Zevkler isyan eder; alışkanlıklar dayatır; 
kanaatler bir türlü uzlaşamaz. Bu hal, işleri yüzünden görenlere 
anarşi korkusu verir. Dilde başlayan esaslı değişme hareketlerinin 
nesillerce sürmesi tabii olduğu fikrini kimse benimsemek istemez. 
Yazanlar kalmamak kaygısı içindedirler. Okuyanlar, bugün 
anladıklarını yarın anlamamaktan öfkelidirler. Fakat bu 
alınyazısıdır; yürür. Ve hiçbir kuvvet ileriye doğru bir dil 
gelişmesini geriye çeviremez... 
Atatürk, dilde Türkçeciliği devlete mal etmiştir, üniversiteye mal 
etmiştir, mekteplere mal etmiştir. 
Atatürk’ün amacı, zengin, güzel ve milli Türkçe idi. Bu gayeden 
ayrılmak için insan Türklüğünden uzaklaşmalıdır. Bugüne kadar 
yaptığımız, yapılacak olanın belki yarısından da ibarettir. Dilde 
geri dönülemez.”[59] 
Türk Dil Kurumu’nu ve onun çalışmalarını karalamak için Atay’ın 
bazı satırlarını kullanmak  isteyenler, nedense onun kendini 
yalanlama anlamına da gelen bu satırları da yazdığını görmemek 
için gözlerini kapamayı yeğlemektedir.Aslında Atatürk Dolmabahçe    
Sarayında hasta yatarken 5 Eylül 1938’de kendi el yazısı ile 
düzenlediği vasiyetnamesinde, İş Bankasındaki payının yıllık 
gelirlerini bazı yakınlarına yapılacak ödemeler dışında kalan büyük 
kesiminin Dil ve Tarih Kurumlarına verilmesini istemekle Dil 
Devriminin sürdürülmesinden yana olduğunun en büyük kanıtını 
vermiştir.Dil tartışmalarının arkasındaki asıl neden ise,Türkçenin 
özleşmesine karşı oldukları halde, bunu perdeleyerek  Dil Kurumu  
yerine  bir  dil  akademisi  kurulmasını  savunma  dürtüsüne 
dayanmaktadır. 

26 Mayıs 1960’tan sonra bu konuda yapılan girişimden sonuç 
alamayanlar, 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sonra da dil 
akademisi kurulmasını öngören bir tasarı hazırlamışlardı. O 
günlerde Yaşar Nabi Nayır’ın, Edebiyat Dünyasında çıkan Dil 
Kavgası başlıklı yazısı, Dil Devrimine ve Türk  Dil  Kurumu’na 
yöneltilen suçlamaların içyüzüne ışık tutmaktadır: 

“Türkiye’de aşağı yukarı altmış yıldan beri süregelen bir Dil 
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Devrimi hareketi var. Zaman zaman yavaşlayıp zaman zaman 
hızlanmış; ama hiç durmamış bir hareket bu. Başlangıcından bu 
yana tutucu çevrelerin direnmesine, saldırısına, alaylarına yol 
açmış, gene de bildiği yoldan hiç şaşmadan ilerlemiş. Bugün Dil 
Devrimini kötüleyenler, ona insafsızca saldıranlar, dil ve edebiyat 
tarihimizi bilseler, geçmişte bu alandaki en ılımlı kıpırdanışları bile 
suçlamaya kalkmış olanların bugün ne kadar gülünç ve anlamsız 
göründüklerini düşünebilseler, elbette kendilerini kontrol etmek 
gereğini duyar, yarını bir yana bırakın, artık uyanmış ve geçmişten 
ders almış aydınların gözünde gülünç düşmekten kaçınırlardı... 
Ağızlarında çiğnene çiğnene paçavraya dönmüş bir sakız var; bir 
dil akademisi kurmak istiyorlar. Kendilerini böyle bir akademinin 
tabii üyesi sayan kişiler de bu vatan kurtarıcıları avuçlarını 
yırtarcasına alkışlıyorlar. Aslında bunların tek amaçları Dil 
Kurumu’na akan suyu kendi ceplerine çevirmekten ibaret. Akademi 
bir kurulsa dille de dilbilimle de bir ilgisi olmayan kişiler hemen 
kendilerini oraya üye seçecek, yan gelip nimetlerinden 
yararlanacaklar. Bu oyuna alet olan devletliler ise işin içyüzünü 
bilmedikleri gibi pek parlak buldukları tasarının, peşinde koştukları 
amaca yararlı değil; ancak zararı dokunacağından da 
habersizler.Bir ülkenin en gerçek değerlerini bir araya getirse bile 
bir akademinin bir dilin gelişmesi üzerinde büyük etkisi olduğu 
hiçbir yerde görülmüş şey değildir.Kaldı ki partizanca bir 
davranışla kurulacak derme çatma bir kuruluş, uyandıracağı 
hoşnutsuzlukla ancak tersine bir hava ve akım yaratabilir.” 
 
Türk Dil Kurumu Kamu Yararına Çalışan Dernekti 
Türk Dil Kurumu, Bakanlar Kurulunda 15 Ocak 1940’ta onaylanan 
ve 10 Şubat 1940 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 2/12665 sayılı 
kararla “kamu yararına çalışan” dernekler arasına girmişti. 
“TDK’nin Kamu Yararına Çalışır 
Dernek Olarak Kabul Edilişiyle 
İlgili Kararname, 15.10.1940 
Türk Dil Kurumu’nun Cemiyetler kanununun 37. maddesine tevfikan 
menafii umumiyeye hâkim cemiyetler meyanına ithali hakkında Devlet 
Şûrası II. Dairesi ile umumî heyetten yazılan 16.12.1939; 21.12.1939 
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tarih ve 3965/3636, 357/344 sayılı ilişik mazbatalar, İcra Vekilleri 
Heyetince 15.1.1940 tarihinde tetkik ve mütalâa edilerek tasdiki kabul 
olunmuştur.” 
Bu kararnamenin altında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile o dönem 
bakanlar kurulu üyelerinin imzası vardı. Ancak böyle bir karar 
olmadan da dernek kimliğindeki TDK, Atatürk’ün istediği gibi 
başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere devletin bütün 
kurumlarından destek ve saygı görüyordu. Kurumun resmi 
kurumlardan gördüğü destek, aldığı katkı, kamu yararına çalışan 
dernek olma kimliği, Demokrat Parti iktidarıyla birlikte kâğıt 
üstünde kalacak, giderek bu kimlik kâğıt üstünden de silinecektir. 
 
Demokrat Parti İktidarı,  
Türk Dil Kurumu’nun Ödeneği Kesiliyor 
TDK’nin 8 Şubat 1951’de yaptığı Olağanüstü Kurultaydan iki hafta 
sonra, TBMM’de 24 Şubat 1951 Cumartesi günü Milli Eğitim 
Bakanlığının bütçesi görüşülürken Erzurum Milletvekili Bahadır 
Dülger’in, bütçede 627. bölümde “Türk Dil Kurumu’na ayrılmış 
olan on bin liralık tahsisat, kurumun ilmi hüviyetini kaybettiği, 
siyasi maksatlara alet olduğu ve faaliyeti berbat etmekten ibaret 
olduğu için tahsisatın kaldırılmasını arz ve teklif ediyorum” 
önergesi kabul görür ve bu devlet yardımı kesilir. 
Türk Tarih ve Dil Kurumlarına, kamu yararına çalıştıkları için 
ellişer bin lira yardım yapılmaktaydı, Demokrat Parti iktidar 
koltuğuna oturur oturmaz bu yardımı 10 bin liraya indirmiş, bir yıl 
sonra da tümden kaldırmıştır. 1950’ye dek resmi günlerde birçok 
kamu yararına dernek ve kamu kuruluşuyla birlikte “protokol”de 
yer alan TDK’nin yeri de boşaltılmıştır. 
1983 öncesindeki TDK’ye yönelik suçlamaların biri TDK 
yönetiminin tüzük değiştirerek Milli Eğitim Bakanlarını 
uzaklaştırması savıdır. Görüldüğü gibi DP iktidarının TBMM’deki 
girişimleri bu savı tümden geçersiz kılmaktadır. TBMM’nin ve 
TDK’nin özellikle 1951’deki olağanüstü kurultayının tutanakları ise 
önemli belgeler olarak ortadadır. 
Yine belgeleri çarpıtan ikinci bir sav da TDK’nin tüzüğüne 
“devrimci” sözcüğünü koymasından sonra Erzurum Milletvekili 
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Bahadır Dülger’in de önergesinde belirttiği “…kurumun ilmi  
hüviyetini kaybettiği, siyasi maksatlara alet olduğu…” görüşünde 
odaklanmaktadır. Bu görüş, 1983’e dek kurumu kapatma isteğini 
körükleyecek, kurumu kapatıp bir akademi kurulmasından yana 
olanlarca “yaşayan Türkçe” savıyla da beslenecektir. 
 
Dil Devrimine Tepki, Devlet Desteğiyle Büyüyor 
1950 Mayısından sonra Türk Dil Kurumu’na emek verenleri bitmez 
tükenmez bir savaşım beklemektedir. Yalnız Türk Dil Kurumu için 
değildir üstelik bu savaşım, 1940’lı yıllarda gittikçe güçlenen 
devrim karşıtı kişi ve kurumlar Türk Devriminin her parçasını 
masaya yatıracak,Türk İslam sentezi adı verilen bir “ideoloji”ye 
kılıf arama yoluna gidilecek, her alanda karşıdevrim dediğimiz 
düşünce ve eylemler palazlanmaya başlayacaktır. 
Atatürk’ün ölümünden kısa bir süre sonra gazetelerde “Derleme 
tecrübesi (halk ağzından derlenen sözcükler, yeni türetilenler 
amaçlanıyor), bizi sun’i ve sentetik bir dile götürmüştür”; “düzmece 
Türkçeden vazgeçilmeli”; Dil Devrimini “biraz durdurmayı, işi bir 
müddet kendi haline terk  etmeli”; “tecrübe devresinde lisanın 
içtimai, pedagojik, edebi tekâmülü yanlış mecraya sevkedildi”; 
“mektep kitapları baştan başa piç kelimelerle doldu” diyen yazılar 
çıkmaya başlamıştır. Bu yazılarda yeni sözcüklerin“nasılsa 
unutulup gideceği; fakat “bir bahçeye atılmış leş gibi herkesi 
tiksindirdiği” gibi, inanılması zor olan görüşler de yer almaktadır. 
“Arabın medeniyeti benim medeniyetimdir” diyebilenlerin ardılları 
yetişmeye başlamıştır.[60] 
 
İstanbul Muallimler Birliği adlı bir kuruluşun, 23 Ekim 1948’de 
başlayan ve üç gün süren “Dil Kongresi”nde, Dil Devrimini 
savunanlarla yadsıyanlar arasında sert tartışmalar yaşanır. Dahası bu 
kongrede Atatürk’e saygı duruşunda bulunmak istemeyenler vardır; 
kimi üyeler kongrenin başkanlık kuruluna saygı duruşu isteğini 
iletirler, ne ki Başkan Dr. Adnan Adıvar bu isteği yerine getirmez. 
Bu Adnan Adıvar, ilk TBMM’nin milletvekilidir, Kurtuluş Savaşını 
Atatürk’e çok yakın yaşamış biridir. Kongre sık sık tartışmalarla 
kesilir, Dil Devrimine karşı olanların yazanağında şu tümceler yer 
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alır: 
       “a) Dil siyasete alet edilmiştir. 

b) Uydurma kelimeler devlet zoruyla kitaplara sokulmuştur. 
c) Nesiller birbirini anlamaz duruma getirilmiştir. 
ç) Dil Kurumunda çalışanlar emirle iş gören, bilgisiz kimselerdir.” 

Kongreden çıkan sonuç özetle şudur: Dil Devriminden hemen 
vazgeçilmeli; dil işlerinde 1928’den önceki devre dönülmeli; kurum 
hükümetçe önce denetlenmeli (teftiş edilmeli), sonra kapatılmalı 
(tasfiye edilmeli). 
1946’da kurulan Demokrat Partinin kimi üyeleri de bu düşüncelerle 
doludur. 16 Ocak 1949 günlü Vatan gazetesi, yeni “demokratlar”ın 
katıldığı bir toplantıda konuşulanları şöyle haber yapar: 
“Otorite kendini halktan ayırmak için yeni bir dil koymak ihtiyacını 
duydu. Maksat halkın anlamamasıdır. Gaye maateessüf budur. Bu 
harekette bir bakıma ırkçılık vardır.” 
“Otorite”den kimin amaçlandığı bellidir; sonradan bu tür anlatımlar 
içinde Atatürk’ün adı geçmeden yinelenip duracak; ulu önderin 
yaptıkları yanlış, gereksiz, yersiz bulunacaktır. 
Türk dilinin sadeleştirilmesi tartışmalarının başladığı cumhuriyet 
öncesi dönemde, 

a)Türkçedeki yabancı sözcükleri kurallarıyla birlikte atmaktan yana 
olanlar vardı, bunlar “tasfiyeci” olarak tanınan kişilerdi ve bu 
düşüncenin başını çeken Fuat Köseraif’ti. 
b)Dile hiç karışmadan (müdahale etmeden), yabancı sözcükleri de 
bunlarla gelen kuralları da olduğu gibi bırakmayı isteyenler, bunlar 
tutuculardı; bu düşüncenin öncüsü de Süleyman Nazif’ti. 
c)Dili kullanmayı zorlaştıran yabancı kuralları atmayı, sözcüklere 
dokunmamayı isteyenlerse Genç Kalemler adlı dergi içindeki “Yeni 
Lisancılar”dı. Bunlar sonradan kurallarla birlikte yabancılığı apaçık 
olan sözcükleri de atma, halk arasında yaşayan yabancı sözcükleri 
koruma düşüncesini benimseyeceklerdi. 

 
Kimler Dili Politikaya Araç Yaptı? 
1950’li yıllarda bu üç görüş çevresinde toplananlar arasındaki 
ayrışma büyümeye başlamıştı. İlk görüşün önde gelen 
temsilcilerinden Nurullah Ataç, “kökünü ve üretme yollarını 
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bilmediğimiz” her sözcük dilden atılmalı diyor, yazılarında 
kimilerince yadırganan yeni sözcükler kullanıyordu.Dil Devrimini 
gereksiz bulan tutucularsa Ataç’a ateş püskürüyor, yeni sözcük 
kullanan herkesi “dili politikaya alet etmek”le suçluyorlardı. 
Dilin yenileşmesini istemeyenlere göre Dil Devrimi gereksiz bir 
eylem, boşuna bir çabaydı; “dili politikaya alet etmek”ti. Türkçe 
kendi haline bırakılmalı, “tabii tekâmülü” (doğal gelişimi) 
sözkonusu olmalıydı. 1950’lere gelindiğinde halk ağzından 
derlenen, eski kaynaklardan taranan Türkçe sözcüklerin dilin 
dolanımına girmesi bile gereksiz bulunuyordu; “tabii tekâmül”cüler, 
türetme/bileştirme yoluyla kazanılan yepyeni sözcükleri 
kullanmamakta direniyor, yazıları Arapça-Farsça sözcük ve 
tamlamalardan geçilmiyordu.[61] 
“Kâğıt, kalem, kitap, mektup, ahlak…” gibi sözcükler artık 
Türkçedir, halkın diline girmiştir, bunlar kalsın, hiçbirine Türkçe 
karşılık aranmasın; ama ağdalı yabancı sözcük ve tamlamalar atılsın 
diyenler, dilin kendi kendine gelişemeyeceği, dile emek verilmesi, 
üzerinde çalışılması gerektiği görüşünü ileri sürüyorlardı. Ne ki bu 
görüşte olanların savları kesinlik kazanmış değildi. Savlarının 
arkasında duramıyorlardı. 
Dil tartışmaları gittikçe boyutlanıyor; bütün yabancı sözcükleri 
atmaktan yana olan “tasfiyeciler”le eski sözcüklerin geçmişle bağ 
kurduğuna inanan tutucular (“muhafazakâr”lar) birbirlerini dile 
“müdahale etmek”le suçluyorlardı. 
Suçlamalarda ölçü ve sınır kalmamıştı. Dilden hangi sözcükler 
atılmalı, hangileri kalmalıydı; dil yabancı kurallardan arınmalı 
derken hangi kurallar amaçlanıyordu; terim konusu nasıl ele 
alınmalıydı? Yeni sözcükler ve bunları kullananlar niçin 
suçlanıyordu? Türkçeyi sevmeyen, Türkçenin kendi olanaklarıyla 
yaratılmış öğeleri benimsemeyen anlayış, başka dillerin yazılması, 
söylenmesi güç sözcüklerini Türkçeden önde ve üstün görerek nasıl 
bir “milliyetçilik”e tutunuyordu? 
Dil tartışmalarında 1950’lilerden 60’lara, hatta 70’lere aktarılan 
görüşlere  yenileri eklenmiş değildi.Tartışmaların odağında hep yeni 
sözcükler vardı. 
Dahası Dil Devrimini savunanlarla kuzey komşumuz olan, o 
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zamanki komünist Sovyetler Birliği arasında ilişki kurmaya 
çalışanlar bile vardı. Prof. Dr. Mehmet Kaplan bir yazısında şunları 
söylüyordu: 
“Bu hareketin abeslik, kültür ve milli varlığa karşı oluşunu 
göremeyenler gerçekten gaflet ve dalalet içindedirler. Bizi 
birleştiren dili ve edebiyatı yok ettik mi, ne hale geliriz, bir 
düşünün. Ezeli düşmanımız olan Ruslar bunu dört gözle bekliyorlar. 
Komünist ihtilalinden önce Asya Türkleri ile Anadolu Türkleri 
arasında müşterek bir yazı diline doğru gidiliyordu.Komünist 
Rusya,muhtelif Türk şiveleri arasındaki küçük farkları kabartarak, 
Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Azeri diye dil ilmine aykırı beş on dil 
icad etti. Maksadı Türkler arasındaki birliği parçalamaktı. Şimdi 
biz Türkiye’de milli dil, öz Türkçe, Arapça, Farsça, Osmanlıca diye 
ayırmaya çalışıyoruz. Dil birliği ile milli birlik arasındaki 
münasebeti düşünürsek bu yolun nereye varacağını kolayca 
kestirebiliriz.” (8 Mart 1976) 
Türlü lehçelere sahip bir anadil olan Türkçeye ilişkin olarak dil 
tarihi açısından da tartışılabilecek türden görüşleri içine alan yazılar 
yoğunlaşmıştı. “İslam uygarlığı içinde bin yıl yaşadığımız için”Türk 
İslam sentezi gereği, Türkçeye doluşan Arapça ve Farsça sözcükleri 
“fethedilmiş kelimeler” ya da “milli değerlerimiz” sayan yazılar 
birbirini izliyordu. Bütün Türkler arasında “müşterek bir yazı dili” 
oluşturmayı ise Zeki Velidi Toğan gibi bilginler gerçekleşmesi 
olanaksız, “ütopya” olarak niteliyordu. Ne ki bu tür düşüncelerin 
sahipleri, düşüncelerini bilimsel verilerle kanıtlamak yerine, öz 
Türkçe sözcükleri ve bu sözcükleri kullananları karalama 
kampanyasını yoğunlaştırıyorlardı. “Olanak, olası, yanıt, sorun…” 
gibi sözcükler, artık uydurukçuluğun, solculuğun, dahası 
komünistliğin simgesi sayılıyordu; özellikle eğitim kurumlarında 
Dil Devrimiyle kazanılan sözcüklere “yasakçı bakış” 
yoğunlaşmıştı.Yeni sözcükleri kullanmak politik bir tavır olarak 
değerlendiriliyordu. 
Aklın öncülüğüne, ulusal değerlerine ve Türk Devrimine inananlar 
soruyordu: İnsanları Türkçeye emek verdikleri; Türkçenin 
yüzyıllarca unutulan ek ve köklerini işler duruma getirdikleri; 
unutulan sözcükleri canlandırdıkları; dile yepyeni kavramlar 
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kazandırdıkları; yeni sözcüklerle bilimsel sanatsal üretimi 
yoğunlaştırdıkları; Atatürk’ün başlattığı devrime sahip çıktıkları 
için suçlamak mı; Türkçe  sözcükleri yasaklamak mı dili politikaya 
araç yapmaktı; yoksa dinsel ve ırksal verilerle beslenen bir 
“milliyetçilik”e tutunarak kendi diline düşmanca yaklaşmak mı? 
 
Dil Kendi Kendine Gelişebilir mi? 
1950’li yıllarda Dil Devrimine tepki gösterenler, devrimin Türkçeyi 
kısırlaştırdığını ileri sürüyorlardı. Devrim, Türkçenin önünü 
kesmişti; dil kendi haline bırakılmalı, yavaş yavaş gelişmeliydi. 
Suat Yakup Baydur, şu sözleriyle, Türkçenin yarım yüzyıl sonra 
başına gelecekleri, ta 1952’de görüyordu: 
“Bir dilde her kavramı anlatmak için on bin ayrı kelime de olsa, 
çeşitli kavramları karşılayacak kelimeler yoksa, o dil yoksul bir 
dildir. Mesela dilimizde ‘kara’ yanında ‘siyah’ var; bunların 
yanında Fransızcadan ve İngilizceden ‘kara’nın karşılığı olan 
‘noire’ ile ‘black’i alsak ve sizin uygun göreceğiniz şeyler için 
kullansak, dilimizi zenginleştirmiş olmayız. Şimdi kara ekmek mi 
diyelim, siyah ekmek mi diye düşünürken, bir de nuvar ekmek mi 
güzel, black ekmek mi diye, uygunluk derdine düşeceğiz. Belki siz o 
zaman kalkıp ‘siyah’ göz için uygun, ama kaşa da nuvar uyuyor 
diyeceksiniz, belki de ‘blâk’i cahile yakıştıracaksınız, giyim için 
Türkçe ‘ak’ı, yiyecek için Arapça ‘beyaz’ı, akıcı şeyler için İngilizce 
‘white’ı, bulut için Fransızca ‘blanch’ı arayacaksınız.”[62] 
Baydur’un bu sözleri, hiçbir dilin kendi kendine gelişemeyeceğini, 
sözcük ve kavram sıkıntısı olan ya da kendi haline bırakılan bir 
dilin eninde sonunda yabancı sözcük ve kavramlara kapısını 
açacağını göstermektedir.50’li yıllarda Peyami Safa da şöyle 
demektedir: 
“Kendi kendine bırakılan bir dil ne sadeleşebilir, ne özleşebilir, ne 
de zenginleşebilir. Her ileri ülkede akademiler, dil dernekleri, 
üniversiteler, bilginler ve sanatkârlar, hem toplu, hem de ayrı ayrı, 
dilin özleşmesine ve zenginleşmesine çalışmışlardır. Devlet onları 
desteklemiştir. Resmi ve yarı resmi kuralların, bilginlerin ve 
sanatkârların yarattığı terimler ve kelimeler, okul yolu ile bilim ve 
edebiyat diline girmeseydi, sözlüklerde yer almasaydı, ileri millet 
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dillerinin şahsiyet kazanmasına da zenginleşmesine de imkân 
olamazdı. Burada devletin rolü, resmi, yarı resmi ve hususi 
kurullarınkinden daha az değildir.Bana öyle geliyor ki, dil ve terim 
davasında en büyük yanılgı, muhafazakârlarımızın ‘tedrici tekâmül’ 
dedikleri ‘dereceli evrim’ yolu ile bir dilin kendi kendine ve yavaş 
gelişebileceğine inanmalarıdır. Genç Kalemlerden bugüne dek 
Türkçe yeni binlerce kelime kazanmışsa, bu, hiçbir zaman 
kendiliğinden olmamıştır. Osmanlı bilgin ve sanatkârlarının 
yarattıkları birçok terim ve kelimeler, yalnız yayın ile değil, okul 
yolu ile ve devlet zoru ile de Türkçeye mal edilmiştir.”[63] 
Zamanla bu düşüncesini değiştirmiş olsa da Peyami Safa, bu 
sözleriyle 2000’lere dek taşınan ve  hep aynı noktada düğümlenen 
tartışmaların bir yanına nokta koymuştu aslında. O dönemde devrim 
karşıtlarının tepkisi özellikle Nurullah Ataç’a yönelmişti. Ataç da 
dilin kendi kendine gelişemeyeceğine inanıyordu. Çünkü Ataç’a 
göre, “Dil, bir uygarlık olayıdır. Bir uygarlığın kurduğu dil, başka 
bir uygarlığın düşündüklerini söyleyemez, yetmez onu söylemeye. 
Bir ulus uygarlığını değiştirdi mi, dilini de değiştirmek 
zorundadır.”[64] 
Ataç, dilin kendi kendine gelişeceğini savlayanlara yanıtı şöyle olur: 
“Dil kendi kendine gelişiyormuş, temizlenecekse temizleniyormuş, 
bırakmalıymışız kendi haline. Aklı başında bir kişinin söyleyeceği 
söz mü bu? Bir ulusun okuryazarları, aydınları, bilginleri dille 
uğraşmazlarsa dil kendi kendine ilerler, gelişir mi? Diyelim ki ben 
Fransızca bir kelimenin karşılığını arıyorum, Türkçede yok öyle bir 
kavram, ne yapacağım? O kelimeyi ben kurmaya, uydurmaya 
çalışmayacak mıyım?”[65] 
Konu, gelip “uydurmak” eylemine dayanıyordu. Dil Devrimiyle 
kazanılan sözcükleri yadsıyanlar, aslında türetme eylemi yapmış 
“uydurukça” gibi bir sözcük türetmişlerdi. Dil Devriminin karşısavı 
olarak “yaşayan dil/ yaşayan Türkçe” tamlamalarını öne çıkarmaya 
başlamışlardı. Ataç bunu da eleştirmiştir: “Yaşayan dil! Yaşayan 
dil! Ağızlarında hep bu! Bir bakın o yaşayan dilcilerin yazdıklarına. 
Birinde gerçekten yaşayan, gerçekten canlı, düşüncenin, duygunun 
titremesini gösteren bir cümle bulamazsınız.”[66] “Uydurma dil 
dediler mi, bir şey söylediklerini sanıyorlar. Söyleyim ben size: Bu 
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uydurma sözünü, Türkçecilik akımına karşı bir silah diye 
kullanmaya kalkanlardan ne dediğini bilen, şöyle gerçekten 
düşünerek konuşan bir tek kişi tanımıyorum. Evet, uyduracağız, 
bizim yaptığımız, uydurduğumuz kelimeler de yavaş yavaş halka 
işleyecek, eski Arapça, Farsça kelimelerin işlediği gibi. Onların 
yerini tutacak.”[67] 
 
Türkçeleştirmede Aşırılığa mı Gidildi? 
Türkçeleştirme eyleminde “aşırılık”a gidildiği savı da devrim 
karşıtlığına bulunan başka bir kılıftır. Aşırılık, kişiden kişiye 
değişebilecek bir kavramdır: “Bir suç olabileceği gibi, yerine göre 
erdem de olabilir. Yerine ve zamanına göre değişir bu 
yargılar.”[68] Sevginin, dürüstlüğün, doğruluğun da ölçüsü olabilir; 
değerbilmezliğin, yalanın, yanlışın da… Ataç gibi düşünenler, dil 
sevgisinde aşırılıktan hiç gocunmazlar; dahası Ataç, “Aşırılıktan 
çekinmek, düşüncelerimizin sonuna dek gitmekten çekinmek 
demektir. Düşüncelerinin sonuna dek gitmekten çekinen kişi ise, 
türlü düşünceleri, türlü görüşleri birbirine karıştırıyor, birini öteki 
ile köreltiyor demektir” diyerek “Aşırıyım ben!”[69] diye 
çekinmeden haykırır. 
Ne ki 1950’lerden sonra devlet kurumlarında Türkçe sözcüklere 
bakış, “aşırılığa kaçılmadan” gibi düşsel bir ölçüye vurulacak; bu 
ölçü, 2000’lerde de kullanılacaktır. Dil Devrimini sevmeyenlerden 
biri olan Prof. Dr. Mehmet Kaplan, 8 Mart 1976 günlü “Dilde 
Aşırılık ve İtidale Doğru” başlıklı yazısıyla “aşırılığa kaçmadan” 
ölçüsünün “siyasal bir bakış açısı”ndan başka bir şey olmadığını 
gösterir: 
“Bugün Osmanlıca, edebiyat fakültelerinde öğrencilere zorla 
öğretilebilen ölü bir dilden farksızdır. Cumhuriyet devrindeki öz 
Türkçecilik, ihtisas adamlarının dışında, artık kimsenin anlamadığı  
Osmanlıcaya değil, yaşayan dile karşı bir harekettir. Canlı bir 
varlık, haksız hücumlarla  delik  deşik ediliyor. Ona karşı yükselen 
feryatların sebebi bu. (…) Dile yerleşmiş bütün yabancı kelimeleri 
tasfiye etme demek olan aşırı öz Türkçeciliğin aleyhinde olmakla 
beraber bir ihtiyaca tekabül eden Türkçenin kaidelerine uygun ve 
halk tarafından benimsenmiş yeni kelimelerin düşmanı değilim. 
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Batılı eserleri çevirirken dilimizde karşılığı bulunmayan binlerce 
kelime ile karşılaşıyoruz. Bunları olduğu gibi alırsak, Türkçe 
yeniden Osmanlıcaya döner. Elden geldiği kadar onlara yeni 
karşılıklar bulunmasında mahzur görmüyorum. (…) Şunu itiraf 
edelim ki aşırı öz Türkçecilik, zararlı tarafları yanında, ilim dışı 
çabaları ile de olsa, Türkçeye bundan sonra yaşayacak birçok yeni 
kelimeler kazandırmıştır. Bunlar muhafazakâr görünenlerin bile 
diline girmiş ve yerleşmiştir.” 
Ömer Asım Aksoy, Prof. Kaplan’ın bu yazısını değerlendirir.[70] 
Aksoy’a göre, profesör çelişkili bir tutum sergilemekle birlikte, dil 
konusunda “ılımlı” olmaktan yanadır; Dil Devrimini hem zararlı, 
hem yararlı bulmaktadır. Ancak N. Hacıeminoğlu, Muharrem Ergin, 
Faruk Timurtaş, Ali Fuat Başgil, Fuat Köprülü, Orhon Seyfi Orhon, 
Ahmet Kabaklı ve başkaları Dil Devrimiyle Türkçenin bilim sanat 
dili oluşunu göz ardı ederek, Ergun Göze, Nazlı Ilıcak gibi alanları 
dile uzak kişiler devrim ve “aşırılık” üstüne pek çok yazı yazmış, 
pek çok konuşmuşlardır. 
 
 
Dil Devrimi Karşıtları Ne Yapmak İstiyor? 
Dilin yenileşerek gelişmesini, “geçmişe bağları” koparan aşırı 
değişme olarak görenler arasında, yazık ki Türkçenin tarihsel 
akışına, Türkiye ve dünyadaki dil çalışmalarına, dilbilimsel 
etkinliklere ilişkin hiçbir çalışması, araştırması olmayanlar da 
bulunmaktadır. Kuşkusuz dil hiç kimsenin, hiçbir kurumun 
tekelinde değildir; ancak bilimsel verileri göz ardı ederek 
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nda yapılan çalışmaları, kendi dünya 
görüşüne göre değerlendirerek dil tartışmalarının çıkmaza girmesine 
yol açmışlardır. 
Devrim karşıtı olanlara, “Dili değiştirmeye kalkan biz değiliz ki! Bu 
dil, en aşağı yüzyıldan beri  boyuna değişiyor. Niçin değişiyor. Bir 
kişi öyle dilemiş de buyurmuş, onun için mi değişiyor? Olur mu öyle 
şey? Yüzyıldan beri boyuna değişiyorsa demek ki bir sıkıntısı var, 
kendi kendine yetmiyor, kendini beğenmiyor; sınırları dar geliyor” 
diyen Nurullah Ataç, bir bakıma “aşırılık”taki ölçüyü de 
vurgulamaktadır.[71] Çünkü dünyada dilde devrim yapan ilk ve tek 
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ülke de Türkiye değildir. Almanya, Macaristan, İsrail ve Norveç, 
Türkiye’den çok çok önce dilde devrim yapma gereksinimi 
duymuşlar, bu ülkelerde dilde devrim başlangıçta tepki almıştır.[72] 
Örneğin “Macar Dil Devriminde, Dil Devriminin karşısında 
olanlardan (ortologlardan) bir bölümünün hazırladığı Debreceni 
Grammatika (1795) adlı dilbilgisi kitabında ‘dile durmadan değişen 
bir processus (işlem) değil, kanunları kesin, tamamlanmamış ve 
hazır bir nesne gözüyle’ bakılmaktadır.”[73] Yine İmer’in 
belirttiğine göre, Almanya ve Norveç’te dil devrim başlangıçta 
tepki görmüş, dahası bu ülkelerde de devrim ürünü sözcüklere 
yasaklama yoluna bile gidilmiştir. Çünkü devrim, içinde karşı 
oluşları da barındıran karmaşık bir süreçtir. Dilde devrim sürecinde 
de dilin kendi kendine gelişmesinin olanaksızlığı düşünülürse, “dile 
‘müdahale’ ederek  geliştirmenin olanak içinde olduğu, Dil 
Devrimine karşı olanlarca da benimsenen bir gerçektir.” 
“Tarihin akışı içinde dilleri yanlış yola saptırılmış uluslar vardır. 
Ama hepsi, yüz, iki yüz, üç yüzyıl önce bizim  şimdi yönelmiş  
olduğumuz yolu tutmuş,  dillerini bu  anlayışla  geliştirip  
zenginleştirmişlerdir. 
XVIII. yüzyıldaki Macar Dil Devrimi üzerine değerli bir inceleme 
yapmış olan Macar dil bilginlerinden Prof.J. Eckmann, ‘bir dilin söz 
hazinesi, tabii gelişimle değil, isteyerek yapılan kelime üretimiyle de 
zenginleşir’ diyor. 
Fransa’da XVII. yüzyılın başlarında Malherb’in önderliğini yaptığı 
atılımlarla Fransızcanın Yunan, Latin ve İtalyan sözcüklerinden 
temizlendiğini bilmeyen aydın yoktur. Son zamanlarda İngilizce 
salgınına uğrayan Fransızcayı yabancılaştırmaktan kurtarmak için 
ise, başbakanlığa bağlı bir Fransız Dilini Koruma ve Yayma Yüksek 
Kurulu kurulmuştur. Bu kurul, Türkiye’de yürütülen başarılı dil 
düzenlemesi üzerine  bilgi almak için Milli Eğitim Bakanlığımıza 
başvurmuştur. Bakanlık da Talim ve Terbiye Dairesinin 15 Mayıs 
1972 tarihli ve 2197 sayılı yazısı ile Türk Dil Kurumu’ndan bu 
konuda bir rapor istemiştir. Fransız Dilini Koruma ve Yayma 
Yüksek Kurulu şöyle yazıyordu; ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde dil 
konusu, kurucusunun kılavuzluğu ve verdiği hızla ülkenin baş 
sorunları arasına geçmiş ve çok iyi düzenlenip yürütülerek başarılı 
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bir sonuca ulaşılmıştır.’ 
Fransız dilini özleştirme çabasının nasıl bir duyarlıkla 
sürdürüldüğünü, 7 Ocak 1976 sabahı radyo haberleri arasında 
dinlediğimiz şu sözler bir kez daha göstermiştir:    ‘Fransa’da 
bütün reklam ve ilanlarda yabancı kelimelerin kullanılması 
yasaklandı. Bu konuda çıkarılan kanunun gerekçesinde, 
uygulamaya Fransızcanın yozlaşmasını önlemek amacıyla girildiği 
bildirildi.’ 
Bize gelince; Fransızların örnek almak istedikleri ulusal dili 
koruma ve geliştirme çabamız, ne acıdır  ki cumhuriyetimizin 44. ve 
52. yıllarında bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlarınca dilimizin 
yolundan  saptırılması diye niteleniyor ve yabancı sözcüklere kol 
kanat geriliyor.”[74] 
Ömer Asım Aksoy’un 1970’lerdeki bu yargıları bugün de geçerlidir. 
Cumhuriyetle gelen Dil Devrimini “geçmişle bağları koparan aşırı 
bir değişim” olarak görenlerin, cumhuriyet öncesindeki dil 
tartışmalarını da göz ardı ettikleri bellidir. “Namık Kemaller, Ziya 
Paşalar, Ahmet Mithat Efendiler, Ali Suaviler, Şemsettin Samiler, 
Necip Asımlar, Ömer Seyfettinler, Ziya Gökalpler hep yazı dilini 
değiştirme yönünde savaşım vermişler, bu yolda önemli gelişmeler 
de sağlamışlardır.”[75] 
Bu bölümde Ömer Seyfettin’i yeniden anmak gerekiyor; o “Turan” 
ülküsü taşıyan biridir, “Genç Kızlarımız İçin Altı Derste Tabii 
Yazma Sanatı” başlıklı uzun yazısında, Türkçeyi “avama mahsus 
bir patua”, yapmacıklı bir söyleyiş sayan, ya da “kaba dil” diye 
gören öğretmenler olduğunu şöyle anlatır: 
“Eskiden bir itikat vardı. Eline kalem alan Arapça Acemceyi iyi 
bildiğini göstermeye kalkar, birbiri ardına birçok cafcaflı terkipler 
düzerdi. Konuşulan tabii lisan, avama mahsus bir patua sanılırdı. 
Edebiyat kamusu, Arapça Farsça idi. Çarşıda satılan lügat kitapları 
içinde bir tek Türkçe yoktu. Bu hal, henüz içinden çıkmaya 
çalıştığımız ümmet devrimizin medrese zihniyetinden artakalmış bir 
temayül idi; bu temayül, sonra açılan mekteplere de girmişti. 
İdadide benim bir kitabet hocam vardı. Sade Türkçe yazanlara 
kızardı… İki defterimiz vardı. Biri ezberleyeceğimiz Arapça, 
Acemce kelimelere mahsus, öteki okuduğumuz eserlerden toplanmış 



315 
 

güzel Arapça, Acemce terkiplere mahsus. Bu kelimeleri 
vazifelerinde en çok kullanan mükafat alırdı.” (Türk Kadın dergisi, 
Aralık 1918, Ocak 1919) [76] 
Ömer Seyfettin, 1914’te Türk Sözü adlı dergiye, “Osmanlıca Değil 
Türkçe” diye yazar; Osmanlıcayı savunanlara da “...ne kadar 
çalışsanız, Arapça Acemce terkipler yapsanız konuşulan tabii, güzel 
ve terkipsiz Türkçe galebe çalacak ve Osmanlıca denilen enderun 
dili eski divanların şimdi bile artık açılıp okunmayan mey’li, 
mahbub’lu sayfaları arasında müebbeden gömülü kalacaktır” diye 
seslenir.[77] Yine Ömer Seyfettin “Yeni Lisan ve Çirkin 
Taarruzlar” başlıklı yazısında da “İlme, fenne (...) mugayyir (yani 
yabancı) olan üç lisandan mürekkep (oluşan), iki yabancı lisanın 
kaideleri altında muvazenesini, ahengini, Türklüğünü kaybeden eski 
lisanın son zamanlarda hayli gayretli müdafileri meydana çıktı. Ben 
bunları beklemiyor değildim... Çünkü ezeli tekerrürden ibaret olan 
tarih bana, bu olacaktı” demektedir (Genç Kalemler, C.III, sayı 22, 
1912).[78] 
Ömer Seyfettin aynı yazısında şunları söyler: “ (...) Ey Türk 
muharrirleri! Yazmadan evvel Türkçe konuşmasını, anadilimizin 
şivesini, ahengini, tabiatını, tecvidini öğrenmeye, ondaki gizli, 
derin, vâsi güzelliklerinin farkına varmaya gayret ediniz. Ve 
unutmayınız ki, karalama değil, eser yazıyorsunuz!”[79] 
Ömer Seyfettin’in Ali Canip’e yazdığı bir mektup ise aydın 
duyarlılığını yansıtır: 
“Sevgili Ali Canip Bey, (...)Edebiyattan nefret ettiğimi ve bu 
nefretimin iğrenç, tiksindirici bir nefret olduğunu yazmıştım. Bu 
nefretim edebiyata olmaktan ziyade lisanadır. Bizim lisanımız -her 
zaman düşündüğümüz gibi- berbat, perişan, fenne ve mantığa 
muhalif bir lisandır. Garp edebiyatını biraz  tanıyan, mümkün değil 
bu nefretten kurtulamaz. Bu lisanı zaman ve vakıfane bir say tasfiye 
eder. (...) Arapça Farsça terkiplerin hiç lüzumu yoktur. Bunlar 
ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek  fikri yoksa 
onları çok kullanmıştır. Eğer terkipler terk olunursa, tasfiyede 
büyük bir adım atılmış olmaz mı? Bunu yalnız başaramam; Geliniz 
Canip Bey edebiyatta, lisanda, bir ihtilal vücuda getirelim. (...)”[80] 
“Lisanımızın kendi kendine Türkçeleşmesini beklemek boştur. Biz 
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cehdedip Türkçeleştirmeli, (...) klişe tertiplerden kurtarmalıyız. 
Konuşulan Türkçe beş altı asır evvel de vardı. Bugün de vardır. 
Fakat yazılmıyor. İş onu bütün güzelliğiyle, tabiatıyla, edasıyla, 
sarfıyla, şivesiyle yazmakta... Milletler ve edebiyatlar hep lisandan 
doğar. (...) Ben bütün milli, içtimai ve edebi ümitlerimi kendisine 
atfettiğim kahramanı bekliyorum. Fakat o hâlâ gelmiyor” (Türk 
Sözü, 16 Temmuz 1914).[81] 
Yazarımızın beklediği o “kahraman” gelir; ama o göremez. Çünkü 
cumhuriyeti göremeden 1920’de ölmüştür; ancak o, coşkulu 
duyguları, yenilikçi düşünceleriyle, “nefret” ettiği dilin değil, 
Türkçenin büyük yazarı olarak cumhuriyet çocuklarınca bugün de 
okunmaktadır. 
Ömer Seyfettin dönemi öğretmenlerinin göz ardı ettiği Türkçe 
sözcükleri canlandırmanın, ya da Türkçenin sözcük yapma 
yollarından biri olan türetmeyi “aşırılık”la özdeşleştirmenin 
bilimsellikle bağdaşır bir yönü yoktur: “Türetme bütün diller için 
bir gereksinmedir. Yaşadığımız dünyada yeni bir buluşun 
duyulmadığı, yeni bir nesnenin, yeni bir kavramın ortaya çıkmadığı 
gün yok gibidir. (...) Yeni bir madde bulan bir bilgin, yeni bir araç 
yapan, çalışmalar sonucunda yeni bir kavram ortaya atan bir 
uzman, onu adsız bırakamaz. Macaristan’da, Almanya’da, 
Japonya’da, İsrail’de, daha pek çok ülkede yabancı bilim terimleri 
ve sözcükler, olduğu gibi dile aktarılmamış, dilde onları anlatan 
terimler türetilerek karşılanmıştır. (...) Türetmede temel olan, 
elbette doğru türetmedir; dilin türetme kurallarına uygun sözcükler 
ortaya koymaktır.”[82] 
“Türk Dil Devrimi, Atatürk devrimlerinin en iyi yerleşenlerinden 
biri olduğu gibi, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen Dil Devrimleri ve 
dili özleştirme akımları içinde en başarılısı, en çabuk yaygınlaşanı 
ve kendine özgü nitelikleri olanıdır. Bir ulusun dili, 40 yıl içinde 
özüne dönmüş, pek çok yeni öğelerle tazelenip zenginleşerek bir 
bilim ve kültür diline dönüşme yolunu tutmuştur. (...) Bunun en 
güzel tanıklarından biri, Türkiye Türkçesinin sözvarlığında Türkçe 
sözcüklerin oranındaki büyük artıştır.”[83] 
Dilbilimci Prof. Dr. Doğan Aksan’ın da belirttiği gibi, Dil Devrimi 
başarılı olmuştur, 2000’lerin Türkiyesinde devrim ürünü sözcükler, 
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dünkü devrim karşıtları ve onların ardılları tarafından da doğallıkla 
kullanılmaktadır. Artık Türkçenin ve devrimin gücünü tartışmanın, 
zaman yitirmekten başka bir işe yaramayacağı anlaşılmıştır. 
Ne ki Milli Eğitim Bakanlığı’nın 16 Nisan 2003 günlü 
genelgesinde, Radyo Televizyon Üst Kurulu yasasında ve başka 
resmi belgelerde Türkçenin kullanımında “aşırılığa kaçmadan” 
sözleri yer almaktadır. MEB’nin adı anılan genelgesinde “Sorun, 
problem, mesele…” gibi sözcüklerin hepsinin kullanılabileceği, 
geçmişteki sözcük yasaklarınınsa geçersiz olacağı belirtilmektedir. 
Öte yandan 2000’lerde TBMM’nin çıkardığı kimi yasalarda 
(örneğin Türk Ceza Kanununda) devrim ürünü sözcüklerin sıklıkla 
kullanılması, kuşkusuz Türkçe ve Dil Devrimi açısından önemli bir 
kazanımdır. 
 
1980’lerde Devrimlere Tepki Yoğunlaşıyor 
Dil Devrimine tepkinin giderek hız kazandığı ülkemizde, tepki, 
yalnız Dil Devrimine değil, bir bütün olan Türk Devriminedir. 
1950’lerde başlayan ve gittikçe artan Atatürk’ün büstlerine, 
sözlerine, laikliğe saldırılar, 1980’lerde iyice tırmanır. Öte yandan 
her gün cenaze törenlerinin yapıldığı, gözyaşı ve kanın oluk oluk 
aktığı bir ortam sözkonusudur. Bu nedenle 12 Eylül 1980’deki 
askeri darbe, kimilerince kargaşadan, çatışmalardan kurtuluş gibi 
algılanır. Ne ki 12 Eylül darbesini yapan beş general, darbeden kısa 
bir süre sonra Atatürkçülük adına, laik öğretim dizgesini 
sarsmaktan, Atatürk kurumlarını kapatmaya dek uzanacak akla, 
hukuka, bilime bir yığın uygulama yapar. Bunlardan biri de 
Atatürk’ün kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumlarına yönelik olandır. 
12 Eylül 1980 Cuma günü yönetime el koyan, TBMM’yi dağıtan 
darbeciler, aynı gün bütün dernekleri kapatır. Kapatılan dernekler 
arasında Türk Dil Kurumu da bulunmaktadır. 12 Eylül günü, saat 
13.00’e dek sokağa çıkma yasağı olmasına karşın, TDK’nin 
yöneticileri, çalışanları, Ankara’da bulunan kimi üyeleri kuruma 
gelmiştir; kimse içeri giremez, telaşlı kalabalık kapı önünde 
beklemeye başlar. TDK Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın 
öncülüğündeki yönetim kurulunun çabalarıyla, saat 15.00’e doğru 
TDK’nin kapısı açılır. 12 Eylülcüler, üç yıl sonra sahnelenecek olan 
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bir oyunun provasını o sabah yapmıştır sanki. 
 
Türk Dil Kurumu’na Olumsuz Bakış 
Darbecilerin öncüsü Orgeneral Kenan Evren’le dört generalden 
oluşan Milli Güvenlik Kurulunun üyelerini tek tek seçtiği Danışma 
Meclisi, MGK’nin öngördüğü kurallar içinde çalışırken öte yandan 
yeni  bir anayasa yapma hazırlığı sürer. Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşlarına geniş bir özgürlük ortamı sunan  1961 Anayasasının 
ortadan kaldırılacağı belli olmuştur. 1981’de, 1982 Anayasası 
hazırlanırken çok tartışılan 134. madde, darbecilerin kurumlara 
sıcak bakmadığını ortaya koyar. 
Kenan Evren yurt gezilerinde TDK’nin Türk askerini küçülten bir 
şaire ödül verdiğini açıklar. Sözü edilen Şair Yaşar Miraç, ödül 
aldığı kitap da Trabzonlu Delikanlı’dır. Miraç’ın bütün kitapları, 
şiirleri didiklenmeye, suç aranmaya başlanır. Aynı günlerde 
karşıdevrimci kişi ve kurumlar TDK’ye yönelik saldırıları 
yoğunlaştırırlar. Bir vakfın (SİSAV’ın) koruması altındaki kimi 
yazarlar (sonran bu kişilerin kimisi resmi TDK yönetimine 
atanacaktır), Tercüman gazetesinde TDK’ye, Dil Devrimine ve 
devrimi savunanlara bilim dışı savlarla türlü suçlamalarda 
bulunurlar. 
1981’in ilk aylarında basında Atatürk kurumlarına ilişkin haberler 
sıklaşır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı bir taslakla “Türk 
Bilimler Akademisi” kurulacağı, bu akademi içine Türk Tarih ve 
Dil Kurumlarının da alınacağı, kurumların tüzüklerinin, 
üyeliklerinin, organlarının ortadan kaldırılacağı, malvarlıklarına el 
konulacağı yazılır. Bunun üzerine Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Şerafettin Turan, Yönetim Kurulu adına Devlet Başkanı Kenan 
Evren’e 29 Nisan 1981’de bir mektup gönderir; tepkilerini, 
uyarılarını bildirir. 
Nedendir bilinmez, “Türk Bilimleri Akademisi” kurmaktan o 
günlerde vazgeçilir; belli ki başka bir yol düşünülmektedir. 
 
Kurumları Kapatmak İçin İlk Adım 
Atatürk’ün kurumlarını kapatma tasarılarının çok önceden yapıldığı 
bellidir. Türk Tarih ve Dil Kurumlarını kapatacak ilk adım 29 



319 
 

Aralık 1981’de atılır. 
T.İş Bankasının kurucularından olan Atatürk’ün bu bankadaki 
kurucu pay oranı %27,57’dir. 1980’e gelene dek banka sermaye 
artırdığında bile bu oran korunmuştur. Atatürk’ün vasiyetnamesi 
gereği bu pay CHP’nin koruyuculuğundadır. 1981’de bütün partiler 
gibi CHP de kapatılır; Milli Güvenlik Konseyince Atatürk’ün pay 
belgitleri iyeliğinin hazineye geçtiği hükmü getirilir ve işlemlerin 
Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğince yürütüleceği belirtilir. Çok 
geçmeden İş Bankası 29 Aralık 1981’de sermaye artırımına gider; 
sermaye 40 milyondan 30 milyara çıkarılır. Atatürk paylarının oranı 
da %27’57’den %0,9’a düşürülür.Dahası TDK’nin bütün 
başvurularına karşın, kurucu paylarından yararlanma hakkı 
tanınmaz.TDK, yine de olanaklarını zorlayarak “B” tipi paylardan 
100 milyonluk belgit satın alır. Ancak TDK’nin bankanın yıllık 
kârından alacağı pay, çalışmaları aksatacak ölçüde azalır. 
İktidara gelir gelmez TDK’nin ödeneğini kesen Demokrat Partinin 
yaptığı gibi bir uygulamadır bu.Atatürk kurumlarını parasız 
bırakarak çalışamaz duruma getirmek, kapatma girişimlerinin ilk 
adımı olur. 
 
TDK’yi Kapatmak İçin İkinci Adım: 
Devlet Başkanı Evren, TDK’yi Denetime Alıyor 
Mart 1982’de Devlet Başkanı Kenan Evren’in isteğiyle Devlet 
Denetleme Kurulu, Türk Dil Kurumu’nu denetlemeye gelir. Bu 
denetimin amaçlı olduğu, kurumu suçlamaya yönelik kanıt arandığı 
bellidir. Çünkü dernek yapısındaki TDK, zaten her zaman olağan 
denetimlerden geçmiş, hem amacına uygun çalışmalarının, hem de 
parasının hesabını vermiştir. 
Devlet Denetleme Kurulunun, Devlet Başkanı Kenan Evren’e 
sunduğu 19 Nisan 1982 günlü yazanağını, Başkan Sabri Tazavar ile 
Şemsi İyiol, N. İlhan Aka, Yıldırım Özdamar, Alaeddin Karaman 
ve Dr. İhsan Kuntbay adlı üyeler imzalamıştır. 
Kurulun 24 sayılı kararını içeren sayfalar dolusu yazanakta 
“Denetleme Dayanağı; Milli Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinin 11 Mart 1982 gün ve 061-195-82/6 sayılı yazısı ile 
intikal eden Sayın  Devlet Başkanının emri”dir denilmektedir. 
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“Denetimin Amacı ve Kapsamı” da “Türk Dil Kurumunun idari  ve 
mali yönden inceleme ve denetlenmesi yapılarak, bu kurumun son 
durumunu tespit etmektir.” 
İçişleri Bakanlığınca oluşturulan “Denetleme Heyeti”nde bulunan 
Başkan Mülkiye Başmüşavir Müfettişi Muhittin Keskin; üyeler 
Mülkiye Müşavir Müfettişi M. Yücel Özbilgin, Maliye Müfettişi 
İbrahim Berberoğlu, MEB Başmüfettişi Cevdet Cengiz, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Müfettişi Halit Bozkurt, 19 Mart 1982 sabahı 
Türk Dil Kurumu’na gelirler. TDK Genel Yazmanı Cahit Külebi, 
kurumdaki her koldan bir iki kişiyi çağırarak denetçilere yardımcı 
olmalarını söyler. İlk günün ilk saatinde denetçilerle TDK’lilerin 
birbirine bakışı karşılıklı birçok duyguyu yansıtmaktadır. Bu sırada 
“heyet”le gelen biri, TDK  görevlilerinden birine,[84] “Bizleri, ilgili 
dairelere götürün ve belgeleri, dosyaları hemen hazırlayın” der. 
Denetçi sesinin tonunu ve rengini iyi ayarlayamamıştır. Genel 
Yazman Külebi araya girer ve bir kahkaha attıktan sonra içinden 
geldiği gibi konuşur: 
“Paşa paşa, galiba gözünüze pek ufak tefek göründüler. Onların 
hepsi alanının uzmanıdır; TDK’nin Genel Yazmanı olarak ben 
onlara emredemem, ancak rica ederim.” 
Böylece 20 gün sürecek denetim başlar. İlk günler denetçiler 
tedirgin, kurum çalışanları değildir. Çünkü denetçilere hangi bilgi, 
kaç yıl önceki dosya gerekiyorsa hepsi düzenli olarak ve anında 
sunulmaktadır.Son günlerde denetçilerle TDK’liler arasındaki 
buzlar erir gibi olmuştur; her iki taraf da yapılan işin ne anlama 
geldiğini bilmektedir. Denetçilerin deyişiyle başka bir yerde (bir 
devlet dairesinde) olsa, belki de bir yıl sürecek bu denetim kısa 
sürede tamamlanmıştır.Denetim bittiğinde denetçilerden birinin o 
dönemde çok ünlü olan Tuna Pastanesinden getirdiği kuru pasta 
eşliğinde son çaylar içilir. Hoşlanmasa da herkes kendi görevini, 
görevinin çizdiği sınırlar içinde yapmıştır. 
 
Denetleme Sonucu 
“Devlet Başkanlığı Devlet Denetleme Kurulu”nun 19 Nisan 1982 
günlü, 24 sayılı kararıyla denetim yazanağı Devlet Başkanı Kenan 
Evren’e sunulur. Yazanağın 2. maddesinde şöyle denilmektedir: 
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“İnceleme ve denetleme başlamadan önce Devlet Denetleme Kurulu 
üyesi sıfatıyla Sabri Tazavar, İçişleri Bakanını ziyaret etmiş ve 
müşterek bir inceleme ve denetlemenin nasıl yapılacağı ve 
uygulanacak yöntemler, hazırlanacak raporlar ve ne şekilde arz 
edilecekleri hususunda görüş birliğine varılmıştır.” 
Denetleme Kuruluna göre durum ciddidir, ön hazırlık olarak 
TDK’nin 1932- 1979 yıllarına ilişkin tüzükleri ile 1976-1980 
arasındaki etkinlikleri, kurultaylarıyla ilgili yazanaklar ve başka 
ilgili “doküman”lar incelemeye alınmıştır. Denetçiler, TDK 
tüzükleri üstünde epeyce oyalanmışlardır; çünkü o dönemde 
TDK’ye yönelik en büyük eleştirilerden biri 1964 tüzüğüne konan 
“devrimci bir bilim derneği”  açıklamasıdır. Karşıdevrimciler, bu 
açıklamaya dayanarak TDK’nin siyasallığını, birtakım hükümetler 
ve partilerle yakınlaştığını öne sürmüşken; denetçiler, “devrimci” 
sözünün “inkılapçı” anlamında kullanıldığını belirtmiş, “Bu müddet 
içinde değişik siyasi partilerin ve hükümetlerin, Türk Dil Kurumu 
tüzüğü ‘kuruluş ve amaç’ maddelerinde bir etkisi olmadığı kanaatı 
hasıl olmamaktadır” demişlerdir. 
Böylece yaygın suçlamalardan biri boşa çıkmıştır. 
Denetçiler, sanki yürürlükte bir Dernekler Yasası yokmuş gibi, 
kurumun şimdiye dek yalnızca “hesap denetimine tabi 
tutulduğunu”, ilk kez “her yönü” ile denetlendiğini söylemişlerdir. 
Ancak yaptıkları “mali denetim”de de her şey “saydam”dır; 
belgelenmemiş gelir-gider ve yolsuzluğun kendisi değil söylentisi 
bile yoktur; vergiler zamanında ve düzenli ödenmiştir. 
TDK, 12 Mart (1971) döneminde de böylesi bir denetimden 
geçmiştir, bu ikincidir; kurum yönetimi de ne devlet denetiminden, 
ne de kendi üyelerinin denetiminden kaçınmıştır. Kurultaylarda 
oluşturulan yarkurullar üç gün boyunca, titizlikle hem bilimsel 
çalışmaları, hem de ekonomik durumu incelemeye almıştır. Bu 
nedenle Devlet Başkanının istediği denetim de TDK’de olağan 
karşılanmış, denetçilerden zaten açıkta olan bilgilerin hiçbiri 
esirgenmemiştir. 
Denetçiler ne tüzüğe, ne yasalara aykırı hiçbir şey bulamayınca ve 
kurumun Atatürk kalıtını ve tüzükte belirtilen amacı kötüye 
kullandığına ilişkin kanıt elde edemeyince, denetime gelmeden önce 



322 
 

İçişleri Bakanlığı ile yaptıkları uzun çalışmalar sonucu edindikleri 
önyargıyla, TDK karşıtlarının yıllardır  öne sürdükleri savları da 
unutmadıklarını gösteren bir yazanak oluşturmuşlardır. 
 
Denetçilerin Önyargılı “Gözlem ve Değerlendirmeleri” 
Denetim yazanağının “Gözlemler ve Değerlendirmeler” bölümü 
ilginçtir. 
Yazanakta kurumun, Dernekler Yasası ve tüzüğüne uygun olarak iki 
yılda yapılan, hükümet komiserlerinin de izlediği kurultaylara 
katılan üye sayısı üzerinde durulmuş, örneğin 1980 kurultayının 
“yarıdan pek az farkla” toplandığı “gözlenmiştir.” 
12 Eylül 1980’i izleyen iki yıl içinde her yerden binlerce kitabın 
toplatıldığı, onlarca kitabın yasaklanıp yakıldığı, onlarca yazarın 
yargılandığı bir dönemde denetçilerin bir başka ilginç “gözlem”i ve 
“değerlendirme”si de şudur. TDK deposunda niçin 608. 882 adet 
kitap bulunmaktadır? Denetçilerde, “…basılan kitapların bir 
araştırma ve pazarlama çalışmaları yapılmadan üretilmiş olduğu 
kanaat  ve görüşü hasıl olmuş”tur. 
Denetçilerin “gözlem ve değerlendirmeler”ine, TDK’nin neredeyse 
600 türde yayını olduğu, terim sözcükleri 102 ayrı dalda basıldığı, 
örneğin Sözcük Türleri gibi bir kitabın bile ilk baskısının 25 bin 
olduğu ve kitabın kısa sürede tükendiği yansımamıştır. Ayrıca 
denetçiler, Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğün çok sattığını, baskı 
maliyetini düşürmek için bu iki kitabın özellikle çok basıldığını 
anlamamakta direnmişlerdir. 
Yazanaktaki “gözlem ve değerlendirmeler”in 3. maddesi ise Devlet 
Başkanı Kenan Evren’in yurt gezilerinde dillendirdiği konudur: 
Ödüller. Ancak denetçiler, bilerek ya da bilmeyerek kullandıkları 
dille, TDK’nin eleştiriye değil, “çeşitli saldırılara uğradığını” bir 
resmi belgeye geçirmişlerdir: 
“Ödüllerin dağıtımında Türk Dil Kurumu’nun çeşitli saldırılara 
neden olmasına yol açacak tercihlerin yapılmasını önleyecek 
önlemler alınmadığı, dilin doğru ve güzel kullanımı yanında ulusal 
bütünlüğü zedeleme kuşkusu uyandıracak düşünce ve duygulara yer 
veren yapıtların değerlendirme dışı tutulmasına özen gösterilmediği 
gözlenmiş bulunmaktadır.” 
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Üstü kapalı olarak “solcu” bilinen kişilerin ödül başvurularının niçin 
kabul edildiği belirtilmektedir. 
Yazanağın 4. maddesinde ise dil altındaki bakla açığa çıkmaktadır. 
“1976’dan beri 35 kişilik Yönetim Kuruluna gizli oyla seçilen 
üyelerin 28’i aynı şahıslardan oluşmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun 
her türlü çalışmasını düzenleyen ve çalışma kollarını kuran bu 
kurulda dikkati çeken husus, Yönetim Kurulunun %80’lik 
kadrosunun bir nevi daimi üyelerden oluşması ve yönetime tam bir 
hâkimiyet sağlamış  olmalarıdır. Çünkü bu kurul Yürütme Kurulu ile 
Seçiciler Kurulunu kendi üyeleri arasından seçmekte, dolayısıyla 
kurumun bütün faaliyetleri kendi görüşlerine göre bir nevi tekel 
olarak yönetmektedirler. Bu durum, kurum aleyhine çeşitli 
spekülasyonlara sebebiyet verebilmektedir.” 
“Gözlem ve Değerlendirmeler”in 5. maddesi de kurum karşıtlarının 
yıllardır dilinden düşmeyen bir savdır; ancak denetçiler, Demokrat 
Partinin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin kurum başkanlığını 
istemediğine ilişkin yazılı-sözlü tüm açıklamalar, tüm belgeler 
önlerine konmasına karşın, kendilerine verilen görev doğrultusunda, 
çelişkilerle dolu şu satırları yazmışlardır: 
“…1951 yılına kadar değişik sıfatlarla kurumda görev yapan ve 
devletin en üst kademelerinde bulunan Cumhurbaşkanı, TBMM 
Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Kültür ve Milli Eğitim 
Bakanlarının kurum ile ilişkilerinin kesildiği ve kurumun Dernekler 
Kanunu esasları gereğince kamu yararına çalışan bir dernek haline 
dönüştürüldüğü gözlenmiş bulunmaktadır.” 
TDK’nin kamu yararına çalışan derneklerden sayılmasının tarihi 
1940’tır ve bu dönemde kurumun devlet kurumlarıyla 
cumhurbaşkanından bakanlıklara uzanan çok verimli ilişkileri 
olmuştur. 
Yazanağın 6. maddesi ise, “Kurumun mali işleri ve hesapları 
genellikle düzenli bir şekilde yürütülmektedir” diye bitirilmeden 
önce, bazı günler kasada fazla para olduğu, alındı belgelerinin kimi 
kez yanlış kullanıldığı uyarısı yapılmıştır. Ne ki bu uyarılar da 
yerinde değildir; çünkü kitaplarını kendi yapısı içinde de satan 
TDK’de bankaların kapandığı saatte alışveriş olabilmekte, ama 
bunların kayıtları yasal kurallara göre tutulmaktaydı. 
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Sağ iktidarların ve kurum karşıtlarının zaman zaman dillendirdikleri 
bir istekleri vardır: Türkiye İş Bankası sık sık sermaye artırmasına 
giderse bu bankadaki Atatürk hisselerinin azalması, giderek 
eritilmesi… Denetçiler, “Gözlem ve Değerlendirmeler”inin 7. 
maddesinde biraz karışık bir anlatımla da olsa, aslında TDK’nin 
geleceği için kaygılarını dile getirmişlerdir: 
“Kurumun en büyük gelir kaynağı olan Atatürk vasiyetnamesinin 
(%27,5); kurumun yegâne dayanağı olduğu ve Türk Tarih 
Kurumu[85] gibi yan gelir sağlayan diğer bir kuruluşu da olmadığı 
düşünüldüğünden, Türkiye İş Bankasının sermayesi 30 milyar TL.na 
yükseltildikten sonra durumun ne olacağı konusu şimdiden ele 
alınmalıdır. 
Bu oranın 30 milyarlık sermaye içinde de korunması bir esasa 
bağlanmadığı takdirde Atatürk’ün vasiyeti de statüsünü muhafaza 
edemeyeceği gibi, kurumun da gelecekte mali sıkıntılara düşerek  
görevini yapamaz bir duruma düşmemesi için bu sorunun en kısa 
zamanda halledilmesi uygun olacaktır.” 
 
Org. Necdet Üruğ’un Demokratik Önerisi 
Denetim yazanağının dördüncü bölümünde “öneriler” yer 
almaktadır. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Org. Necdet 
Üruğ’un, Türk Dil Kurumu’na gönderdiği 7 Temmuz 1982 günlü, 
060637-82/6 sayılı ve “Türk Dil Kurumunda alınacak tedbirler” 
konulu yazısı, yazanağın önerileri üstüne kurulmuştur. Ne ki Org. 
Üruğ’un yazısında bu öneriler, öneri değil, “aksaklıklar” diye 
anılmaktadır. 
Kurultayların daha çok üyenin katılımıyla yapılması; basılan 
kitapların iyi pazarlanması ve tanıtılması; ödül seçici kurallarının ve 
ödül verilecek yapıtların iyi belirlenmesi; (denetçilerin mali işlerin 
düzenli olduğunu belirtmesine karşın) kurumun mali işlemleri ve 
hesaplarının noksansız yapılabilmesi için gerekli titizliğin 
gösterilmesi… 
Org. Üruğ’un yazısında Atatürk’ün İş Bankasındaki pay oranı hiç 
yer almazken, yazıdaki “en demokratik” öneri de şuydu: 
“Yönetim Kurulu üyeliklerine aynı üyelerin devamlı olarak 
seçilmesini önleyici ve diğer üyelere de seçilebilme imkânı sağlayıcı 
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şekilde kurum tüzüğünde gerekli değişikliklerin yapılması.” 
Org. Üruğ, kimi aksaklıkların giderilmesinde Devlet Başkanlığı 
Genel Sekreterliğinin kuruma her türlü yardım ve desteği vereceğini 
belirttikten sonra yazısını şöyle bitirmektedir: 
“Ulu Önder ATATÜRK’ÜN kurduğu ve yaşattığı bu kurumda 
yukarıda belirtilen aksaklıkların süratle giderilmesini ve bu 
maksatla yapılacak işlerin 3’er aylık periyodik raporlar halinde 
Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliğine gönderilmesini rica 
ederim.” 
 
Denetim Sıkılaştırılıyor 
Görüldüğü gibi Devlet Denetleme Kurulunun denetiminden Türk 
Dil Kurumu’nun kapatılmasına gerekçe olabilecek somut veriler 
elde edilememişti. Ancak Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri 
Orgeneral Necdet Üruğ’un imzaladığı yazı, Devlet Başkanlığının 
Türk Tarih ve Dil Kurumlarından elini çekmeyeceğini gösteriyordu. 
12 Eylülcüler, kurumları ortadan kaldırma kararını çoktan 
vermişlerdi. Hukukçuların, aydınların bütün tepkisine karşın 1982 
Anayasasına 134. maddeyi koymuşlardı: 
“Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, 
Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve 
yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevi 
himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, 
Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu 
tüzelkişiliğine sahip ‘Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’ 
kurulur. 
Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün 
vasiyetnamesinde belirtilen menfaatler saklı olup kendilerine tahsis 
edilir. 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, 
organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile kuruluşuna dahil 
kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir.” 
Denetçiler, denetim sırasında kurum çalışanlarına yaptıkları işle, 
yönetici ve üyelerin kimlikleri, yaşamlarıyla ilişkili olarak tuzak 
sorular sormuş; çalışanları “meşgul etmemek için” dosyaları başka 
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yerde incelemeyi önermiş; ama başarılı olamamışlardı. 82 
Anayasasıyla çıkılan yoldan dönülmeyeceği belli olmuş, kurumları 
kapatma eylemi için 82 Anayasası hazırlanırken düğmeye 
basılmıştı. Ortada türlü söylentiler dolaşırken, basında kurumların 
yerine kurulacak bir akademi için yasa taslağı hazırlandığı haberi 
yer alır. Bu haber üzerine TDK Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan 
bir basın açıklaması yapar: 
“Danışma Meclisi Başkanlığına sunulduğu açıklanan yasa 
önerisini, içeriği yönünden, bir Dil ve Edebiyat Akademisi 
kurulması ve Türk Dil Kurumu’nun kapatılarak malvarlığının bu 
akademiye aktarılması diye iki bölüme ayırmak gerekir. 
Bilindiği gibi ülkemizde bir dil akademisi kurulması yolundaki 
öneriler, hatta girişimler 130 yıl geriye götürülebilir.   Bu  yolda  
sürüp  giden  tartışmaları  ve  görüş   ayrılıklarını  doğal  
karşılıyoruz.   Ancak   12 Temmuz 1982’de Atatürk tarafından 
kuruluşunun 50. yıldönümünü kutlama hazırlıkları içinde bulunan 
Türk Dil Kurumu’nun kapatılmasını, bir dil akademisi kurma özlem 
ve girişimlerinin dışında değerlendirmek gerekeceği de 
kuşkusuzdur. 
Bir dernek olan Türk Dil Kurumu’nun Türkiye Cumhuriyeti 
yasalarında belirtilen denetimlere açık olduğu kadar, o yasaların 
güvencesi altında bulunduğuna inanıyoruz. Türk hukuk sisteminin, 
özel yasalar yoluyla dernek kurulmasını öngörmediği gibi, özel bir 
yasa ile derneklerin varlıklarına son vermeye de olanak tanımadığı 
açıktır. Öte yandan çalışmalarını Atatürk’ün kendi vasiyetiyle 
saptadığı gelirle sürdüren Türk Dil Kurumu’nun kapatılmasının 
sözkonusu gelirin başka bir kuruluşa aktarılışının miras hukukumuz 
yönünden ne denli sakıncalar doğuracağı uzman ve yansız 
hukukçularımızca ortaya konmuş bulunmaktadır. 
Böyle bir akademi kurarken Atatürk’ün 1 Kasım 1936 günlü 
TBMM’yi açış konuşmasında, “Türk  Tarih Kurumu ile Türk Dil 
Kurumu’nun ‘ulusal akademiler halini almasını’ dileyen sözlerine 
dayanmak isteyenlere, Atatürk’ün bu konuşmasından sonra 740 gün 
daha yaşadığını ve kurumların akademiye dönüştürülmesi 
düşüncesinden vazgeçerek  1937,  1938  Kasım  başlarındaki  
TBMM  konuşmaları  ile  26 Eylül Dil Bayramlarında, kurumların 
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çalışmalarından övgü ile söz ettiğini görmezlikten gelmemelerini 
salık veririz. 
Bunların yanı başında ulusça ‘Ebedi Şef’ diye andığımız Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vefatından yalnızca 66 gün önce, 5 Eylül 1938’de 
kendi özgür davranışı ile düzenlediği vasiyetnamesinde, kurucusu 
olduğu iki kurumun resmi birer akademiye dönüştürülmesinden hiç 
söz etmeksizin ve hiçbir koşul koymaksızın, İş Bankasındaki 
parasının yıllık gelirinden ‘Türk Tarih ve Dil Kurumlarına yarı 
yarıya pay verilmesini’ dilemesi, acaba onun son özlemi ve 
uyulması, uygulanması gereken son kararı değil midir?” 
TDK üyelerince seçilmiş son Başkan Prof. Turan’ın 28 Mayıs 1982 
günlü açıklamasından sonra olaylar daha hızlı akmaya başlar. 
Dönemin Tercüman gazetesinde kurumun kapatılması için 
kampanya bütün hızıyla sürmektedir. MGK üyesi Org. Tahsin 
Şahinkaya tarafından hazırlandığı söylenen taslakla ilgili bilgiler 
somutlaşmaya başlar. 
 
“Karargâh Emri” Değiştirilemez 
TDK yönetimi MGK Genel Sekreterliğinden bir çağrı alır; 17 
Kasım 1982 günü, “Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu”nun kurulmasıyla ilgili olarak “İhtisas Komisyonları Daire 
Başkanlığı”nda bulunmaları istenir. Sonra bu toplantının 15 Aralık 
1982’ye ertelendiği bildirilir. 
15 Aralık 1982’de TDK Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan ile TDK 
Genel Yazmanı Cahit Külebi toplantıya gider. Türk Tarih 
Kurumu’nu da Başkan Prof. Dr. Sedat Alp ile Genel Sekreter Prof. 
Dr. Ekrem Akurgal ve Amiral Fahri Çoker temsil eder. 
Toplantıya başkanlık yapan MGK Genel Sekreterlik Koordinatörü 
Tümgeneral Suat Eren, kurumların kendileriyle görüşme isteğini 
yerine getirdiklerini söyledikten sonra, hepsine birer taslak verir ve 
bu taslağı eleştirme, değiştirme yetkileri olmadığını belirtir. 
Kurumlardan gelen yöneticiler bu taslağı yetkili kurullarına 
götürmek ister; Tümg. Eren, bunun da olanaksız olduğunu söyler ve 
taslağı kamuoyuna açıklama yetkilerinin olmadığını da sözlerine 
ekler. General, kurumların yöneticilerinin tüm  karşı çıkışlarını, “Bu 
karargâh emridir!” diyerek önler. 
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Prof. Turan ile Külebi, her şeye karşın, Atatürk kurumlarının dernek 
yapısının değiştirilemeyeceğini, bu girişimin tarihsel bir yanlış 
olduğunu, bu yanlışın yaşama geçmesine “hizmet etmeyeceklerini”, 
bu durumu ne kendilerinin, ne yetkili kurullarının, ne de toplum 
vicdanının, hiçbir biçimde onaylamayacağını dile getirirler. 
Toplantı, buz gibi soğuk bir hava içinde sürmektedir. Bunun üzerine 
Tümg. Eren, yazılı yanıt ister, toplantıya ara verilir. TDK Başkanı 
ile Genel Yazmanı, hemen Yürütme Kurulu ve hukukçularla bir 
toplantı yapar, MGK Genel Sekreterliği İhtisas Komisyonlarında 
aynı gün yapılan toplantıya şu yanıtla giderler: 
“Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine, 
(…) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 134. maddesinin öngördüğü 
‘Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun oluşturulmasına 
ilişkin taslak, bizzat 134. maddeye aykırıdır. Taslağın, 
örgütlenmeye ilişkin maddeleri ile özellikle Türk Dil Kurumu’na 
ayrılan 14.-18. maddeleri bu aykırılığın somut  belirtileridir. 
Anayasanın 134. maddesinin 1. fıkrasında Türk Dil Kurumu’nun 
özel hukuka dayanan varlığı açıklıkla korunmakta, özellikle yeni 
kuruluşun Türk Dil Kurumu’nu da içine alarak oluşacağı 
vurgulanmaktadır. Anılan maddenin 2. fıkrası, ‘Atatürk’ün 
vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatlerin saklı olduğu’nu ve 
‘kendilerine tahsis edileceğini’ bildirirken yaşayan, yaşamını 
sürdüren bir hukuksal varlığa tahsisin yapılacağını söylemekte, 
‘kendilerine’ sözcüğüyle bu tüzelkişiliğin vazgeçilmez, yıkılmaz, 
kaldırılamaz olduğunu anlatmaktadır. 
Maddenin 3. fırkasının yeni kurumun ‘kuruluşuna dahil kurumlar 
üzerindeki yetkileri…’ne değinmesi de kurumumuzun varlığını 
sürdürmesinin engellenemeyeceği zorunluluğunu getirmektedir. Bu 
varlık ve yaşam özel hukukun getirdiği bağımsız yapıyı 
açıklamaktadır. Yeni kurum, ancak gözetim, denetim yetkisini 
taşıyabilir. Türk Dil Kurumu’nun yeni kuruluş içinde bugünkü 
durumu ile yer almasını sağlayacak biçimde düzenleme 
yapılmaması gerekir. Aksine bir uygulama ise, Atatürk’ün 
amacından temel hukuk ilkelerine kadar büyük terslikler taşır. 
Türk Dil Kurumu, yürürlükteki yasalara göre varlığını sürdüren, 
Atatürk’ün ilkelerine özenle bağlı olarak çalışan, işlemlerinin tümü 
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yasal olan hukuksal bir varlıktır. Bu varlığı ‘ismi var, cismi yok’ 
duruma getiren taslak, hukuka aykırı niteliği ile ölü doğar. Bundan 
kaçınılması anayasa koyucunun amacına da uygun düşer. Federatif 
bir yapısı olacak yeni kurumun gözetim ve denetim yetkisi kamu 
hukuku-özel hukuk tüzelkişisi karmaşasına ve sakıncalarına 
gitmeden sağlanabilir. Kaldı ki Türk  Dil  Kurumu’nun hizmet 
alanının özellikleri gözetilerek özel hukuk tüzelkişisi olarak 
çalışmasının büyük ve sayısız yararları vardır. 
 
  Sonuç: 

a)Hazırlanan taslak, yukarıda belirtilen nedenlerle Anayasanın 134. 
maddesiyle de varlığı kabul edilen Türk Dil Kurumu’nu özel hukuk 
tüzelkişisi olarak ortadan kaldırmakta ve kurumun mallarına el 
koymak anlamına gelen bu uygulama, 134. maddeye aykırı olduğu 
gibi, genel hukuk ilkelerine de ters düşmektedir. 
b)Tasarıda oluşturulan ‘Yüksek Kurum’un örgütlenme biçimiyle 
çalışma ilke ve yöntemleri de 134. maddede saptanan amaçları 
gerçekleştirici nitelikte olmayıp ileride giderilmesi güçleşecek 
birtakım sakıncalar doğuracaktır. Tasarıdaki Yüksek Kurula gerek 
olmayıp onun yerine bağlı olan kuruluşların temsilcilerinden oluşan 
bir Genel Yönetim Kurulu yeterli ve amaca daha uygun olur. 
c)Bu itibarla kurumun kuruluş ve çalışma düzeninin aksatılmasından 
sakınılarak 134. maddede belirtildiği üzere Atatürk’ün manevi 
himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, 
Başbakanlığa bağlı ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir kuruluş olarak 
varlığımızın korunmasının yerinde olacağı görüş ve dileğinde 
bulunduğumuzu saygılarımla arz ederim.  Ş. Turan/ TDK Başkanı” 
Türk Tarih Kurumu’nun yöneticileri de TDK’ninkine benzer 
görüşlerle MGK’ye gelirler. Tümg. Suat Eren, yazılı yanıtlardan 
hoşnut olmadığını, kurumlardan yapıcı görüş beklediklerini 
söyleyerek dile getirir. İki kurumun yanıtları okunur, taslak 
üzerinde madde madde durulur, bu kez maddeler üzerinde yazılı 
görüş istenir. Aslında yapılan toplantı da kurumlardan yazılı görüş 
istemek de oyalama taktiğinden başka bir şey değildir. MGK 
Genel Sekreterliğinde, “karargâh emri” havası ve kararlılığı 
sürmektedir. TDK Yönetim Kurulu, MGK Genel Sekreterliğine 22 
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Aralık 1982’de şu yazıyı gönderir: 
“(…) Türk Dil Kurumu tüzüğü ile saptanan kuruluş, amaç, görev ve 
çalışma yöntemi maddelerindeki esaslar saklı kalmak ve 
Başbakanlık katına bağlanmak görüşü dışında; Genel Kurulumuzun 
(kurultayımızın) görüş ve kararını almadan, kurumun tüzel varlığın 
ve geleceğini etkileyen böyle bir konuda, taslak çerçevesinde bir 
düzenleme yapmanın tarihi sorumluluğu önünde ayrıca bir görüş 
sunamayışımızın bağışlanmasını yüksek takdirlerinize saygıyla arz 
ederim. Prof. Dr. Şerafettin Turan/ TDK Başkanı” 
 
Org. Tahsin Şahinkaya’nın Yasa Taslağı 
Bu ikinci yazıdan sonra TDK yönetimi ile Milli Güvenlik Konseyi 
arasında ne yazışma, ne görüşme olur. Görüşme, yazışma 
girişimleri hep karşılıksız kalır. Kurumların yönetimleri yok 
sayılmaktadır. “Karargâh emri” uygulamaya konmuştur artık. 
Çünkü kendini TBMM’nin, yargı organlarının üstünde gören MGK, 
Atatürk’ün kurumlarından hiç beklemediği bir tepki almıştır. Ancak 
Atatürk kurumlarının dernek yapısının bozularak Anayasada anılan 
“Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” adlı devlet kurumu 
içine alınacağı da belli olmuştur. 
Çok ilginçtir, bu sırada kurumları kapatacak yasa taslağının 
Danışma Meclisine verilip verilmediğini kimse bilmez, kimse 
taslağa ilişkin bilgi edinemezken Tercüman gazetesindeki günler 
önce verilen bilgilerle “karargâh”ın tavrı ve tutumu harfi harfine 
örtüşmektedir. Dahası Tercüman’ın önceden verdiği bilgilere, 
Şahinkaya’nın taslağında da rastlanacaktır. 
10 Ocak 1983 günlü Cumhuriyet gazetesi, Org. Tahsin 
Şahinkaya’nın yasa taslağını Danışma Meclisine verdiğini duyurur. 
11 Ocak 1983 günlü Tercüman’ın başlığı şöyledir: “Türk Dil 
Kurumu Başbakanlığa Bağlanıyor.” 
15 Ocak 1983 günlü Yönetim Kuruluna olup bitenleri anlatan Genel 
Yazman Cahit Külebi sözlerini bitirirken gözyaşlarını tutamamıştır: 
“Bu koşullar içinde Atatürk yolunda, onun buyrukları gereğince 
dilimize ve ulusal ekinimize hizmete çaba gösteren bizler için, 
önümüzdeki günler belki de acı olacaktır.” 
Türk Tarih ve Dil Kurumları, Atatürk’ün vasiyetnamesinin 
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koruyucusu olan Cumhuriyet Halk  Partisinin kapatılmasından 
sonra, İş Bankasının vasiyetname gereği kendilerine ödemesi 
gereken parayı alabilmek için de epeyce çaba harcamışlardır. 5 
Nisan 1982’de MGK Genel Sekreteri Necdet Üruğ, bankaya 
paranın ödenmesi için buyruk vermiş, aynı gün bu durum TDK’ye 
bildirilmiştir. Ancak banka sermaye artırdığı için kurumlara 
ödenecek para da küçülmüştür. Kurumlar her yönden kuşatılmış 
durumdadır. 
Devlet Başkanı Org. Kenan Evren, 26 Eylül 1981’deki 49. Dil 
Bayramına gönderdiği iletide, “(…) Yüce Atatürk’ün dilimizin 
yabancı diller boyunduruğundan kurtarılması için amacıyla 
kurduğu Türk Dil Kurumu’nun bu hizmeti yerine getirirken nesiller 
arasında kopukluk yaratmamaya ve herkesin anlayabileceği ortak 
bir dilin kullanılması yolunda çaba gösterileceğine inanıyoruz” 
diyerek nedense karşıdevrimcilerin yıllardır savunduğu “nesiller 
arasında kopukluk yaratmak” savını vurgulamış, bu arada yurt 
gezilerinde kurumu dil ayrılığı yaratmakla suçlamış, dahası yeni 
sözcüklerin kullanıldığı kitapları anlamadığını, bu nedenle bazı 
kitapların İngilizcesini okuduğunu söylemiştir. Bu arada sağ basın, 
özellikle Tercüman gazetesi Türk Dil Kurumu’na desteksiz, 
dayanaksız saldırmayı sürdürmektedir. Tasarlanan oyun, aşama 
aşama sahneye konmaktadır. 
 
Atatürk Kurumları Kapatılıyor 
12 Eylülcüler, dernek yapısındaki Türk Dil Kurumu’nu, hiçbir yargı 
kararı olmadan, Atatürk’ün kalıtını görmezden gelerek, bir devlet 
dairesine dönüştürmeye kararlıydı. Hukukçulara göre bu eylem, 
eski dille, “gasp”tı. Kurumun yapılarına, yapıtlarına, adına “el 
koymak”tı. 12 Eylülcü beş general, ulusçu tutucuların, yarım yüzyıl 
çok isteyip de yapamadığını yaparak ne denli hızlı Atatürkçü 
olduklarını gösteriyorlardı. 
Org. Şahinkaya’nın yasa taslağı, Danışma Meclisinin kimi 
üyelerince heyecanla karşılandı; ancak bu meclisteki Nermin Ertuş, 
Necip Bilge, Remzi Banaz, Cahit Tutum, Kamer Genç, Abdülbaki  
Cebeci, Ertuğrul Alatlı, Fikri Devrimsel gibi bir avuç üye, bu 
taslağın yasalaşmaması için büyük çaba harcamıştı. Bu üyeler 
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taslağın Anayasaya da Atatürk’ün vasiyetnamesine de aykırı 
olduğunu savundular. Ateşli tartışmalar yaşandı, ama sonuç 
değişmedi. 
Taslağın yasalaştığı gün sevinç çığlığı atanların başını 12 Eylülden 
önce “devrim tarihi”ni savunan, kısa zamanda “inkılapçı” olan Prof. 
Dr. Hamza Eroğlu gibi kişiler çekiyordu. Olağanüstü bir dönemde, 
1982 Anayasasının 134. maddesine dayanarak çıkarılan 2876 Sayılı 
Yasa, 17 Ağustos 1983’te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. Böylece Uğur Mumcu’nun dediği gibi “paşa tasarrufları” ile 
bir yapı ortaya çıktı. 
Oluşturulan yüksek kurum içindeki Türk Dil Kurumu’na, 1983 
öncesindeki Türk Dil Kurumu ile hesaplaşması bitmeyenler; 
Atatürk ve Türk Devrimine açıkça saldıramadığı için Türk Dil 
Kurumu’nu hedef seçenler; bireysel çıkarına göre bu kurumla bir 
dargın bir barışık olmayı yeğleyenler; bu kurumun kapatılacağı belli 
olunca resmi kurumdan yer kapmak için yön değiştirenler atandı. 
1950’den 1980’lere dek, sıklıkla devlet desteği alarak Türk İslam 
sentezini besleyip büyütenler, verdikleri savaşın meyvesini 12 
Eylülcüler eliyle toplamıştı. 
Paşaların, kapatmak için uğraştıkları Türk Dil Kurumu’nu hiç 
tanımadıkları belliydi. Eşi asker olan emekli Öğretmen Türkân 
Erkin, “Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Tahsin Şahinkaya”yı 
tanıyordu; generale bir mektup yazdı; TDK’nin önemini ve 
çalışmalarını anlattı. Atatürk’e ve kurumlarına haksızlık yapıldığını 
söyledi. 8 Mart 1984’te aldığı yanıt ilginçti: 
“(...) Efendim, mektubunuzla ilgili çok derin bir inceleme yaptım, 
hatta 1950’li yıllara ait dergi ve ilgili yazıları tetkik ettim. Yazıların 
mahiyetleri itibarıyla ne söylerseniz haklısınız. Fakat bunlar tabii 
tam manasıyla bilinemediği için, mektubunuzda işaret edilen durum 
içerisine düşülmüş oldu. Ancak  çok dikkatli olunacağını ve 
olunması lazım geldiğini ilgililere ikaz edildi. Bakalım zaman ne 
gösterecek? İşaret etmiş olduğunuz hususlarla ilgili hemfikiriz, öyle 
ümit ediyorum ki arzuladığımız neticelere muhakkak kavuşacağız. 
İnşallah yanılmam.” 
 
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu Son Toplantısını Yapıyor 
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Tahsin Şahinkaya’nın, aynı görüşte olanların yanıldığını zaman 
gösterecekti. Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun 35 kişilik 
Yönetim Kurulu, 3 Eylül 1983’te son toplantısını yaptı. Bütün 
yaşamını Dil Devrimine ve Türk Dil Kurumu’na adayan Ömer 
Asım Aksoy’un son toplantıdaki sözleri çok anlamlıydı: 
“Dil kurumu 51 yıllık başarılı çalışmalarını tarihe emanet ederek 
önümüzdeki ay yerini yeni düzenlemeye bırakacak. Hakkındaki 
kötüleyici sözler ve yazılar ne olursa olsun, Dil Kurumunun 
hizmetleri her zaman övgü ve saygı ile anılacaktır.” 
Ömer Asım Aksoy’un önerisiyle Türk Dil Kurumu’nun 51 yıllık 
yaşamını, çalışmalarını, kuruma emek verenleri içeren bir kitap 
hazırlandı. Ama bunu basılmasına zaman kalmamıştı. Teksirle 
çoğaltıldı: Türk Dil Kurumu’nun 51 Yılı. 
1983’ün Dil Bayramı, devrimcilerin kutladığı en buruk bayram 
oldu. Dernek olan TDK’de çalışan uzmanların, görevlilerin kimisi 
yasa zoruyla memur olmayı kabul etmeyip ayrıldı, kimisi 
emekliliğini istedi, kimisi o dönemdeki koşulları nedeniyle 
ayrılamadı.  Ayrılanlara Dil Bayramında plaket sunuldu. 
Kurumları kapatma isteği baş gösterdiği andan başlayarak Nadir 
Nadi, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu başta olmak üzere onlarca 
hukukçu, onlarca yazar, bilimci tepki verdi. Nadir Nadi, 1960’larda 
yayımladığı “Tuhaf Bir Tasarı” adlı yazısını 1983’te yeniden 
yayımlayınca, ilerlemiş yaşına karşın hapse mahkûm edildi. 
Kapatılan Türk Dil Kurumu’nun üyelerinden kimisi Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu içine alınan resmi Türk Dil 
Kurumu’na koştu. Dün üyesi olmaktan onur duydukları Türk Dil 
Kurumu’nu bir kalemde silenler çıktı. Güneşe, aya göre gün içinde 
birkaç kez yön değiştirenler mutluydu. Solcuların sığınağı bilinen 
bir kale, olağanüstü bir dönemde militarizmin gücüne yaslanarak 
yıkılmıştı. 
Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun devrimci üyelerinin 
çoğunluğu ise bu haksızlığı hiç onaylamadı. Hiçbiri dik duruşunu 
bozmadı. 
 
 
*  Bu bilgiler, Dil Derneği’nce yayımlanan, Prof. Dr Şerafettin Turan ile Sevgi 
Özel’in    hazırladığı Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü adlı yapıttan 
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aktarılmıştır. 
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TÜRK ABECESİ 
29 HARF YETER! 
Atatürk'ün öncülüğünde yapılan Harf Devrimiyle kazandığımız 29 
harf yeterlidir. Ne doğudan, ne batıdan harf almak gerekir. 
Atatürk'ün Harf Devrimini yasayla güvence altına almasının önemi 
günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır; "bazı sesleri daha iyi 
karşıladığı" sanılan Arap abecesini dinsel açıdan köprü yapmaya 
çalışmak yanlıştır. 

Üstelik çokları bu 29 harfi nasıl söyleyeceğini hâlâ öğrenememiştir. 
Bu nedenle ikide bir toplumun kafasını karıştıranları bir kez daha 
uyarıyoruz. Sorun ne abecemizdedir, ne dilimizde... Sorun Türkçe 
sevgisi eksikliğidir. Sular tersine akmaz;  Harf ve Dil Devrimleri yok 
sayılamaz! Sayılamayacağını tarih onlarca kez kanıtlamıştır. Tarih, 
Atatürk'ü yüzlerce kez doğrulamıştır! 

                     Türkçeyi sevmek yeter! 
 Dil Derneği'nin Yazım Kılavuzunda yer alan Türk Abecesi 
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DİL DERNEĞİ'NİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ 
Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu (TDK), 1983'te hiçbir yargı 
kararı olmadan, Atatürk'ün kalıtı göz ardı edilerek 
Cumhurbaşkanının gözetiminde, Başbakanlığa bağlı Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu içine alınarak bir devlet dairesine 
dönüştürülmüştür. Daha doğrusu, ülkemizin saygın bilim, sanat, 
düşün insanlarının ve hukukçularının da doğruladığı gibi 
kapatılmıştır. 
Karşıdevrimciler, TDK'yi yok etmek için verdikleri savaşımın 
meyvesini 12 Eylül döneminde toplamış, Milli Güvenlik Konseyi  
Üyesi  Org. Tahsin Şahinkaya'nın   Danışma  Meclisine verdiği  bir   
yasa  tasarısının  yasalaşması ve  bu  yasanın 17 Ağustos 1983 günlü 
Resmi Gazetede yayımlanmasıyla TDK'nin tüzelkişiliği ortadan 
kaldırılmıştır. 

Danışma Meclisi, 12 Eylül 1980 darbesini izleyen günlerde Kenan 
Evren'le birlikte dört komutandan oluşan Milli Güvenlik Konseyinin 
oluşturduğu bir kurumdur; varlığı, 1983 güzünde yapılan genel 
seçimle sona ermiştir. Ancak MGK, genel seçim yapılmadan birkaç 
ay önce, bu meclisten apar topar 2876 Sayılı Yasayı çıkarmayı 
başarmıştır. Bu yasa, 1982 Anayasasının 134. maddesine 
dayandırılmıştır. 
Anayasanın 134. maddesi şöyledir: 

"Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, 
Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve 
yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevi himayelerinde, 
Cumhurbaşkanlığının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; 
Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu 
ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip 
'Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu' kurulur. Türk Dil ile 
Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali 
menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir. Atatürk Kültür Dil ve 
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Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve 
özlük işleri ile kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri 
kanunla düzenlenir." 

Anayasanın bu maddesi Atatürk'ün kalıtını yok saymıştır. 
Türkiye'nin sağduyulu tüm hukukçuları, aydınları hem Anayasanın 
134. maddesine, hem de 2876 Sayılı Yasaya karşı çıkmış, Atatürk'ün 
eliyle yazdığı "vasiyetnamesi"ni kimsenin çiğneyemeyeceğini 
savunmuş, dahası Cumhuriyet gazetesi Başyazarı Nadir Nadi, önce 
"Sakın Yapmayın" diye yazmış (Cumhuriyet, 22 Nisan 1981), 
sonra "Tuhaf Bir Tasarı" (Cumhuriyet, 24 Ocak 1983) başlıklı 
yazısıyla kurumları ve Atatürk'ün kalıtını savunduğu için ileri 
yaşında hapse atılmak istenmiş, yine aynı günlerde Bülent Ecevit, 
"vasiyet"i savunduğu için bir süre hapis yatmak durumunda 
kalmıştır. Bu dönemin olayları, Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve 
Sonrası (basıma hazırlayanlar Haldun Özen, Sevgi Özel, Ali 
Püsküllüoğlu; Bilgi Yayınevi, Ankara, 1986) adlı yapıtta yer 
almaktadır. 
Aydınların, hukukçuların, bilimci ve sanatçıların tepkisine karşın, 
dernek yapısındaki TDK, 12 Eylülcülerin karşıdevrimcilere 
yakınlaşmasıyla kapatılmıştır. 
Böylece TDK'nin seçimle gelen Yönetim Kurulunun varlığı gibi, tüm 
üyelikleri sona ermiş, adına, yapılarına, yapıtlarına el konulmuştur. 
En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ün eliyle yazdığı "vasiyetnamesi" yok sayılmış, çiğnenmiştir. 
 

Atatürk'ün "vasiyetnamesi" 
"Dolmabahçe: 5-9-1938 

Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleri ile Çankaya'daki 
menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisine atideki 
şartlarla, terk ve vasiyet ediyorum: 
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1) Mevkut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından 
nemalandırılacaktır. 

2) Her seneki nemadan, bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça, 
yaşadıkları müddetçe Makbule'ye ayda 1000, Afet'e 800, Sabiha 
Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki 
gibi 100'er lira verilecektir.  

3) Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir. 
4)  Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de 

emrinde kalacaktır. 
5)  İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için 

muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. 
6)  Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih 

ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir. 
 K. Atatürk" 

Atatürk'ün "Vasiyetnamesi" Çiğneniyor 
Kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk, birer dernek olarak kurduğu, 
sonsuza dek kalıtıyla güvence altında aldığı Türk Tarih ve Dil 
Kurumlarının olağanüstü bir dönemde “militarizm”in gücüne 
sığınılarak kapatılacağını bilemezdi. Sürekli Dil Devrimini yadsıyan 
"Milliyetçi muhafazakâr" iktidarların yapamadığını, 12 Eylülü 
izleyen günlerin olağanüstü koşullarında, hem de Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin içinden çıkan bir kadronun başaracağını kimse 
bilemezdi. 

Kurumların kapatılması, özellikle Türk Dil Kurumu'nun hukukun 
üstünlüğüne inanan eski üyelerini olduğunca bütün aydınlanmacıları 
üzmüştü; aydınlar, bu duruma tepkisiz kalmadılar. Ancak 
toparlanmaları, bir araya gelip örgütlenmeleri hem zor oldu, hem de 
zaman aldı. Çünkü Atatürk'ün kurumunun üyesi de olan birçok 
bilimci, sanatçı işinden aşından olmuş, kimisi tutuklanıp hapse 
atılmıştı; kimisi düzmece savlarla yargılanıyor, çokları gittikçe 
ağırlaşan yaşam koşullarıyla baş etmeye çalışıyordu.  
Karşıdevrimciler ise bayram sevinci yaşıyorlardı. Aydınlanmacıları 
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en çok üzen ve düşündüren, 12 Eylül öncesinde Atatürkçü bilinen 
“ünlü” bilimci ve sanatçıların, yasa zoruyla oluşturulan resmi TDK 
içinde yer, orun kapma yarışıydı. Öteden beri Dil Devrimine karşı 
durmayı meslek edinenlerle onlara katılanlar, kitaplarının 
başlığındaki “devrim” sözcüğünü “inkılap”a dönüştürmekte, dünkü 
söylemlerini tersine çevirmekte de yarıştılar. 

Atatürk Devrimcileri Sessiz Kalmıyor 
Böyle bir dönemde gerçek Atatürkçülerse yılgınlığa yenilmediler. 
Ali Püsküllüoğlu, Haldun Özen ve Sevgi Özel’den oluşan üç kişilik 
öbek, tez zamanda büyüdü; toplantılar, yazışmalar yoğunlaştırıldı. 12 
Eylülün üstünden birkaç yıl geçmesine karşın, Ankara’da bile 
“olağanüstü hal” sürüyor; aydınlar, darbecilerin hukuk dışı 
uygulamalarına karşı gizli toplantılarla “Aydınlar Dilekçesi” gibi 
eylemleri örgütlüyor; bir yandan da yalana dolana dayalı davalar 
nedeniyle adliye yollarında hak arayışını bırakmıyorlardı. 
Yaşananları, özellikle bugünün gençlerine anlatmanın ve onları 
inandırmanın çok zor olduğu, Atatürk devrimlerinden ödün 
verenlerin ödüllendirildiği, devrimlerin içinin hızla boşaltıldığı 
acımasız bir süreç işliyordu. 
Koşullar ne olursa olsun, dönemin aydınları, Atatürk’e ve onun Türk 
Dil Kurumu’na yapılan haksızlık karşısında sessiz kalmamalı, 
"Örgütlenmeliyiz" ve Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimini bir dernek 
kurarak sürdürmeliyiz kararı aldılar. Atatürk'ün kurumunun üyeleri 
bir yandan dernek kurma çalışmalarını yürütürken, öte yandan 
1985'ten başlayarak Mülkiyeliler Birliği'nin çatısı altında toplanarak 
Dil Bayramını kutlamaya, Atatürk'ün kalıtına ve kurumlarına yapılan 
haksızlığı türlü etkinliklerle topluma anlatmaya giriştiler. Toplantılar 
büyük ilgi görüyordu. Kurulacak derneğin tüzüğü hazırlanmış, 
kurucuların özellikle eski TDK üyeleri arasından seçilmesi 
kararlaştırılmıştı. Onlarca aydınlanmacı adına 34 kişi, "DİL 



343 
 

DERNEĞİ"nin kurucusu olarak Ankara Valiliğine başvurusunu 
yaptı. 

Dil Derneği, Kurulması Yasak Derneklerden Sayılıyor 
Derneğin kurucuları 22 Nisan 1987'de, Ankara Valiliği Dernekler 
Masasına başvurduktan sonra, dilekçelerine 60 gün içinde yanıt 
verilmesini beklemeye başladılar. Bu süre içinde derneğin tüzüğü 
incelemeye alınmış, Dernekler Masasınca, “Şurasını burasını 
değiştirin…” önerileri de yapılmıştı. Ancak tüzükle ilgili kesin yargı 
bir türlü verilmiyor, kurucuları bir sürpriz bekliyordu. 
Turgut Özal'ın Başbakanı olduğu Anavatan Partisi 1983 güzünden bu 
yana tek başına iktidardı. 1987’deki hükümetin İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'un bütün valiliklere "gizli" bir yazı gönderdiği, 
yazıda eski TDK üyelerinin dernek kurma hazırlığı içinde olduğu, 
bakanlığın böyle bir derneğe izin verilmemesini istediği duyuldu. 
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği gizli yazı, yerine 
ulaşmadan Dil Derneği kurucuları başvurusunu yapmıştı. Bakanlık 
bu durumu öğrenince bu kez başka bir yol düşündü. Dil Derneği 
“kurulması yasak derneklerden” sayılmalıydı. Bu kez, Ankara 
Valiliğine böyle bir buyruk gönderildi. 

Kurucular Kurulunca Prof. Dr. Cevat Geray başkan, Refet Erim 
astbaşkan, Doç. Dr. Aydın Köksal genel yazman, Sevgi Özel sayman 
üye olarak seçilmiş, valiliğe böyle bildirilmişti. Prof. Dr. Cevat 
Geray, o sırada 1402 Sayılı Yasayla üniversiteden atılmış; Refet 
Erim, Çevre Müsteşarlığından alınmış; Aydın Köksal bir biçimde 
üniversiteden uzaklaştırılmış; Haldun Özen “YÖK”e tepki göstererek 
üniversiteden, Sevgi Özel de resmi TDK'nin varlığını yadsıyarak 
görevlerinden ayrılmışlardı; 34 kişilik kurucular kurulunun çoğu, her 
dönemde "sakıncalı" sayılan kişilerdi. Böyle bir dernek kurma 
düşüncesinin Aziz Nesin'den çıktığı basında yer alıyordu. Aziz 
Nesin'in, baştan beri bu eylemin içinde olduğu, kuruluş 
çalışmalarının her aşamasında yer aldığı doğruydu. Üstelik 
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kurucular, kuruluş tarihi olarak, dille ulusal bağımsızlık arasındaki 
bağı öne çıkararak, özellikle 22 Nisanı seçmişlerdi. Kurulacak 
derneğin tüzüğündeki amaç, Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nun 
tüzüğündeki amaçla özdeşti. 12 Eylülcülere tepkiyi yansıtan bu 
tüzükle “Dil Devriminden vazgeçilmeyeceği, her türlü savaşımın 
göze alındığı” vurgulanarak İçişleri Bakanlığına gidilmişti; devrim 
sözcüğünün yasaklandığı bir dönemde, "devrimci bir anlayışla Dil 
Devrimini sürdürme" savı bağışlanamazdı. 

Dil Derneği Yargı Yoluyla "Yasak" İmgesini Siliyor 
Nitekim bağışlanmadı. 22 Nisan 1987'den tam 60 gün sonra, adını 
gizleyen bir memur, Mustafa Ekmekçi ile Uğur Mumcu'yu arayarak 
"Dil Derneği'nin kurulması yasak derneklerden sayılacağını" 
önceden haber verdi. Haber doğru çıktı; 1987 Haziranında bunu 
doğrulayan resmi belge, kuruculara ulaştı. 

Valilik, Dernekler Yasasının 5. maddesine göre, Dil Derneği'ni 
kurulması yasak derneklerden saymıştı, "dil işlerinin, bir devlet 
kurumu olan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yetkisi 
içinde olduğu" savıyla "faaliyeti"ni durdurmuş, kurucuları için 
savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Kurucu üye Avukat Attila 
Göktürk, dernek adına yürütmeyi durdurmak için yasal yollara 
başvurdu. Ankara, 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma, savcılık 
da kurucular için "takipsizlik" kararı verdi. Gelgelelim Dil Derneği, 
resmi kurumların gözünde uzun süre "yasak dernek" imgesini 
korudu. Dernek, bu imgeyi tüzüğü doğrultusunda çalışarak silmeyi 
başardı. 

Hangisi Atatürk'ün Türk Dil Kurumu? Hangisi resmi kurum? 
12 Temmuz 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu'nun asıl kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk'tür, çünkü Atatürk bu kurumun oluşması için 
aydınları yönlendirmiştir. Cumhuriyet döneminin ekinsel etkinlikleri 
içinde bu nedenle 1932'de kurulan, 1983'te kapatılan Türk Dil 
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Kurumu "Atatürk'ün Türk Dil Kurumu" ya da "Atatürk'ün 
kurumu" diye anılmaktadır. Bu tarihsel ve bilimsel bir olgudur. 
1983'te Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le birlikte beş generalin 
yönlendirmesiyle kurulan devlet dairesi ise, "resmi Türk Dil 
Kurumu" ya da kısaca "resmi kurum"dur ve bu sayfalarda sıklıkla 
"resmi kurum" olarak anılacaktır. Bu değerlendirme de tarihsel 
açıdan yerinde, bilimsel verilere dayalı bir olgudur. Çünkü 1983'te 
kurulan Türk Dil Kurumu'nun, Atatürk'ün kurumuyla yalnızca ad ve 
adres benzerliği bulunmaktadır. Bu benzerlik, genç kuşakları 
yanıltmamalıdır.  
 
Dil Derneği'nin amacı 
DİL DERNEĞİ, Türk dilinin özleşmesine, gelişmesine, Dil 
Devriminin güçlenmesine katkıda bulunmak, bu konularda uğraş 
verenler arasında dayanışma sağlayarak uygar ve barışçı çabalarla 
bilimsel, yazınsal, ekinsel, sanatsal etkinliklere ağırlık verip öncülük 
yapmak ve Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimini sürdürmek için 22 
Nisan 1987'de kurulmuştur. 
Dil Derneği'nin merkezi Ankara'dadır. Şimdilik şubesi yoktur. 
Dernek, Bakanlar Kurulunun 24.7.2002 günlü, 2002-4812 sayılı 
kararıyla kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır. 
Derneğin amacı, "Türkçenin özleşmesini, bütün bilim, teknik, sanat 
kavramlarını karşılayacak yolda gelişmesini devrimci bir anlayışla ve 
bilimsel yöntemleri uygulayarak sağlamaya çalışmak"tır. 
DİL DERNEĞİ, bu amacına erişmek için çağdaş yöntemleri 
izleyerek, 
         - Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve 
taramalar yapmak; 
         - Türk dilinin özleşmesine ve gelişmesine yarayacak sözlükler 
hazırlamak; 
         - Türkçe dilbilgisi üzerinde incelemelerde bulunmak; 
         - Türkçenin duruk, tarihsel ve karşılaştırmalı dilbilgilerini 
hazırlamak; 
         - Türlü bilim, sanat ve teknik alanlarında kullanılan yabancı 
kökenli terimleri Türkçeleştirmek; 
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         - Derneğin amacını geniş bir yurttaş topluluğuna benimsetmek, 
çalışmalarını tanıtmak, genç kuşaklarda anadili bilincini 
kökleştirerek dil sevgisini pekiştirmek; 
         - Dil sevgisini pekiştirmek için resmi ve özel kuruluşlarla, her 
düzeydeki öğretim kurumlarıyla, basın yayın kuruluşlarıyla ilişkiler 
kurmak; 
         - Toplantılar, bilimsel çalışmalar, konuşmalar, sergiler, 
yarışmalar düzenlemek; 
         - Kuruluş günü ve Dil Bayramında törenleri yapmak; 
         - Ödüller vermek ve yayın alanını genişletmek gibi 
etkinliklerde bulunur. 
DİL DERNEĞİ, bu etkinliklerini yürürlükteki Dernekler Yasasının 
öngördüğü kurallar çerçevesinde yapmaktadır. Derneğin geliri ise 
üye ödentileri, yayınlarından sağladığı kazanç ve Dil Devrimine 
inanan dilseverlerin bağışlarıdır. 
 

Dil Derneği'nin kurucuları 
Dr. Haldun Özen, Sevgi Özel, Ali Püsküllüoğlu, Prof. Dr. Cevat 
Geray, Beşir Göğüş, Mustafa Ekmekçi, Attila Göktürk, Prof. Dr. 
Aydın Köksal, Tahsin Saraç, Orhan Asena, Talip Apaydın, Refet 
Erim, Ali Dündar, ,Salim Şengil (İstanbul), Adnan Özyalçıner 
(İstanbul), Prof. Dr. Necip Bilge, Ahmet Maruf Buzcugil, Ali Rıza 
Önder, Prof. Dr. Türker Alkan, Doç. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. 
Coşkun Üçok, Prof. Dr. Cahit Talas, Prof. Dr. Bahri Savcı, Gülten 
Akın, Prof. Dr. Tahir Hatiboğlu, S. Suphi Karaman, Mehmet Aydın, 
Berin Taşan (İzmir), İskender Özturanlı (İzmir), Yılmaz 
Dağdeviren, Prof. Dr. Özdemir Nutku (İzmir), Ahmet Yıldız, Prof. 
Dr. Metin Özek (İstanbul), Yahya Kanbolat. 
 
Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nun üyesi olan bu 34 kişinin 
her biri kendi alanında tanınmış birer bilimci, sanatçı ve 
hukukçudur. Ne yazık ki, bu 34 kişiden kimisini umarsız 
hastalıklar, Beşir Göğüş'ü Yalova depremi, Bahriye Üçok'u 
karanlık güçlerin bombalı saldırısı bizden ayırdı. Ayrıca Coşkun 
Üçok, Prof. Dr. Bahri Savcı, Mustafa Ekmekçi, Haldun Özen, 
Tahsin Saraç, Orhan Asena, Salim Şengil, Attila Göktürk, Ali 
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Püsküllüoğlu, M. İskender Özturanlı, Prof. Dr. Necip Bilge, 
Yahya Kanbolat, Ali Rıza Önder, Suphi Karaman, Ahmet Yıldız, 
Ahmet Maruf Buzcugil de yitirdiklerimiz arasında. Hepsini 
saygıyla anıyoruz. 
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ÖMER ASIM AKSOY ÖDÜLÜ 
 
Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan, 30 Ekim 
1993'te yitirdiğimiz Ömer Asım Aksoy'u dilci ve devrimci kişiliğiyle 
yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak 
amacıyla Aksoy Ailesiyle Dil Derneği'nin düzenlediği bir ödüldür. 

 
ÖMER ASIM AKSOY’UN YAŞAM ÖYKÜSÜ 
  

Ömer Asım Aksoy, 5 Nisan 1898'de Gaziantep'te doğdu. 1908'de 
ilkokulu, 1911'de "rüştiye"yi (ortaokulu), 1916'da "idadi"yi (liseyi) 
bu kentte bitirdi. 1917'de Halep "Posta ve Telgraf  
Başmüdürlüğü"nde "kâtip" olarak çalıştı. 1919'da Gaziantep'e döndü, 
bir yandan posta telgraf memurluğu, bir yandan da Ticaret İdadisinde 
Türkçe dersi verdi. 1920'de Tıp Fakültesine başladı; ama Anteplilerin 
Fransız işgaline karşı başlattıkları direnişe tepkisiz kalmadı, okulunu 
bırakıp Antep savunmasına katıldı. Hem ülkesi için savaştı, hem de 
Tıbbiyede kısa sürede öğrendikleriyle direnişçi kahramanlara yardım 
etti. 

 
 

1921'de ailece Maraş'a göçtüler, bu göçmenlik çok sürmedi; 1922'de 
Antep'e döndü. 1922-25 arasında Gaziantep Lisesi’yle Amerikan 
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Kolejinde Türkçe, Darülhilafe Medresesinde de matematik 
öğretmenliği yaptı. Bu sırada Maarifi İslamiye Cemiyetinde yönetim 
kurulu üyeliği, Halk Mektebinde yöneticilik, Muallimler 
Cemiyetinde başkanlık, Gazisancak ve Halk Dili gazetelerinin 
başyazarlık, Türkocağında il genel yazmanlığı gibi görevler üstlendi. 
1925'te, kendisi gibi Gaziantepli olan Beşire Hanımla evlendi. Aynı 
yıl Hukuk Fakültesine kaydoldu. 1928-31 arasında Nizip Cumhuriyet 
Savcısı olarak çalıştı, sonra 1931'de Gaziantep'e dönüp avukatlık 
yapmaya başladı. 1935'e dek Antep Lisesinde Türk dili ve edebiyatı 
öğretmenliği, Halkevi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı gibi 
birçok görevi aynı anda sürdürdü. Bu görevler onu, 1935'te 
Gaziantep Milletvekili olarak Ankara'ya, TBMM’ye taşıdı. 
1941’de Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun yönetim kurulu 
üyesi oldu. Dille, özellikle halk ağızlarındaki sözcükler, deyimler ve 
atasözleriyle ilgilenmesi, ortaokul öğrencisi olduğu günlere dek 
uzanıyordu. 1941-1976 arasında Türk Dil Kurumu Derleme ve 
Tarama Kolu Başkanı olarak neredeyse yirmi dört saat çalıştı ve onun 
öncülüğünde ekin dünyamızın temel taşları olan Türkiye'de Halk 
Ağzından Söz DerlemeSözlüğü (12 cilt) ile Tarama Sözlüğü (8 cilt) 
ortaya çıktı. Hem öğretmen kimliğiyle hem de Türk Dil 
Kurumu'ndaki çalışmalarıyla onlarca gencin, Dil Devrimcisinin 
başöğretmeni, ustası oldu. 
Milletvekilliği, 1950'de Demokrat Partinin seçimi kazanmasıyla bitti, 
bundan sonra tüm zamanını TDK'ye, Dil Devrimi yolundaki 
savaşıma ve yazmaya ayırdı. Bir kez yurtdışına çıktı, Türk Dil 
Devrimini ve bu yolda kazanılan başarıları anlatmak için 1971'de 
Macaristan'a gitti. 1963-76 arasında, kol başkanlığının yanı sıra, Türk 
Dil Kurumu'nun Genel Yazmanı idi. TDK’den ayrılınca evinde 
çalışmaya başladı. 1983'ten sonra oluşturulan resmi TDK'nin 
yayımladığı "İmla Kılavuzu" ile Türkçe Sözlük'ün tüm yanlışlarını 
birer birer ortaya çıkardı ve yayımladı. Toplumu, eğitimcileri uyardı. 
Hem resmi TDK'den, hem de bu yapıtları eğitim kurumlarına sokan 
yetkililerden yanıt bekledi. Bunun üzerine bütün basın yayın 
organlarına Türkçe Sözlük'teki yanlışların sergilendiği yazısıyla 
birlikte şu mektubu gönderdi: 
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"Resmi niteliği bulunan yeni baskı Türkçe Sözlük'teki yüzlerce 
yanlışın düzeltilmesi için dört yıldan beri ilgililerin dikkatini çekmeye 
çalışıyorum. Benim yanıldığım sanılıyorsa bunun bildirilmesini de 
diliyorum. Ne yanlışlıklar savunuluyor, ne de bir düzeltme girişimi 
görülüyor. 
Son çareyi, basınımızın ve değerli yazarlarımızın ilgilenmesinde 
görerek size, bu çok önemli konuyu özetleyen bir yazı sunuyorum. 
İçten saygılarımla. 15. 3. 1993" 
Ömer Asım Aksoy'un belgelediği yanlışlar, aradan geçen bunca 
zamanda tümüyle düzeltilmiş değildir. Ancak o, ölümüne dek kalemi 
elinden bırakmamış, Atatürk'ün kurumuna ve kalıtına yapılan 
haksızlığın bir gün düzeltileceğine ilişkin umudunu da hiç 
yitirmemiştir. 
İlerlemiş yaşına karşın Dil Derneği'nin, Atatürkçü Düşünce 
Derneği'nin üyesi oldu; 1988’de Dil Derneği’nin 1992'de de 
Edebiyatçılar Derneği’nin onur üyesi olarak ödüllendirildi. 
Biri kız, üçü erkek dört çocuk babası olan Ömer Asım Aksoy, 30 
Ekim 1993'te, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Kimisi pek çok kez 
basılan 60'a yakın kitap, onlarca makale yazdı. Arkasında neredeyse 
her aşaması savaşımla geçen onurlu, ödünsüz bir yaşam, koskoca bir 
kitaplık ve tüm Atatürkçüleri gönendirecek anılar bıraktı. (Çağdaş 
Türk Dili dergisinin, Ocak 1994 sayısı Ömer Asım Aksoy'a ayrılmış, 
ustanın kendisini ve yapıtlarını tanıtan el yazısı bu sayıya 
konmuştur.) 
Ömer Asım Aksoy’un, Derleme ve Tarama Sözlükleri gibi dev 
yapıtların dışında, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (TDK baskısı üç 
cilttir), Özleştirme Durdurulamaz, Dil Yanlışları, Dil Yazıları, Dil 
Gerçeği gibi Dil Devrimini anlatan yapıtları, sonsuza dek başucu 
kaynağı olmayı sürdürecektir. 
Ömer Asım Aksoy'un çocukları, ustanın düşüncesini, yapıtlarını 
geleceğe aktarmak için Dil Derneği ile birlikte 1994'te bir ödül 
oluşturdular, ödül 1995'ten sonra sahiplerini buldu. 
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Ömer Asım Aksoy Ödülünü alanlar 
YIL KAZANAN AÇIKLAMA 

1995 Necati Cumalı ‘‘Viran Dağlar’’   adlı romanı 

1996 Erhan Bener ‘‘Günbatımı Öyküleri’’  adlı öykü kitabı 

1997 Ömer Demircan ‘‘Türkçenin Sözdizimi’’  adlı bilimsel yapıtı 

1998 Akgün Akova 

‘‘Yıkık Bir Çocuk Bahçesi Gibiydi Yüzü’’  adlı 
deneme kitabı 

1999 Ali Asker Barut ‘‘Karanfil Kırıkları’’  adlı şiir kitabı 

2000 Habib Bektaş  ‘‘Cennetin Arka Bahçesi’’  adlı romanı 

2001 Özden Sav 

‘‘Akdeniz Deniz Çevresinin Korunması ve 
Bölgesel Bir Düzenleme Örneği’’ yapıtı 

2002 Peral Bayaz 
Charum 

‘‘Laura Diaz’lı Yıllar’’ (C.Fuentes) adlı roman 
çevirisi 

2003 Prof. Dr. Tahsin 
Yücel 

‘‘Yalan’’ adlı romanı 

2004 Feridun Andaç ‘‘Kar Masalları’’ adlı öykü kitabı 

2005 Şükrü Erbaş ‘‘Gölge Masalı’’ adlı şiir kitabı 

2006 Necati Tosuner ‘‘Elde Kitap’’ adlı deneme kitabı 

2007   
Ödülün 2007 yılında roman dalında verilmesi 
tasarlanmış; ancak ödüle değer yapıt 
bulunamamıştır. 

2008 Merih Günay ‘‘Martıların Düğünü’’  adlı öykü kitabı 

2009 Veysel Atayman ‘‘Biz Bu Evrenin Çocukları’’  adlı çevirisi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Necati_Cumal%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Viran_Da%C4%9Flar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erhan_Bener
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96mer_Demircan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akg%C3%BCn_Akova
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Asker_Barut
https://tr.wikipedia.org/wiki/Habib_Bekta%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96zden_Sav&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peral_Bayaz_Charum&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peral_Bayaz_Charum&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tahsin_Y%C3%BCcel
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tahsin_Y%C3%BCcel
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yalan_(roman)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Feridun_Anda%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC_Erba%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Necati_Tosuner
https://tr.wikipedia.org/wiki/Merih_G%C3%BCnay
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Veysel_Atayman&action=edit&redlink=1
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2010 Hidayet 
Karakuş  

‘‘Şeytan Minareleri’’ adlı yapıtıyla Roman 
Dalında 

2011 Halim Yazıcı  

‘‘Küçük Taşlar İklimi’’  adlı kitabıyla şiir 
dalında 

2012 Feridun Andaç 

‘‘Gölgesi Kalemimin Ucunda Montaigne’’  adlı 
yapıtıyla Deneme Dalında 

2013 Berat Alanyalı ‘‘Ömrün Yazı’’ adlı yapıtıyla Öykü Dalında 

2014 Koray Karasulu 

‘‘Kumarbaz’’ (E.M. Dostoyevski)  adlı 
çevirisiyle 

2015   
Ödülün 2015 yılında roman dalında verilmesi 
tasarlanmış; ancak ödüle değer yapıt 
bulunamamıştır. 

2016 Ömer Turan ‘‘Dünyanın İlk Sabahı’’ adlı şiir kitabıyla  

2017   
Ödülün 2017 yılında öykü dalında verilmesi 
tasarlanmış; ancak ödüle değer yapıt 
bulunamamıştır. 

2018 Neşe Aksakal 
Duman 

‘‘Türler Arası En Güzel Yolculuk’’  adlı deneme 
eseriyle 

2019   
Ödülün 2019 yılında deneme dalında verilmesi 
tasarlanmış; ancak ödüle değer yapıt 
bulunamamıştır. 

2020 Gönül Çatalcalı ‘‘Hamdüsena Sokağı Kadınları’’  adlı  romanıyla 

 
 
 
 
 
 
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hidayet_Karaku%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hidayet_Karaku%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halim_Yaz%C4%B1c%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Feridun_Anda%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Berat_Alanyal%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Koray_Karasulu&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96mer_Turan&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ne%C5%9Fe_Aksakal_Duman&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ne%C5%9Fe_Aksakal_Duman&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6n%C3%BCl_%C3%87atalcal%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamd%C3%BCsena_Soka%C4%9F%C4%B1_Kad%C4%B1nlar%C4%B1&action=edit&redlink=1
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BEŞİR GÖĞÜŞ ÖDÜLÜ 
 
Dil Derneği’nin kurucu üyesi, Dilci, Eğitimci Beşir Göğüş’ün Dil 
Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği 
unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara 
aktarmak için Göğüş Ailesi ile Dil Derneği,  2000-2014 arasında "Dil  
Derneği  Beşir  Göğüş Türk  Dili  ve Eğitimini Geliştirme  Ödülü"  
başlığıyla düzenlenmiştir. Ödülün adı, 2015'te "Dil  Derneği  Beşir  
Göğüş Türk  Dilini  ve  Çocuk  Edebiyatını  Geliştirme  Ödülü" 
olmuştur.  

BEŞİR GÖĞÜŞ’ÜN YAŞAM ÖYKÜSÜ 
 

Kendisi, “Dilci-Eğitimci-Yazar olarak tanınırım” diyordu. 12 
Şubat 1915’te Gaziantep’te doğdu. Ailesi bu kentin yerlisidir. İlk 
ve ortaokulu Gaziantep’te okudu. 1933’te Gaziantep Muallim 
Mektebini, 1938’de Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Ankara 
Konservatuvarına Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu’nun  ‘‘Fonetik’’, 
Cevdet Kudret’in  ‘‘diksiyon’’ asistanı olarak  atandı. 
 

 
Bir yandan da Gazi Eğitim Enstitüsüne taşınan Müzik Öğretmen 
Okulunda müdür yardımcılığı yaptı, Türkçe dersleri verdi. 1939’da 
Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in buyruğuyla asistanlık 
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kadrosunun kaldırılması üzerine, öğretmenliği Ankara’daki 
ortaokul ve liselerde sürdürdü. 1950’de Gazi Eğitim Enstitüsünün 
uygulama okulu olması kararlaştırılan Namık Kemal İlk ve 
Ortaokuluna müdür atandı ve bu okulların kurulmasını sağladı. 
Türkçenin eğitim ve öğretiminin çağdaş yöntemlerle yapılması için 
arayış içinde olduğu bir dönemde 1954’te Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi’ne “raportör” sanıyla atandı. Bu yeni 
görevi ona, ilk ve orta dereceli okulların yönetmeliklerini, 
izlencelerini yorumlama, değiştirme, yeniden biçimlendirme 
yollarını açarken, çağdaş bir eğitimci ve yönetici olarak kendisini 
de yetiştirme olanağı sağladı. Burada çalışırken “High School”ları 
incelemek üzere 1959 Eylülü ile 1960 Şubatı arasında ABD’ye 
gönderildi. O yıllarda ABD, “National Deference Act” (Ulusal 
Savunma Yasası) adlı bir yasa çıkarmıştı; bu yasanın bir bölümü 
eğitim çalışmalarını hızlandırarak güçlendirmeyi amaçlıyordu. Bu 
etkinlikler arasında anadili (İngilizce) eğitimi önemli bir yer 
alıyordu. Bu amaçla ABD’deki her eyalet yeni izlenceler yapıyor, 
bunların uygulanması için kılavuzlar hazırlıyordu. Öğrencilere de 
kendi ülkelerinin edebiyatını ve dünya edebiyatının başyapıtlarını 
okutabilmek için çeşitli yayınlar yapılıyordu. Göğüş, anadili 
üzerinde yoğunlaşan bu çalışmalardan çok yararlandı, bu konudaki 
yayınların oldukça önemli bir bölümünü Türkiye’ye getirdi. Bu 
kaynaklardan yararlanarak daha sonraları “İlkokullarda Türkçe 
Öğretim Kılavuzu” (1968) adlı yapıtı yazdı. (Kitabı, o yıllarda 
yeniden düzenlenmekte olan “İlkokullar Programının Türkçe 
bölümüne uygulama kılavuzu olması için MEB buyruğuyla 
hazırlamıştı, kitap bakanlıkça basıldı.) 
1963’te MEB, Öğretmen Okulları Genel Müdür Yardımcılığına, 
1964’te de Bakanlık Başmüfettişliğine atandı. 1966’da kendi 
isteğiyle emekli oldu, bu tarihten başlayarak 1974’e dek Türk Dil 
Kurumu’nda yönetmen sanıyla çalıştı. 
Dil Devrimi doğrultusunda yenileşen Türkçenin tutkunu bir 
eğitimci-yazar olarak anadili eğitiminin yalnızca metin üzerinde 
“oku-anlat” çalışmasına indirgenemeyeceğine inanıyordu. Öğrenci, 
anadilinin kurallarını iyi öğrenerek konuşma ve yazma becerisi 
kazanmalı, sanatsal ürünleri okuyup değerlendirme aşamasına 
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yükselmeliydi. Göğüş, bu düşünceden yola çıkarak Avrupa’daki 
ders kitaplarını da incelemeyi sürdürüyordu. Avrupa’da anadili 
eğitimi sırasında özenle seçilmiş metinler üzerinde dilbilgisi 
kuralları öğretiliyor; sözlük çalışmalarıyla çocuk ve gençlerin 
sözvarlığı varsıllaştırılıyor; sözlü ve yazılı anlatım etkinlikleri, 
yine özenle seçilmiş metinlerden yola çıkarak yapılıyordu. Böylece 
özenle seçilmiş, yazınsal değeri olan bir metin, anadili eğitiminde 
tam bir kaynak ve örnek oluyordu. 
Onun bu anlayışla ortaokullar için kitap yazma eylemi, 1944’te 
MEB’nin açtığı bir yarışma ile başladı. Yarışmanın koşulları, 
yabancı kitaplardaki yöntemlerin iyi bilinmesi, irdelenmesi 
gerektiğini de vurguluyordu. Göğüş sonradan bu koşulları 
Sabahattin Eyuboğlu’nun hazırladığını öğrendi. Bu koşullara 
uygun kitap hazırlamak için Eğitimci-Yazar Kemal Demiray ile 
anlaştı. Birlikte hazırladıkları ortaokullar için Türkçe kitapları 
yarışmada en yüksek puanı alarak birinci seçildi. 1945’ten 
başlayarak bu iki saygın eğitimci, özenle ve emek vererek 
hazırladıkları Türkçe, dilbilgisi kitaplarıyla ülkenin hemen hemen 
bütün okullarındaki çocukların öğretmeni oldular. Beşir Göğüş, 
1981'de MEB'nin ilkokullar için Türkçe ders kitabı yarışmasını 
kazandı; Özal hükümetinin ders kitapları seçimini serbest bıraktığı 
1980'lerin ortasına dek Türkiye'deki tüm ilkokullarda onun Türkçe 
kitabı okutuldu. 
Beşir Göğüş, bugün de çoğu öğretmenin yararlandığı aşağıdaki 
yapıtları üretti: 
 
 
• Faydalı Dilbilgisi, Ortaokullar I, II ve III. sınıflar için (1959), 
• Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi (1978), 
• Türkçe, İlkokul I, II, III, IV, V. sınıflar için (1981), 
• Türkçe Dilbilgisi, Okuma, Dinleme, Anlatım, İlkokul IV, V. 

sınıflar için (1989), 
• Seçme Yazılar, Seçme Kitaplar, Ortaokul I, II ve III. sınıflar 

için (1950, N. Ataç ile), 
• Türkçe Sözlük (1968, Hamdi Olcay ile), 
• Resimli Çocuk Sözlüğü (1971), 



357 
 

• İlkokullar İçin Türkçe Kitapları Öğretmen Kılavuzları (1982), 
• Ortaokullar İçin Türkçe Öğretmen Kılavuzu (1992), 
• Bireysel Öğretim ve Grup Çalışmaları (F. Mory’den çeviri, 

1956), 
• Meslek Liseleri İçin Türkçe, I, II, III. sınıflar için (1992, H. 

Saral-E. Saral ile), 
• Sözlü ve Yazılı Anlatım (Anadolu Üni., Açık Öğretim Fakültesi 

ders kitabı, 1991), 
• Anlatım Terimleri Sözlüğü (1998), 
• Yazın Terimleri Sözlüğü (1998, F. Oğuzkan, O. Önertoy, M. 

Ünlü, S. Koçak ile). 
Beşir Göğüş, resmi bir görevi olmaksızın Türkçenin doğru 
öğretilmesi için çalışmayı yaşamı boyunca bırakmadı. 1981’de 
Hollanda’da kurulan “International Mother Tonguc Education 
Network” (Uluslararası Anadili Eğitim Örgütü) çalışmalarına 
katıldı, bu örgütün isteği üzerine “Türkiye’de Türkçenin Anadili 
Olarak Öğretimi” ve “Türkiye’de Anadili Eğitimi Bibliyografyası” 
araştırmalarını hazırladı. Yazıları, örgütün yayınları içinde 
yayımlandı (1988). 
Yine bu örgütün isteği üzerine Sevim Yücesan ile birlikte 
“Türkiye’de Bir Türkçe Eğitimi Portresi” (1988) adlı yapıtı 
hazırladı, yapıt hem adı geçen örgüt yayınları arasında, hem de 
Türkiye’de yayımlandı. 
Beşir Göğüş, Türkçeyi, Türkçenin eğitim-öğretimini ele alan 
birçok yazı yazdı. Atatürk’ün Türk Dil Kurumu 1983’te 
kapatılınca, 12 Eylülün bu hukuk tanımayan uygulamasına tepki 
gösteren 34 aydınla birlikte 22 Nisan 1987’de Dil Derneği’nin 
kurucuları arasında yer aldı. Bu tarihten başlayarak ölümüne dek 
Dil Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 
Öğretmen kimliğiyle olduğunca dost, arkadaş kimliğiyle, sevecen, 
sıcak davranışlarıyla öğrencilerinin, birlikte çalıştığı dilcilerin, 
kendisini tanıyan herkeste saygı ve sevgiyle anımsanan izler 
bıraktı. 
17 Ağustos 1999’da Marmara Bölgemizi yerle bir eden depremde 
Yalova’da idi, yazları dinlenmeye gittiği Yalova’daki evinde de 
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Türkçeyi düşünüyor, Türkçe için çalışıyordu. Bu depremde eşi Cemi  
Göğüş ve kızı Sezen Göğüş ile birlikte yaşamını yitirdi. 
Geride kalan evlatları Dilek Göğüş Ülgüray-Metin Ülgüray ve 
torunları Deniz ile Defne, onun düşüncelerini, Türkçenin eğitimine 
verdiği emeği unutturmamak amacıyla Beşir Göğüş’ün kurucusu 
olduğu Dil Derneği ile birlikte bir ödül düzenlediler . Ödül, her yıl 
Göğüş’ün doğum günü olan 12 Şubatta sahibini buluyor. 
 

Beşir  Göğüş Türk  Dilini  ve  Çocuk  Edebiyatını  Geliştirme 
Ödülünü Alanlar                            
• Gülseren Çelebi, Gülten Yücel, Aynur Demirdirek ve Nurgül 

Özmen'in ortak yapıtı "Ana Dilim Türkçe-6", 2000'deki ödüle 
değer bulunmuştur. Yapıt, TED Ankara Koleji Vakfı Yayınları 
arasında çıkmıştır. 

• Doç. Dr. İlknur Keçik ile Yard. Doç. Dr. Leyla Subaşı'nın ortak 
yapıtı, "Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım", 2001'deki ödüle  
değer bulunmuştur. Yapıt, Anadolu Üniversitesi Yayınları 
arasında çıkmıştır. 

• Gülseren Çelebi, Aynur Demirdirek, Selma Tutu, Serpil 
Karaoğlu'nun ortak yapıtı "Ana Dilim Türkçe /7" 2002’deki 
ödüle değer bulunmuştur. Yapıt, TED Ankara Koleji Vakfı 
Yayınları arasında çıkmıştır. 

• Oya Adalı, “Anlamak ve Anlatmak” adlı yapıtıyla 2003’teki 
ödüle değer bulunmuştur. Yapıt, Pan Yayıncılık yayınları 
arasında çıkmıştır. 

• Osman Bolulu, “Sözün Işığı / Uygulamalı Noktalama 
Bilgileri” adlı yapıtıyla 2004’teki ödüle değer bulunmuştur. 
Yapıt, Toroslu Kitaplığı Yayınları arasında çıkmıştır. 

• Ödül, 2005'te verilememiştir. 
• Yard. Doç. Dr. Tahir Kahraman, "Çağdaş Türkiye 

Türkçesindeki Ad Çekimi ve Bunların İşlevleri" adlı 
yayımlanmamış yapıtıyla 2006'daki ödüle değer bulunmuştur. 

• Prof. Dr. Doğan Aksan, "Türkçenin Bağımsızlık 
Savaşımı" adlı yapıtıyla 2007'deki ödüle değer bulunmuştur. 
Yapıt, Bilgi Yayınevince yayımlanmıştır.  
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• Yusuf Çotuksöken, "Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları  
İçin Türk Dili Dersleri 1" adlı yapıtıyla 2008'deki ödüle değer 
bulunmuştur. Yapıt, Papatya Yayıncılık tarafından 
yayımlanmıştır.  

• Necmi Selamet, "Yaşar Kemal'de Pekiştirmeler ve 
Kullanımları" adlı dosyasıyla 2009'daki ödüle değer 
bulunmuştur.  

• Yard. Doç. Dr. Necmi Akyalçın, "Türkçemizin  İncileri  
Atasözlerimiz / Tanıklı Sözlük" adlı dosyasıyla 2011'deki ödüle 
değer bulunmuştur. 

• Muhittin  Bilgin  ile Ahmet  Can  Bilgin, "Tanıklarıyla  
Deyimler  Sözlüğü" adlı yapıtla 2012'deki ödüle değer  
bulunmuşlardır.  

• 2013'te ödüle  değer  yapıt  bulunamamıştır. 
• 2014'te ödüle değer yapıt bulunamamıştır. 
• 2015'te "çocuk edebiyatı" alanında düzenlenen ödül, Adnan 

Binyazar'ın "Günışığına Yolculuk/Varış" adlı çocuk romanına 
sunulmuştur.  

• 2016'da "çocuk romanı" dalında düzenlenen ödül, Arslan 
Sayman'ın "Evliya Çelebi Gibi" adlı yapıtına sunulmuştur.  

• 2017'de "çocuk şiiri" dalında düzenlenen ödül, Yalvaç Ural'ın 
"Yabanöküzü Boynuzlu Tilki” (Yapı Kredi Yayınları) adlı 
yapıtına sunulmuştur.  

• 2018'de "çocuk romanı" dalında düzenlenen ödül, Habib 
Bektaş'ın "Tombik Balık” (Tudem Yayınları) adlı 
yapıtına sunulmuştur.  

• 2019'da "çocuk şiiri" dalında düzenlenen ödül, Ayla 
Çınaroğlu'nun "Ormana Güzelleme” (Hep Kitap Yayınları) 
adlı yapıtına sunulmuştur.   
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ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ DERGİSİ     

 Şubat 2021 - 396.Sayı 

DİL DERNEĞİ'NİN AYLIK DİL VE 
YAZIN DERGİSİ 

Yılda 12 kez (her ay) çıkar. Temmuz ve 
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(ISSN: 1300-1345) 

  

Dil Derneği Adına Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni: Sevgi Özel  

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ertuğrul Özüaydın  Yazı Kurulu: Prof. 
Dr. Ahmet Kocaman, Yusuf Çotuksöken, Öner Yağcı, Hidayet 
Karakuş 
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TÜRKÇE SÖZLÜK 
4. Baskı, Ankara, Mart 2018  
(Sevgi Özel, Sedat Yaşayan, Hülya 
Küçükaras, Kâmil Özdemir, Güneş 
Çakmakoğlu tarafından gözden geçirilip 
genişletildi; bütün sözlüklerin kaynağı 
olmayı sürdürüyor.) 

 
YAZIM KILAVUZU 
11. Baskı, Mayıs 2019  
(Yerleşmiş kurallar korunarak Sevgi 
Özel, Hülya Küçükaras ve Güneş   
Çakmakoğlu tarafından gözden 
geçirilip genişletildi. 
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YENİ ÖZLEŞTİRME    
KILAVUZU 
Prof. Dr. Kaya Türkay 
Nisan 2016 

                                                                                     
 

A 

 

 

 

                                                                               
SÖYLEV (Nutuk) 
Mustafa Kemal ATATÜRK 
30. Baskı, İstanbul, Mayıs 2019 
Dil Derneği ile Kırmızı Kedi 
Yayınları 
Gençler için Prof. Dr. Şerafettin 
Turan tarafından kısaltılmış ve 
dili yalınlaştırılmıştır. 
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TÜRKÇENİN VE DİL 
DEVRİMİNİN ÖYKÜSÜ 
Şerafettin Turan, Sevgi Özel 
Ankara, Ağustos 2016  
Dil Derneği Yayınları 
Dil Devriminin 75. yılında, 
2007'de "75. Yılda Türkçenin ve 
Dil Devriminin Öyküsü" adıyla 
yayımlanan yapıtın güncellenmiş 
yeni baskısı. 
 

 

 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ TEMEL 
DİLBİLGİSİ 
Sevgi Özel 
Ankara, Ağustos 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dildernegi.org.tr/TR,1154/turkiye-turkcesi-temel-dilbilgisi-kitabimiz-cikti.html
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TÜRKÇENİN RENKLERİ 
İlköğretim İçin Atasözleri ve 
Deyimler Sözlüğü 
Hazırlayan: Sevgi Özel 
5. Baskı, Ağustos 2018 
 

 
                                                                                                                

TÜRK DİLİNDE GELİŞME VE 
SADELEŞME EVRELERİ 
Agâh Sırrı Levend 
Tıpkıbasım, Haziran 2011  
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DÜĞÜMLER DÜŞÜNCELER 
ANILAR 
Beşir Göğüş 
Yayına Hazırlayan: Dilek Göğüş 
Ülgüray, Nil Baransel 
Ocak 2013 

 

ÖNCE TÜRKÇESİ SONRA 
İNGİLİZCESİ 
Türkçeden İngilizceye Sözlük 
Hazırlayan: Ahmet Kocaman 
Dil Derneği ve Cumhuriyet 
Kitapları 
Ekim 2009 
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DİL GERÇEĞİ 
Ömer Asım Aksoy 
2. Baskı, Ankara, Eylül 2006  
 

ÖĞRENCİLER İÇİN 
İNGİLİZCE- TÜRKÇE 
SÖZLÜK 
Prof. Dr. Ahmet Kocaman 
Ankara, 2005 
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SES  BAYRAĞIMIZI   
GENÇLİK TAŞIYOR 
Ankara, Şubat 2006 
  

 

 

 

 

  

 

 

ÖZLEŞTİRME 
DURDURULAMAZ 
Ömer Asım Aksoy 
3. Baskı, Ankara, 2004 
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ANLATIM TERİMLERİ 
SÖZLÜĞÜ 
Beşir Göğüş 
Ankara, 1998 

 
 
 
 
 

YAZIN TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 
Beşir Göğüş, Dr. Ferhan 
Oğuzkan, 
 Prof. Dr. Olcay Önertoy, 
Mahir Ünlü, Sevinç Koçak 
Ankara, 1998 
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SÖZCÜK TÜRLERİ 
Neşe Atabay, Sevgi Özel, İbrahim Kutluk 
3. Baskı (Papatya Yayıncılık ile), İstanbul, 2003 
 
 
TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZDİZİMİ 
Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam 
2. Baskı (Papatya Yayıncılık ile), İstanbul, 2003   
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TÜRK DİLİ KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLÜĞÜ  
 
Derleme: Çukurova Sanat Girişimi 
 
“Ben çocukken çok yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir 
kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın 
hiçbirisini yapamazdım. 

Daha çocukken, dersler, kitaplar arasında yuvarlanırken hissederdim 
ki bu dilin bir şeye gereksinimi var. O gereksinimin ne olduğunu, 
nasıl elde edileceğini bilmezdim. Fakat kesinlikle bir şeyin gerekli 
olduğunu duyardım. 

Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük olan 
bir amacı elde etmek için belli başlı araçtır” Mustafa Kemal Atatürk 

Hüseyin N. Orkun anlatıyor:  

“Atatürk çok yönlü bir kişilik idi. Kafasına koyduğu şeyleri 
uygulayabilmek için en uygun zamanı seçmeyi, kitle psikolojisini 
çok iyi bilirdi. Bir akşam (11 Temmuz 1932) masanın etrafında 
oturulmuş görüşülürken birdenbire: “Dil işlerini de ele almak zamanı 
geldi zannederim” diye ortaya bir konu attı.  

Tam bir demokrat başkan olarak masadakilerin bu konudaki 
düşüncelerini sormaya başladı. Ben de o günlerde Ankara’da 
yayımlanan bir gazetede “Dil Devrimi Nasıl Olur?” başlığı altında 
bir makale serisi yayımlamakta idim. Atatürk’ün bu yazıları 
izlediğini ve o zamanki MEB Esat Bey’le bu konuda görüştüğünü bir 
ara İhsan (Sungu) Bey’ den öğrenmiştim. 

Görüş sırası bana da gelecek diye heyecanlanmaktayım. Atatürk 
önündeki kağıda kendi eliyle Samih Rıfat Bey’in görüşünü alarak 
yazmaya başladı. Adını Tarih Kurumu’na benzeterek Türk Dili 
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Tetkik Cemiyeti diye yazdı. Bu kurum iki kol üzerinde çalışacaktı: 
Filoloji, Dil Bilim.  

Ruşen Eşref Ünaydın anlatıyor: 

11 Temmuz 1932’de, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in ilgili 
davetini aldım. Akşam üzeri Çankaya’ya gittim. Kendileri birkaç 
zamandır yeni köşke geçmişlerdi. Yukarı katta, kitap odasının 
yanındaki çalışma salonunda yanına çıktım. Duvarları krem, 
döşemeleri de kahve renkli bu sade ve büyük salonun orta yerindeki 
uzun masanın başında oturuyorlardı. O masanın etrafında Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyeti üyeleri de vardı. O günlerde ilk Tarih Kongresi yeni 
bitmişti.Şimdi konuştukları: 

Gelecek yıla yetiştirilecek büyük kitabın bölümleri nasıl olacağı ve 
bunları kimlerin yazacağı idi.Yanılmıyorsam, o akşam orada 
bulunanlar şunlardı: Afet İnan, Yusuf Akçura, Samih Rıfat, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hikmet, Yusuf Ziya, Hasan 
Cemil, Sadri Maksudi, MEB Talim ve Terbiye Başkanı İhsan, Hamit 
Zübeyr, Hüseyin Namık Beyler, bir de Macar Profesör Zayti 
Ferenç.Tarih konuşması bitmek üzere iken Gazi, oradakilere 
sordular: “Dil işlerini düşünecek zaman da gelmiştir. Ne dersiniz?” 

MEB bütçesinden ödeneği kesildiği 1931 Temmuz sonundan beri, 
eski Dil Encümeni artık çalışmıyordu. Yazı Devriminin hızından 
doğan bu kaynağın yeni bir varlık göstermesi çok yerinde olacaktı. 
Onun için, Cumhurbaşkanı’nın yüksek düşüncesi sevinçle karşılandı. 
Gazi : 

“Öyle ise, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil 
cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun!” buyurdular. 

Yeni cemiyetin ne gibi işlerle uğraşacağı görüşüldü. Sonunda 
Cumhurbaşkanı, kendi eli ile şu resmi çizdi: 
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Dil Cemiyeti 

Filoloji ve Dil bilim Türk Dili 

Filoloji, Sözlük ve Yenilenmesi, Dil bilgisi ve Söz dizimi, Köken 
bilim 

Çalışmanın çerçevesi ortaya çıkmıştı. Cemiyetin iki büyük kolu 
olacaktı: 

Biri filoloji ve dil bilim, biri de Türk dili. 

Filoloji ve dil bilim, hem doğrudan doğruya bu bilgilerle, hem de bu 
bilgiler yollarından Türk dili ile uğraşacaktı. 

Türk dili kolunun üç bölüğü ise: Sözlük-Terim, Dil Bilgisi-Sözdizimi 
ve Köken Bilim bakımından Türk dilini “inceleme ve belirleme” 
edecekti. 

Cumhurbaşkanı: 

“Yarın Hükümet’te dilekçe verip cemiyetin iznini almalı. Fakat 
bunun için daha önce bir başkan, bir de genel yazman seçmeli. Ben 
her ikisini de burada aramızda görüyorum,” dediler. 

Eli ile Samih Rıfat Bey’i göstererek: 

“Siz bunun başkanlığını alırsınız,” buyurdular. 

Genel Yazmanlığa beni uygun gördüler. 

“Şimdi iki üye için de iki arkadaş düşününüz,” dediler. 

Samih Rıfat Bey ve ben, bize çok onurlu bir iş buyuran 
Cumhurbaşkanı’nın yüksek ilgisine teşekkür ettik. Üyelikler için 
Yakup Bey’le, Celal Sahir Bey’i söyledim. 
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“Pekiyi?” dediler.Celal Sahir Bey saymanlığa, Yakup Kadri Bey 
üyeliğe seçildi. 

Cemiyetin ilk tüzüğü olarak da, Cumhurbaşkanı: 

“Sanırım şimdilik Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin tüzüğünün 
gerekli yerlerine cemiyetinizin adını ve amaçlarını yazarsınız. 
Gerisini sonra düşünürüz,” dedi. 

Böylece, millete yararlı birçok iş gibi Türk Dili Tetkik Cemiyeti de 
Gazi Mustafa Kemal’in başından doğdu. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu anlatıyor: 

Sonunda yazı sorunu çözümlendikten sonra sıra, dil sorununa 
gelmişti. Bu Latin harfleri, Arapça sözcükleri kabul etmiyordu. Latin 
harfleriyle, ayınlı, hemzeli, şeddeli Arapça sözcükleri yazmak, 
imkansız bir şeydi. 

Çünkü Arapça semitik bir dildi, fonetik değildi. Fonetik olmadığı 
için üstünle, esre ile okumaya alışmıştık hepimiz. Gözle okuyorduk. 

Atatürk, Namık Kemal üslubunu benimsediği halde dil devrimini de 
yapacaktı. O üslupta nutuk söylediği halde Türkçenin sadeleşmesi 
taraftarı idi. Son derece ağdalı konuşurdu. Bizim konuşmamız onun 
yanında Türkçeye daha yakın gelirdi. Ona rağmen Atatürk, ortaya 
attığı düşünce adına kendinden özveri bulunan bir adamdı. Atatürk, 
dilin sadeleşmesi taraftarı idi. O zaman öz dil diye bir şey yoktu... 
Mümkün olduğu kadar dilin sadeleşmesi söz konusu idi. Bu maksatla 
MEB’na bağlı olarak Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Dil Encümeni 
olacak) kuruldu. Biz orada aylıklı idik: Her gün gidip çalışmak 
şartıyla... Görevimiz, dili arıtmak, sadeleştirmek... Bu, zannederim 
iki yıl kadar sürdü... 
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Atatürk, dışarıdan bize yardımcı Türkiyatçı uzmanları da 
çağırdı.Sözlük işi, fonetik işi ve daha dilin diğer dallarıyla uğraşmış 
bilim adamlarını getirirdi. Örneğin bu arada Yakut dilinin sözlüğünü 
buldurdu. Bu sözlükten sözcükler alınmaya başlandı... Sonunda iki 
yıl sonra Meclis, ödeneğimizi kesti. MEB’nın ödeneği yeterli değil, 
dendi. Bu durum bir bakıma iyi oldu. Çünkü bunun üzerine Atatürk, 
Dil Kurumu’nu kurdu.Bir cemiyet kurulurken hükümetten izin almak 
gerekir. Atatürk o zaman, bu amaçla hazırlanan dilekçeyi göstererek: 

“Şunu imza ediverin,” dedi. 

Tabii Atatürk, Cumhurbaşkanı olarak imza edemezdi, biz imza ettik. 

Dil Kurultayı’nın açılışı İstanbul’da oldu (25 Eylül 1932). Hep 
İstanbul’da yapardı Atatürk, bu gibi toplantıları. Çünkü aydınların 
merkezi İstanbul’du.Abdülhak Hamit Tarhan, Hüseyin Cahit Yalçın 
burada oturuyorlardı. Kurultay’da dikkati çeken önemli kişilerden 
biri de Samih Rıfat’tı. Samih Rıfat sesbilgisi uzmanı idi. Yani dilin 
sesbilgisi ile meşguldü. Bilmiyorum, 800 mü, 1000 sayfalık mı bir 
kitap hazırlamış fonetik hakkında.Dolmabahçe’nin en büyük 
salonunda toplanılmıştı. Bin kişi kadar vardı. Bin sayfalık eseri 
okudu Samih Rıfat ve Atatürk yerinden kımıldamadı. 
Kımıldamaksızın son derece dikkatle dinledi. Eserin sonlarına doğru 
salona bir de baktık ki, tamamen boşalmış, bir Atatürk var, birkaç 
kişi daha... Samih Rıfat Bey, boyuna okuyor. Atatürk bu kadar sabırlı 
bir adamdı. Geceleri uyumaz, dil hakkında kitaplar getirtir, bunları 
dağıtır, çevirtirdi. 

Sonra o Kurultay’da tartışmayı açık bıraktılar. Hüseyin Cahit Yalçın, 
tuhaf bir adamdı, çok benlikçi idi... Kürsüye çıktı.Bilindiği gibi, 
Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu yerde, “Hanımlar, beyler” demeden, 
“Sayın Cumhurbaşkanı” denir, adettir, bu bir protokol icabıdır. 
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İster cumhurbaşkanı olsun, ister kral olsun... Hüseyin Cahit Yalçın, 
Cumhurbaşkanı’na hiç seslenmeksizin, “Hanımlar, beyler,” diye söze 
başladı. Ve aşağı yukarı dedi ki: 

-Böyle polisle, kanunla dil düzeltilmez. Zor kullanarak dil 
düzeltilmez, dil kendi kendini değiştirmektedir. 

Hüseyin Cahit Yalçın orada, Atatürk’e bir ödün olsun diye, onun 
sevdiği, aralarında benim de bulunduğum üç başyazarın adını saydı: 

-İşte bu arkadaşlar, pekala sade Türkçeyi kullanıyorlar, dedi. 

Ve sözlerini şöyle bitirdi: 

-Dil bizim devrimizden ziyade sadeleşmiştir. Kendi kendine daha da 
sadeleşiyor Bu iş zorla olmaz. 

Bir defa zor kullanmaya karar vermiş kimse yok. Bu konuşma, 
Atatürk’ü fena halde kızdırdı.  

Hatırımda kaldığına göre Hüseyin Cahit’ten sonra Faik Ali konuştu. 
O da aynı doğrultuda sözler söyledi, aynı fikri ileri sürdü ama nazik 
bir şekilde. 

Ondan sonra Hamit Bey, tutulan yolu onayladı. Halit Ziya Uşaklı da 
yandaş oldu... 

Ahmet Muhtar Kumral anlatıyor: 

Atatürk bir yurt gezisinde bir istasyonda binlerce kişi tarafından 
uğurlanmaktaydı. Bir çok Arapça ve Farsça ağdalı sözcüklerle 
selamlanırken Atatürk’e çok uzaklardan bir vatandaş̧ söyle haykırdı: 

-Paşam, güle güle gidin, güle güle gelin, yolunuz açık olsun, işleriniz 
uğurlu olsun. 
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Atatürk bindiği vagonda bunu duyunca gülümseyerek: 

-Arkadaşlar, bana Türk sesiyle içten seslenen bu arkadaşı görmek 
istiyorum! 

O sırada duyulan, “Burada, burada!” sesleri arasında Atatürk 
kendisini gördü ve: 

-Türk vatanını yabancı çizmelerden beraberce kurtardık, fakat asıl 
kurtuluş ulusal benliğimizdir. Sizin bana seslendiğiniz, temiz Türkçe 
ile birbirimizi anlayarak konuşmak ihtiyacındayız. Topraklarımızı 
yabancı çizmelerden nasıl kurtarmışsak, dilimizi benliğimizi saran 
zehirli yılanlar gibi mikrop olan yabancı sözcüklerden kurtarmak 
bizim için yeni bir kurtuluş̧ savaşı olacaktır, dedi. 

Falih Rıfkı Atay, anlatıyor: 

Özleştirmecilik hareketi bir çıkmaza girdiği zaman, MEB Saffet 
Arıkan, Atatürk’e benim ve benim gibi arkadaşların Osmanlı 
sözlüğünü Türkçeleştirme işine memur edilmemizi önerir. Atatürk 
uygun görür. Bana söyledi. Birlikte bir heyet yaptık ve çalışmaya 
koyuluk Bizim işimiz sade idi: “Bab” Türkçe “Kapı” mı demektir. 
“Kapı”yı alıp “bab”ı atıyorduk. Aslı Farsça “dıvar”dır diye “duvar”a 
karşılık aramıyorduk. Konuşma sözcüklerine dokunmuyorduk. 
Sözcük uydurmuyorduk, ama Türk kurallarına ve İstanbul ağzına 
göre karşılıklar “yapıyorduk”. Bugünkü dilde kullanılan birçok 
Türkçe sözler o devirden kalmadır. Örneğin “akl-ı selim”e “sağduyu” 
karşılığını o zaman ben önermiştim. Tamlamaları, eğer “suykast” 
gibi tek sözcükleşmiş ve pek klişeleşmiş değilseler, tasfiye 
etmiyorduk 

Çalışmalarımızı her akşam Atatürk’e götürür, okurdum. Bir 
çıkmazdan kurtulur olmamızdan sevinçte idi. Bir akşam beni 
Karpiç’te beklediğini söylediler. Gittim. 
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“İsmet Paşa rahatsız. Evine uğradım. Sözlük Komisyonu’nuzun 
çalışmalarından konuştuk. Pek memnun kaldı. Millete büyük hizmet 
ediyorsunuz” dedi. 

Bir süre sonra da:  

“Sanki niçin Dil Komisyonu’ndaki öteki arkadaşları içinize 
almıyorsunuz? Karşılıklarınıza itiraz edeceklerine şimdiden etseler 
de sustursanız iyi olmaz mı?” dedi. 

Komisyon’daki arkadaşlardan bir kısmının “mangal”a, karşılık 
arayacak kadar özleştirmeci olduklarını bildiğimden, kendi kendime, 
“İşimiz yarıda kalacak,” dedim. 

Fakat Atatürk’ün sözüne, karşımızdakileri inandıramayacak 
olduğumuz hissini verecek bir itirazda bulunmak doğru olmazdı. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu anlatıyor: 

Atatürk devrim yolundaki uğraşlarını ömrünün son on üç yılında, en 
çok Türk dili ve Türk tarihi üstünde yoğunlaştırmıştı. Diyebilirim ki, 
o dönem boyunca bütün konuştukları, düşündükleri ve okuyup 
yazdıkları hep bu iki konu etrafında döner dururdu.  

Türkçe hangi diller grubundadır? Büyük bir ulusun köklenmiş, 
işlenmiş ve gücü her düşünceyi, her duyguyu her kavramı dile 
getirmeye yeterli bir dil midir? Yoksa, bu nitelikleri taşıyan başka bir 
dilin dallarından biri midir? Eğer böyle ise, ondan yabancı sözleri 
ayıklayıp attıktan sonra, ortada ne kalır? Eğer değilse, acaba niçin 
bizden önce Selçuk Türkleri Farsçayı devlet ve kültür dili olarak 
kabullenmişlerdir. Acaba biz, neden Ortadoğu’ya “öz Türkçe” 
söyleyerek “öz Türkçe” okuyup yazarak gelmişken, Osmanlıca diye 
bir yapma dil meydana getirmek gereğini duyduk? 
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Atatürk’ün bizi yalnız bir zümrenin anladığı ve kullandığı bu yapma 
dilden kurtarmak kararını verirken bu gibi kuşkulara uğramış 
olduğunu sanırım.  

Belli başlı dil bilgilerimizle hemen geceli gündüzlü denecek kadar 
sık sık yaptığı toplantılardaki konuşmalarından böyle bir ruh hali 
içinde bulunduğunu sezmemek mümkün değildi. Gerçi, buna bir 
çeşit “bilimsel şüphecilik” de denilebilirdi. Bizim dil bilgilerimizin 
Türkçeye dair ileri sürdükleri hükümlerin bazı gelişmeli ya da 
kendince görünen taraflarıyla Atatürk’ün usçu zekasını gölgeleyen o 
şüphe bulutunu dağıtabileceği umulmazdı.  

Nitekim, Atatürk her devrim hareketinde olduğu gibi dil reformu 
davasında da kesin bir kanaate varmak, daha doğrusu, bu davayı 
gerçekçi ve bilimsel bir temel üstüne oturtmak için izleyeceği yolu 
gene kendisi açmak zorunda kalmıştır. Önce Çankaya Köşkü’yle 
Dolmabahçe Sarayı’ndaki yazı ve okuma odalarını birer geniş ve 
büyük kitaplık haline sokup raflarını tavandan tabana kadar her 
soydan, her dilden bütün Türkologların ve oryantalistlerin yazdıkları 
yüzlerce cilt eserle doldurmuştur. 

Bu satırları yazarken onun büyük geniş kitaplığının ortasındaki 
kocaman masanın başında saatlerce, soluk almadan, yorulmadan, 
bıkıp usanmadan sanki, yarın sınava girecek bir öğrenci gibi 
çalışmaları gözümün önüne geliyor. Yanında gerek filan kitabı veya 
filan sözlük cildini raflardan bulup çıkarmak veya bazı notlarını 
temize çekmek, okumak istediği metin, bilmediği bir dilden ise 
Türkçeye çevirmek görevini yürütmek için iki-üç yardımcısı vardır. 
Fakat, bunların çok defa yorgunluktan bayılıp düştükleri olurdu. O 
zaman Atatürk seslenirdi: 

“Çocuklar, bir kahve, cigara içelim ... “ 
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Bu kahve, cigara faslı ne kadar sürerdi? On dakika mı? Çeyrek saat 
mi? Canla başla tekrar çalışmaya başlanırdı. 

Atatürk sanki cephede bir taktik ve stratejik “durum”u incelemekte 
gibidir. Bunu, kendisini o durumlarda da gördüğüm için 
söyleyebilirim. Altıntaş-Kütahya hattındaki yenilgimiz üzerine idi 
(Temmuz 1921). Atatürk henüz Başkumandan değildi. Fakat TBMM 
Başkanı yetkisini ve şahsi otoritesini kullanarak Eskişehir’in 
boşaltılması ve Garp Cephesi’nin, Sakarya’nın beri yakasına 
çekilmesi harekatını Fevzi Paşa ile birlikte Ankara’dan idare ederdi. 
Ve her akşam Kalaba Köyü’nün üst tarafından Genelkurmay 
Başkanlığı binasının bir odasına kapanıp üzeri haritayla örtülü 
masanın başında bütün gece, tıpkı Çankaya’daki kitaplığındaki gibi 
durmadan, sabahlara kadar çalışırdı. Genelkurmay Başkanı Fevzi 
Paşa dayanamayıp yatak odasına çekilirdi. Subayların yüzü 
uykusuzluktan sapsarı kesilirdi. Onun dinlenme süreleri ise gene 
böyle bir kahve ve bir cigara içimliğini geçmezdi. Bu kısacık çalışma 
aralarında da biz sivil ziyaretçilere, “durum” hakkında anlayacağımız 
şekilde bilgiler vermek için zaman bulurdu. 

Nitekim, kitaplığındaki çalışmaların ertesi akşamlarında 
davetlileriyle sofraya oturduğu zaman birtakım gelgeç sözler ve 
şakalarla başını dinlendireceği yerde dönüp dolaşıp sözü gene dil 
konusu üzerine getirişleri de biraz bu halini andırmaz mı? 

Evet, tekrar söyleyebilirim ki, Atatürk’ün gözünde Kurtuluş Savaşı 
ne kadar büyük bir önem taşımışsa ve bu uğurda geceyi gündüze 
katarak nasıl çalışmış, çabalamışsa Türk dili ve Türk tarihi davasını 
da öylece her işin üstünde tutmuş ve buna bir çözüm yolu bulmak 
için didinip durmuştu. 

Onun bu son hareketlerini gereksiz ve boşuna bir kuvvet harcama ya 
da tarihi misyonu dışında bir bilim konusuna merak sarma şeklinde 
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görenler vardı; belki de, hala vardır. Bunlar ulusal gurur denilen 
soylu duygunun, Atatürk’te ne kadar yüksek derecelere vardığını 
bilmeyenler ve bu gururun, daha dün, yedi düvele karşı kazanılmış 
askeri ve siyasi zaferlerle yeterince tatmin edilmemiş bulunduğuna 
ihtimal vermeyenlerdir. Mustafa Kemal adı bu zaferlerin kahramanı 
olarak bütün dünyada dillere destan olmuştu. Kurduğu yeni devlet ve 
başardığı devrimlerle Türkiye üzerine bütün uygarlık dünyasının 
hayranlığını çekmişti. Kaderden daha ne bekleyebilirdi? 

Bunun yanıtını yabancıların kendisi hakkında yazdıkları övgüler 
karşısındaki tepkileriyle gene kendisi verirdi. Derdi ki: 

-Bunlar hep beni övüyorlar. Türk milletinden, Türk milletinin 
büyüklüğünden, insanlık değerinden, dört bin yıl boyunca dünyanın 
her tarafında bıraktığı uygarlık izlerinden hiç bahsetmiyorlar. Onu 
hala nereden çıkıp geldiği bilinmeyen, dili yok, kültürü yok, tarihte 
yeri yok bir aşiret sanıyorlar ya da öyle görmek istiyorlar. Türk 
milletini bu kötü sanıştan kurtarmak, onu uygarlık dünyasına gerçek 
kimliğiyle tanıtmak kutsal bir görevdir ve garibi şu ki, bu kutsal 
görevi bizden önce her soydan, her dilden birçok Avrupalı 
Türkologlar, oryantalistler yerine getirmiş. Türklerin VII. yüzyıldan 
beri Kök-Türk yazısı diye bir alfabesi olduğunu, bunun XII., XIII. 
yüzyıla kadar eski Kırgızlar ve Yeniseyliler tarafından kullanıldığını 
ellerindeki ret olunmaz ilmi belgelerle ispatlamış bulunuyor. 

Atatürk bununla da kalmaz, bize bugünkü Türkçeye çevirttiği Orhon 
Kitabelerinden parçalar okur ve: Söyleyin bana,” derdi: 

-VII. yüzyılda dünyanın ne tarafında, hangi devlet idaresi ve halk 
sevgisi anlayışını bizim Bilge Kağan’ımız veya Kül-Tigin’imiz gibi 
güzel ve akıcı bir dille ifade edebilirdi.  
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Ve bunu söylerken sesindeki heyecandan anlardık ki Atatürk’ün 
ulusal gururu ancak büyük bir millete mensup olmak inancından 
gelmektedir. 

Falih Rıfkı Atay anlatıyor: 

Moskova’dan Milletlerarası Yazarlar Kongresi’nden İstanbul’a henüz 
dönmüştüm. 

Akşama doğru Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün elini öpmeye gittim. 

Deniz üstündeki balkonlardan birinde oturuyordu. Dil Kurultayı 
toplanmak üzereydi. Bu toplantıya yetişmek üzere acele ettiğimi 
söylediğim zaman: 

“Tam da gününde geldin”, dedi. “Bu akşam sofrada, arkadaşların 
Hüseyin Cahit Yalçın’a yanıtlarını dinleyeceksin.” 

Hiçbir şey bilmiyordum. Biraz sonra öğrendiğime göre kurultayı 
hazırlayanlar edebiyat ünlülerinden birçoğunu dil davasına ilişkin 
düşüncelerini söylemeye davet etmişler. Bu arada Hüseyin Cahit 
Yalçın’a da mektup göndermişler. Yalçın hiçbir şey söylememeyi 
daha uygun bulan sağlamcı arkadaşları gibi yapmamış. 
Düşündüklerini açıkça yazmış ve yollamış. Yazısına bir de mektup 
ekleyerek, eğer bu kongrede daha önceden tespit olunan bazı 
kararlara varılmak isteniyor da kendi düşünceleri bunlara aykırı ise 
yırtılıp sepete atılmasını rica etmiş. Konferans hazırlayıcıları bir 
hüküm verememişler. Yalçın’ın yazısını Atatürk’e okumuşlar. 

Yalçın, Edebiyat-ı Cedide (Yeni Edebiyat) takımı arasında yazısı en 
arı olanı, bundan başka arkadaşları içinde dil işi ile uğraşan tek yazıcı 
idi. Mercan İdadisi’nde (lisesi) benim müdürüm iken dil bilgisi 
çalışmaları yaptığını hatırlıyorum.  
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Bu çalışınalar Meşrutiyet’ten sonra basılmıştır. Yalçın, Türkçe’yi 
sadeleştirme ve konuşma diline yaklaştırma fikrinde Türkçülerle 
beraberdi. Osmanlıca bağnazı, tutucusu değildi. Fakat özleştirme 
zorlamalarının, hele konuşma dili sözcüklerine dokunmanın 
karşısındaydı. Doğrusu biz Türkçeciler bu bakımdan aşağı yukarı 
Yalçın gibi düşünüyorduk. 

 

Yalçın’ın yazısını sofrada okumuşlar. Atatürk’ün kendisi ile arasının 
iyi olmadığını bilen ve yaranına hiçbir fırsatı kaçırmayan kimseler, 
Yalçın’ın dil davasını baltalamak istediğini söylemişler. Eski Servet-i 
Fünun’cu Ahmet ihsan Tokgöz daha ileri giderek: 

“Hüseyin Cahit Bey demek istiyor ki ‘askerlerin dil sorununa 
karışmaya hakları yoktur,’ kışkırtıcılığını meclise salıvermiş. 

Yalçın tezini okumak istemese bile onu okutmaya ve 
cevaplandırmaya karar vermişler. Hazır bulunanlardan bazıları bu 
görevi üzerlerine almışlar. İşte o akşam benim dinleyeceğim cevaplar 
bunlardı. 

Sofraya oturduk. Atatürk beni soluna aldı: 

“Sen Hüseyin Cahit’in ne yazdığım bilmiyorsun. Önce onu 
okutalım,” dedi.  

Sonuna kadar dikkatle dinledim. Pek ılımlı ve mantıklı bir eleştiriydi. 
Düşüncelerinin çoğu benim de, samimi düşüncelerini saklamak 
sağlamcılığı göstermeyen arkadaşların da düşündükleriydi. Okuma 
bitince Atatürk, yüzüme baktı ve sordu: 

“Nasıl buldun?” 
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“Vallahi Paşam, toplu bir hücum konusu olabilecek gibi bulmadım. 
Söylediklerinin bir çoğu doğru...” 

Biraz sertçe sözümü kesti: 

“O halde arkadaşların cevaplarını dinle. Sen Hüseyin Cahit ol, cevap 

ver,” dedi. 

Cevaplar zoraki idi. Ve hayli kolayca yıkılıverecek zayıf temellere 
dayanıyordu. Dinlerken büyük salondaki kalabalığın Yalçın’a hak 
vereceğinden, bu cevapları ise soğuk karşılayacağından hiç şüphe 
etmiyordum. 

Cumhuriyet’in ilanı sırasındaki polemikler yüzünden eski müdürüm 
ve “Tanin” deki ilk patronumla selamlaşmıyorduk. 

“Ya sizinki?” 

“İzin verirseniz bendeniz kürsüde arz edeceğim:” 

Kendisine en çok güvenen bu sonuncu olmalıydı. Atatürk: 

“Pekiyi,” dedi. 

Ve bana döndü: 

“Hüseyin Cahit’i hiç toplantıya getirtmemenizi tercih ederim,” 
dedim. 

Davetlilerden çoğu onun düşüncelerine katıldılar. Cevapların çoğu 
Yalçın’ın kolayca karşılayabileceği kadar zayıf. Niçin Hüseyin 
Cahit’e lüzumsuz bir zafer fırsatı vermeli? 

Atatürk kendisine inandıklarını bildiklerinin eleştirilerini dinleyen, 
yanında serbest konuşulma cesaretini kırmak istemeyen bir liderdi. 
Liderler için en büyük tehlikenin, bir sessizlik duvarı içinde 
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dalkavuklar ve yaranıcılarla çevrilme olduğunu bilirdi. Buna rağmen 
sözlerim pek hoşuna gitmemiş olmalı ki sofra dağıldıktan sonra beni 
biraz alıkoydu: 

“Arkadaşlarla mutabık olmayabilirsin. Ama sen benim yakınımdasın. 
Cesaret kırıcı konuşma,” dedi. 

Toplantı günü salon tıka basa idi (26 Eylül 1932). Atatürk yerine 
oturdu. Hatipler birer birer kürsüye çıkıyorlardı. Yalçın, pekiyi 
tahmin ettiğim gibi, dinleyenler üzerinde en büyük etki bıraktı. 
Yanıtların hepsi ve en sonuncusu en zayıfı idi. Hele Yalçın’ın bu 
yanıtları karşılayışı kendi yararına tam bir zafer havası yaratmıştı. 
Pek duyuşlu ve sezişli olan Atatürk bu durumu görünce, Saray’ın 
odasında hasta yatan ve açılış törenine bile gelemeyen Samih Rıfat’ın 
bütün kuvvetlerini toplayarak kürsüden konuşmasını rica etti. İkinci 
oturumda ilaçla kendini toparlayan hasta Samih Rıfat gerçekten 
umulmaz bir irade örneği vererek konuştu. Samih Rıfat iyi bir hatip 
ve herkesin anlayamayacağı şüpheli gerçekleri pek iyi derleyip 
toparlamasını, kendi düşüncelerine bilimsellik süsü vermesini bilen 
yüksek kalitede bir demagogdu. Yalçın etrafındaki zafer havasını az 
çok hafifletmiş görünüyordu. 

Toplantı dağılırken Atatürk’ün etrafını saran yanıtçıların kendisine: 

“Paşam, Hüseyin Cahit işte bugün bitti, gençlik için artık 
ölmüştür,”dediklerini duydum. 

O hiç ses çıkarmıyordu. Ayaspaşa’daki evime gitmek üzere 
karanlıkta Saray bahçesinden çıkarken davetlilerin, özellikle 
gençlerin Yalçın’ı kuşattıkları: “Yaşa üstat... Bir sen varmışsın...” 
dediklerini de işittim. Apartmana geldikten beş-on dakika sonra 
kapının önünde bir Saray arabası durdu. Şoför bizim daireye geldi. 
“Paşa sizi bekliyorlar,” dedi. Dün akşamkiler hep sofradaydılar. 
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Hüseyin Cahit’in ikinci ölüm saatinin şenliğine hazırlanmakta 
olmalıydılar.  

3 AĞUSTOS 1928 günü Mustafa Kemal yeni harflerin kabul ve 
uygulamasından  söz edilirken çevresindekilere şöyle dedi: 

Büyük Taarruz’a karar verdiğim zaman İsmet Paşa’ya “göreceksin, 
neler olacak” demiştim. Şimdi size söylüyorum, “göreceksiniz, neler 
olacak! “ 

Falih Rıfkı Atay anlatıyor:  

27 Temmuz 1928 günü Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal yeni yazı hakkında açıklamalar yapıyordu. 

“Harf Komisyonu’nun son kararlarını Ankara’dan İstanbul’a getirip 
Dolmabahçe Sarayı’nın denize karşı aydınlık çalışma odasında 
Atatürk’e anlattığım günü dün gibi hatırlıyorum. Büyük güçlük, 
Osmanlıcadaki yabancı sözcüklerin bütün söyleniş özelliklerine göre 
harfler ve işaretler aramakta direnen arkadaşlarla biz Türkçeciler 
arasındaydı. Türkçe sözcüklere gerekli olmayan harf ve işaretleri 
istemiyorduk. Böylece dilde kalacak yabancı sözcüklerin de gitgide 
söyleniş özelliklerini yitirerek Türkçeleşmesini sağlamak istiyorduk. 
Bize göre yazı dil sorununu da çözecekti. Yeni yazı yalnız Arap 
yazısı dediğimiz eski yazının değil, Osmanlıcanın da tasfiye edilmesi 
demekti. 

Atatürk karşı tarafın tekliflerini gözden geçirdi: 

-Biz bunları halka ve çocuklara nasıl öğretebiliriz? Bu da eskisi 
kadar güç, Sonra: 

-Yeni yazının eskisi yerine geçmesi için süre olarak ne düşündünüz? 
diye sordu. 
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Süre, arkadaşlardan azlığına göre beş, bir haylisine göre on beş yıl 
olmalıydı. İlk zamanlar okullarda iki yazıyı da öğretecektik. 
Gazeteler birkaç fıkrayı yeni yazı ile dizdirmekten başlayarak, yavaş 
yavaş artıracaklar ve sürenin sonunda bütün gazeteyi yeni yazı ile 
dizdireceklerdi. 

-Sayalım on beşinci yılda gazetelerde yarım sütun Arapça yazı kaldı. 
Ne olacak biliyor musunuz? Herkes o yarım sütunu okuyacak. Bir 
savaş, bir bunalım, bir şey çıktı mı, bizim yazı da Enver’inkine 
dönecek. 

Enver Paşa’nın daha fazla yazım devrimi diyebileceğimiz denemesi 
Birinci Dünya Savaşı olur olmaz suya düşmüştü: 

-Ya üç ayda yapabiliriz ya hiçbir zaman... dedi. 

Buna ben de şaştım doğrusu. Üç ayda bir ulusa yazı değiştirtmek! 
Bunu da başarabilecek miydi? Sonra Anadolu’ya köylere çıktı. Bir 
kara tahta üzerinde yeni yazının ilk derslerini verdi. Ve üç ayda 
‘yaptı’.” 

Afet İnan anlatıyor: 

“Alfabe Heyeti”nin çalışmaları devam ederken bir gece Yunus Nadi 
Abalı bir öneride bulunmuştur: “Latin harflerini kabul edelim, fakat 
bir geçici dönem olarak gazetelerin belirli sütunlarını bu harflerle, 
diğerlerini de eski harflerle yazalım. Okullarda ise, ilk giren 
öğrencilere yeni harflerin öğretilmesi başlansın, diğerleri eskiye 
devam etsin” demişti. 

Her zaman tartışmayı dinginlikle yöneten Atatürk birdenbire: 

-Hayır, bu olamaz. Bu iş ya birden olur, yahut hiç olmaz. Gazetede 
sizin yazacağınız bir sütunu alışkanlık nedeniyle hiç kimse okumaz, 
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yine eskisi gibi devam eder. Sonra okullarda ayrı ayrı sınıflardaki 
öğretim büsbütün karışıklığa neden olur, demişti.” 

… 

… 

Atatürk, bir insan ömrüne sığamayacak kadar çeşitli iş ve konular 
üzerinde durmuştur. Bu bakımdan her konu üzerinde, ayrı ayrı 
incelenerek açıklamalar yapılabilir. Onun düşünce yaşamı yönü, çok 
verimli ve ilgi çekicidir. Çevresinde ve toplantılarında bulunanların 
pek iyi bildikleri gibi, belli konular üzerinde tartışma konuları 
açmayı sürekli zevkle yapmıştır. 

Örneğin, harf değişikliğini yapmadan yıllarca önce hemen herkesle 
bu konu etrafında konuşmuş ve ilgilileri konuşturmuştur. O ilk önce, 
eski harflerin sakıncaları hakkında, aydın kesim içinde bir düşünce 
birliği oluşturmayı hedef edindiğinden, bu konular etrafında her 
vesile ile konu açmıştır. Bu hazırlık dönemi yıllarca sürmüştür. 
Atatürk, etrafındaki aydın topluluğunu bu işin yapılması 
zorunluluğuna inandırdıktan sonradır ki, kendi düşüncesinin 
uygulanmasına geçmiştir. İşte o zaman O, artık hiçbir engel 
tanımamaktadır ve bu işi derhal yasalaştırmak gerekli geldiğine 
kuvvetle inanmıştır. Bu maksatla, 1 Kasım 1928’de Büyük Millet 
Meclisi’ni açış nutkunda yeni harflerin kabulü için gerekçelerini 
açıklayarak, önerisini şu şekilde yapmıştır: 

“Her şeyden önce, her gelişimin ilk yapıtaşı olan konuya değinmek 
isterim. Her araçtan önce büyük Türk ulusuna, onun bütün amaçlarını 
kısır yapan çorak yol dışında kolay bir okuma yazma anahtarı 
vermek gerekir. Büyük Türk ulusu cehaletten az emekle kısa yoldan, 
ancak kendi güzel ve soylu diline kolay uyan, böyle bir araç ile 
sıyrılabilir. Basit bir deneyim, Latin temelinden Türk harflerinin, 
Türk diline ne kadar uygun olduğunu, şehirde ve köyde yaşı 
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ilerlemiş, Türk evlatlarının ne kadar kolay okuyup yazdıklarını güneş 
gibi meydana çıkarmıştır. TBMM’nin kararıyla Türk harflerinin 
kesinlik ve yasallık kazanması, bu memleketin yükselme 
mücadelesinde başlı başına bir geçit olacaktır. Milletler ailesine, 
aydın, yetişmiş büyük bir milletin dili olarak elbette girecek olan 
Türkçeye bu yeni canlılığı kazandıracak olan Üçüncü TBMM, yalnız 
edebi Türk Tarihi’nde değil, bütün insanlık tarihinde üstün bir yüz 
kalacaktır. Meclisimiz, Türk harflerinin kabulü ile hepimize, bu 
memleketin bütün vatanını seven yetişkin evlatlarına önemli bir 
görev yüklüyor. Bu görev, milletimizin tümüyle okuyup yazmak için 
gösterdiği istek ve aşka bilfiil hizmet ve yardım etmektir. Hepimiz 
özel ve genel hayatımızda rast geldiğimiz, okuyup yazma bilmeyen 
erkek kadın her vatandaşımıza öğretmek için can atmalıyız. Bu 
milletin yüzyıllardan beri çözülmeyen bir ihtiyacı, birkaç yıl içinde 
tamamen temin etmek, yakın ufukta gözlerimizi kamaştıran bir başarı 
güneşidir. Hiçbir zafer kazanmışlığın hatlarıyla kıyas kabul etmeyen 
bu başarının heyecanı içindeyiz. Vatandaşlarımızı cehaletten 
kurtaracak bir alanda öğretmenliğin vicdani hazzı, mevcudiyetimizi 
bütünlemiştir. 

Aziz Arkadaşlarım; yüksek ve ebedi yadigarınızla, büyük Türk 
milleti yeni bir ışık alemine girecektir.  

 

1 Kasım 1928 günü yeni dönem açılışını yapan TBMM, Harf 
Değişikliği Kanunu’nu kabul ederek Türk tarihinde yeni bir dönemin 
de başlangıcını gerçekleştirdi. Ulus çoğunluğu okuma seferberliğine, 
işte bu hamle ile kolaylıkla girdi. 

Atatürk, gazetelerin bir geçiş devresi olarak, yarı yarıya eski ve yeni 
harflerle çıkması önerisini reddetmiştir. Atatürk için düşünsel 
hazırlık devri bitmiş, işin uygulama safhasına girilmiştir. Onun için 
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büyük heyecan ve kapsam ile işe başlamak gereklidir. İşte harf 
devriminin bu kısa hikayesi... Bunun tarihi evrelerini, sonuçlarını ve 
kapsamını incelemek, ayrıca bir kitap konusudur. Bu devrim, ulusun 
kültür alanında gelişmesi için başarılan en büyük işlerdendir. 

Yeni Türk harfleri konusundaki gelişmeyi İsmet Paşa’ya yeni 
harflerle telgrafla bildirdi Mustafa Kemal:  

“Dolmabahçe: 4-5.8. 1928 (Yeni Harflerle)  

İsmet’e 

Sevgili, değerli kardeşim, 

Mektubunuzu büyük zevkle okudum. Çok duygulandım ve 
yararlandım. Değindiğiniz ve sonuçlandırmakta olduğunuz işler 
hakkında verdiğiniz açıklama ne doyurucudur. Büyük politika 
yapmak isteyen yeni Fransız büyükelçisi, her şeyden önce güney 
sınırımıza karşı yapılmakta olan uygunsuzluklara son verdirmelidir. 
Yeni elifbamızın kesin şeklini belirleme konusunda, burada bulunan 
komisyon üyeleriyle uyuştuk. Benim düzelttiğim noktaları iyi 
karşıladılar. Muhabbet ve hasretlerimin size pek azını iletebilecek bu 
mektubum, eminim ki, yeni Türk harflerinin dil ve konuşmamızı 
tamamen dile getirmeye yeterli geldiği hakkındaki düşüncenizi 
doğrulayacaktır. Muhabbet, hasret, özlem, başarılar dileğiyle. Gazi 
M. Kemal 

 

6 ağustos 1928 günü akşamüstü Söğütlü yatında idik. Şu soru ortaya 
atıldı: 

-Türkiye halkının neden yüzde sekseni okuyup yazmak bilmez? 

Cumhurbaşkanı kısaca: 
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-Arap harflerinden! dedi. 

Yatta hazır bulunan Şükrü Naili Paşa iki fıkra hikaye etti:  

-Kıtaları teftiş ederken bir Türk neferine sordum:  

-Okuma yazma öğrendin mi?  

-Harfleri belledim ama bir türlü ekleyemiyorum, yanıtını verdi. 
Pötürgeli bir başka nefere aynı soruyu sordum:  

-Vallahi hemşeri, baktım baktım, öğrenemedim gitti! dedi. 

… 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu konuşmasını ise 
söyle anlatıyor: 

 

“8/9 Ağustos 1928 akşamı Sarayburnu’nda bir konser vardı. 
Şarkılarla pek ilgilenmiyordu Atatürk. Kağıtlara yeni harflerle bir 
şeyler yazdı. Bana okuttu. Benim yanlışsız okuduğumu duyunca 
memnun oldu. “Demek ki uygulamada başarılı olacağız” dedi ve 
Falih Rıfkı Atay’a yüksek sesle okumasını buyurdu. 

Falih Rıfkı Atay da şöyle anlatıyor: 

“Mevsim sıcaktı. Bir akşam kendisini Sarayburnu’nda bir halk 
eğlencesine, Büyükada’da bir baloya davet etmişlerdi. Sarayburnu 
bahçesindeki büyük halk kalabalığını gördükten biraz sonra: 

-Bana bir defter veriniz, dedi. 

Galiba garsonlardan birinin küçük cep defterini aldı ve bir şeyler 
yazmaya koyuldu. Bir aralık beni yanına çağırarak: 
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-Bir defa gözden geçir, bunları sana okutacağım, dedi. 

Latin harfleriyle ilk Türkçe yazıydı. Diktatörler halk kalabalığından 
korkar. Rastgelenin katıldığı kalabalık, polis için en kuşkulu 
‘bilinmeyen’dir. Atatürk, halkın kendinde yalnız kendi iyiliğini ve 
yükselişini isteyen bir kahraman gözüktüğüne inanan bir devrimci 
idi. Halk kalabalıklarında kendi asıl kuvvetini görürdü. Ara sıra: 
“Halka giderim”, demekten ne kastettiğini o akşam da anladım. Halk 
yazı devrimi müjdesini çılgınca alkışlıyordu. Çünkü bu devrimi halk 
için ve halk adına yaptığını halka anlatabiliyordu. Nitekim daha 
sonra Büyükada’ya gitmiştik. Kıyıdan bahçeye çıkınca orta binadan 
tuvaletli hanımlar, fraklı ve smokinli efendiler kendisini karşılamak 
üzere ilerledikleri sırada bana eğildi: 

-Çocuk, dedi, orada yaptığımızı burada yapamazdık. 

O bir saray Tanzimatçısı değildi.” 

Mustafa Kemal, 9 Ağustos Perşembe akşamı saat on dokuz sırasında 
Ankara motoruyla Dolmabahçe Sarayı’ndan hareket etti. Bir süre 
gezintiden sonra saat yirmi üçe doğru Gülhane Park’a çıkarak 
Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından düzenlenen gösteriyi 
onurlandırdı. 

Park rıhtımında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Gazi Ayıntap 
Milletvekili Kılınç Ali, Vali yardımcısı, Belediye Başkanı, Emniyet 
Genel Müdürü Refet, Polis Müdürü Şerif, Halk Fırkası topluluğu ve 
yoğun bir davetli kitlesi tarafından içten tören ve heyecanlı alkış ile 
karşılandı.  

Bu arada Mısırlı şarkıcı Müniretül Mehdiye Hanım’ın şarkıları ve 
Türk hanımlarının dahil olduğu bir incesaz heyetinin şarkılarını 
dinlenmiş ve gece yarısından iki saat sonraya kadar neşeli saatler 
geçirildi: 
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Sahnede musiki ve şarkılar devam ederken Cumhurbaşkanı’nın 
küçük bir defter üzerine yazı yazdığı görülüyordu. Müniretül 
Mehdiye Hanım takımının ikinci faslı bitip de heyet sahneden 
çekileceği sırada Cumhurbaşkanı elleriyle işaret ederek takımın 
durmasını ve perdenin kapanmamasını arzu ettiler. 

Gazi bu sırada kendisine dönen binlerce kişinin sessizliği içinde şu 
seslenişte bulundu: 

“Sevgili kardeşlerim! Huzurunuzla ne kadar mutlu olduğumu 
anlatamam. Duyduklarımı tek sözcüklerle dile getireceğim. 
Mutluyum, duyguluyum, kıvançlıyım.” 

Bu sözleri halkın coşan “Var ol Gazi!” sesleri izledi. Gazi sürdürdü: 

“Bu durumun bana esinlediği duyguyu huzurunuzda ufak notlar 
halinde yazdım. Bunları içinizden bir vatandaşa okutacağım. 
Arkadaşlar, benim bu notlarım soylu Türk harfleriyle yazılmıştır.” 

Ardından Gazi kalabalık arasında gelişigüzel bir kişiyi çağırdı ve bu 
kişiye notları verdi. Fakat Latin harfleriyle yazılmış olan bu tarzda 
yazıya henüz layıkıyla alışmadığı anlaşılan o zat bunları derhal 
okuyamadı. Bunun üzerine Gazi gencin elinden notları alarak şunları 
söyledi: 

“Vatandaşlar, bu notlarım Türk harfleriyle yazılmıştır. Kardeşiniz 
bunu hemen okumaya girişti ve okuyabilir de. Ancak henüz tamamen 
alışmamış olduğu görülüyor. İsterim ki, bunu hepiniz beş on gün 
içinde öğrenesiniz. Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni 
Türk harfleri kabul ediyoruz. Arkadaşlar, bizim güzel, ahenkli, 
zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. 
Yüzyıllardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, 
anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak 
ve bu gerekliliği anlamak zorundayız. Anladığınızın belirtilerine 
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yakın zamanda bütün evren tanık olacaktır. Buna kesinlikle eminim.  
Şimdi yeni Türk alfabesiyle yazdığım bu notları bir arkadaşa 
okutacağım. Dinleyiniz, göreceksiniz ki, çok kolay yazılmakta ve 
okunmaktadır. Dilimizi kesinlikle anlamak istiyoruz. Bu yeni 
harflerle kesinlikle pek çabuk bir zamanda kusursuz biçimde 
anlayacağız. Ben buna eminim. Siz de emin olunuz.”  

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı notlarını sofrasında bulunan Bolu 
Milletvekili Falih Rıfkı Atay’ı verdiler. Falih Rıfkı Bey şu söylevi 
okudu: 

“İstanbul halkının bu geceki sevinçli toplantısına beni kattığınız için 
çok teşekkür ederim. Her zaman her yerde olduğu gibi, bu gece 
burada da halk ile karşı karşıya geldiğim anda, büyük, ulu bir 
kuvvetin etkisi altında kaldığımı duyumsadım. Bu kuvvet nedir? 
Türk halkını, Türk toplumunu oluşturan yüksek insanların kalp 
pınarlarından yükselen hislerin, arzuların, heyecanların, kasıtların, 
bir noktada, bir hedefte, bir gayede birleşmesidir. Bu kuvvetin bu 
kadar ortak olabilmesi, onun çok temiz, çok asil, çok makbul 
olmasıyla mümkündür. Kuşkusuz, bu benim ve bütün dünyanın 
gördüğü kuvvet, muhakkak bu yüksek vasıflarla kendini göstermiştir. 
Bir millet, bu nitelikte bir kuvvet, bir hayatiyet gösterdiği zaman, o 
milletin insanlık tarihinde yepyeni bir safha açmakta olduğuna şüphe 
etmemelidir. Bu gece burada güzel bir rastlantı eseri olarak şarkın en 
üstün iki musiki heyetini dinledim. Özellikle sahneyi birinci olarak 
süsleyen Müniretül Mehdiye Hanım sanatkarlığında başarılı oldu. 
Fakat benim Türk hissiyatı üzerindeki gözlemim şudur ki, artık bu 
musiki, bu basit musiki Türk’ün çok gelişmiş ruh ve duygularını 
doyurmaya yeterli gelemez. Bu anda karşıda uygar dünyanın 
musikisi de işitildi. Bu ana kadar şark musikisi denilen şarkılar 
karşısında cansız gibi görünen millet derhal harekete, faaliyete geçti; 
oynuyorlar, şen neşelidir. Doğanın gereğini yapıyorlar. Bu pek 
doğaldır. Gerçekten Türk, yaradılıştan şen neşelidir. Eğer onun bu 
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güzel huyu bir zaman için fark olunmamışsa, o kendinin kusuru 
değildir. Kusurlu hareketlerin kusurlu, acı, felaketli sonuçları vardır. 
Bunun farkında olmamak bir kabahat idi. İşte Türk milleti bunun için 
gamlandı. Fakat artık Türk milleti bütün hatalarını kanı ile düzeltti. 
Artık içi rahattır. Artık Türk şendir, yaratılışında olduğu gibi. Artık 
Türk şendir, çünkü ona ilişmenin tehlikeli olduğu tekrar kanıt 
istemez inancındadır. Bu inanç aynı zamanda dilektir.” 

Gazi’nin duyguları şiddetle alkışlandı. O sırada karşıdan bir genç 
heyecan içinde “Sana içimizi dökmek, çok söz söylemek isterim 
Gazi! Ne yapayım ki, heyecanım engel oluyor” diye bağırdı. Bunun 
üzerine Gazi tekrar ayağa kalkarak şunları söyledi: 

“Vatandaşlar, arkadaşlar! Çok söz, uzun söz, bir şey için söylenir: 
gerçeği anlamayanları gerçeğe getirmek için... Ben bu dönemleri 
geçirdim ve şimdi sözden daha çok iş zamanıdır. Artık benim için, 
hepiniz için çok söz söylemeye gerek kalmadığı inancındayım. 
Bundan sonra bizim için çalışma, hareket ve yürümek gereklidir. Çok 
işler yapılmıştır. Ama bugün yapmaya zorunlu olduğumuz, son değil, 
ancak çok gerekli bir iş daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk 
öğrenmelidir. Yeni Türk harflerini her vatandaşa, kadına, erkeğe, 
çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanseverlik ve 
ulusseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki, bir 
milletin, bir toplumun yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde 
sekseni, doksanı bilmezse, bu ayıptır. Bundan insan olanların 
utanması gerekir. Bu millet, utanmak için yaratılmış bir millet 
değildir. Övünmek için yaratılmış, tarihini övünçle doldurmuş bir 
millettir. Fakat milletin yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa, bu 
hata bizde değildir. Türkün karakterini anlamayarak kafasını 
birtakım zincirlerle saranlardadır. Artık geçmişin hatalarını kökünden 
temizlemek zamanındayız. Hataları düzelteceğiz. Hataların 
düzeltilmesinde bütün vatandaşların çalışmasını isterim. En sonunda 
bir yıl, iki yıl içinde bütün Türk toplumu yeni harfleri 
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öğreneceklerdir. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla bütün uygarlık 
dünyasının yanında olduğunu gösterecektir.” 

Bu sırada halkın heyecanı düşünülmez ve öngörülmez dereceye 
geldi. Her tarafta ulusal rehbere karşı kalplerden gelen bir coşkunluk 
taşıyordu. Gazi galeyan ve coşkusu doruğa çıkan halka doğru 
kadehini kaldırarak: 

“Eskiden bunun bin mislini çöplüklerinde gizli gizli içerek türlü 
fesatlıklar yapan ikiyüzlü sahtekarlar vardı. Ben o sahtekarlardan 
değilim. Milletimin yükselişi şerefine içiyorum” dedi. 

Halk canı gönülden: “Afiyet olsun!” diye bağırdı. 

Gazi’nin seslenişinden sonra bir öğrenci kız Cumhuriyet Marşı’nı 
okudu. Buna halk da eşlik ediyordu. Saat ikiye yaklaştığı halde, belli 
ki halk Gazi’den, Gazi halktan ayrılmak istemiyorlardı. Bu sırada 
kendilerini görmeye doyamayarak yanlarına kadar sokulan birkaç 
çocuğa iltifat ettiler. Halkın alkışı hiç kesintiye uğramayan bir 
heyecan ateş nehri halinde sürüyor, hiç bitmeyecek zannediliyordu. 

Büyük Gazi’miz, yine not defteri üzerinde birkaç dakika meşgul 
oldular ve tekrar ayağa kalkarak: 

“Sevgili arkadaşlarım!” dediler. “Size veda için ne diyeyim! Hangi 
sözü kullanayım: 

‘Au revoir’ mı, ‘Allahaısmarladık’ mı, yoksa ‘tekrar görüşelim’ mi 
diyeyim?” 

Bu sırada Galatasaray Lisesi’nden Necdet isminde sevimli bir çocuk 
sevinçle atıldı: “Tekrar görüşelim!” 

Bunu çok takdir ve memnuniyetle karşılayan Gazi’miz sözlerini 
sürdürdü: 
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“Çok iyi! Fakat ‘Bonjour’, ‘Bonsoir’, ‘Bonne nuit’ yerine ne 
diyelim?” 

Yine bir lise öğrencisi, “Günaydın, tünaydın!” diye bağırınca, Gazi 
itiraz ederek: 

“Bu deyişlere alışıncaya kadar şimdilik ‘sabahınız hayır olsun’, 
‘akşamınız hayır olsun’, ‘geceniz hayırlı olsun’, ‘vaktiniz hayırlı 
olsun!’ “ dediler. 

Son söz olarak heyecanla ekledi:  

“Tekrar görüşelim.” 

Halk, Gazi’yi aynı heyecan, aynı sevinç arasında uğurladı. Gazi, 
orkestra İstiklal Marşı’nı çalarken, yanında İçişleri Bakanı Şükrü 
Kaya, MEB Bakanı Mustafa Necati ve milletvekilleriyle, ikiyi çeyrek 
geçe Sarayburnu’ndan ayrıldı. 

Gazi bundan sonra Yat Kulübü’ndeki Kızılay balosuna katıldılar ve 
Yat Kulübü iskelesinde Kızılay Başkanı Ali Paşa, Kızılay üyeleri ve 
diğer kişiler tarafından karşılandı. Yat Kulübü’ndeki Kızılay 
balosuna şehrimizin kibar tabakasına mensup hanım ve beyler 
katılmış, Gazi’nin gelişleri ise baloya ayrıca parlaklık vermişti. 
Cumhurbaşkanı halkın alkış ve tezahüratı arasında kulübün salonuna 
girdi ve dans etti. Gazi daha yaşlıca bazı kibar hanımefendileri ve bu 
arada Sabiha Nuri Hanım’ı dansa davet etti ve dansın yalnız gençlere 
ait bir şey olmadığını, genç ihtiyar herkesin bu çağdaş ve uygar 
gereksinimden yararlanacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı sabahleyin 
Dolmabahçe Sarayı’na döndü. 

Mustafa Kemal’in 12 Ağustos 1928 günü yaptığı konuşma:  

“Yeni harfler bizi çok meşgul etmelidir. İnönü’ler, Sakarya, 
Dumlupınar öncelerinde ne kadar dikkatli, ne kadar uyanık, aynı 
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zamanda ne kadar ümitli olduğumuzu düşününüz. Yeni harfler 
sorununda o kadar dikkatli, ilgili ve ümitli olmalıyız. Bu memleketin 
gerçekten bayındır, bu milletin gerçekten mutlu olmasını gönülden 
arzu edenler, bunca başarılara rağmen hala bu milletin dilini ve 
yazısını ilkel kavimlerin işaretleri gibi görerek ona hiçbir değer 
vermek gereğini hissetmeyenleri gerçeğe döndürmeli, yeni harflere 
ve bu harflerle meydana gelecek vaziyete bütün heyecanları , 
ümitleri ve ciddiyetleriyle önem vermeli ve meşgul olmalıdırlar. Eğer 
bugün kafamızı demir çerçeve içinde bulunduran bu kıskacı 
parçalamazsak, bütün ihtilal ve devrim başarılarının sorumlu 
sonuçlarına rağmen parçalanırız. Kazandıklarımızla yetinmeyi ve 
özellikle kibirli olmayı asla düşünmemeliyiz. Bundan sonra 
yapacaklarımızdan avuntu olanağı aramalıyız. 

Yurdun dört bir aynından Yazı devrimine ilişkin telgraflar, mektuplar 
geliyordu.  

15 Ağustos 1928 günü MEB Mustafa Necati’ye yazman Tevfik Bey 
Mustafa Kemal’in yanıtı olarak şu telgrafı çekti: “Telgrafınızı 
Cumhurbaşkanı’na sundum. Yeni Türk yazısının hızla yayılması için 
memlekette gösterilen coşkulu eğilim ve çalışma hakkındaki yüksek 
bildirimleri özellikle sevinçlerine neden oldu. Teşekkür ve 
çalışmalarınızda tam başarıya ermenizi diliyorlar.” 

Aynı gün İzmir’de bulunan Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’a 
yanıt gönderdi: “Gerçekten Türk yeni yazısı Türkün yaradılışındaki 
yüksek zeka ve yeteneği geliştirebilecektir. Yeni yazımızı, 
tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolaşan 
çobanlarımıza kadar en kısa bir zamanda yaymaya çalışmak, 
herkesin vicdan ve ulusal onur borcudur. 

Yurdun dört bir yanından gelen kutlamalara da Dolmabahçe’den 
yanıt verdi: “Mektubunuzu, Telgrafınızı aldım. Bugün yeni Türk 
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yazısını öğrenmek ve herkese öğretmeye çalışmak, her vatandaş için 
ulusal bir onur borcudur.”  

Yunus Nadi anlatıyor: 

17 Ağustos 1928’de Bir Avrupa gezisine çıkmak kararını sonunda 
uygulamaya geçerken Gazi Cumhurbaşkanı’na hoşça kal demek ve 
saygı sunmak için yanına çıkmak izni istedim. Hemen saraya 
gelmem için bildirilen isteklerine uyarak çalışma odalarında yanına 
vardığımda, Gazi Cumhurbaşkanı’nın karşılarında TBMM Başkanı 
Kazım Karabekir ve Başbakan İsmet İnönü, Parti Grubu Başkan 
yardımcısı ve Kütahya Milletvekili Recep Bey ve diğer kişiler, 
hepsinin ellerinde bir kalem ve önlerinde destelerle kağıt, çalışma 
masasının başında -kesinlikle önemli bir uğraşı ile olacak- pek ciddi 
meşgul buldum. Bu “kesinlikle önemli bir uğraşı ile olacak” ara 
cümlesine dikkat olunmasını rica ederim. Çünkü gördüğüm manzara 
Gazi’nin büyük bir iş görmeye özgü zamanlarından ve tarzlarından 
birinin manzarası idi. O herhangi büyük bir iş görmek istediği zaman 
kendi büyük benliğini görülecek işe geçirir; bu yüzden önce iş 
gerçekten büyük bir ululuk ve ciddiyet oluşturur. Ancak Gazi ne 
kadar büyük olursa olsun ve zaten biraz da kendinin büyülttüğü işi 
dört tarafından sımsıkı yakalar. Bu prensip Gazi’nin çalışma tarzının 
başlangıcıdır. Artık o işin Gazi’nin elinden kurtulması imkanı yoktur. 
Artık o iş üzerinde Gazi’nin çalışma tarzı başlamıştır. Bu çalışma 
tarzı şöyledir: 

İstenildiği kadar, icap ettiği kadar büyüyebilen bir masa ve onun en 
başında Gazi. Oraya görüş ve düşüncesinden yararlanabilecek herkes 
gelecek ve getirilecektir. Bütün konuşma konusu yalnız o tek “iş”ten 
ibarettir ve o da dört tarafından sımsıkı yakalanmış olduğu Gazi’nin 
elinde ve önündedir. Bu “iş”in ne olduğu ve hatta ne olacağını Gazi 
başından, kendi kendine, hemen hemen bütünüyle kavramamış ve 
hatta katiyen kestirmemiş değildir. Fakat Gazi’ye göre bu yeterli 
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gelmez. O, meseleyi bütün çevrenin düşünceleri içinde çalkaya 
çalkaya yalnız kendisi için değil, herkes için en billurlaşmış ve açık 
şekline ulaştırmak ister. Gazi’nin gördüğü ve göreceği büyük işler 
çoğunlukla halkın, vatan ve milletin işleridir. İşte bu işlerde Gazi 
kendi düşünce ve inançlarının, daha doğrusu doğru düşünce ve 
inancın halka mal olmasını ister. 

Onun öteden beri dikkat edilmiş pek uygun bir yöntemine göre bir 
düşüncenin, bir gerek ve zorunluluk zaferi, onların vatan çevresinde 
olası olduğu kadar fazla yandaş bulmuş olmasına bağlıdır. 

Gazi der ki: “Vatani ve ulusal işlerde bütün vatanca ve bütün milletçe 
elbirliğiyle yorulunmaya ihtiyaç vardır.” 

O, her zaman böyle söyledi ve böyle yaptı. O, her zaman böyle 
yapmak için önüne gelen büyük işleri her şeyden önce -ve doğal 
olarak en yakınlarından başlayarak- millete mal etmek ve herkesin 
alakasını o işler etrafında toplamak yolunu seçti... 

İşte bu sahada Gazi hiç yorulmak bilmeyen, hiç usanmak bilmeyen, 
devam ve ısrarı oranında zevk alan bir çalışıcıdır. Böyle bir iş 
doğuşunda o arz ettiğimiz –istenildiği ve icap ettiği kadar 
büyüyebilen esnek çalışma masası kurulur. Artık Gazi’nin çalışma 
tarzı başlamıştır. Artık en başında Gazi’nin oturduğu bu masa, yalnız 
o işi evirip çeviren, sürekli olarak yoğurup bin şekle sokan, didik 
didik eden ve nihayet belirli bir şekilde zapt edecek olan sanki bir 
harp meydanıdır. Gazi sanki harp eder gibi çalışır. 

Gazi çalışma tarzının harpten farkı şudur ki, Büyük Rehber sorup 
aldığı veya kendisine arz olunan düşüncelerin tamamı karşısında 
bunlar ne kadar çeşitli olursa olsun, hatta içlerinde bazen gülünecek 
ve bazen kızılacak gibileri de bulunsa, hiçbir zaman ve hatta bir an 
için duygusal hareket etmez. Hepsini aynı önemle karşılar. O masada 
dillendirilen düşüncelerin güçsüzlük ve kuvvetini yalnız akıl yürütme 
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gösterecektir. Orası sanki kılı kırk yaran bir mahkemedir... Biz o 
çalışma tarzının öyle aşamalarını biliriz ki, ortaya konulan iş aşama 
aşama incelenirken kaç defa sabahlar olmuştur; o zamana kadar bu 
çalışmaya katılanlardan yorulup, yorgun düşenlerden kaçı sahneyi 
terk ederek çekilmiştir; geriye kalanlardan kim bilir ne kadarı 
yerlerinde zoraki oturan davranışlara düşmüşlerdir. Bütün bu 
karmaşada hiç yorulmayan, bir gün önce masanın başına nasıl 
oturmuşsa ertesi gün onun başında daha sağlam bulunan ve son söz 
olarak hala “Sorunun şurası ve burası...” demekte olan biri vardır: O 
Gazi’dir! 

Olağanüstü bir kudretle işleyen çelik bir kafanın bu demir 
çalışmasına sorun mu dayanır. Gerçekten Gazi’nin halletmek üzere 
eline aldığı her iş, o ister bir milletin bağımsızlığı veya asla erişilmez 
sanılan herhangi bir ideali olsun, sonunda mum olur, erir ve mutlaka 
istenilen şekli alır. Bu ulu kudretin başarı sırrı ise galiba ve başlıca şu 
iki noktada özetlenebilir: 

1. Tutulan iş, ulusal ve vatani çıkarlara son derece uygunluk arz eden 
bir iştir. 

2. Gazi, kendi benliğini katarak başladığı bu işte onu bütün milletin 
malı kılacak bir çalışma ilkesini izler ve bunu gerçek kılıncaya kadar 
çalışır. 

Gerçekten görülen iş zaten millet işi ve vatan işidir... İşte dün akşam 
Dolmabahçe’de Gazi’nin çalışma odasına girdiğimde gördüğüm 
manzaranın beni karşılaştırdığı durum, Büyük Rehber’in öteden beri 
bildiğim çalışma tarzlarından birinin daha yinelenmekte olduğundan 
ibaretti.  

Acaba yine ne vardı? Başbakan’ı karşısına alıp yine bu kadar çetin 
bir çalışmaya koyulmak için acaba hangi olağanüstü durum 
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karşısında idik? Bereket versin, başka bir şey değilmiş. Büyük Gazi 
sadece yeni harfler etrafında başladığı çalışmasını yürütüyormuş... 

Bunu sevinçle öğrenmekte gecikmedim. Çünkü Gazi: 

“Gel bakalım Yunus Nadi Bey” dedi, “Yeni harflerle meşgulüz. 
Başbakan’ı sınav ettim. Sonuç iyidir, şu sandalyeyi alarak masaya 
katıl. Senin sınav sıran da gelecektir. Eğer başarılı olamazsan 
gazetendeki ivedilik davanı kaybetmiş olursun. Hoş, başarılı olursan 
bu davayı haydi haydi kaybedersin a…” dedi. 

Masada yerimi aldım. Önüme sunulan kalem ve kağıdı sahiplendim. 
Zaten başlamış olan bir konu sürüyordu. Yeni harfler hakkında 
kendini yetkili sayan biri tarafından ileri sürülmüş düşünceler 
okunuyor ve onlar üzerinde konuşuluyordu. 

Başbakan bir nokta üzerindeki yazıları tekrar okuyarak özetliyordu. 
Doğrusunu itiraf etmek gerekirse, kendim yeni harflerle fazla meşgul 
olmuş olmadığım için gelecek sınav sıramın utandıracak sıkıntı 
vereceğini düşünerek sıkılıyordum. 

Sonunda bu sıra geldi. Cumhurbaşkanı’nın yazdırdıkları üç beş 
tümceyi bazı sözcüklerin bazı harflerinde ciddi kararsızlıklarla 
yazdım. Yoklama olunmaya başladı. 

Bir mektepli yürek çarpıntısı benzeri bir sıkıntı geçirmiyor değilim... 
Oh! O kadarına kendim de şaşmak üzere hayli başarılı olmuşum. 
Ama şurada burada tek tük yanlışlar vardır. Acaba bunlar neden ileri 
gelmiştir? Bunlar bazı harflere verilen özelliklerden ve bazı dil 
bilgisi kuralarından ileri gelmiştir. O bozuklukların oluşmasından da 
bellidir ki, ben onlarla henüz ciddi surette meşgul olmamışım. 

Gazi: 
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“O halde” dedi, “Yakın gel de yazdığın yazı üzerinde pek basit 
kurallarımızı bir daha tekrar etmiş olalım...” 

Gazi anlatırken ben not aldım. İşte kurallara ait olan bu notlar: 

1. Fillerin çekiminde şahıs ekleri çizgi (-) ile ayrılır (yalnız üçüncü 
şahıs esas ve değişmezdir). Yalnız şahıs eki bir harften ibaret olursa 
ayrılmaz. Örnek: “gelmek” fiilinden 

geniş zaman: 

gelir-im 

gelir-sin 

gelir-siniz 

gelir-ler 

Şimdiki zaman: 

geliyor-um 

2. Emir kipi müstesnadır. 

gel, geliniz, gelsin 

3. Bileşik fiil ekleri de çizgi ile ayrılır, şahıs ekleri ile birleşir. Örnek: 

gelmiş-di 

gelmiş-diniz 

4. “Mi, mu, mü” soru edatı daima bağımsız olarak ayrı yazılır. 

geldi mi? 

gördü mü? 



405 
 

buldu mu? 

5. “g” harfine a, o, u, ı seslileri önünde kalın ve e, ö, ü, i seslileri 
önünde ince sesler vermek istediğimiz zaman g’den sonra bir “h” 
harfi koyarız. 

aghah 

terghib 

6. “k” bazen çekimlenirken yumuşak “g”ye dönüşür. 

edecek 

edeceğ-im 

7. Bazen “ile”, “ise”, “için” edatlarının önlerindeki seslilerin 
düşürülmesi gerekli gelirse, ekli oldukları sözcüklerle bu edatlar 
arasına bir çizgi konulur: 

kimin ile, kiminle 

benim ise, benim-se 

benim için, benim-çin 

8. “ki” bağlaç edatı olursa ayrı yazılır; zarf ve mekan edatı olursa 
çizgi ile: 

gördüm ki 

sokakta-ki 

9. “de”, “da” dahi manasına olunca ayrı yazılır: 

Ben de gördüm, Hasan da 

1O. (‘) kesme ve durma işaretidir: 
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mes’elesi 

mebde’ 

11. Belirtilen ve belirten bağları asıl sözcükye ekli olarak yazılır, 
çekimleri de öyledir: 

Ahmed’in Kitabı 

12. İsim ve sıfatların fiil gibi çekimlerinde fiillerde olduğu gibi şahıs 
ekleri ayrılır. 

meşgul-üm 

güzel-dir 

13. “ce’’, “çe” ad ve zarf olarak kullanıldığı zaman çizgi ile ayrılır: 

güzel-ce (oldukça güzel) 

Onaylama ve pekiştirme için kullanıldığında bitişik yazılır: 

dersine iyice çalış ha! 

Ve işte bu kadar!.. Evet, yazdığım yazım üzerinde yapılan bu ders 
anlatımından sonra Gazi: 

“İşte” dedi, “hepsi bu kadar! Kim birazı sesli ve daha çoğu sessiz 
olan yirmi dokuz harf şeklini öğrenir ve bu kaideleri bilirse 
Türkçemizi yeni harflerimizle pekala yazmış olur.” 

Bu basitlik hayretime sebep oldu. Şaşkınlıkla: 

-Sahi, hepsi bu kadar mı? 

Gazi şen ve emin: 

“Evet, işte hepsi bu kadar!” diye tekrar ediyordu. 



407 
 

Şimdi konu bu basitlik üzerine ve onun çeşitli dillerle tartışılmasına 
geçmişti. Gazi’nin çalışma tarzında meselenin en can alacak 
noktaları hep ortaya geliyor ve birer birer hükümlerini alarak 
gidiyordu. En son Bozok Milletvekili Salih Bey’in getirdiği alıştırma 
Başbakan tarafından eleştirildikten sonra sonunda saatin ilerlemiş 
olduğuna dikkat eden Gazi yemeğe gidilmesini önerdi. Herkesi coşku 
sarmıştı. 

Herkes yeni harflerin bin bir kolaylığını bularak ortaya yeni 
düşünceler atıyordu. Gazi: 

“Sofraya gidelim de, yemek yerken de konuyu sürdürürüz” diyordu. 
Bu da Gazi çalışma tarzının makamlarından idi. Her yerde aynı konu, 
aynı konu, aynı düşünce ve aynı düşünce. Fakat bin bir şekilde ve bin 
bir şekilde. Gerçekten yemek esnasında da hep yeni harfler üzerinde 
konuşulmakta devam etti. Gazi matbaa harflerinin pek güzellerinden, 
en güzellerinden seçilmesine büyük ehemmiyet atfediyor, bunun için 
bizlere vasiyetlerde bulunuyordu... 

Nihayet yeni harfler ne zaman tamamen öğrenilmiş, öğretilmiş ve 
bütün millete mal olmuş olurdu sorunu ne de bir aralık temas edildi. 
Bu bahsi özetlemek için Gazi’nin “bilen bilmeyene öğretecek” 
tabirinde özetlenebilen en geniş muazzam bir örgüt ile çalışılmak 
şartıyla -ki o işin başında oldukça mutlaka öyle yapılacaktır- bu işin 
birkaç yıllık bir mesele olduğu neticesinde karar kıldı. Ve buna bir 
örnek vermiş olmak için tekrar bana hitap ile yeni imlalarla tuttuğum 
bazı sözler söyledi. 

Sesleniş bittikten sonra yazdığım yazıyı aldı. Yanlışlarına 
kurşunkalem ile işaret ederken, kurallar üzerinde tekrar sohbet 
cereyan etti. Düzeltinin sonunda, bir gecelik ve bir iki saatlik ilgi ve 
uğraşının sonucu herkes için yeterli göründü. 



408 
 

Gazi’nin bana seslenişi yeni harflere ait son yazdığım bir makaleye 
temas ediyordu. Bunların gazetede yayımlanmasına iznini rica ettim. 

“Yeni harflerle olmak koşuluyla, pekiyi” buyurdu. Ben bir örnek 
oluşturmak üzere o yazının kendisi tarafından düzeltilmiş olması 
onuruyla da övünç duyarak manşetten yer vermek düşüncesini arz 
ettim. “Daha iyi olur” dediler. 

“Yunus Nadi Bey! 

Bugünkü makalenizi okudum. Okumadan önce okuyanlardan 
içeriğinin açıklamasını dinlediğim zaman, asıl maksadınızı 
anlayamamıştım. Fakat okuduktan sonra gördüm ki, amacınız benim 
düşündüklerimden başka bir şey değildir. Gerçekten, önce yeni Türk 
alfabesini güzelce öğrenmek ve öğretmek gereklidir. Bunun için de 
doğal olarak yıllara gerek yoktur. Buna göre makalenizdeki amaç şu 
demek olur: Öğrenilmesi çok zamana ihtiyaç göstermeyen yeni Türk 
alfabesini ve yazım kurallarını iyice bellemeden ve belletmeden her 
türlü yollarla oldubitti halinde uygulanacağından korkmaya yer 
yoktur.” 

Yemekten sonra Gazi gündüz kayık yarışının devamı olarak 
Belvü’de yapılan gösteriye olanak olursa gelmek konusunda verdiği 
sözü anımsayarak Başbakan’a: 

“Eski silah arkadaşlarımızın işidir. Bir kere uğrasak memnun olurlar; 
biz de memnun oluruz” önerisinde bulundu. Onlar oraya gittiler, ben 
izinlerini alarak eve döndüm. Fakat yolda ve evde ben Gazi çalışma 
tarzının verdiği hamle ile hep yeni harflerle meşguldüm. Eminim ki, 
Gazi de beraberindeki arkadaşlarla motorda, Belvü’de, dönüşte hep 
aynı konuyu konuşuyorlardı. Bu satırları bitirerek vapura gideceğim. 
Kendileri ile Avrupa’dan bile konuşmayı sürdüreceğim. Sayın 
okuyucularıma da veda ederken, bütün düşünce ve inancımı 
özetleyen şu sözleri söyleyeceğim: “Gazi’nin izini takip ediniz!” 
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19 Ağustos 1928’de Milletvekili Naki ve Tahsin Beylere teşekkür 
telgrafı gönderdi Mustafa Kemal: “İstanbul seçim çevrenizin durumu 
hakkında verdiğiniz ön bilgiye, özellikle bu bilgiyi Türk harfleriyle 
yazdığınız için, teşekkür ederim.” 

19 Ağustos 1928 

Gazi yeni Türk harflerini yanında bulunan kişilere sürekli olarak 
öğretmeyi kendilerine esaslı bir uğraşı saymakla Türk aydınlarına bu 
yeni ve önemli görevde örnek oluyordu. 

Dün akşam Göksu Deresi’nde bir gezinti yapan Cumhurbaşkanı halk 
tarafından heyecanla karşılanmış ve şiddetli biçimde 
alkışlandı.Gazi‘nin yazdırdıkları ve bizzat yazdıkları metin: 

“Bugün Akşam gazetesini okudunuz mu? Ben okudum. 
Başmakalesini iyice inceledim. Yeni Türk alfabesini az zamanda 
milletin çeşitli sınıflarına güzelce öğretmek için çok isabetli 
düşünceler vardır. Görülüyor ki, yazar arkadaşlar düşündüklerindeki 
faydalı noktaları ortaya koyarlarsa, yeni ve pek önemli çalışmamız 
kolaylaşacaktır.” 

Milliyet Gazetesi haberi: 

“Cumhurbaşkanı Saray’da, resmi işleri dışında sürekli olarak yeni 
Türk harfleriyle uğraşmaktadır. Yanında bulunan kişilere, 
yardımcılara, yazıcılarına ve bütün görevindeki insanlara yeni 
harfleri son birkaç gün içinde öğretmişlerdir. Kendilerini görmeye 
gelenlere sordukları ilk soru yeni harfleri bilip bilmedikleridir. 
Aldıkları yanıta göre, ya sınav ediyorlar, ya da bilgisini tamamlamak 
için anında ders veriyorlar. 
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Dün akşam Gazi, Dolmabahçe Sarayı’nda devlet yönetiminde 
bulunan bazı kişilere bu nedenle yeni harfler hakkında oldukça 
kusursuz bir ders vermişlerdir. Başyazarımız Necmeddin Sadık Bey 
de bu derste hazır bulunuyordu. Gazi derse temel oluşturmak üzere 
hazır bulunanlara bir sayfa kadar yazım metni yazdırmışlardır. Yeni 
Türk yazımının bütün ayrıntılı kurallarına ilişkin örnekleri içerecek 
bir şekilde bulup yazdırdıkları sözcük ve tümceleri birer birer 
okuyarak, rastlanan her özellik ve kural hakkında açıklama yapmışlar 
ve bu açıklamayı özetleyerek not ettirmişlerdir. Bu arada fiillerin 
çekimlerinde eklerin nasıl ayrılacağını; geniş zaman, di’li geçmiş 
zaman, miş’li geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman 
kiplerinin nasıl yazıldığını; soru edatı olan “mi”nin ne şekiller 
aldığını; “ce” edatının kullanım tarzını; k (kaj), g (gayn), k (kef) 
harflerinin değişimini; “ke” ile “ki” edatlarının sözcükye ne suretle 
ekli olacaklarını; “ile”, “ise”, “için”, “iken” gibi sözcüklerin yazılış 
biçimini öğretmişlerdir. Bir buçuk saat kadar devam eden bu dersten, 
hazır bulunanlar yeni harfleri ve yeni yazımı öğrenmiş olarak 
çıkmışlardır. Gazi, bu derste yazdırdıkları yazım metnini bizzat 
kendileri de yazmışlardır. Gazetemiz ve başyazarımız için değeri 
dünyaya bedel bir onur ve övgüyü içeren ve aynı zamanda yeni 
harflerin başlangıcına ilişkin pek değerli bir belge olan bu el 
yazılarının fotoğrafını, övünç nedeni olarak yukarıya aynen alıyoruz. 

Bu nedenle, Cumhurbaşkanı‘nın yanına her giren, kesinlikle yeni 
harflerden sınav vermek zorundadır. Gazi, bir eksik ya da yanlış 
gördüğü durumda hemen kağıt kalem çıkıyor ve yeni Türk yazımının 
köklü kurallarını oldukça basit ve özlü bir şekilde öğretiyorlar. 
Gazi’nin yeni harflerle bu sürekli uğraşısı, bunu çevresindekilere 
hemen öğretmek konusunda gösterdikleri istek, bu sorunun pek kısa 
bir zamanda bütün millet tarafından öğrenileceğine bir güven 
oluşturmaktan başka, bütün aydınlara da pek heyecan verici bir örnek 
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görevi görmektedir. Yeni harflerde uygulanacak programın en 
başında şu satırlar yazılı olmalıdır: 

Yeni Türk harflerini bütün aydınlar, her yerde, her zaman, herkese 
öğretmek göreviyle yükümlüdür. Bu görev, bir vatan borcudur. Gazi 
bunu böyle biliyor ve böyle yapıyor.” 

20 Ağustos 1928’de Afet ve Yangınlarda zarar görenler için 
düzenlenen kongredekiler Mustafa Kemal’e saygılarını iletmek 
istedi. Kongre Başkanı, İzmir İl Encümeni üyesi Sırrı Bey’in 
gönderdiği telgrafa yanıt geldi. Bu İzmir’e Mustafa Kemal’in yeni 
harflerle çektiği ilk telgraftı. 

23 Ağustos 1928 günü geldiği Tekirdağ’da Hükümet Konağı 
salonunda Mustafa Kemal memurlara yeni harfleri bizzat öğretti. 

Gazetelere yansıyan o gezi: 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal  yanlarında İçişler Bakanı 
Şükrü Kaya ve milletvekillerinden Salih, Falih Rıfkı, Ruşen Eşref, 
Recep Zühtü, CHP genel yazmanı Safvet ve Moskova elçisi Tevfik 
Beylerle Kolordu Kumandanı Salih Paşa, Başyaver Rusuhi, 
Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Sadullah ve yardımcıları Naşit, 
Muhafız Kıtaları Kumandanı İsmail Hakkı Beylerle saat beş buçukta 
Ertuğrul yatıyla Tekirdağ’a varmışlardır. Saat on biri çeyrek geçe 
karaya çıkan Gazi doğruca hükümet dairesini gelmiş ve orada 
memurlara yeni yazımızı öğretmişlerdir. 

Gazi’nin gezisini Falih Rıfkı Atay gazetemize aşağıdaki gibi 
yazmaktadırlar: 

Cumhurbaşkanı halkın coşkun dalgalarını yararak hükümet konağına 
çıktı, Vali’nin odasında dinlendi. Salonlarda ve koridorda memur, 
toplum yoğun bir kalabalık vardı. 
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Bir iki dakika sonra Gazi: 

“Bana bir Milliyet gazetesi getirir misiniz?” dedi. 

Bir gün önceki Milliyet’i bulup getirdiler. Gazi, Vali odasına bitişik 
Genel Meclis salonuna geçti. Memurlar ve görmeye gelenlerin 
oluşturduğu yarım yayın sonunda bir kara tahta vardı. 
Cumhurbaşkanı sordular: 

“Türk yazısını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz?” 

Kalabalıktan: 

“Öğrendik, öğreniyoruz” sesleri geldi. 

Gazi gelişigüzel bir kişiyi tahta başına davet etti ve yeni yazı ile bir 
cümle yazmasını söyledi. 

Biraz sonra tahtada üç küçük hata ile şu tümceyi okudu: “Büyük 
Gazi’ye sahip olan Türkler mutludurlar. “ 

Başka birini davet etti: 

“Henüz bilemiyorum efendim” dedi. 

“Beş on şekil öğrenmek o kadar güç bir şey midir, niçin ilgilenip 
öğrenmediniz?” dedi. 

Artık Millet Başkanı’nın Türk milletine ilk alfabe ve yazı dersi 
başlamıştı. Herkesi birer birer çağırarak, çeşitli alfabe ve yazım 
kurallarının hepsini uygulamalı olarak ve örneklerle açıkladı. Bir 
odacının deneyimi dikkate değerdi. Tekirdağ hükümet dairesinin 
odacısı şimdi yeni Türk yazısını biliyor! Hükümet konağındaki dersi 
bir saatten fazla sürdü. O aralık rastladıklarımızdan şunu öğrendik: 
Yeni yazı ümit edildiğinden daha kısa bir zamanda yayılacaktır. 
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Herkes susamış ve hepsinin bir tek dileği var: “Komisyonun 
alfabesini ve gramerini çabuk yayımlayınız.” 

Cumhurbaşkanı‘nın ikinci gezisi Belediye’ye oldu. Orada kaldıkları 
beş on dakikadan yine yeni yazının uygulaması ve yayılması 
konusundaki düşüncelerini söylemek için yararlandı. 

Öğretmen Raşit Bener’in anlattığı kızı Bilge Bener’in kaleme 
aldığı anı: 

“Babam anlatıyordu: Tekirdağ’da öğretmen bulunuyordum; aynı 
zamanda ‘Öğretmenler Birliği’ başkanıydım. Bir gün, sabah 
kahvaltısı yapmakta olduğum sırada evin kapısı hızlı hızlı çalındı. 
Merakla kapıyı açtım. Bir odacı:‘‘Vali Bey tarafından gönderildiğini 
ve Gazi Mustafa Kemal‘in Tekirdağ’a gelmiş olduklarını, Hükümet 
Konağı’nda bulunduklarını, öğretmen arkadaşlarla birlikte hemen 
acele oraya gelmekliğimizi’’ anlattı. 

Hemen hazırlandım. Arkadaşlarla birlikte Hükümet Konağı’na gittik. 
Atatürk, salona bir kara tahta koydurmuş, etrafında bulunan kişilerle 
görüşüyor, aynı zamanda onları teker teker Latin harflerinden sınav 
ediyordu. 

Kuşkusuz aynı sınav yerinde biz de bulunduk. Tahta başında, 
sözcükler yazılıyor. Ufak tefek yanlışlar düzeltiliyor ve Fransızca 
bilenler başarı gösterirken bilmeyenler şaşırıyor ve duraklıyorlardı. 

Bu durum karşısında Atatürk hazır olanlara seslenerek: 

-Şimdiye kadar hazırlanmalıydınız, diyerek, ufak bir azarlamada, 
serzenişte bulundular. 

Bunun üzerine, gerçeği açıklamanın gerekli geldiğini düşünerek 
huzurlarına doğru ilerledim ve kendilerini selamladıktan sonra: 
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-Evet, buyurduğunuz gibi bizleri bu işte hazırlanmış görmediniz. 
İzninizle nedenini arz edeyim. Bundan beş on gün önce, Latin 
harflerini yayımlamaya görevli bir komisyon tarafından gazetelere 
verilen bir ilanda, ‘‘Önüne gelen, rasgele Latin harflerini öğrenmeye 
kalkmasın. Yakında komisyonumuz tarafından resmi mühürlü bir 
alfabe yayımlanacaktır; o çıktıktan sonra öğrenmeye gayret edilsin’’ 
deniliyordu. İşte bunun içindir ki, hepimiz o alfabenin 
yayımlanmasına değin bekledik. Emir buyurun, o alfabe bir an önce 
çıksın. Göreceksiniz ki milletin bilimi, esenliği ve ilerlemesi adına 
yapacağınız bu yüksek devrim hemen kabul edilecek ve yerine 
getirilecektir. 

Bunun üzerine Atatürk, kendine özgü saygınlık ve içtenlikle bu 
açıklamamı hemen kabul buyurarak, ileride konuşmakta bulunan 
İçişleri Bakanı’na seslendi: 

-Şükrü Kaya, Şükrü Kaya... Beyefendinin sözlerini not ediniz ve 
acele ediniz... 

Hükümet Konağı’ndan çıktıkları zaman gelişini öğrenmiş olan bütün 
halk dükkanlarını kapayarak çocuklara ve kadınlara varıncaya kadar 
saygı sunmaya gelmişlerdi. 

On üç buçukta geldiği Belediye’de de yeni harflerin yayılması için 
vasiyetlerde bulunmuş ve Belediye Başkan yardımcısı Ziya Bey’e 
Belediye dairesinin düzenliliğinden sevincini bildirmişlerdi. 

Belediye dairesinden sonra, alkış sesleri ve coşku içinde boğulan 
sokakta halk arasına katılan Gazi, biraz ötede bulunan Subaylar 
Yurdu’na gitti ve Tugay Komutanı’na Türk yazısı ile şu satırları 
yazdırdı: 

“Bugün Tekirdağ’da bulunan subay arkadaşlarımı ziyaretten çok 
memnun oldum. Bu memnuniyetimi burada hazır bulunmayanlara da 
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lütfen söylersiniz. Yeni Türk harflerini bütün çevrelerine hızlıca 
öğretmelerini kendilerinden özellikle diler ve isterim. 

Gittikçe yoğunluğu artan Tekirdağ halkından sokaklar artık 
geçilemez halde idi. Beklenmedik bir bayram günü. Kadınlar, kızlar, 
büyük küçük herkes şenlik yapıyordu. Gazi sevgili halkın içindeydi. 
Bir aralık kenarda duran bir hoca efendi gözüne ilişti. 

Mevlana Hafız Mustafa Efendi’nin oğlu İrfan Özeren bu 
konudaki hatırasını şöyle anlatıyor: 

-Babam o zaman Tekirdağ’daki eski camiin imamı ve müftü vekili 
idi. Kendisi halk tarafından Mevlana Hafız Mustafa Efendi olarak 
tanınırdı. Atatürk geldi; kalabalık arasından babamı yanına çağırdı ve 
beraberce yol üzerindeki eczaneye girdiler. Eczanede benimle 
beraber Muhterem Bey ve Yeniceli Mehmet Efendi bulunuyordu. 
Hepimiz heyecanlandık. Atatürk babamı ısrarla bir iskemleye oturttu. 
Kendisi de orada bulunan masanın yanına yaslanarak bizden kalemle 
kâğıt istedi. Hemen istediklerini uzattık. Atatürk’le babam arasında 
şöyle bir konuşmanın geçtiğini hâlâ hatırlıyorum: 

-Hoca Efendi, yeni yazı biliyor musunuz? 

-Bilmiyorum. 

-Eski yazıyı ne kadar zamanda öğrendiniz? 

-Epey uzun zamanda. 

-Yanlışsız eski harflerle yazmak kolay mı? 

-Yanlışsız yazmak pek kolay değil. 

-Gelir misiniz Hoca Efendi, dedi. 
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Bulunduğu masaya kapının önünde birikmiş olanlardan birkaç kişi 
daha davet etti. 

Hoca Efendi’ye Arapça üç dört satır yazdırdı ve bu yazıyı diğerlerine 
okuttu. 

Herkes her sözcüğü bin türlü okudu. Biraz sonra Cumhurbaşkanı 
bizzat aynı satırları yeni Türk yazısıyla yazdılar. Arapça bilen 
bilmeyen herkes bu satırları tamamen doğru ve bittabi hep bir türlü 
okudu. Kendi el yazıları olan kağıdı Hoca Efendi’ye vererek: 

“Sizden Türk yazısını öğrenmenizi istiyorum” dedi. 

Bu konuda Öğretmen Raşit Bener’in anlattığı kızı Bilge Bener 
yazdığı anılarda şunlar yer alıyor: 

“Gazi, Hoca Efendi’nin eline bir kalem ile iki yapraklı büyük bir 
esericedit (bir kağıt türü) kağıdı tutuşturdu ve Arap harfleri ile şu 
sureyi yazdırdı: ‘Venini vezzeytuni ve suri sinine ve hazel beledil 
emin lekat halaknel ınsanı fi ahseni takvim sümme...’ 

Hoca Efendi geniş bir nefes alarak bu ulu ayeti büyük bir özen ile ve 
doğal olarak eski harflerle yazdı. Atatürk, yazıya bir göz attıktan 
sonra: 

-Hocam, ben bu yazdıklarını ‘valtin, valziton...’ diye de 
okuyabilirim, buna ne dersin! 

-Efendim, bunun üstünde üstünü var, esresi var, şeddesi var, meddi 
var. Bakınız, bunları koyduğumuz zaman aslı gibi okunur... 

Atatürk, bunun üzerine kalemi eline alarak aynı ayeti Latin 
harfleriyle yazdı ve Hoca’ya göstererek: 
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-Görüyorsun ya Hocam, bu harflerin şeddesi meddesi yoktur. Hem 
bak, bu harflerle ne kadar kolaylıkla ve yanlışsız okunuyor... İşte biz 
bunu düşünerek ve Batı eserlerini de kolaylıkla öğrenmek, bütün 
dünyaya lisanımızı kolaylıkla öğretebilmek için Latin harflerini 
kabul ediyoruz. Buna ne dersiniz? 

Hoca hemen: 

-Çok güzel efendim, çok güzel, diyecek bir şey yok. Allah muvaffak 
etsin, yanıtını verdi. 

Gazi, yazısı bulunan kağıdı Mevlana Mustafa Efendi’ye uzattı: 

-Bu kağıt sende kalsın bir hatıram olsun. Yeni harfleri öğren ve 
herkesi öğrenmeye teşvik et. Bir daha gelişimde seni böyle göreyim, 
dedi. 

Olaya yakından tanık olan Muhterem Bey ise şunları aktarıyor: 

-Atatürk eline kağıt ve kalemi alıp Hoca’ya vererek, eski yazı ile bir 
sure yazmasını söyledi. Hoca, Kuran’dan aklına gelen bir sureyi 
yazdı. Bundan sonra kağıdı önüne çeken Ata, yeni harflerle aynı 
sureyi altına yazdı. Hepimiz dikkatle hareketlerini takip ediyorduk. 
Ata, Hoca’ya dönerek: 

-Hangisi daha kolay yazıldı dersiniz? 

Mevlana Mustafa Hoca hiç duraksamadan: 

-Sizinki efendim, dedi. 

Atatürk, yeni harflerle Kuran’ın yazılabileceğini bu şekilde 
belirtikten sonra Hoca’ya seslenerek demişti ki: 

-Bir daha gelişimde sizi yeni harflerle okuyup yazarken görmek 
isterim! 
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Hoca, bundan sonra bir ay gibi kısa zamanda yeni harflerle yazıp 
okumayı öğrenmiş ve hemen millet mekteplerinde de bu harfleri 
başkalarına öğretmeye başlamıştı 

Tekirdağ gezisinin basına yansıması: 

Tekirdağ’dan şimdi dönmüş olan Cumhurbaşkanı izlenimlerini şu 
tümcelerle açıkladı: 

İlk Tümen Kumandanı olduğum Tekirdağ’ı 14 yıl sonra ziyaret 
edebildim. Bundan çok mutlu ve duyguluyum. Fakat, daha çok mutlu 
ve ferah olduğum nokta şudur: Tekirdağlı vatandaşlarım daha 
şimdiden Türk harfleriyle yazıp okumayı hemen öğrenmişlerdir 
diyebilirim. 

Memurların hepsini bizzat sınav ettim. Sokaklarda ve dükkanlarda 
halk ile alıştırmalar yaptık. Arap harfleriyle hiç yazmak, okumak 
bilmeyenlerin Türk harflerine derhal alışmış olduklarını gördüm. 
Henüz ortada yetkili makamların onayından geçmiş bir rehber 
olmadan, henüz millet öğretmenleri yol gösterme çalışmalarına 
geçmeden, koca Türk milletinin hayırlı olduğuna kanaat getirdiği bu 
yazı sorununda bu kadar yüksek bilinç ve kalıtım ve özellikle tez 
canlılık göstermekte olduğunu görmek, benim için gerçekten büyük, 
ama çok büyük mutluluktur. Bu konu elbette yabancılar için hayret 
verici olacaktır. 

Az zaman sonra, yeni Türk harfleriyle gözler kamaştırıcı Türk 
manevi gelişmesinin ulaşabileceği güç ve saygınlığın milletlerarası 
seviyesini gözlerimi kapayarak şimdiden o kadar parlak görüyorum 
ki, bu manzara beni kendimden geçiriyor. Ben yalnız bugün 
Tekirdağlılarda sezdiğim ruhi ve hissi duruma, yalnız buna dahi 
dayanarak kati olarak beyan edebilirim ki, bütün Türk milleti bu 
sorunda benim gördüğümü, benim hissettiğimi aynen görmekte ve 
hissetmektedir. Bu kadar duyarlı ve bilinçli olan Türk milleti, 
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kendinin refahına, yükselişine binlerce yıldan beri engel olagelmekte 
olduğunu artık fark ettiği bütün maddi ve manevi engelleri kesinlikle 
parça parça ederek ortadan kaldıracaktır. Bunda artık kuşkuya yer 
yoktur. Kafasını, vicdanını bu kadar kararlılıkla ve kesinlikle 
temizlemeye karar vermiş olan büyük milletimin geleceğini göz 
önünde canlandırmak hiç de güç değildir. 

25 Ağustos 1928 günü İstanbul’da Yeni Harfler Konferansı 
düzenlendi. 

İstanbul’da bulunan milletvekillerinden yaklaşık yüz elli kişi, dün 
saat üçte Dolmabahçe Sarayı’nda verilen ve Gazi‘nin katılımıyla 
onurlanan yeni harfler konferansında bulundular. Sarayın üst 
katındaki büyük salona bir siyah tahta ile iskemleler konmuştu. Saat 
üçe doğru İstanbul’da bulunan milletvekillerimiz gelmeye başladılar. 
Tam saat üçte harfler konferansına başlanarak Dil Encümeni 
üyelerinden İbrahim Necmi Bey iki defa bütün sesleme ve yazı 
kurallarını -tahtaya örnekler yazmak yöntemiyle- izah etti. Konferans 
başladıktan biraz sonra Cumhurbaşkanı da salona geldi. Başbakan 
İsmet İnönü, Meclis Başkanı Kazım Karabekir, İçişleri Bakanı Şükrü 
Kaya ve Maliye Bakanı Şükrü Saraçoğlu da hazırdılar. İbrahim 
Necmi Bey bir saat kadar ders anlattıktan sonra yarım saatlik bir ara 
oldu ve bu sırada milletvekilleri kendi aralarında düşünce 
alışverişinde bulundular. İki ders arasında ve ardından dersten sonra 
bazı milletvekillerine yazı yazdırıldı. Bu sırada Kastamonu 
Milletvekili Veled Çelebi Efendi biraz güçlük çekti. Bitlis 
Milletvekili İlyas Sami Bey de ondan geri kalmadı. Diğer bir derse 
davet edilen milletvekillerinin yazıları henüz bitmemişti. Bu esnada 
Gazi de tahta başında açıklama yapıyordu. Tartışma pek özgür geçti. 
Özellikle “k”, “g” ve ters kavisli “g” üzerinde çok sözler söylendi ve 
kurultay birleştikleri şekillerin uygunluğunda anlaşma oluştu. 
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Her kimin bir güçlüğü, bir itirazı varsa arkadaşça söylenmesi Gazi 
tarafından önerilince, Biga Milletvekili Samih Rıfat Bey Türkçede 
altı türlü “g” harfi olduğunu söyledi. Gazi bunların bir bir tahtaya 
yazılmasını buyurdular. 

“Eski harflerle yazayım mı?” sorusuna: 

“Öyle şey olmaz; yeni alfabeyle” buyurdular. 

Samih Rıfat Bey’in bu sıralaması kabul edilemedi. Çünkü yeni 
yazımdan amaç ve kasıt kökensel ve tarihi bir yazımın korunması 
değil, sesin aynıyla yazıya geçirilmesidir. Amaç bu olunca diğer 
düşüncelere yer kalmamıştı. Gazi’nin pek güzel yorum buyurdukları 
üzere Arapça kökenin bizce bir önemi ve gereği yoktur. Bizim 
amacımız söylediğimiz sözcükleri yazmaktan ibarettir. 

Eskiden sözcük arasında asla sesli kullanılmazdı. İşte bunun için 
söyleyiş farkları görünemiyordu. “Eğer”, “meğer”, “diğer”, “değer”, 
“ciğer” gibi sözcükler ile şebnem manasına “çiy” ve “çiğ” üzerinde 
yararlı sohbetler geçti. 

“Bazı” sözcüğünü yazarken “ayn”ı göstermek için bir (‘) gerekli mı 
değil mi? Celal Nuri Bey siyah tahtada iken Gazi araya girdi ve (‘) 
işaretine zorunluluk olmayıp a üzerine bir (“) eklentisinin söyleyişe 
daha uygun olduğunu söylediler. “Kazım”, “Kamil”, “katip” gibi 
sözcüklerdeki “k”den sonra gelecek “h”nin “y” olmasını Hakkı Tarık 
Bey ileri sürdü ise de, Gazi bir görüşte bulunmadılar. Çünkü “y” 
sonunda “i”ye kaçar bir yarı seslidir. Cumhurbaşkanı’nın 
düşüncelerince bizce gerekli olan, ortalama Türk söyleyişidir; yoksa 
Arapların söyleyişi değildir. Dolayısıyla bunun üzerinde uğraşmak 
boş bir zorluktur. Arap söyleyişi Türk’ün doğal söyleyişi üzerine bir 
etkide bulundu. “Kazım”, “katip” şeklinde Türkçede hece yoktur. 
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Mebuslar tarafından levhaya yazılan yazılarda bazı aşamalarda 
birbirini tutmazlıklar görülüyordu. Önce yanlışlar bulunuyor ve 
sonra, yazımı doğru söz etrafında yorumda bulunuluyordu. Her halde 
tablo başında yeni harflerle yazı yazmaya davet edilen 
milletvekillerimizden çoğu, hemen genele yakın denecek bir 
çoğunluk yeni harfleri tamamıyla öğrenmiş bulunuyordu. 

Tablo başında yorumda bulundukları sırada Cumhurbaşkanı, bir 
uygunluk getirerek güzel yazıya büyük önem verdiklerini söylediler 
ve alfabeyi yeni öğrenenlere düzgün bir yazıya alışmalarını önemle 
önerdiler. 

Var olan on güzel yazı defterini dolduranın eğri büğrü yazı 
yazmayacağını söyleyerek, yazısı hakkında endişede bulunan Bitlis 
Milletvekili İlyas Sami Bey’e defterleri gösterdiler. 

Cumhurbaşkanı Başyazmanı Tevfik Bey de tabloda yazı denemesi 
yaptı. Tevfik Bey’in yazısı biraz Almancaya çalıyordu. Keza diğer 
bir milletvekilinin yazısı da bu şekle kaçmakta idi. Fotoğrafçılar 
birçok şekilde resim aldılar. Veled Çelebi Efendi siyah tahta başında 
terlerken, Hamdullah Suphi Bey Gazi’den izin alarak tablonun 
karşısında birkaç poz aldırdı. Konferans ve konuşmalar üçten sekize 
kadar, tam beş saat sürdü. Bunun üzerine ayakta açıklamada bulunan 
Gazi, Pazartesi günü yine konuşmayı sürdürmek dileğini göstererek 
herkese hoşçakalın diyerek ve dairelerine çekildiler. 

Mustafa Kemal Ertuğrul yatından İstanbul Telsizi’nin 26 Ağustos 
zafer günü dolaysıyla gerçekleşen bir sunuşu dinledi. Gazi bundan 
çok memnun oldu. Yardımcılarına sevincinin hemen telsiz 
aracılığıyla telefon santralına bildirilerek yayımlanmasını buyurdu. 
Tam saat on bir buçukta İstanbul telsizi Ertuğrul yatından şu telsizi 
almıştır: “26 Ağustos günlerini betimleyen seslenişi Büyük Gazi ve 
İsmet Paşa Ertuğrul Yatı’ndan dinlediler. Pek çok duygulandılar. 
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Teşekkür ediyorlar.” “Milleti, övünç nedeni olan olayları kendisine 
hatırlatarak uyanık tutmaya hizmet eden teknik ve insanlık araçları 
yüksek takdir ve yüceltmeye layıktır” buyuruyorlar. 

Ardından Ertuğrul Yatı’ndan kısa bir musiki programı yapılması 
istenilmiş ve telsiz telefon orkestrası derhal çalışmaya geçerek birkaç 
konser vermiştir. Tam saat ikide Cumhurbaşkanı yine telsiz 
aracılığıyla bütün millete aşağıdaki seslenişlerinin yayımlanmasını 
buyurdu: 

“Gazi İsmet Paşa’ya dedi ki: 

-26 Ağustos’tan sende kalan izlenim nedir? 

İsmet Paşa’nın sade ve kısa yanıtı şu oldu: 

-Karanlık sarp dağlardan zafer ve şeref güneşinin nasıl ve ne 
araçlarla doğduğunu sürekli hatırlarım. Bu kuvvetli hatırama çok 
güvenerek söyleyebilirim ki, bugün yeni Türk harfleriyle cehalete 
karşı açtığımız mücadelenin, yarın millet için 26 Ağustos zaferinden 
daha yüksek ve geniş mutluluk sonuçları getireceğini kesinlikle 
görüyorum!” 

Cumhurbaşkanı bunun arkasından tekrar orkestranın bir konser 
vermesini buyurdu. Telsiz yeniden birkaç konser vermiştir. Ondan 
sonra tam saat iki buçukta Ertuğrul Yatı’ndan şu seslenişlerinin 
hemen aynen yayımlanması buyruldu: 

“İçişleri Bakanı kendisine bağlı yerlerden birinden aldığı bir 
telgrafnameyi bu gece birlikte bulunan Cumhurbaşkanı ile Başbakan 
İsmet Paşa’ya uzattı. Başbakan İsmet Paşa baktı ve attı. Hiçbir şey 
söylemedi. Merak eden Cumhurbaşkanı: 

-Bu nedir? Ben de göreyim, dediler ve gördüler. 
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-Böyle bir şeyi asla düşünmek gereğini duymamıştım ve hâlâ da 
bilmiyorum. Bu yanlış ve sakat zihniyet sahipleri hakkında denilecek 
şey şudur: Bu ahmaklar, niçin hala milletin sözüne, milletin kalbine, 
milletin arzusuna kulaklarını vermeyi kendilerine gereksiz 
görüyorlar? Dilek, istek, buyruk bizim, kimsenin değil, milletindir. 
Biz onun bu işaret olunan maddi ve manevi gereksinimlerini yerine 
getirmeye görevli adamlarız. Kendi kendimize salt yetki savıyla 
ortaya çıkmak hakkımız mıdır? 

Herhangi bir millete karşı, özellikle  büyük Türk milletine herhangi 
bir görevlinin veya Cumhurbaşkanı’nın onu, geçmişin ahmak ve 
alçak devirlerinde olduğu gibi, hiçe sayarak kendisinin ahmakları 
aldatabilecek aklına boyun eğeceğini zannetmeye artık izin 
düşünülebilir mi? 

Bunun çok ayıp ve gülünç olduğuna kuşku kalmamıştır. Efendim, hiç 
kimse merak etmesin. Türk milleti yaptığını bilinçle ve bunca bin 
yılların hayatında açtığı devasız yaraları acilen tedavi etmek 
içlenmesiyle gerçek denilen cevheri bulmuş olduğuna inanmış olarak 
uzun adımlarla kurtuluş aramaya karar vermiştir. Bunun önüne set 
çekmek isteyeceklerin sonu, Türk’ün kuvvetli ayakları altında 
ezilmektir. 

Eğer bu millet yalnız bu konuda herhangi bir zorluğa rastlarsa, ben 
ve arkadaşlarım duraksamadan bu kuvvetli ayakların, pençelerin 
önünde değersiz bir millet koruyucu oluruz, o kadar. 

Başbakan İsmet Paşa’nın attığı ve Gazi‘nin merak ettikleri telgraf 
aynen şu idi: 

“Arap harflerini terk ediyorsunuz. Türk’ün karakterini belirmeye ve 
saptamaya ve yüceltmeye en uygun olan Türk harflerini kabul 
ediyorsunuz. Bu çok güzeldir. Ama camilerde duvarları süsleyen 
(Sağlıklarında Cennetlik oldukları, Hz. Muhammed tarafından 
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kendilerine müjdelenen kişiler) Aşerei mübeşşere’nin adlarını nasıl 
yazacaksınız? Arapça mı, Türkçe mi?’ 

Cumhurbaşkanı buna yanıt vermedi. Fakat İçişleri Bakanı şunu 
söyledi: 

-Türkiye’de dil ve yazı Türkçedir. Arapça olsun iddiasında Araplar 
bile bulunamaz.’ 

Artık sabah olmuş bulunuyordu. Cumhurbaşkanı telsiz telefon 
donanımının çalışmalarını sonlandırabileceklerini buyurdu ve bunun 
üzerine görevliler ayrıldı. 

27 Ağustos 1928  Bursa’ya geçti Mustafa Kemal. Yanında Başbakan 
İsmet Paşa , İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, milletvekillerinden Kılıç 
Ali, Salih, Nuri, Recep Zühtü, Cevat Abbas Beylerle, Başyaver 
Rüsuhi, Muhafız Kıtaları Kumandanı İsmail Hakkı ve Yaver 
Muzaffer Beyler vardı. Bugün saat altıda halkın yürekten kopan 
coşkun sevgi saygı gösterileri arasında Mudanya’yı geldi ve Vali 
Fatin Bey’le Kumandan Cemil Cahid Paşa, Parti Müfettişi Nevzat 
Bey ve diğer kişiler tarafından karşılanmışlardır. 

Saat birde Bursa’yı teşrif eden Gazi  caddelere dökülen binlerce 
halkın alkış tufanları arasında doğruca Hükümet Konağı’na 
gitmişlerdir. Doğruca Genel Meclis salonuna geçen Büyük Kurtarıcı 
burasının uygun bir dershane olduğunu bildirdikten sonra Vali Fatin 
Bey’i sınav etmişlerdir. Ardından tahtaya geçen Sıhhiye Müdürü 
Kemal Bey’e: 

“Bugün Bursa’da her zaman olduğu gibi gördüğüm samimiyetten 
çok memnunum” cümlesini yazdırdılar. Gazi bir süre durduktan 
sonra: “Bunların hepsini biliyor, yeter” dediler. 

Bunun üzerine Vali Fatin Bey: 
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“Efendim, Yazı İşleri Müdürü Neşet Bey var” dedi. Ve Neşet Bey 
tahta başına geçti. 

Gazi, İsmet Paşa’ya hitaben: 

“Söyle Paşam, bir şeyler yazsınlar” buyurdular. 

İsmet Paşa şu cümleyi yazdırdılar: 

“Yeşil ağaçlar, geniş ova çalışmak hevesini kuvvetlendirir, 
keskinleştirir.” 

Gazi ardından tahtaya Maliye memurlarından birini davet ettiler ve 
şu cümleyi yazdırdılar: 

“Görüyorum ki, bütün arkadaşlar büyük hevesle çalışmışlardır.” 

Gazi bu yazıyı Sağlık Müdürü’ne okuttular ve düzeltmelerini bizzat 
yaptılar. Ondan sonra harflerin uygulama ve yazım kurallarıyla sesli 
ve sessiz harflere ait kuralları açıkladılar. 

Bu sırada salonda hazır bulunan birçok kimseler yeni alfabe 
etrafındaki çeşitli zorlukları bildirerek aydınlanmak istiyorlar ve Gazi 
de kendilerine birer birer yanıt vererek zorluklarını çözümlüyordu. 

Gazi sınav ettikleri kişilerin gösterdikleri yetenekten mutlu olmuş ve 
duygulanmışlar ve kendilerine kitap armağan etmişlerdir. 

Hükümet Konağı’nda yeni harflere ilişkin iki buçuk saat kadar süren 
bu konferanstan sonra, Cumhurbaşkanı , salonda hazır bulunan 
memurlara ve halka hitaben: 

“Az zaman içinde, kitaplar henüz elinize geçmeden, yeni harfleri 
kusursuz öğrenmişsiniz. Tebrik ederim. Bu geziden ve Bursa halkını 
pek az zaman içinde yeni harflerimizi öğrenmiş görmekten pek mutlu 
oldum ve duygulandım. Bu sorun işte bundan oluşuyor. Şimdi 
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bildiklerinizi halka öğretiniz” öğüt ve beğenisinde bulundular. 
Ardından Çekirge’deki köşklerine geçen Gazi iki buçukta yine halkın 
coşkun alkışları arasında Mudanya’ya hareket etmişlerdir. 
Mudanya’da yeni Türk harfleriyle yazılmış olan: “Mudanyalılar 
Büyük Gazi’lerinden tren hattının Karaköy’e kadar uzatılmasını arz 
ve dilerler” levhasını okuyan Gazi‘nin yardımcılarına seslenip: 

“Uygundur, not alınız” tarzındaki işaretleri minnet ve şükranla 
karşılanmıştı: 

Gazi saat on altıda iskelede biriken halkın “yaşa, var ol” çığlıkları 
arasında Ertuğrul yatıyla dönmüşlerdir. 

Yeni yazı çalışmaları konusunda kendisini bilgilendiren MEB 
Mustafa Necati’ye 27.8. 1928’de teşekkür telgrafı gönderdi: 

“Yeni Türk yazısını öğrenmek ve öğretmek hususunda memleketin 
her tarafında sarf edilen yoğun çalışma ve işleri derin bir coşku ve 
sevinçle gözlemliyorum. Bu işte herkesten büyük görev ve 
sorumluluk üstlenen özverili ve çalışkan öğretmen arkadaşlarımızın 
bildirilen büyük kararları ayrıca memnuniyet uyandırıcı oldu. 
Başarılarını diler ve hepsine teşekkür ve selamlarımın bildirilmesini 
rica ederim, efendim. 

Cumhurbaşkanı 

Gazi M. Kemal 

 

27. 8. 1928 günü Ankara’da süren Öğretmenler Kongresi Başkanı 
Nafi Atuf’a telgraf gönderdi Mustafa Kemal: 

“Öğretmen arkadaşlarımızın yeni Türk harfleriyle son Türk’ü 
okutuncaya kadar büyük bir kararlılık ve inançla çalışmaya karar 
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verdikleri hakkındaki bildirimden pek mutlu oldum ve duygulandım. 
Herkese selamlarımın bildirilmesini rica ederim.” 

Yurdun dört bir yanından telgraflar, mektuplar geliyordu. Yazı 
Devrimi coşkusu toplumun her kesiminde sürüyordu. Bunlara tek tek 
yanıt gönderdi Mustafa Kemal: 

Ereğli Türk Ocağı’na, Aydın'a, Topkapı Bölgesi Kurs Öğretmeni 
Tevfik Bey’e, Tarsus’ta Doktor Ali Bey’in Çocukları Umran ve 
Güzin Hanımlara (Yeni harflerle yazdığınız mektuptan çok memnun 
oldum. Teşekkür ederim.) 

Gazeteler 3. Harf Konferansını yazdı: 

Dolmabahçe Sarayı’nda 29 Ağustos 1928 günü 3. Harf Konferansı 
başladı. Dolmabahçe Sarayı’nın üst katındaki büyük salonda iki yüzü 
aşkın kişi toplandı. Cumhurbaşkanı, yanında Başbakan İsmet İnönü 
ve Meclis Başkanı Kazım Karabekir ile geldi. 

Kazım Karabekir: 

-Genel tartışma günüdür. Herkes duraksadığı noktayı sorabilir. 

Bir kişi, “t” ve “d” sorunu dile getirdi. Bunun üzerine Gazi: 

-Pazartesi günkü toplantıda ne yazık ki bulunamadım. Gazetelerde 
gördüğüm özetlerden tartışma konuları üzerinde bir düşünce 
edinmeye çalıştım. Özellikle İkdam gazetesindeki özet Celal Nuri 
İleri’nin düşüncelerini ortaya koyuyor. Diliyorum ki, Celal Nuri İleri 
söz konusu noktalar üzerindeki düşüncelerini açıklasınlar ve bizi 
aydınlatsınlar. 

Bunun üzerine Celal Nuri Bey tahta başına geçerek “t” ve “d” 
hakkındaki düşüncelerini -bunların sırf kişisel bir görüş olduğunu ve 
bu görüşün genelleştirilemeyeceğini ve bir kural hükmüne 
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geçemeyeceğini ekleyerek açıkladı. Celal Nuri İleri anlatmasını 
sürdürüyordu: 

-Efendim. bendeniz ‘tir’in’ ‘dir’ olduğunda ısrar ediyorum. ‘dir’ bir 
ek değil, bir fiildir. Geçen konferansta da bu görüşünü sunmuştum. 

Bu noktada Büyük Rehber’in yeniden sesi işitildi: 

-İbrahim Necmi Bey, efendim, geçen konferansta söz konusu edilen 
bu nokta mıydı? 

-Evet efendimiz.” 

Gazi, Celal Nuri Bey’e: 

-Yazınız, dedi. 

Celal Nuri Bey söylenenleri yazdı. “Gitmek, etmek, gitti, ettim.” 

Hemen ekleyelim: “Gitti”yi böyle yazan Celal Nuri Bey değil, bizzat 
bunu bu halde yazmak için tahtanın başına giden Gazi’dir. Ve yine 
orada o tahtanın başında aynı sözcük üzerinde Celal Nuri Bey’e 
sordu: 

-Bu doğru mudur? 

Celal Nuri Bey hemen “Hayır” dedi ve ekledi: 

-“Dir”i fiil olarak saydığım için doğru olduğuna inanmıyorum. 
Bununla beraber düşüncemde aldanabilirim.” 

Büyük Rehber: 

-Pekala, o halde bu yazdıklarınızı okuyunuz. 

Celal Nuri Bey okumaya başladı: -Gitti... 
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-İşitiyor musunuz? “Git-di” yazmakta ısrar ederken, “git-ti” 
okuyorsunuz. 

Sıra Hamdullah Suphi Tanrıöver de tartışmaya katıldı. O da “tir” 
değil. “dir” olduğunda diretti. Hamdullah Suphi Tanrıöver sözünü 
bitirdiği zaman Gazi  sordu: 

-“Yani ‘dir’ yazalım ‘tir’ okuyalım mı diyorsunuz? 

Hamdullah Suphi Tanrıöver bütün bu açıklamasını özetleyen bu 
soruya sadece “Evet değerli Başkanım” dedi ve oturdu. 

Gazi: 

-“At-dır” mı, yoksa “at-tır” mı söylersiniz? sorusunu sordu. 

Bazı kişiler birinci şekilde, bazıları da ikinci biçimde 
seslendirdiklerini söylediler. 

Bunun üzerine Gazi önceki günkü oturumda savlandığı üzere bu 
düşüncelerin herkesçe kabul ve onaylanmış bir düşünce 
olamayacağını işaret buyurdular. 

Başbakan’ın konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı, Başbakan’a bir 
kağıt uzattılar ve İsmet İnönü Arap harflerinin bırakılması ile yeni 
harflerin onanmasını düzenleyen ve Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenen bu üç maddeyi yüksek sesle okudular. Bu sırada İbrahim 
Necmi Bey bu karar maddelerini tahtaya ve dünkü konferans 
toplantısına katılan kişiler de ellerindeki kağıtlara yazmakta idiler. 

Türk milletinin karanlıktan aydınlığa çıktığı tarihi belirleyen bu üç 
maddeyi özel kısmımızda yeni harflerle yazdığımız gibi burada da 
tekrar ediyoruz: 
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1. Milleti cehaletten kurtarmak için kendi diline uymayan Arap 
harflerini bırakıp Latin temelli Türk harflerini kabul etmekten başka 
çare yoktur. 

2. Komisyonun teklif elliği alfabe, gerçekten Türk alfabesidir, 
kesindir. Türk milletinin bütün gereksinimlerini sağlamaya yeterlidir. 

3. Dilbilgisi ve yazım kuralları, dilin yenilenmesini, gelişmesini, 
ulusal beğeniyi izleyerek gelişecektir. Kesindir ki, yeni harflerle dile 
ve yazıma ilk şeklini vermek için komisyonun projesi en kısa ve en 
uygulanabilirdir. 

İşte, üç özlü madde halinde yeni Türk harflerinin milletçe 
onanmasını içeren ve belirleyen bu yüce kararın tamamen okunup 
yazılmasını ardından, öteden beri milleti yükseltmek için çözümler 
ve önlemler arayan bu büyük Gazi güneş gibi verimli ve aydınlık 
başını hazır bulunanlara çevirerek, toplantıda hazır bulunan ve 
milletin ve memleketin düşünce ve edebiyat ve gazetecilik dünyasını 
temsil eden kişilere seslendi: 

-Arkadaşlar, aynı düşünce ve görüşte misiniz? diye sordu 

Bu sorunun arkasından üç madde onandı. Sonra Cumhurbaşkanı 
ellerindeki kitaba bakarak: 

-Şair arkadaşımızın buradaki şiirini kendilerinden dinleyelim. 

İki dakika sonra Fazıl Ahmet Bey, bundan on gün önce gazetemizde 
yayımlanan “Tarih Dersi” adlı güzel şiirini okudu. Fazıl Ahmet’in 
kesinlikle en güzel şiiri olan bu yapıt akıcı ve duru anlatımı ve canlı, 
güzel nükteli sözleriyle herkesi büyüledi. 

Şiirin bitmesini ardından büyük Başkan ayağa kalktı ve herkesi 
utandıran büyük bir yalınlık ve alçakgönüllülükle: 
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-Affedersiniz arkadaşlar, bana ait bir şey olduğunu bilmeyerek 
söylemiştim... 

Bütün hazır bulunanlar, bu yüce alçak gönüllülüğe candan bir 
yüceltme sesle karşılık verdiler. 

Sonra Dil Kurul Başkanı Mehmet Emin Bey, Cumhurbaşkanı‘na 
kurul adına teşekkür etti. Cumhurbaşkanı karşılık olarak şu demeci 
verdi: 

“Ben size şimdi teşekkür etmiyorum. Teşekkür etmek için 
çalışmanızın bitmesini bekliyorum.” 

Böylece, önemli bir tarihi toplantıya dönüşen yeni harf devriminin 
tarihe geçecek üç önemli maddesini belirleyen ve oybirliğiyle 
onaylayan Saray’daki konferans dün dört saat sürerek, milletin 
yaşamında verimli bir aşama oluşturdu. 

Dün akşam Dolmabahçe Sarayı’ndaki konferansın sonunda, milletin 
büyük kurucusu ve Türk milletinin yüce doğru yolu göstereni ve 
rehberi Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’e saygı sunarken, bu 
tarihi günün yüce bir anısı olmak üzere İkdam Gazetesi için değerli 
el yazılarını istedik. Cumhurbaşkanı, yüce heyecandan titreyerek 
dilediğimiz bu iyiliği esirgemeyerek kalemi ellerine aldılar ve bir 
kağıdın üzerine İkdam için ve İkdam’ın genç yazar ailesi için şu 
dünyaya bedel iyilik ve beğenide bulundular: 

-Gazetenizin başlığı Türk harfleriyle ne güzel olmuş. Gazi M. Kemal 

 

Mustafa Kemal Yazı Devrimi ile ilgili olarak Hakkı Tarık Us’a bir 
telgraf gönderdi: “Dört sene önce, isminizi yazarken, duraksamamı 
hissetmiş olduğunuzu hatırlattınız. O zaman verdiğim yanıt 
gerçekleşti mi?” 
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3 yıl önce, 29 Ekim 1925 gecesi Cumhuriyet’in ilanının 3. 
yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Ankara’da Yenibahçe 
salonunda verilen baloya katılan Hakkı Tarık Us, Cumhurbaşkanı 
Gazi Mustafa Kemal’in yeni çekilmiş şapkalı fotoğraflarından birini 
imzalatmak ister. Gazi kalemi eline alır, “Hakkı” yazar ve bir an 
durur. “Nasıl yazayım?” der. Hakkı Tarık Bey sorunun yazımla ilgili 
olduğunu anlamaz. “Ne doğarsa Paşam!” karşılığını verir. Gazi ise 
hoş görüp bu yanıtla ilgilenmemiş görünerek “Bunu da çözeceğiz!” 
der ve kalemini yürütür. “Hakkı”dan sonra “Ta” yazar ve esasen de 
belirterek “rı” ve “ka” hecelerini ekler. Hakkı Tarık Us o an kavrar 
ki, Gazi, kendisinin biraz harf ve yazım üzerinde uğraşını bir 
öğretmen gazeteci olduğunu hatırlayarak, yazımız hakkındaki 
görüşlerini bildirmiştir. “Bunu da çözeceğiz” diye, bu millet 
yönetiminin kendisine yönelttiği büyük devrimler sırasında yazı 
devriminin de yer aldığını söylemiştir. 

Yazı Devrimi yurtdışında da yankılandı: 

Yurtdışından gönderilen bir mektubun fotoğrafını yayımladı 
gazeteler: 

Bu resim Londra’dan Cumhurbaşkanı’na bir İngiliz tarafından 
gönderilmiş olan mektubun fotoğrafıdır. İngiliz, Türkiye’de yeni 
harflerin onanıp ve uygulanacağından söz edildiğini duyar duymaz, 
sevincinden bu mektubu göndermiştir. Doğallıkla henüz yeni 
harflerimizi bilmediği için, mektup İngiliz harfleriyle yazılmıştır. 
Şive bir yabancı şivesidir. Bu mektup yeni harflerin Türk dilinin 
yayılmasına ne kadar yarayacağını kanıtlıyor. Mektubu bizim 
harflere çeviriyor, fakat İngiliz’in ifade tarzını aynen koruyoruz. 

… 

Cumhurbaşkanı bu kişiye aşağıdaki yanıtı yazıp ve mektuplarına 
yeni Türk alfabesinin bir levhasının eklenmesini buyurmuşlardır. 
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Yanıt aynen şudur: “Türk dilinin yeni harfler ile yazılacağı havadisi 
doğrudur. Mektubunuza teşekkür ederim. Ümit ederim ki, Türkçeyi 
çok kolay, çok çabuk okuyacak, yazacaksınız. Selam.” 

Yazı Devrimi için yurt gezisine çıktı Mustafa Kemal. 1 Eylül 1928 
günü Çanakkale’deydi. Gazeteler geziyi yazdı: 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal  bugün saat üçte yanındaki 
kişilerle birlikle şehrimizi onurlandırdı. Öğle üzeri Çanakkale 
açıklarında Ertuğrul Yatı göründüğü zaman bütün halk sevinç 
heyecanları içinde sahillere döküldü. Gazi, Vali Vekili ve Belediye 
Başkanı ile Halk Partisi Saymanı ve bütün halk tarafından karşılandı 
ve büyük alkışlar arasında yaya olarak Hükümet Konağı’na geldi. 
Burada ilk soruları şu oldu: 

-Yeni Türk harflerini öğrendiniz mi? 

Olumlu yanıt almaları üzerine salondaki siyah tahtanın etrafına 
toplanan memurlar ve halktan meydana gelen kalabalık bir kitleye 
yeni harfler üzerinde sorular sordu ve açıklamalarda bulundu ve ders 
verdi. Cumhurbaşkanı tahta başında aldığı yanıtlardan ve başarılı 
sonuçlardan mutlu olarak Çanakkale halkına teşekkür etti. Hükümet 
Konağı’ndan sonra Belediye’yi onurlandırdı. 

Bir gün sonra tarihin akışını değiştirdiği Gelibolu’da askeri 
manevraları izledi Mustafa Kemal. Gazetelere yansıdı: 

Cumhurbaşkanı‘nın Çanakkale’de gezileri konusunda bilgi almak 
üzere, Gazi’ye eşlik eden Başyaver Rüsuhi Beyefendi’ye başvurduk. 
Rüsuhi Beyefendi dileğimizi yerine getirerek şu açıklamayı yaptı: 

Bir süre dinlendikten sonra Başbakan İsmet İnönü’ye yatın telsizi 
aracığıyla hemen bir telgraf çektiler. Bu telgrafta Kalamış koyunda 
bulunan donanmanın Gelibolu yönünde hareket etmesini ve 
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Çanakkale’de genel bir manevra yapılacağını bildirdiler. 
Donanmanın bütün varlığıyla saat birde Gelibolu yönünde hareket 
ettiği haber verildi. Gece geçti ve Cumhurbaşkanı ertesi sabah saat 
dokuzda Gelibolu’ya hareket edilmesini buyurdu. Gazi bu suretle 
İstanbul’dan sonra donanma ile Gelibolu önlerinde buluşmak 
istiyorlardı. 

Nitekim öyle oldu, Gelibolu açıklarında donanma göründü. 
Cumhurbaşkanı bizzat manevrayı düzenledi. Donanma kırmızı ile 
mavi olmak üzere ikiye ayrıldı ve Cumhurbaşkanı telsizle kumanda 
ederek donanmanın manevralarını izledi. Savaş durumunu bizzat 
kendileri hazırlamış bulunuyorlardı. Savaş başladı. Cumhurbaşkanı 
muharebe sürerken, gerek kırmızı ve gerek mavi taraf 
kumandanlarına bu durum karşısındaki karar ve emirlerinin neden 
oluştuğunu telsizle soruyorlar ve kumandanlardan aldıkları yanıtlara 
“Çok iyi, isabet ediyorlar!” diyerek mutluluğunu bildiriyordu. 

Cumhurbaşkanı iki saat telsiz başında manevrayı izledikten sonra. 
Safvet Bey’i gündüz harekatı için komut vererek donanmaya 
gönderdiler ve kendileri de sahillere dökülen on binlerce halkın 
görkemli alkışları arasında Gelibolu’yu onurlandırdı. Doğruca 
Hükümet Konağı’na gitti. Bütün memurlar toplandılar. Ortaya bir 
siyah tahta koydurdu ve kendisi de tahtanın başına geçerek 
memurları birer birer sınav etti. Cumhurbaşkanı aldığı sonuçtan çok 
memnun kaldı. Gerçekten büyük küçük herkes yeni harfleri öğrenmiş 
bulunuyordu. 

Gazi, Hükümet Konağı’ndan sonra Belediye’yi onurlandırdı. 
Onuruna düzenlenen çay şölenine katıldı. Cumhurbaşkanı yeni 
harfler çerçevesinde halkla düşünce alışverişinde bulundu. Daha 
sonra çiftçilerle görüştü. Çiftçi Atıf Bey adında bir kişiden 
memleketinin tarımı hakkında bilgi aldı. Mustafa Kemal: “Nasıl 
ziraat yapıyorsunuz? Teknik araçlarınız var mı?” diye sordu. Atıf 
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Bey teknik araçlardan yararlandıklarını, bu yıl ürünün bol olduğunu 
ve çiftçilerin sonuçtan memnun kaldıklarını söyledi. Gazi, Atıf 
Bey’in verdiği açıklamadan mutlu oldu. Halkla çeşitli sorunlar 
hakkında bir süre daha görüşerek yata döndü. 

4 Eylül 1928 günü Ahlat Halk Partisi Başkanı Şevket, Belediye 
Başkanı Abbas Beylere “Yeni harflere gösterilen dürüst ilgiden 
duygulandım. Başarılar dilerim” telgrafı çekti. 

Aynı gün Galatasaray Spor Kulübü başkanı Necmeddin Sadık’ın 
gönderdiği mektuba yanıt verdi Mustafa Kemal. Gazetelere yansıdı: 

“Türk Hava Kurumu’nca düzenlenen geçen Cuma günü yapılan 
Galatasaray- Fenerbahçe futbol karşılaşmasında Galatasaray’ın galip 
geldiği bilinmektedir. Bu nedenle söz konusu kulübün Başkanı Sivas 
Milletvekili Necmeddin Sadık Bey büyük ve yüce 
Cumhurbaşkanı’mız Gazi’ye Galatasaraylıların sonsuz saygı ve 
bağlılıklarını bir sunu ile iletmiş ve Gazi tarafından yanıt 
gönderilmiştir. Necmeddin Sadık Bey saygı sunusunu yeni 
harflerimizle yazmış, Gazi tarafından gönderilen yanıt da yeni Türk 
harfleriyle yazılmıştır. Gazi‘nin değerli yanıtlarını aşağıya alarak 
sütunlarımızı süslüyoruz: 

“Mektubunuzu aldım. Türk gençliğinin spor sahasında da gösterdiği 
yetenek ve yararlı çalışmaları beğeniyle gözlemliyor ve izliyorum. 
Benim için gösterilen sevgiden duygulandım. Teşekkür ederim.” 

İstanbul’dan ayrılmadan önce İstanbul Belediye Başkanı ve Vali 
Yardımcısı Muhiddin Bey’e 14 Eylül 1928 günü söyledikleri basına 
yansıdı: 

“Cumhurbaşkanı dün İstanbul’dan ayrılmadan önce Belediye 
Başkanı ve Vali Yardımcısı Muhiddin Bey’e aşağıdaki demeçte 
bulunmuşlardır: 
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“İstanbul’da geçirdiğim günler süresince, sayın halkın, şahsınızın ve 
sivil ve askeri makamların göstermiş oldukları yakınlık ve 
konukseverlikten dolayı çok çok duygulu ve teşekkür borçluyum. 
Büyük milletimizin bir kat daha gelişmesini ve yükselmesini 
sağlayacak olan yazı devriminin uygulamalı başlaması buradaki 
bulunma zamanına rastladı. Bu benim için değerli bir hatıradır. Yeni 
yazımızı öğrenmek ve öğretmek için sayın halkın, resmi ve özel 
çeşitli makamlar, kuruluşlar ve derneklerin göstermiş oldukları dilek, 
istek, ve çabaya yakından tanık oldum. Bu teşekküre değer 
çalışmanın mutlu sonuçlarını daha şimdiden övünçle görüyorum. Bu 
konuda İstanbul basınının ve düşünce dünyasını da değerli yardımını 
teşekkür borçlu olarak anarım. Bu pek yerinde ve bilinçli 
çalışmaların yakın zamanda tam bir başarıyla sonuçlanacağını 
göreceğimize kuşku yoktur. Güzel İstanbul’un sayın halkına, değerli 
hemşerilerime mutluluklar dilerim.” 

Mustafa Kemal İstanbul’dan Karadeniz’e yola çıktı. Daha önce 
Bandırma Vapuru ile ülkesini işgalden kurtarmak için çıktığı 
yolculuk bu kez yabancı dillerin boyunduruğundaki dilini kurtarmak 
içindi. 

Basın da izliyordu bu yolculuğu: 

İzmir Vapuru Cumhurbaşkanı yanındaki kişilerle birlikte , 15 Eylül 
1928 Cumartesi günü saat 14’te Sinop’a çıkarak halkın coşkun 
alkışları arasında Hükümet dairesini onurlandırdı. Ardından Yatı 
Okulu’nda önce dershanede, daha sonra bahçede memurları, 
çocukları, kadınları ve hiç okuma yazma bilmeyen yaşlıları sınav 
etmişler ve sonuçtan mutlu olmuşlardır. Gazi, herkesin yeni harfleri 
evinde ailesi bireylerine, kısacası, bilenlerin bilmeyenlere 
öğretmesini öğüdünde bulunmuşlardır. 
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Hiç okuyup yazma bilmeyen altmış yaşlarındaki arabacı Bekir 
Ağa’yı çağırarak bizzat tahtaya yazmak suretiyle “h, v, s, t” harflerini 
bellettiler. Ve buna ilişkin de: “Eski tarz yazımı mutlaka hatırınızdan 
çıkarmak gereklidir” buyurdular. 

Çok geçmeden şehri dolaşarak resmi daireler ile küçük dükkanlara 
kadar özel yerlerdeki tabela ve levhaların yeni harflerle yazılmış 
olmasından duygulandılar. Meydankapı’da Hüsnü Efendi’nin 
kıraathanesine girdiler, oturdular ve burada bir kahve içtiler. Oradan 
tersaneye indiler, postanenin levhasındaki bir yanlışı düzelttirdiler ve 
sonra istirahat buyurmak üzere Halk Partisi’ne geldiler. 

Cumhurbaşkanı Parti’de yeni harfler ve Türk alfabesi hakkında 
özellikle eğitim yöntemi bakımından çok çok değerli açıklamalarda 
bulunmuşlar ve kibrit fabrikası hakkında halk adına Parti Saymanı 
Şaban Bey tarafından yapılan dileğin incelenmesi için bildirimde 
bulunulmasını Genel Yazman Tevfik Bey’e buyurdular. 

"Atatürk İlk Alfabe Dersini Sinop'ta Vermişti” diyen M. Şakir 
Ülkütaşır anlatıyor: 

“Büyük Öğretmen, ilk önce Türkçedeki “A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü” 
vokallerinin fonetik bakımından rollerini anlattı. Bir okuma parçası 
okudu. Arkasından herkesi okuttu ve yazdırttı. İlk sınav maarif ve 
orta mektep müdürlerinden başlamıştı. Halktan, öğretmenlerden ve 
devlet memurlarından orada bulunanların birçokları sıra ile hep bu 
sınavı geçirdiler. 

Alfabe Kurulu’nun düzenlediği yeni imla sistemine göre “mi-mu” 
soru eki “Ahmet geldi-mi!”, “Kitabı okudun-mu?” şeklinde sözcük 
ile arasına bir (-) tire konularak yazılıyordu. Fakat başta öğretmenler 
olduğu halde bu tarz yazılışta bir zorluk görülüyordu. Bunu hisseden 
Atatürk, o zaman Halk Partisi Genel Yazman’ı olan Safvet Arıkan’a 
dönerek: 
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“MEB’na bir telgraf yazınız. Yazımdaki bu bağlama işareti güçlüğe 
neden oluyor, kaldırılsın” dedi. (Dersi dinleyenler arasından biri ön 
sıraya geçmiş ve tam Büyük Öğretmen’in karşısında yer almıştı.) Bu 
sırada, Bektaşağa köyünden olduğu sonradan anlaşılan bir bayanın 
sınavı bitmişti ki, Büyük Öğretmen: “Sen gel bakayım!” diyerek o ön 
sırada ve tam karşısında duran adamı yazı tahtası başına çağırdı. 
Öğretmen sordu: 

-Adın ne? 

-Bekir. 

-Ne iş yaparsın? 

-Arabacıyım, 

-Okuman, yazman var mı? 

“Yok Paşam, senden öğrenmeye geldim.” 

Elli yaşlarında kadar olan bu adam, Sinop’un herkesçe bilinen 
arabacı Bekir Ağa’sı idi ve gerçekten ne okur, ne de yazardı. Bunun 
üzerine Büyük Öğretmen yazı tahtasına “A” yazdı. Bunu birkaç 
sözcük örneği ile Bekir Ağa’ya tekrarlattı. Bundan sonra “O, Ö, U, 
Ü” vokallerini ayrı ayrı yazdı ve yine ona tekrarlattı. Büyük bir 
sevinç içinde “A, O, Ö, U, Ü”leri tekrarlayan Bekir Ağa, ne hayret 
vericidir ki, pek kısa zaman içinde bu harfleri yanlışsız yazmayı 
başardı. 

Bundan sonra Öğretmeni, Bekir Ağa’ya T harfini belletti. Bekir Ağa 
esasen “A” ile “O” harflerini önceden öğrenmiş olduğundan, bu sefer 
yazı tahtasına “at” ve “ot” sözcüklerini yanlışsızca yazdı. İşte en 
Büyük Öğretmenimiz Atatürk, Sinop’ta verdikleri derslerde, elli 
yaşlarına kadar cahil kalmış olan bir vatandaşa da yarım saat gibi 
kısa bir zaman içinde yeni Türk alfabesinin temellerini 
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öğretmişlerdi.Bekir Ağa, dersi biter bitmez öğretmenine boyun 
eğerek teşekkürlerini sunduktan hemen bir saniye sonra: “Ey millet! 
Gazi Babamızdan...” diye bir de konuşma yapmaya başlamıştı ki, 
Öğretmeni ona: “Konuşmayı bırak, al şu kitabı, içindekilerini iyice 
öğrenmeye çalış” diye öğütte bulunmuşlardı. 

Atatürk, ders bittikten sonra, okul bahçesinde saklanmakta olan ve 
Rusların Sinop deniz baskınına (3 Kasım 1853) ait acıklı anıyı 
belirten mermer yapıt ile ilgilendi. Ben, kendilerine yazıtı okudum; 
gereken tarihi bilgiyi de verdim. Çok mutlu oldu ve yanlarından 
ayrılmamamı buyurdu 

Akşam, Yalı’daki Belediye Parkı’nda değerli konuk ve 
öğretmenimizin yüksek katılımlarıyla da ayrıca onur ve mutluluk 
duyduk. Vali Ethem, Atatürk’ün yanındaki kişiler, ilin gelenleri, 
bütün öğretmenler, kalabalık bir halk, bu toplantıya katılmıştı. 
Toplantı -her türlü kayıt ve törenden uzak olarak- çok alçak gönüllü, 
içten ve o oranda heyecanlı idi. Atatürk, masalarının karşısına 
oturmamı buyurdular.Öyle yaptım. Çok tatlı, meraklı bir konuşma 
başladı. Bütün konuşmalar, yeni Türk harfleri, Türk yazımı, Türk 
dilinin güzelliği, zenginliği, Türk tarihinin dünya tarihindeki yeri, 
eskiliği üzerine idi. 

O sıralarda Prof. Mehmet Fuat Köprülü ile Yusuf Ziya Özer arasında 
geçen bilimsel tartışmalar, basın dünyamızda bir hayli ses 
uyandırmıştı (1927). Konuşmaları bir aralık bu konuya kaydı. Kendi 
konusunda gerçekten bir değer olan Yusuf Ziya Özer’e Hukuk 
Fakültesi ders programına yeni konulan ‘Türk Hukuk Tarihi’ de ek 
olarak verilmişti. Fakat, Yusuf Ziya Özer bu derslerinde klasik 
bilgiler dışında, bilim dünyası için yeni yeni keşifler, dünya çapında 
varsayımlar ortaya atıyordu. Yusuf Ziya Özer’in ders notlarını 
okuyan Fuat Köprülü bu düşünceleri dayanaksız bulmuş, şiddetle 
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reddeden bir yazı yazmıştı. İşte hemen gündelik basın sütunlarına da 
geçerek genişleyen o tartışmalar, bu makale üzerine çıkmıştı. 

Yusuf Ziya Özer’in tezi özetle şuydu: 

“Eski Yunan uygarlığı, hatta bütün tanrı ve tanrıçaları, bu arada eski 
Yunanistan’daki yer adları bile Yunan kökenli değildir. Eski Yunan 
uygarlığının kurucuları Türk ırkına üye kavimlerdir. Yunan uygarlığı 
Asya’dan alınmıştır. Dahası diğer eski uygarlıklar bile Türk 
kaynaklıdır.” Yusuf Ziya Özer, bundan başka “Babil hükümdarı 
Hammurabi de Türk’tür, Hammurabi Kanunu, Türk hukuk tarihinin 
başlangıcını teşkil eder” biçiminde yepyeni görüşler, kuramlar da 
ileri sürüyordu. 

Buna karşı Fuat Köprülü de özetle birçok yetkili Avrupa bilginlerinin 
son bilimsel araştırmalarına dayanarak. Helenistik bir uygarlığın bir 
kısım öğelerinin tersine Anadolu-İran-Horasan yoluyla Orta Asya’ya 
geçmiş olduğunu, bu konuda pek çok tarihi yapıt ve belgelerin 
bulunduğunu, bundan Yusuf Ziya Özer’in bu tezinin bilim 
dünyasında ciddiye alınmayacağını yazmıştı. Yine Hammurabi’nin 
Türk olduğu, eski uygarlıkların Türklerce kurulduğu hakkındaki 
düşünceleriyle dünya bilim aleminde bizi pek gülünç bir duruma 
düşüreceğini ekledi. Kısacası, bu konu üzerinde de bir hayli 
görüşüldü. 

Atatürk, Yusuf Ziya Özer’in tezini onaylıyor ve hararetle 
savunuyordu. ‘Nebo-Nebi’ sözcüklerini bir hayli açıkladı. Anladım 
ki, Atatürk bu tartışmaları yakından izlemiş, hele Yusuf Ziya Özer’in 
o sırada yayımladığı “Yunandan Önceki Türk Uygarlığı” adlı 
yapıtını neredeyse ezberlercesine okumuştu. 

Ben, Fuat Köprülü’nün görüş noktasını daha bilimsel, daha doğru 
bulmaktaydım. Daha önce gerek gazete sayfalarındaki ve gerek 
Hayat mecmuasındaki yayımları zaten yakından izlemiştim. Ufak bir 
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giriş yaparak, Yusuf Ziya Özer’in tezinin bilim dünyasınca kabul 
edilemeyeceğini, doğrusu edilmemiş de olduğunu söyledim. Fakat, 
büyük ve aziz öğretmenimizi bu işte mutlu edecek biçimin daha çok 
susmak olduğunu anladım ve öyle de yaptım. 

Atatürk, parktaki bu konuşmalarından yazı ve dil devrimine değinen 
sohbetleri sırasında şu noktayı da bize açıkladı: 

“Arkadaşlar! Bazı kişiler, yönetici düşüncelerle olacak, yeni Türk 
harflerinin uygulanması için benden bir yıl, üç yıl gibi bir süre 
istiyorlar. Buna asla rıza gösteremem. Ankara’ya dönünce ve yüksek 
Meclis açılınca, bir kanunla bunun hemen kabul edilmesine bütün 
kuvvetimle çalışacağım.’ 

Ben konudan yararlanmayı geciktirmedim. Kendilerine o zaman yeni 
kurulmuş olan ‘Türk Halkbilgisi Derneği’nin yeniliğine karşın 
gösterdiği olumlu çalışmalarından söz ettim. Amacım, önemli bir 
noktayı Atatürk’e anlatmaktı. 

Beni yakın bir ilgi ile dinlemek iyiliğinde bulunan Atatürk, 
Halkbilgisi Derneği’nin bu çalışmalarından çok memnun oldu. Bu 
arada kendilerine özellikle halk ağzında yaşayan öz Türkçe sözleri 
topladığımı, bunların yüzde yetmiş beşinin eski Türk dilinin büyük 
sözlüğü olan Divan-ül Lügat-it Türk’te bulunduğunu sundum. 
Amacım Atatürk’ün halk ağzında yaşayan öz Türkçe sözler üzerinde 
dikkatini çekmekti. 

Atatürk, örnekler istedi; bir hayli örnek de verdim. Bu arada, çok 
eski Türkçe bir söz olan ‘Sağu’nun, Boyabat’ta. ‘Savu’ şeklinde hâlâ 
aynı anlamda kullanıldığını söyledim ve belirlediğim bu savu 
(ağıt)’dan bazı parçalar okudum. Ben o zaman memleket folkloruna, 
Türk-Anadolu halk edebiyatına ilişkin çok geniş malzeme de 
toplamıştım. 
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Atatürk, söz derlemesi çalışmalarım üzerinde büyük bir ilgi ile 
durdu. Kafasında bir düşüncenin şimşek hızıyla dolaşmakta 
olduğunu anlıyordum. Bir an durduktan sonra, etrafını çevreleyenlere 
yüksek bir sesle şunları söyledi: 

“Arkadaşlar! Şakir Bey’i ilgi ile dinledim. Bunlar da esas davamızın, 
çalışmamızın içinde bulunan, önemli, ulusal konulardandır. Elbirliği 
ile bunları da mutlak başaracağız. Türk dili güzeldir, zengindir. Onun 
bu güzelliğini. zenginliğini ortaya koymamız gereklidir” dedi. 

Atatürk o zaman yalın, güzel bir Türkçe istiyordu. Dolayısıyla dil 
hareketlerinde bu anlayışa göre bir devrim yapmak amacındaydı. 
Bütün konuşmaları da bunu gösteriyordu. 

Zaman gece yarısını geçmişti. Atatürk: 

“Arkadaşlar! Tarihe, dile, harf devrimine hem de memleket işlerine 
ilişkin pek çok şeyler konuştuk. Hiçbir yerde bu kadar açılmadım, 
özelleşmedim. İçten bir çevre ve hava içinde geçirdiğim bu saatleri 
unutamayacağım. Çok duyguluyum. Zaman geldi, hem de geçti bile. 
Değil mi! İzinlinizi dileyeceğim” dedi ve bir dakika sonra ayağa 
kalktı. O anda dudaklarımdan sanki dökülüveren: “Nasıl göndeririz, 
doyamadık ki’’ sözlerini işiten Büyük Öğretmen gülerek park 
iskelesine doğru ilerliyordu. 

Sinop Gezisi basına yansıdı: 

Büyük Gazi’miz dün Halk Partisi’ne gezileri sonrası sahildeki 
Belediye Parkı’nı onurlandırdılar. Halk coşkun alkışlarla akşam 
yemeklerini yemeden dört taraftan parkı kuşatmışlardı.Yıllardan beri 
büyük kurtarıcılarını özleyen Sinop’un saf ve temiz halkı Gazi’mizi 
derin bir özlemle dinliyorlardı.Büyük Gazi halkla pek içten ve 
candan olarak sohbetlerde bulundular. Yeni Türk harflerini bütün 
vatandaşların pek az zaman zarfında öğrenmelerinin vatani görev 
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olduğu bildiriminde buyurdular.Gazi, sarık ve cübbe ile artık 
dünyada başarılı olmanın olanaklı olmadığını ve yaptığımız 
olağanüstü devrimle uygar bir millet olduğumuzu dünyaya 
kanıtladığımızı açıkladılar.İskeleden ayrılırken Vali Bey’in halk 
adına teşekkür için yaptığı konuşmaya yanıt olarak da: 

“Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Ben de çok mutlu ve 
duyguluyum. Sanırım ki, Sinop’a çıktığım dakikadan başlayarak 
şimdiye kadar tutum ve özelliğimle bunu gösterdim” buyurdular. 

Sinop’tan Samsun’a geçen Mustafa Kemal Mantika Palas’tan 
Başbakan İsmet İnönü’yü beklerken yeni yazıyla not aldı: “16 Eylül 
1928 Samsun. Saat sekizi çeyrek geçiyor. Yazı odasındayım. İsmet 
Paşa’yı beklerken bu satırları yazıyorum. Samsun’a üçüncü defadır 
geliyorum. İlk gelişim bilinendir. Tarihini gözümün önünde büro 
üstünde duran uzun sigara kutusunun kapağında okuyorum: 19 
Mayıs 1919. Ondan sonra bir defa daha gelmiştim. yaklaşık dört yıl 
önce. Bu gelişimin de tarihini yukarıda saptadım. İsmet Paşa geldi, 
yazıyı bırakıyorum. Gazi M. Kemal” 

Mustafa Kemal Samsun’dayken, 17 Eylül günü İtalya Hükümeti 
Başkanı Mussolini’den bir telgraf geldi: 

“Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’e İtalya’mızın ümidi 
genç izcilerimizi İstanbul’da kabul ve zatı devletleri tarafından 
çocuklarıma karşı lütfen gösterilen özel ilgiden dolayı şahsi 
teşekkürlerimi arz ederim. Mussolini”Cumhurbaşkanı İtalyanca 
yazılmış olan bu telgrafa Türkçe olarak ve yeni harflerle şu telgrafı 
göndermekle karşılık vermişlerdir: 

İtalya Hükümeti Başkanı M. Mussolini’ye Türk gençliği İtalya’nın 
aralarında oğullarınız bulunan güzide gençliğini kabul etmekle pek 
mutlu olmuştur. Gazi M. Kemal 
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Samsun’dan 20 Eylül 1928 günü Sivas’a geçti Mustafa Kemal 
gazeteler haber yaptı: 

Sivas ile Tokat arasında bazı kazalardan geçerken Gazi 
otomobillerini durdurtarak yaşlı köylülerle görüşmüşlerdir. 
Cumhurbaşkanı bu yaşlılardan birine Türkçe harfleri tanıyıp 
tanımadığını sormuş ve yazılmış bir iki tümce göstermişlerdir. Yaşlı 
köylü yeni harflerle yazılmış olan bu tümceleri okumuştur.Anadolu 
halkı yeni Türk alfabesine “Gazi Alfabesi” adını çoktan vermiştir. 
Gazi Tokat’tan Sivas’a doğru hareket buyururlarken saat üç buçuktu. 

Gazi‘nin Sivas milletvekillileriyle Vali, Kumandan, Belediye 
Başkanı, Genel Meclis üyeleri ve diğer vilayet görevlileri 
Çamlıbel’de karşılamışlardır. 

Gazi ile Başbakan İsmet İnönü ve Sağlık Bakanı Refik Saydam Vali 
Konağı’nda konuk olmuşlardır. Sivas Valisi tarafından Gazi şerefine 
bir akşam şöleni verilmiştir. Geceleyin büyük bir fener alayı 
yapılmıştır. 

Gazi dün akşam saat on buçukta dinlenme için çekilmişler fakat 
sabahleyin saat yedide hükümet meydanına bir siyah tahta konmasını 
emir buyurmuşlardır. 

Bu sabah hükümet meydanını kaplayan memur, öğretmen, öğrenci, 
subay, asker ve her sınıf halktan binlerce kişinin önünde Gazi  siyah 
tahtanın önünde herkesi sınav etmişlerdir. 

Hükümet meydanında Subaylar Yurdu’nun önüne bir kara tahta 
konulmuş, halk erkenden meydanı doldurmuştu. Saat sekize doğru 
Gazi alkışlar arasında meydanı onurlandırdı. Meydanın çevresinde 
dizili duran öğrencileri, esnafı elleriyle işaret ederek yanlarına, 
yakınına çağırdılar. Halk, bu daveti alkışlar arasında sevinçle kabul 
ederek Büyük Gazi’nin çevresini kuşattılar.Gazi önce memurlardan 
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bir iki kişiye, bir subaya, bir polise, bir öğrenci kıza okuma parçası 
okuttular. Halk içinden bir iki kişiyi tahta başına çağırarak yazı 
yazdırdılar. Altı yaşında bir çocuk kusursuz yazdı. Yine halk 
arasından birini tahta başına çağırdılar. Tahta başına geçen adam yazı 
bilmediğini ve henüz öğrenmediğini söyledi. Gazi sanatını sordu: 
“Kasabım” dedi.Gazi tahtaya harfleri yazdı. Kasaba bunları 
öğrettikten sonra adının Abidin olduğunu söyleyen kasaba adını 
yazmayı öğretti.Milleti kurtardıktan sonra şimdi şehir şehir dolaşarak 
ona kendi eliyle yazı öğreten Büyük Gazi’nin bu öğretmenliği 
çevreden alkış seli, “yaşa!” sesi kopardı.Cumhurbaşkanı kasaba: 
“Sen yeni yazıyı çabuk öğreneceksin ve öteki kasaplara da 
öğreteceksin” dedi, halka seslendi: “Hepiniz bunu öğrenmelisiniz” 
öğüdünde bulundular. 

Cumhurbaşkanı Gazi Sivas Yazı işleri Müdürü’ne yeni harflerle 
“Sevinçle görülüyor ki, sayın Sivaslılar Türkçe yazma ve okumayı 
güzelce öğreneceklerdir” cümlesini yazdırdıktan ve Sivas’ın bu 
konudaki çalışmasını övdükten ve liseyi gezdikten sonra heyecanlı 
alkış içinde ve halkın coşkun sevgisi arasında sekiz buçukta 
Kayseri’ye hareket ettiler. 

Basın Mustafa Kemal’in Kayseri yolculuğunu yazdı: 

20 Eylül 1928 günü Cumhurbaşkanı Şarkışla’dan geçerken bir süre 
durdu. Kendisini selamlamak üzere toplanan halkı yeni harflerden 
sınav eyledi. Yeni okumaya başlayanların verdikleri yanıtlar Mustafa 
Kemal’i oldukça mutlu etti. 

Cumhurbaşkanı yanında Başbakan İsmet İnönü ve diğer kişiler ile 
saat on dört buçukta Kayseri’ye ulaştı. Vilayet sınırında Kayseri 
Valisi Fuat Bey başkanlığında bir kurul ile Parti Müfettişi 
Kastamonu Milletvekili Ali Nazmi Bey tarafından karşılandı. 
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Gazi, Şarkışla’dan sonra Gesi nahiyesinden geçerken, burada halkı 
yeni harflerden sınav etti ve köylülerin gösterdikleri yetenek ve 
başarıdan özellikle duygulandı. Kayseri’ye ulaşmaları sonrası 
Cumhuriyet Halk Partisi önünde kadın erkek binlerce halk tarafından 
etrafları çevrili olduğu halde tahta başında Kayserilileri sınav etti. 

Sınav olanlardan çoğu yeni harfleri öğrenmeye başlayalı beş on gün 
olmuştu. Buna rağmen verdikleri yanıtlarda başarılı olmuşlardır. 
Gazi sevinç ve teşekkürlerini söyleyip ve bir aya kadar herkesin 
duraksamadan okuyup yazacaklarına güveni olduğunu ekledi. 
Cumhurbaşkanı birisine şu tümceyi yazdırdı: 

“Gezim sırasında her yerde, özellikle  köylerde gördüğüm şaşkınlık 
verici örnekler hepimiz için ümittir.” 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Kayseri’den Yerköy’e geçti ve 
burada da halkı yeni Türk harflerinden sınav etti. 

Cevat Hakkı Tarım anlatıyor: 

“Anadolu içinde bir geziye çıkan Atatürk’ün Yerköy’den geçecekleri 
haber alınınca, başta valimiz B. Nazım Akyürek olduğu halde altmış 
yetmiş kişilik bir kafile otomobillerle Yerköy’e koştuk. Komşumuz 
Yozgat ilinden de bir kurul gelmiş. Yerköylüler ve Çiçekdağlılar 
daha önceden istasyonu doldurmuşlardı. 

Her taraf Kırşehir’den getirdiğimiz halılar ve radyum lambalarıyla, 
bayraklarla donatılmıştı. Kırşehirlilerin kırmızı zemin üzerine beyaz 
renkle yeni harflerle işledikleri “Kırşehir halkı büyük kurtarıcısını 
büyük saygıyla selamlar” Mecidiyelilerin (Çiçekdağ): “Mecidiyeliler 
ulu Gazi’sini saygıyla selamlar’ dövizleri göze çarpıyor, 
karşılayıcılar yol boyunda gezinerek sabırsızlıkla bekliyorlardı. 
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Ata’nın yeni harflerden sınav yapacaklarını bildiğim için bekleme 
salonunun duvarlarına asılı karatahtaların üzerine iliştirilmiş ilanların 
raptiye çivilerini söktüm. Zaten gelirken cebime bir kutu da Tebeşir 
yerleştirmiştim. 

Işıktan bir şelale gibi gecenin koynundan süzülüp gelen tren halkın 
coşkun ve sürekli alkışları arasında durdu. Atatürk ve yanındaki 
kişiler birer birer indiler. Valimiz, istasyon binasının hazırlandığını 
arz ettiler. 

Atatürk, binaya doğru ilerlerken, etrafını pervaneler gibi saran halkı 
selamladıktan sonra: “Nasıl, yeni harfleri öğreniyor musunuz?” diye 
sordular. Onun bu sözünden ilham alarak hep bir ağızdan: ‘Yeni 
harfleri öğrenmek bizim için ulusal haysiyet ve vicdan borcudur’ 
diye bağırdık. 

Salona girince ilan tahtaları gözüne ilişti. Tebeşir var mı?’ diye 
sordu. Hemen tebeşiri sundum. Bana: “Geç tahtaya!” emirlerini 
vermişlerdi ki, Yozgat kurulundan bir arkadaş cep defteriyle kurşun 
kalemini uzatarak, Türk Ocağı adına imza buyurmalarını rica ettiler. 
Bu genç arkadaşa, “Şimdi sırası mıdır?” gibi gülümseyerek bakan 
Atatürk, tahta başına geçmesini işaret etti ve şu cümleyi yazdırdılar: 
“Türk Ocaklılar milleti aydınlatmak için çok değerli bir fırsata sahip 
bulunuyorlar.” 

O sıralarda rahmetli Saffet Arıkan ve yardımcılarının dağıttıkları 
yeni harflerle basılmış okuma kitabından parçalar okutturdu. Bazı 
yazım, sözcük ve söyleyiş bozuklukları üzerinde durarak düzelttiler. 

Ortaokul Müdürümüz Ömer Aydın Bey’i görünce övgülerde 
bulundular. Ona da: 
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“Türk milletinin aydınlık ordusu, yüksek önde gelenleri, 
öğretmenler, cidden milleti kendilerine borçlu kılacak durumda 
bulunuyorlar” tümcesini yazdırmak yoluyla bu onurlu orduya karşı 
yüksek sevgi ve yakınlıklarını bir defa daha açıklamış oldular. 

Çiçekdağı ilçesi ilkokul başöğretmeni Oğuz’a da yazdırdıkları: 

“Bu geceki görüşmemiz biraz geççe oldu. Fakat bu rastlantı 
tarzımızda da bir özgünlük vardır” sözleriyle ruhunun inceliklerini 
göstermiş oldular. 

Yeni harfleri öğrenmeye bir hafta önce başlayan öğretmen Naciye 
Genç’in (emekli) ve Nesibe Gönendik’in hatasız okuyuşları, Gazi’yi 
mutlu ve duygulandırdı. Devrimin canlı yapıtlarını görmekle derin 
bir huzur duydukları ışıldayan gözlerinden okunuyordu. 

Sınavlar bittikten sonra Atatürk, yeni harflerin uygulamasında okuma 
ve yazmayı güçleştiren şekiller bulunup bulunmadığını sordu. O 
aydınlık gözler karatahtanın kenarında nöbet bekleyen bana 
çevrilince, özellikle  bağlama, soru çizgilerinin, ilgi edatı olan ‘ki’ ile 
zarf edatı olan ‘ki’, ‘dahi’ manasına gelen ‘de da’ gibi edatların 
yazılışında harfleri yeni öğrenmeye başlayanların aralarındaki 
incelikleri aynı edemediklerini, karatahtaya örnekler yazarak aklımın 
erdiği kadar anlatmaya çalıştım. 

Bu arada Yozgat Milletvekili Sayın Süleyman Sırrı İçöz, Fransızcada 
olduğu gibi ‘Q’ harfinin niçin kabul edilmediğini sordular. Bu soruya 
da Atatürk’ün gözlerine bakarak şöyle bir yanıt vermek cesaretinde 
bulundum: 

-Kâmil, kaatil, gâip, gar, gadardinyan vs. gibi yabancı kökenli 
sözcükleri Türkçeleştirmek için... 
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Hiç unutmam, Atatürk gülerek ‘Evet, doğrudur’ diye tasdik 
buyurdular. 

Tam bir saat beş dakika süren bu sınavda bir öğretmen sabrı ile 
zihinlerde dert halinde kalan birçok noktaları uygun görüşleriyle 
açıkladılar, aydınlattılar. Halka yeni harfleri bir an önce öğretmeleri 
için aydınlara düşen görevlere işaret ettiler. 

Üstü narin bir Kırşehir halısı ile örtülü masanın kenarındaki koltuğa 
oturdular. İkram edilen kahve ve sigaralarını içerlerken dağıtılan 
okuma kitaplarından birisini dolmakalemimle birlikte uzatarak 
partileri adına imza buyurmalarını diledim. Doğruldular, sunduğum 
kitabı ve kalemi masanın üzerine koydular, tekrar ellerine aldılar, 
şöyle bana ve kaleme baktıktan sonra “İşte şimdi olur” dedikten 
sonra, kitabın ilk sayfasına “20 Eylül 1928” tarihini yazdıktan ve 
imzasını attıktan sonra geri verdiler. O gecenin hatırasını taşıyan o 
kitabı bir Ata yadigarı olarak saklarım.” 

21 Eylül 1928’de Başbakanlık’a resmi bir yazı gönderdi: 

“Yeni harflerin uygulamasını memleketin pek çok yerinde gördüm. 
Şehirlerde, köylerde, her yerde halk yeni harflerle okuyup yazmaya 
geçmiştir. Halk yeni yazının kolaylığından mutludur. Yalnız her 
yerde, şehirde ve köyde, memurda ve hatta öğretmende zihinleri 
karıştırıp şaşırtan, bağlama çizgisinin doğru olarak kullanılmasındaki 
endişe ve sıkıntıdır. 

Bu sıkıntı, harflerin kolaylığına, imrenme ve neşeye dokunacak 
derecede kendini sezdirmektedir. 

Kurul gerçi yeni harflerle yazıya başlanırken uzun sözcüklerin 
hecelenmesini, seçilmesini kolaylaştıracak bir çare olmak üzere 
bağlamayı düşünmüş ve bağlamanın kalkmasını ileriye bırakmıştı. 



450 
 

Yeni harflerin kabulü ve yaygınlaşmasındaki dilek ve hız bu zamanın 
geldiğini gösteriyor. Tersine bağlama çizgisinin kalkması halkın 
öğrenmesini pek çok kolaylaştıracak ve imrendirecektir. 

Bu nedenle ve halk içinde gözlemlerime güvenerek aşağıdaki esasları 
kabul etmek faydalı ve gerekli görülmüştür: 

1. Soru edatı olan “mi, mı, mu, mü” daima ayrı yazılır. Örneğin: 
“geldi mi” gibi. Fakat kendinden sonra gelen her türlü eklerle beraber 
yazılır: Örneğin: “Geliyor musunuz, ben miydim” gibi. 

2. İlgi edatı olan “ki” ve dahi manasına olan “de, da” bağımsız 
sözcük olarak ayrı yazılır. 

Örneğin: “Görüyorum ki sen de iyisin” gibi. 

3. Türk gramerinde bağlama işareti olan (-) kalkmıştır. Dolayısıyla 
fiillerin çekimlerinde ve isim ve sıfatların fiil gibi çekimlerinde ekler 
çizgi (-) ile ayrılmazlar, beraber yazılırlar. Örneğin: “Geliyorum, 
gideceksiniz, göreceklerdir, yapmalıyım, gideyim, gidebilirim, 
söyleyesin, güzeldir, demirdir .Bundan başka “ile, ise, için, iken” 
sözcüklerinin kısaltılmışları olan “le, se, çin, ken” şekilleri kendinden 
önceki sözcük ye bitişik yazılır, çizgi ile ayrılmaz. Örneğin: 
“Ahmetle, buysa, seninçin, gelirken” gibi. 

Bunun gibi “ce, çe, ca, ça” ve zarf edatı olan “ki” ekleri de her vakit 
eklendiği sözcükle bitişik yazılır. Örneğin: “Mertçe, benimki, 
yarınki, hasta iyicedir, iyice anladım.” 

4. Türkçede henüz mevcut olan Farsça tamlamalarda dahi bağlama 
çizgisi yoktur. Tamlama işareti olan sesli harfler (i) ilk sözcüğün 
sonuna eklenir. Örneğin: “Hüsnü nazar” gibi. 

Şimdiye kadar basılmış ve yayımlanmış kitapların türlü araçlarla bu 
doğrulara göre çabucak en hızlı bir biçimde düzeltilmesi gereklidir. 
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Gazi M. Kemal 

Bu yazı Dil Kurulu’na aktarıldı: 

MEB’den bildirilmiştir: Cumhurbaşkanı‘nın son gezilerindeki 
gözlem ve deneyimlerine ve Ankara’ya vardıklarından sonra da her 
taraftaki uygulama ve deneyim sonuçlarına ilişkin aldıkları bilgi ve 
düşüncelere dayanarak ortaya çıkan uyarıları üzerine Dil Kurulu 
aşağıdaki kararları almış ve bu kararlar kendileri tarafından 
onaylanmıştır: 

1. H harfi K, G harflerinin seslerini inceltmek veya kalınlaştırmakta 
kullanılmayacaktır. Ancak K ve G harfleri A ve U kalın seslilerinden 
önce bulunup da hafif okumak, yani K ve G sesi vermek icap ettiği 
zaman işbu A ve U üzerine uzatma ve inceltme işareti olan (^) 
konulur. 

2. Bundan başka uzatma ve inceltme işareti ancak aşağıda gösterilen 
yerlerde kullanılır: Örneğin: 

a. ‘Gerekli’ ve ‘ala’ ve ‘hullilda’ olduğu gibi. 

b. Nispet i’si üzerinde. Örneğin: ‘Hasbi’ ve ‘nisbi’, ‘ahlaki’de olduğu 
gibi. 

c. Söyleyiş ve anlamı birbirinden ayrı olup aynı harflerle yazılan 
sözcüklerin imlalarını ayırmak için. 

Örneğin: ‘Alem’, ‘alem’, ‘ali’, ‘âli’de olduğu gibi. Bundan başka 
uzatma işareti kullanılmaz. Söyleyiş ağıza bağlıdır. 

3. Koma işareti olan (‘) yalnız kesme işareti olarak kullanılır. 
Dolayısıyla sözcüğün ilk ve son hecelerinde bulunmaz. Ancak 
sözcük ortasındaki hecelerden biri üzerinde duraklama gerekli 
olduğu zaman kullanılır. “Mes’elede” olduğu gibi.” 
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Antalya’dan 2. Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa’ya yeni yazıyla 
teşekkür yanıtını 23 Eylül 1928 günü gönderdi Mustafa Kemal: 

“Antalya bölgesinde Genel Kurmay gezisini yapmakta olan 
kumandanlarla beraber hakkımda gösterdiğiniz içten duygudan çok 
mutluyum. Özellikle  Türk harflerini öğrenmekte halkımızın 
bildirilen istek ve neşesinden pek mutluyum. Şahsınıza ve 
beraberinizde bulunan kumandan arkadaşlara selam ve sevgilerimi 
sunarım.” 

Bir gün sonra gece Anadolu Ajansı geç saatlerde bir haber 
yayımladı: 

“Cumhurbaşkanı, Çatalca Öğretmenler Birliği Başkanı Zeynel 
Abidin ve İstanbul lisesi Türkçe Öğretmeni Mithat Sadullah’dan 
alfabeye “kef’ harfinin yerine bir harf eklenmesi hakkında iki telgraf 
aldı. Gazi’nin bu telgraflara gönderdikleri yanıt aşağıdadır: 

K ve G harfleri Türkçenin bütün gereksinimlerini noksansız 
sağlamaktadır ve doyurmaktadır. Dilimize karışmış ve fakat 
atılmaları zaman sorunu olan yabancı sözcüklerin hatırı için Türk 
alfabesine birtakım harfler eklenmesini asla uygun görmem. O 
durumda Arapça ve Acemce sözcüklerin yazımlarını kolaylaştıralım 
derken, asıl Türkçe yazıda zihinleri karıştırmış oluruz. “Ha” ile 
“Hı’dan” asırlarca çektiğimiz güçlüğe benzer güçlük koymaktan 
çekinmelidir. Bununla beraber yeni belirlenmekte olan sözlükte “K” 
ve “G’nin” “H” ile beraber kullanım yerleri o kadar azdır ki, bunu 
gördüğünüz zaman bütün endişeleriniz kalkacaktır. Dolayısıyla 
Kurul’un yerinde belirlediği Türk alfabesi bence değişmezdir. 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal” 
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İstiklal Marşı’nın bestecisi Zeki Üngör bu konuda şunları 
anlatıyor: 

“Yeni harfler çıktığı zaman, eskiye alışmış olanlar ve özellikle 
Anadolu’nun bazı yerlerindekiler yeniyi çok doğal olarak 
yadırgamışlardı. İşte o sırada bir akşam, Mustafa Kemal yardımcısı 
Rüsuhi Bey’e telefon ettirmiş, beni çağırtmıştı. Gittim. İlk sözü: 

-Yeni harfleri benimsemeyenler var. Sen şuna bir marş yapsan... iş 
daha kolaylaşır... oldu. 

Düşündüm: A.B.C. diye tutturup nasıl marş yapayım? Bunu bir şeye 
benzetmek kolay değil... Kötü olursa, bana dudak bükülecek... 
Hemen: 

-Paşam, dedim, siz de katılırsanız yaparım. Herhalde amacımı anladı. 
Güldü: 

-Peki!.. dedi. 

Derhal piyanonun başına oturdum. Hem içiyor, hem çalışıyordum. 
A.B.U.İ… diye bir hava tutturduk, gitti. Marş da bitti. Tekrar çaldım. 
Beğendi ve Falih Rıfkı’ya: 

-Yarınki gazeteye bu marşı koyun! emrini verdi. 

-Yoo!.. dedim, acele etmeyelim Paşam... Hele bir görelim bakalım... 

O akşam, tuttu, aşçı, şoför, seyis, kapıcı, odacı... Köşkte kim varsa 
hepsini ve sofra arkadaşlarını topladı, hep birlikte bu yeni marşı 
deney ettik. Görülecek manzara idi bu. Herkese güzelce belletip 
öğreninceye kadar tekrar ettik durduk. Sabaha karşı köşkten 
ayrılınca, yardımcımı çağırdım. O dönem, Yenişehir’deki Kızılay 
merkezi bahçesinde her akşam bando nöbette çalardı. Yardımcıma: 
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-Al şu notayı... Çabuk yaz, bandoya ver... Ve hemen alıştırma 
yapmalarını söyle... Bu akşamki nöbete mutlaka yetiştirsinler, 
çalışsınlar... dedim. Gittim, biraz yattım. Öğleyin kalktığım zaman 
hepsi olmuş bitmişti. Saat üçe doğru, dört beş iyi öğrenciyi “Eğer 
Gazi gelir de, bu yeni marşı dinlerse, siz de söyleyin!” diye 
bandonun olduğu yere gönderdim. 

Gazi, öngördüğüm gibi, tam ikindi zamanı bandonun başına gelmiş, 
otomobilini durdurmuş, şefe: “Harfler Marşı’nı çalar mısın?” demiş. 

Marşı henüz bandodan başka kimse bilmiyor, duymamıştı. Bando 
şefinin: 

-Emredersiniz!.. deyişiyle marş da çalınmaya başlanıyor... 

Yan yerde, Gazi otomobilinden inerek, oraya birikmiş olanlara 
sesleniyor: 

-Ey toplum!.. Bu yeni marşı içinizde bilen var mı? deyince, bizim 
öğrenciler de: 

-Var efendim!.. diye ortaya çıkıyorlar. 

Gazi mutlu: 

-Söyleyin bakalım!.. diyor. Bando tekrar başlıyor, ortalık 
neşeleniyor, bilmeyenler de kulak kabartarak marşa katılmak 
istiyorlar. Gazi de bastonuyla hareketler yaparak şefe uyuyor. Bir 
eğlencedir kopuyor. Sanırım birkaç kez da tekrar edildikten sonra, 
Gazi: 

-Bu, gördüğünüz gibi bizim harflerin marşıdır. İşte öğrendiniz. 
Bilmeyenlere de öğretiniz. Hepinizin öğrenip söylemesi bir görevdir, 
diyerek oradan pürneşe ayrılıyor.’’ 
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Hakimiyeti Milliye 27 Eylül 1928 günü Harfler Marşı’nı notalarıyla 
birlikte şu haber eşliğinde yayınladı: 

“Bu nota Cumhurbaşkanı’nın emir ve dilekleri üzerine 
Cumhurbaşkanlığı Orkestra Şefi Zeki Bey tarafından marş olarak 
yapılmış ve ayrıca piyanoda çalınmak için düzenlenmiştir. Ordu, 
okullar ve halk alfabeyi ve harflerin söyleyiş biçimini bu yolla 
kolaylıkla öğrenecektir. Notanın ismi “Harfler Marşı”dır. 

Güfte alfabede olduğu gibi, yani şu şekilde söylenecektir: “a, o, u, ı, 
ö, ü, i, be, ce, çe, de, fe, ge, he, je, ke, le, me, ne, pe, re, se, şe, te, ve, 
ye, ze.” 

Ankara’dan 27.9.1928 günü Gemlik’e: Gazozcu Haydar, Tuhafiyeci 
Yahya, Zahireci İsmail, Bekir Ali, Adil ve Hasan, Hüseyin, 
Çiftçilerden Ethem, Zeytinci Mustafa, Sait, Bakkal Osman ve Halit 
Efendilere telgraf çekti, Mustafa Kemal. 

El yazısı ile kendisine gönderilen mektuba gecikmeden yanıttı bu 
telgraf: “Okuma ve yazmayı bir haftada öğrenmek çabasını 
gösterdiğinizden mutlu oldum, kutlarım. Arapça ve Farsça 
sözcüklerde ‘k’ ve ‘g’ ancak ve yalnız ‘a’nın önünde bulunduğu 
zaman ‘h’ alır. Khazım, aghah gibi. Tespit edilmekte olan lügat buna 
göre yazılmaktadır. Buna göre ‘h’nin kullanılması tamamen 
sınırlanmış oluyor. Bu gibi Arapça ve Farsça sözcükler lügatimizde 
binde beşi geçmez. Bu sınırlı sayıda yabancı sözcüklerin ise 
dilimizden atılması ya da Türk söyleyiş düzenine uyarlanması çok 
gecikmeyecektir umudundayım. Dolayısıyla ‘h’nin ‘k’ ve ‘g’nin 
önüne konulması kuraldışılığı ile bellekleriniz uğraştırıp 
karıştırmayınız. Belirlenmekte olan sözlük, bunu dileğiniz üzere 
çözecektir. Gazi M. Kemal” 

Kars Milletvekili Ağaoğlu Ahmet’e benzer sorulara yanıt verdi: 
“Sayın Karslıların okuma ve yazma konusundaki çabalarından 
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mutluyum. Arapça ve Farsça sözcüklerde “k” ve “g”nin önlerine “h” 
gelmesi sorunuyla zihinlerinizi uğraştırıp karıştırmayınız. 
Belirlenmekte olan sözlük, bunu dileğiniz üzere çözecektir.” 

Aynı gün Kars Valisi Salim Bey’e de telgraf gönderdi: “Sayın halkın 
yeni harflerle okuyup yazmakta gösterdiği imrenmeden pek 
mutluyum. Hakkımda gösterilen duygulara teşekkür ederim.” 

Mustafa Kemal, Balıkesir, Manisa, Antalya, İstanbul milletvekilleri, 
valileri ve halkına yeni yazı konusundaki duyarlılıkları için 
teşekkürlerini bildirdi. 

Henüz yasa çıkmadan önce, Mustafa Kemal yabancı dostlarına 
konuyu açmış, bu konuda onların düşüncelerini de öğrenmişti. 
Yasanın çıkmasından bir ay önce, yeni harfler konusunu 6. 10. 
1928’de Franklin Bouillon’a yazan Mustafa Kemal, yeni harfler, 
halkın öğrenmesi konusunda onu bilgilendirmiş, Türk harflerinin 
Fransızca karşılıklarını yazmıştı: 

“Ben burada, yeni Türk harfleri ile uğraşıyorum. Latin esasından 
aldığımız bu harfler sayesinde, şimdi yüzde seksen, doksan 
derecesinde okuyup yazma bilmeyenlerin oranının bir, en son iki yıl 
içinde beşe ineceğine eminiz. 

Yeni harflerimizle memleketimizde pek az oturan yabancılar da 
kolaylıkla Türkçe okumayı ve yazmayı öğrenebileceklerdir. 

Son defa sekiz on vilayetimizde yaptığım inceleme seyahatinde 
bütün milleti yaşlı  genç, kadın erkek gösterdiğimiz yolda çalışır 
görmekten büyük zevk duydum.” 

Darülfünun Öğretmenlerinden Ali Ekrem, Mustafa Kemal’e telgraf 
çekti: “Bugün Darülfünün’da Edebiyat, Hukuk. Fen, İlahiyat 
Fakülteleri öğrencilerine toplu olarak tarafımızdan yeni harflerimizin 
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öğretimine başlatılmış ve millete bu mutlu bilim ve kültür devrimini 
de baş buyurmuş olan dahi kişiliğinizin yüce ününü bu nedenle de 
büyük bir saygıyla anarak ve herkesin teşekkür ve saygıları yeniden 
sunulur.” 

Mustafa Kemal 18 Ekim 1928 günü yanıt verdi: “Bildiriminizden 
mutlu oldum. Teşekkür eder ve başarılar dilerim.” 

1 Kasım 1928 TBMM yeni döneminin açış konuşmasında yurt ve 
dünya gelişmelerini aktaran Mustafa Kemal konuşmasının sonunda 
yazı devrimini anlattı: “Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce her 
gelişmenin ilk yapıtaşı olan konuya değinmek isterim. Her araçtan 
önce büyük Türk milletine, onun bütün emeklerini kısır yapan çorak 
yol haricinde kolay bir okuma yazma anahtarı vermek gereklidir. 
(Sürekli alkışlar.) Büyük Türk milleti cehaletten az emekle kısa 
yoldan ancak kendi güzel ve soylu diline kolay uyan böyle bir araçla 
sıyrılabilir. (Alkışlar.) Bu okuma yazma anahtarı ancak Latin 
esasından alınan Türk alfabesidir. (Alkışlar.) Basit bir deneyim, Latin 
esasından Türk harflerinin Türk diline ne kadar uygun olduğunu, 
şehirde ve köyde yaşı ilerlemiş Türk evlatlarının ne kadar kolay 
okuyup yazdıklarını güneş gibi meydana çıkarmıştır. (Alkışlar.) 
TBMM’nin kararı ile Türk harflerinin kesinlik ve yasallık kazanması, 
bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit 
olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Milletler ailesine aydın, yetişmiş, büyük bir milletin dili olarak 
elbette girecek olan Türkçeye bu yeni canlılığı kazandıracak olan 
üçüncü TBMM yalnız ebedi Türk tarihinde değil, bütün insanlık 
tarihinde mümtaz bir sima kalacaktır.(Sürekli alkışlar.) 

Efendiler, Türk harflerinin onayı ile hepimize, bu memleketin bütün 
vatanını seven yetişkin evlatlarına önemli bir görev düşüyor. Bu 
görev, milletimizin tamamen okuyup yazmak için gösterdiği 
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imrenme ve aşka katılarak hizmet ve yardım etmektir. Hepimiz, özel 
ve genel hayatımızda rast geldiğimiz okuyup yazma bilmeyen erkek 
kadın her vatandaşımıza öğretmek için büyük arzu göstermeliyiz. Bu 
milletin yüzyıllardan beri çözümlenemeyen bir gereksinimin birkaç 
yıl içinde tamamen sağlanması, yakın ufukta gözlerimizi kamaştıran 
bir başarı güneşidir. (Alkışlar.) Hiçbir başarının sevinci karşılaştırma 
kabul etmeyen bu başarının heyecanı içindeyiz. Vatandaşlarımızı 
cehaletten kurtaracak bir alçak gönüllü öğretmenliğin vicdani sevinci 
varlığımızı doldurmuştur.(Bravo sesleri, sürekli alkışlar.) Değerli 
arkadaşlarım, yüksek ve ölümsüz yadigarınızla büyük Türk milleti 
yeni bir ışık dünyasına girecektir. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar.) 

Cumhurbaşkanlığı’ndan onay geldi: 1 Kasım 1928 günü TBMM 
birinci toplantısının ikinci oturumunda kabul olunan 1353 numaralı 
kanun yayımlanmak ve ilan edilmek üzere Başbakanlık’a 
verilmiştir.” 

2 Aralık 1928 günü Şirvan Halk Partisi Saymanı Arif Bey’i yeni 
harfleri öğrenmekteki çabası ve çalışması için kutladı. 

Yılbaşı öncesi 31 12 1928 günü İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi 
Şehzadebaşı Nahiyesi Dershanesi Mezunları adına Kemal Bey’e yeni 
harfleri az zaman içinde öğrenmelerinden dolayı mutlu olduğunu, 
başarılarını kutladığını iletti Mustafa Kemal. 

Yılın ilk günü 1 OCAK 1929’da Sandıklı Öğretmenler Birliği 
Başkanı Turan Bey’e yanıt verdi: “Millet Mekteplerinin açılması 
nedeniyle gösterdiğiniz duygudan mutlu oldum. Başarınızı dilerim.” 

“Heceyi Sadeleştirme Derneği Başkanı Prof. Gilben Millray, Prof. 
Walter Ripman, Dernek Müdürü Sir. Mark Hunter” adına İngiliz 
Heceyi Sadeleştirme Derneği Glascow Şubesi bir mektup gönderdi 
Mustafa Kemal’e: 
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“Komiteden aldığım emre göre 8 Ocak 1929’da İngiliz Heceyi 
Sadeleştirme Derneği’nin Glascow şubesinin toplantısında 
oybirliğiyle kabul edilen kararı ekte sunuyorum. Karar şudur: 

İngiliz Heceyi Sadeleştirme Derneği’nin biz Glascow şubesi, ulusal 
alfabeyi yenilemekte attığı akıllı ve yürekli adımdan dolayı Türkiye 
Cumhuriyeti Başkanı Gazi Mustafa Kemal ile hükûmetinizi kutlarız. 
İlerleme, Eğitim ve öğretim yolunda geçmişin enkazını çocuklarının 
ayağına takılmaya bırakan bizimki gibi milletlere yol 
gösterdiklerinden, onlara teşekkür ederiz. Cemiyet, bu yeniliğin 
sonucu olarak Türk halkının kültür, ticaret ve uluslararası ilişkilerde 
büyük ilerleme göstereceğini şimdiden ümitle dolu olarak görür.” 

Mustafa Kemal bu mektuba yanıt yazdı: 

“Değerli efendiler, 

Türk alfabesinin sadeleştirilmesi hakkındaki kutlamanızı kıvançla 
aldım. Şurasını deneyimle anarım ki, hece ve alfabe yeniliği 
gerçekten çocukları zorluktan kurtaran, onlara küçük yaşta başarı 
lezzetini tattıran en etkili araçtır. Yaşlı adamların sevinçleri ise daha 
açıktır. İnsanlar arasında kolay ve istekli okumak aracının sağlanması 
hem ulusal gelişmeye hem de milletler arasında anlaşmaya çok 
hizmet eder. 

İnce davranış ve duygunuz beni çok duygulandırdı. Teşekkürlerimi 
ve yolunuzda başarı dileklerimi bildiririm.” 

Temmuz 1929’da basın sevindirici haber verdi: 

“Cumhurbaşkanı Millet Mektepleri’nden mezun olanlara 
Anayasa’dan birer tane armağan edeceklerini söz verdi. Bunlar 
oldukça güzel ve kırmızı bir kapla ciltli olarak dün Vilayetlere 
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gönderilmiştir. Yakında bunlar özel törenle dağıtılacaktır. Kitabın 
başında şunlar yazılıdır: 

“Millet Mektebi’ni bitiren … tarafımdan armağan edilmiştir. 

Ankara, Temmuz 1929 

Cumhurbaşkanı 

Gazi M. Kemal” 

Onun altında Gazi‘nin başı açık bir resmi ve resmin altında “Gazi 
Mustafa Kemal , Türkiye Cumhurbaşkanı, Millet Mektepleri 
Başöğretmeni” sözü, bundan sonra kitapta Gazi’nin gençliğe 
söyledikleri söylev yer almaktadır. 

Anayasa’nın  başında şu açıklama yer almaktadır: “Anayasa’nın bu 
baskısı Millet Mektepleri mezunları için özel olarak Devlet 
Matbaası’nda basılmıştır. Dışarıda satılamaz.” 

1930 yılında yayınlanan Medeni Bilgiler kitabında şunları yazdı: 

Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin 
ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever 
ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için 
kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz zor 
durumlar içinde, ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, yararlarının, 
kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde 
korunmuş olunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, 
zihnidir.” 

2 Eylül 1930’da Sadri Maksudi’nin yazıp armağan ettiği “Türk Dili” 
kitabına şu notu yazdı: 
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“Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve 
zengin olması, ulusal hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, 
dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, bilinçle işlensin. 
Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini 
de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. 

Gazi M. Kemal” 

25 Ocak 1931 günü yurt gezisine çıkmak için Tren İstasyonundaydı 
Mustafa Kemal. Basın geziyi duyurdu: 

“Cumhurbaşkanı inceleme gezilerini sürdürmek üzere bu akşam 
9.40’ta özel trenle Ankara’dan İzmir’e hareket etti. 

TBMM Başkanı, Başbakan, Bakanlar, milletvekilleri, Genel Kurmay 
Başkanı ve hükümet üyeleri kendilerini istasyonda uğurladı. 

Bu arada Fethi Bey de orada bulunuyordu. Gazi trene bindikten sonra 
kendilerini uğurlamaya gelen bakanlarla, milletvekillerimizden bir 
kısmını vagon salonda kabul ederek trenin hareket saatine kadar 
sohbette bulundular. Bu sırada İbrahim Alâhattin Bey’in 
mekteplerimiz ve kitap işleri ve son yılların kitap yayımlarına ilişkin 
sundukları bilgiler üzerine, Gazi bilim sahipleri için eser yetiştirecek 
alanın açıldığını işaret buyurmuşlar ve herhangi bir dili, dil haline 
getiren şeyin belirli başyapıtlar olduğunu işaret buyurmuşlardır. 

Bu arada Genelkurmay Başkanımızın ansiklopedi gereksiniminden 
söz etmesi üzerine, söz Dil Kurulu’nun Türk sözlüğü hazırlığına 
kaydı ve Gazi şu önemli özdeyişi söylemişlerdir: “Dilimiz, 
aydınlarımızın bölgesinde kaybolmuştur.” Büyük Başkanımız 
bununla dilimizin sözlüğünü bitirmek bütünlemek için halk arasında 
çalışılmak gerekliliğini emretmektedirler.” 
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1930 yazını Yalova’da sağlık sorunları nedeniyle kaplıca 
yakınlarında geçiren Mustafa Kemal her anı değerlendirmeye dil ve 
tarih konusunda çalışıyordu. 

Afet İnan anlatıyor: 

“Gazi Mustafa Kemal, 1930 yılının yaz aylarını Yalova'da 
geçirmekte idi. Yalova kaplıcalarındaki çalışma odasına tarihe ait 
birçok kitap götürülmüştü. Geceleri etrafında toplanan siyasi 
kişilerden başka, tarihçilerin ve edebiyatçıların katılımıyla çeşitli 
konular konuşuluyor, yazılar okunuyor ve tartışmalar yapılıyordu. 

… 

Atatürk tarih çalışmalarını ihmal etmiyordu. Bir gece toplantısında 
herkesi konuşturmak için bana bazı sorular yazdırdı. Sorulardan bir 
kısmı. üzerinde çalıştığım konulardandı. Yanıtlar verildi. Fakat, 
kendi söyleyip yazdırdığı soruları yeniden düzelterek, yanıtlar 
üzerinde açıklamaya başlayınca, ben söylediklerini yazmak isledim 
ve elimdeki kağıtlara not tutmaya başladım. Bana bazen 
anlamadığım sözcük olunca durakladığımı gören Atatürk, bunun 
yerine bir başka sözcük kullandı. 

Örneğin bir tümcede “itimada layık zamandır” diye söylediği sırada 
ben bu sözcüğün buradaki manasını anlamadığımı söylemem üzerine 
O, “zamandır” yerine “teminattır” değiştirmişti.” 

Mustafa Kemal’in aynı günlerde Yunus Nadi ve Ruşen Eşref ile 
yaptığı tarih sohbetleri konusunda Ruşen Eşref de şu anısını 
aktarıyor: 

“Daha ilk Dil Kurultayı’ndan (26 Eylül-5 Ekim 1932) iki yıl ve Tarih 
Kurumu’nun ilk kongresinden (2-11 Temmuz 1932) iki yıl önce bir 
akşam Yalova’da bana Leon Cahun’un “Fransa’da Ari Dillerden 
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Önce Olan Lehçenin Turani Kökeni” adındaki konferansını en kısa 
bir zamanda Türkçeye çevirip kendine vermemi istemişti. Onu 
Yalova’da kendi köşkünün yanındaki eski banyolar dairesinin 
medrese hücrelerini andırır sıra odalarından birine kapanarak bir 
günde Türkçeye çevirip huzuruna sunmuştum. 

Ertesi akşam sofrasında konuk rahmetli Yunus Nadi’ye: 

-Biliyor musun Yunus Nadi, Ruşen Eşref ilginç bir konferans 
çevirmiş. Türk milletinin dilinin geçmişi hakkında... Zannederim bu 
konuyu siz de beğenirsiniz. Hoşunuza giderse bir küçük kitapçık 
halinde bastırabilirsiniz! Ruşen Eşref onu size verir! dedi. 

17 Kasım 1930 - 6 Ocak 1931 arasındaki “İnceleme Gezisi 
Raporları”nda dil konusunu da yazdı: 

“C- Millet Mektepleri’nde yeni harfleri okuma yazmayı 
öğrenenlerin, öğrendiklerini unutmakta oldukları anlatılıyor. Bu 
kesimin okumasına ayrılmak üzere yararlı bilgileri içeren eden, 
okuması kolay bir biçimde basılmış küçük kitapların parasız 
dağıtılması temel bir gereksinim olarak gösteriliyor.” 

Türk Tarih Kurumu’nun Tarih Kongresi’ne katılan öğretmenler 
şerefine 8 Temmuz 1932’de Marmara Köşkü’nde verdiği çay 
şölenine ilişkin Cumhuriyet gazetesinde çıkan haber: 

Türk Tarih Kurumu, Tarih Kongresi’ne katılan öğretim üyeleri ve 
öğretmenler onuruna bugün saat 4’te Marmara Köşkü’nde bir çay 
şöleni verdi. 

MEB Esat, Parti Genel Yazmanı Recep ve bazı milletvekillileri de 
davetliler arasında bulunuyordu. Saat altıda Cumhurbaşkanı de geldi. 
Gazi öğretim üyeleri ve öğretmenleri sevgiyle selamladılar ve 
övgülerde bulundular. 
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Öğretmenler Büyük Başkan’ın etrafında hemen içten halka 
oluşturdular. Bu yakınlık ve sevgi halesi her türlü betimlemenin 
üzerinde bir görünüş sunuyordu. Gazi öğretmenlerle bir arada grup 
halinde resimlerinin alınmasına izin verdikten sonra bilim ve kültür 
ordumuzun temsilcileri ile tören ve gösterişten uzak olarak uzun 
konuşmalar yaptılar. 

Tarihin nasıl anlaşılması konusundaki düşüncelerini, Tarih 
Kongresi’ne ilişkin izlenimlerini söylediler. Ve ulusal mücadelenin, 
büyük zaferin çeşitli aşamalarını anlattılar. Aynı zamanda 
öğretmenlerin özellikle tarihi konularda sordukları sorulara yanıt 
verdiler. Bu içten konuşmalar aralıksız saat ona kadar sürdü. Bu 
zaman süresince Gazi  kendilerini kuşatan yakınlık halesinin 
ortasında kalmayı oturmaya yeğlediler. 

Öğretmenler Gazi ile görüşmelerinden çok büyük verimler aldılar. 
Ve milletin Büyük Başkanı’nın, büyük öğretmen ve rehberinin 
kendilerine karşı gösterdiği yüksek ilgiden pek fazla mutlu oldular. 
Gazi Köşk’ten ayrılırken coşkulu alkışlarla uğurlandılar.” 

Türk Tarih Kongresi’ne katılan Macar Profesör Zayti Ferenç de o 
günlerde Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul 
edilenler arasındaydı. 

Cemil Çambel bu konudaki anısını şu şekilde aktarmaktadır: 

“Macar bilgini ve Türk-Macar Derneği Başkanı Prof. Zayti Ferenç 
1932 Türk Tarih Kongresi’ne davet edilmişti. İri cüssesi ve ilgi 
içinde yanan gözleriyle, misafir bilgin, bir akşam yemeğinde, 
Atatürk’ün sağında yer aldı. Çok geçmeden, sofra, çekiciliğine 
doyulmaz bir bilim ve kültür sahnesi oldu. Atatürk, bir aralık, 
kendine özgü ruh değişimlerinin en güzellerinden biri içinde yüz ve 
anlam değiştirdi. Ve gördük ki, güçlü eylem ve hayat adamından, 
şimdi, birdenbire bir düşünce ve bilgi adamı olmuştu. Keskin zekası, 
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bilgili ruhu, gerçekçi görüşü, alevden bir konuşkanlık seli halinde 
sofrayı sardı. Ve yanındaki seçkin konuğa dönerek: “Profesör” dedi 
“Türkler ve Macarlar iki kardeş millettir... Dilleriyle, kültürleriyle, 
kökenleriyle iki kardeş millet... Fakat bu iki kardeş millet ne yaptı? 
İki kardeş millet gibi mi, kendi yüksek ulusal amaçlarını ve büyük 
geleceği düşünen ve gören iki olgun kardeş millet gibi mi hareket 
etti? Hayır, ne yazık ki hayır... Biz Türkler, “ i'la-yi kelimet-Ullah” 
(Müslümanlığı yükseltme, yayma) diye, bir fedai gibi İslam aleminin 
önüne geçtik, siz Macarlar “ruh-u ilah” (Kutsal Ruh) diye yine bir 
fedai gibi Hristiyan dünyasının önüne düştünüz ve yüzyıllarca 
birbirimizi kırdık ve karşılıklı kırıştık, değil mi? Fakat ne için? Hangi 
büyük amaç, hangi ulusal amaç, hangi yüksek gelecek için? Ve 
kimin için? Kimin hesabına? Böyle yapacağımıza, eğer gurur ve 
tutkuya, boş davalara, anlamsız, hayalperest emellere ve başkalarının 
amaçlarına kapılmayıp da iki kardeş millet el ele barış içinde 
birleşseydik, hem kendi milletlerimizin, hem de bütün insanlığın 
gönenç ve mutluluğuna hizmet etmez miydik? 

Bu derin bilgi ve cesur realist görüş belirmesi önünde, Macar bilgini, 
ruhundan yaralanmış bir canlı heykel gibi, yüzü kıpkırmızı ve gözleri 
dolu ayağa kalktı, sandalyesini geriye itti ve Atatürk’ün önünde iki 
dizi üstüne çökerek ve onun elini iki elleri arasına alarak, tekrar 
tekrar öptü, öptü, kutsal gerçek önünde saygı ile tapınırcasına gibi 
yüzüne, gözlerine sürdü. Bu yüce manzara önünde sofrayı bir tapınak 
sessizliği kaplamıştı.” 

 

Türkiye’deki SSCB Tam Yetkili Büyükelçisi Surits, SSCB Dışişleri 
Halk Komiserliği’ne gönderdiği 9 Ağustos 1932 tarihli telgrafta 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in Türk Dil Kurumu 
hakkındaki düşüncelerini şöyle aktardı: 
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“Gazi, daha çok, en sevdiği eseri Tarih Kurumu hakkında konuştu. 
Kurumu, Türk dilinin öğretimi ve arındırılması temelinde 
kurduklarını anlattı. Bizim bilim adamlarımızla sıkı, sistematik bir 
bağ kurma isteğini söyledi ve belirtilen disiplinler temelinde 
sistematik işbirliği planının uygulanması ve sürekli çalışacak karma 
bilim komisyonunun eğitimi için, Eğitim Halk Komiserliği’mizin iki 
Sovyet uzmanı göndermesini rica etti. Sadece Türkoloji’ye bizde 
yüksek değer verilmesinden değil, ayrıca önemli ölçüde kirlenmiş ve 
Türklere hor bakan Batı bilimine güvenmediğinden bize 
başvurduğunu söyledi.” 

Milli Türk Talebe Birliği Anadolu’daki gezisi sırasında Sivas’tan 
yeni dilimize ilişkin bir dilek telgrafı çekmişlerdi. Bu telgrafa Gazi 
Cumhurbaşkanı Yalova’dan karşılık verdi: 

“Sivas’ta Milli Türk Talebe Birliği Araştırma Kurulu’na. Dilimiz çok 
zengindir, güzeldir. Bunu ortaya çıkaracaklar sizin gibi duygusu 
derin, yorulmaz Türk gençleridir. Türkçemizi günün en ileri bilgi dili 
yapmak değerli araştırmanızdan beklenir. Sizlere uğurlar dilerim. 
Gazi” 

Rüşen Eşref Ünaydın Türk Dil Kurumu’nun nasıl kurulduğunu 
ve Türk Dil Kurultayı’nın nasıl toplandığını anlatıyor: 

11 Temmuz 1932’de Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal‘in 
çağrısını aldım. Akşamüzeri Çankaya’ya gittim. Kendileri birkaç 
zamandır yeni köşke geçmişlerdi. Yukarı katta kitap odasının 
yanındaki çalışma salonunda huzurlarına çıktım. Duvarları krem, 
döşemeleri de kahve renkli bu sade ve büyük salonun orta yerindeki 
uzun masanın başında oturuyorlardı. O masanın etrafında Türk Tarih 
Kurumu üyeleri de vardı. O günlerde ilk Tarih Kongresi yeni 
bitmişti. 
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Şimdi konuştukları, gelecek yıl yetiştirilecek büyük kitabın 
bölümlerinin nasıl olacağı ve bunları kimlerin yazacağı idi. 

Yanılmıyorsam, o akşam orada bulunanlar şunlardı: Afet İnan, Yusuf 
Akçura, Samih Rifat, Cumhurbaşkanlığı Genel Yazmanı Hikmet, 
Yusuf Ziya, Sadri Maksudi, MEB Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı 
İhsan, Hamit Zübeyr, Hüseyin Namık, bir de Macarlı Profesör Zayti 
Ferenç. 

Tarih konuşması bitmek üzere iken Gazi oradakilere sordu: 

-Dil işlerini düşünecek zaman da gelmiştir, ne dersiniz? 

MEB bütçesinden ödeneği kesildiği 1931 Temmuz’un sonundan beri 
eski Dil Kurulu artık çalışmıyordu. Yazı Devriminin hızından doğan 
bu kaynağın yeni bir varlık göstermesi çok yerinde olacaktı. Onun 
için Cumhurbaşkanı‘nın yüksek düşüncesi sevinçle karşılandı. Gazi 

-Öyle ise Türk Tarih Kurumu gibi bir de ona kardeş bir dil kurumu 
kuralım. Adı Türk Dil Kurumu olsun, buyurdular. 

Yeni kurumun ne gibi işlerle uğraşacağı görüşüldü. Sonunda 
Cumhurbaşkanı kendi eliyle şu resmi çizdi: 

 

Dil Cemiyeti 

A)Filoloji ve Dil bilim 

a)Filoloji ve Dil bilim 

b)Sözlük ve Terim 

B) Türk Dili 

a)Dil bilgisi ve Söz dizimi 



468 
 

b)Köken bilim 

Cumhurbaşkanı 

-Yarın hükümete dilekçe verip kurumun iznini almalı. Fakat bunun 
için daha önce bir başkan bir de genel yazman seçmeli. Ben her 
ikisini de burada aramızda görüyorum, dedi. 

Eli ile Samih Rifat Bey’i göstererek: 

-Siz bunun başkanlığını alırsınız, buyurdular. Genel Yazmanlığa da 
beni uygun gördüler. 

-Şimdi iki üye için de iki arkadaş düşününüz, dediler. 

Samih Rifat Bey ve ben bize çok şerefli bir iş emreden 
Cumhurbaşkanı‘nın yüksek sevgisine teşekkür ettik. Üyelikler için 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Celal Sabir’i söyledim. 

-Peki, dediler. 

Celal Sabir saymanlığa, Yakup Kadri Karaosmanoğlu da üyeliğe 
seçildi. 

Kurumun ilk tüzüğü olarak da Cumhurbaşkanı : 

-Sanırım şimdilik Türk Tarih Kurumu’nun tüzüğünü alırsınız. 
Gerekli gelen yerlerine kurumunuzun adını ve amacını yazarsınız. 
Yenisini sonra düşünürüz, dedi. 

Böylece, millete yararlı birçok iş gibi Türk Dil Kurumu da Gazi 
Mustafa Kemal’in başından doğdu. 

Ertesi günü izin belgesi Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gönderildi. 
Böylece Türk Dil Kurumu’nun varlığı resmen 12 Temmuz 1932 
olarak onaylandı. 
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İznin alındığını Koruyucu Başkan’a bildirdim. Yeni kuruma başarılar 
diledi. Tarih Kongresi’nin sonuçları alınmış, TBMM’nin 
toplanmaları bitmiş, yaz tatili başlamıştı. 

Cumhurbaşkanı 15 Temmuz 1932’de Ankara’dan Yalova’ya hareket 
buyurdular. TDK Başkanı ile Genel Yazmanı’nı da kendi özel 
trenlerinde götürmek ilgisinde bulundular. O akşam, yolda, bütün 
konuştukları hep dil işleri üzerine idi. Görülüyordu ki, gerçekliğin ve 
gerekliğin köklerinden gelme gereksinimleri herkesten önce sezip 
sıralayan ve yeri geldikçe ortaya atıp örgütleyen Gazi Mustafa 
Kemal, Türk tarihi işleri gibi Türk dili işlerini de uyarıp başarmanın 
çağı yettiğini iyice kararlaştırmıştı. 

Yorgun olan Samih Rifat Bey’in dinlenmek üzere Çamlıca’daki 
evine gitmesine, benim de Okuma Kitapları Komisyonu’nda 
çalışmak için İstanbul’a inmek üzere istediğim izne olur buyurdular. 
Derince’de kendilerinden ayrıldık. 

Ağustos sonlarına doğru Yalova’da ziyaretlerine gittim. Gazi‘yi eski 
yeni, yerli yabancı sözlüklerden öz Türkçe sözler aramakla, filoloji 
ve dil bilim bağları ortaya koymakla uğraşmakta olduğunu gördüm. 
Gezinirken, sofrada iken sık sık hep bunları açıyor, bunları anlatıyor, 
bunları soruyordu. O günlerdeki gazetelerin yazdıklarını unutmamış 
olanlar Cumhurbaşkanı’nın yaptığı dil incelemelerini bildiren 
fıkraları, makaleleri hatırlarlar. 

Yalova’da kalarak kurum işlerine bakmamı emrettiler. Birkaç gün 
orada çalışıldı. Ziyaretine gelenler çoktu. Bunlar arasında yalnız 
Samih Rifat görülmüyordu. O, daha önceleri gelmiş, ancak 
rahatsızlığı arttığı için şimdi evinden dışarı çıkmıyormuş. 

Oysa Gazi, Eylül ayı içinde ilk Dil Kurultayı’nı toplatmayı 
düşünmüş. Bu yolda emirlerini aldım. 
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Gazi, Dil Cemiyeti’nin çalışması işinde, yine kendi kurduğu Tarih 
Cemiyeti’nin çalışması işinden büsbütün ayrı bir yol tutmuştu. Tarih 
işinde yaptığı programa göre önce tez kurulup yazılanlar bilirlere 
gönderilerek eleştirileri istenmişti. Sonra tarih öğretmenleri ile 
tarihçilerden meydana gelen büyük bir uzmanlar kongresi 
toplanmıştı. Dil işinde ise çizdiği program şu idi: Önce Kurultay’ı 
toplamak, tezi orada anlatmak, dil uzmanlarının, yazarların, şairlerin, 
gazetecilerin, öğretmenlerin düşündüklerini dinlemek, bütün milleti 
kendi dilinin işlerinde ilgilendirmek, yönetmeliği, programı 
Kurultay’da konuşturmak, Merkez Kurulu’nu ona seçtirtmek, sonra 
hızla çalışmaya geçmek. 

30 Ağustos Başkomutanlık Savaşı’nın yıldönümü günü, şehirden 
birçok kişi Yalova’ya kutlama ziyaretine geldi. Bunlardan İstanbul 
Vali ve Belediye Başkanı Muhittin Bey, Kolordu Kumandanı Şükrü 
Naili Paşa, Kolordu Kumandanı Salih Paşa, beş altı milletvekili 
arkadaş, akşam yemeğine de alıkonmuştu. Geç vakit, Başbakan İsmet 
Paşa da geldiler. O gece, huzurlarından ayrılırken Gazi, yarın 
İstanbul’a gidileceğini söylediler. Bana da: “Orada daha yakından 
çalışacağız” dediler. Bundan başka, Gazi‘nin görevden uzak 
bulunmam için Beyoğlu otellerinden birinde kalmamı istediklerini 
başyaverleri Celal Bey bildirdi. Bu yardımsever inceliğe 
teşekkürlerimin iletilmesini Celal Bey’den rica ettim. 

Cumhurbaşkanı ertesi gün, öğle üzeri Ertuğrul Yatı ile Yalova’dan 
döndüler. Başbakan İsmet İnönü’yü Heybeliada’ya bıraktılar. Deniz 
Mektebi öğrencilerinin selamları, ada vapurundaki yolcuların sürekli 
alkışları arasından geçilerek İstanbul’a doğru yola çıkıldı. 

Cumhurbaşkanı gemide bana bazı emirlerini not ettirdiler. Bunlardan 
biri de Samih Rifat’a telgraf çekip hatırını sormak, Dolmabahçe’ye 
dönüldüğünü bildirmek, yarın kendisinin de oraya gelmesini rica 
etmekti. 
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Samih Rifat’tan ne ertesi gün bir yanıt alınabildi, ne de daha ertesi 
gün... Kısıklı polis noktasına telefon edildi. Samih Rifat’ın 
gelemeyecek kadar hasta olduğu öğrenildi. Bunu Cumhurbaşkanı‘na 
arz ettim. Üzüldüler. Buyurdular ki: “Yarın Operatör Dr. Kemal ve 
Hasan Rıza ile birlikte gidip görürseniz çok iyi olur. Tarafımdan 
hatırını sorunuz. Yürüyebilecek gibi ise alır gelirsiniz. 
Dolmabahçe’de bana misafir olsun. Burada tedavisine baktırılır. 
Doktorlar daha kolay gelip gidebilir”. 

Ertesi gün, Operatör Dr. Kemal, Cumhurbaşkanı özel Kalem Müdürü 
Hasan Rıza ve ben, bir motorla Üsküdar’a geçtik. Samih Rifat Bey’in 
köşküne çıktık. 

Getirdiğimiz selama, davete pek sevindi. Nasıl teşekkür edeceğini 
bilemedi: 

-Ben de zaten kaç gündür Yalova’ya gideceğim diye Oktay’a kitap 
bavulumu hazırlatıyordum, diye iki kanadı büyük bir kitap gibi açık 
duran bavulu gösterdi. 

Cumhurbaşkanı Kurultay’ın ilk işlerine başlamak üzere küçük bir 
girişim kurulu yapılmasını emretti. Bu kurul, zaten merkezi 
Dolmabahçe Sarayı’na getirilmiş bulunan Tarih Kurumu Başkanı 
Yusuf Akçura ile üyelerden Hasan Cemil Çambel, bir de Yunus 
Nadi’den meydana gelmek üzere oluştu. İki defa toplandı. Bu 
toplanmalarda Tarih Kurumu Yazmanı M. Uluğ Bey katiplik etti. 
Kurul, yapılacak işleri az çok konuştu. Kurultay’ın toplanması 
tarihini 26 Eylül olarak belirledi. Bunun, Koruyucu Başkan’a 
sunulması kararlaştırdı. Gazi, bu tarihin, bütün hazırlıklar derecesine 
göre ileride bildirilmek üzere şimdilik durmasını uygun gördü. 
Bildiride yalnız ay söylenecekti. 

Samih Rifat Dolmabahçe’ye getirilmiş, yerleştirilmiş, değerli 
uzmanlar tarafından tedavisine başlanmıştı. 
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En önce bir bildiri yazarak bunu basınla millete bildirmek gerekliydi. 
Hazırlanan yazıyı saat 22‘de Cumhurbaşkanı‘na sundum. Girişim 
kurulunun öteki üyelerini de emrettiler. Orada bulunabilenler geldi, 
görüşüldü. Cumhurbaşkanı, bildirinin eksik gördükleri yerlerini 
kendi kalemleri ile düzelttikten, ona yeni bir düzen verdikten sonra 
bu yeni şekli bir de bilgisi olmak ve görüşü varsa bildirmek üzere 
Samih Rifat’a göstermemi ve sonra basına verilmesini emrettiler. 

Ertesi gün 4 Eylül’de ajansta ve gazetelerde şu bildiri çıktı: 

Bütün yurttaşları kurumun doğal üyesi sayan bu bildiri, yapılacak 
işlerin çerçevesini çizmiş bulunuyordu. 

Önce bir Genel Yazmanlık bürosu kurmalı idi. Oysaki hemen 
yazılacak mektuplar için başlıklı kağıtlar bile yoktu. Nasıl olsun ki, 
Dil Kurumu’nun elinde henüz bir ufak bütçe bile yoktu. Bununla 
beraber bütün güçlükleri kolaylaştıracak en güvenilir define onun 
başında idi: Gazi Mustafa Kemal. Buyruğu üzerine, Dolmabahçe 
Sarayı’nın alt katında, denize bakar bir oda, Genel Yazmanlığa 
verildi. Özel kalemden Suat ve Zühtü Beyler de bu büroya memur 
edildi. Bu iki genç, Kurultay’ın sonuna kadar görevlerini en düzgün, 
en hızlı bir çalışkanlıkla gördüler. Özel Kalem yardımı ile çabucak 
başlıklı kağıtlar ve zarflar bastırıldı. Bu kağıtlara yazılan ilk iki 
mektup, Koruyucu Başkan’ın emri üzerine Kurum Başkanı ve Genel 
Yazman imzası ile Başbakanlık’a ve Genel Kurmay Başkan’ına 
gönderilen mektuplardı. 

Basında bildirinin çıktığı sabahın ertesi günü üyelik için başvuru 
mektupları alınmaya başladı. Bunları okuyordum. Deftere 
kaydediliyordu. Her akşam listeyi Kurum Başkanı’na ve Koruyucu 
Başkan’a arz ediyordum. Koruyucu Başkan’ın emri ile bu listeler 
günü gününe basına veriliyordu. 
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İlk girişim kurulu üyelerinden Hasan Cemil Çambel, Avrupa 
memleketlerindeki gençlik örgütlerini incelemek üzere Sovyetlerden 
başlayan bir yolculuğa çıkmıştı. Yunus Nadi Bey, tedaviye Vişi’ye 
gitmişti. Yusuf Akçura Bey, o günlerde kendi başkanlığı altında 
toplanacak Tarih Kurumu üyelerine yazacakları konuları 
bölüştürmek üzere çalıştığından Dil Kurumu’na gelemiyordu. Dil 
Kurumu Başkanı hasta idi. Üyelerinden Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu Büyükada’da hasta yatıyordu. Celal Sabir Bey, 
seçim dairesi olan Zonguldak’tan henüz dönmemişti. 

Bu durumu gören Koruyucu Başkan, tezi anlatıp savunacak 
kişilerden oluşan yeni bir girişim kurulu kurularak hemen programın 
yapılmasını, herkesin kendi uzmanlığına göre seçip alacağı konuyu 
bildirmek üzere hazırlamasını emrettiler. İstiyorlardı ki, bu tezler 
Kurultay toplanmazdan en az bir hafta önceye kadar yetiştirilmiş 
olsun. Bunları Kurultay’dan önce kendi huzurlarında okutmak 
istiyorlardı. 

Yeni müteşebbis kurul şu kişilerden oluştu: (Alfabe sırası ile) Ahmet 
İhsan, Ahmet Cevat, Ali Canip, Celal Sabir, Hasan Ali, İhsan, Ragıp 
Hulusi, Reşat Nuri, Rüşeni, Doktor Saim Ali. Bu kurulla birlikte 
Samih Rifat Bey’in yanında toplanıp önce programı, sonra tüzük 
projesini, en sonunda da kurultayın onayına arz edilecek bir 
bildirgeyi hazırlayacaktık. Bunlar bitinceye kadar, bu arkadaşlar bir 
yandan da genel konunun herhangi bir kısmı için alacakları tezi yazıp 
hazırlamış bulunacaklardı. 

Samih Rifat da çok yerinde olarak büyük bir anlayış, kavrayış ve 
söyleyiş değeri gören ve ona sevgi besleyen Cumhurbaşkanı, doğanın 
onun vücuduna yaraşık gördüğü bu haksızlığı bilimin gidermeye 
çalışmasını büyük bir yardımseverlikle sık sık öğütlüyordu. İstiyordu 
ki Samih Rifat çalışsın, fakat yorulmaksızın. Onun için önce bu 
derdinden kurtarılmasına önem veriyordu. Doktorlar ameliyata gerek 
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gördüler. Hasta ise bunu istemiyordu. İyiliğe yüz tuttuğunu; böylece 
çalışabileceğini, pek yakında ayağa kalkabileceğini umduğunu, 
ancak Kurultay’dan sonra ameliyat olmayı düşünebileceğini 
söylüyordu. 

Cumhurbaşkanı, Samih Rifat’ın hatırını sormamı, yapılan işleri bir 
defa da kendisine bildirmemi emrediyorlardı. 

Yapacağı her işi önceden açıkça görmeye, gideceği yolu önceden 
bilip ona göre önlemini almaya alışmış olan Gazi Kurultay’da ortaya 
konacak çalışmanın bütün verimini bir an önce elinde derli toplu 
bulundurmak istiyordu. Bu iki gerçeklik göz önünden 
kaçırılmaksızın çalışıldı. Üç dört günde program ortaya çıktı. 
Gazi’ye sundum. Tarih tezi ile bir arada yürümesini ve Türk dilinin 
hele kökler kısmında hem eskiliğinin, hem Hint-Avrupa dillerle hem 
de Asya ve Avrupa’nın başka dilleri ile ilişkili noktalarının bilim 
temelleri içinde belirtilmesini bir buyruk olarak önceden verdikleri 
bu programı dikkatle okudular, bir iki yerini düzelterek uygun 
gördüler. Kurultay’ın 26 Eylül saat 14’te toplanacağının bu 
programla birlikte ilan edilmesini emir buyurdular. 10 Eylül 1932 ‘de 
ajansta ve gazetelerde şu tebliğ çıktı : 

TDK Genel Yazmanlığı’ndan: Kurultay Eylül’ün 26. Pazartesi günü 
saat 14 ‘te Dolmabahçe Sarayı’nda toplanacaktır. Kurultay’da 
konuşulacak başlıca konular şunlardır: 

A) Dilin kökenleri. 

1- Türk dilinin eskiliğine ve: 

a) Hint-Avrupa dilleriyle, 

b) Bütün beyaz ırklar dilleriyle, 

c) Asya ve Avrupa’nın başka dilleriyle ilişkileri üzerine incelemeler. 
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2- Türk dilinin doğrudan doğruya kendi bölge şartları içinde 
gelişmeleri. 

a) Lehçeleri, 

b) Tarihi dil bilgisi, Ses bilgisi, Biçimbilim, Söz dizimi”, 

c) Sözcük hazineleri (sözlükler), 

d) Her türlü yabancı etkilerden uzak olarak gösterdiği yüksek 
yazınsal yetenek. 

3- Bu yeteneğin halk dilinde sürmesi ve yazı dilinde sönmesi (Halk 
Edebiyatı-Divan Edebiyatı). 

Bunlarda etken olan sebepler; dilin yakın geçmişinin incelenmesi. 

B) Türk dilinin bugünkü durumu, çağcıl ve uygar gereksinimleri. 

4- Tanzimat’tan bugüne kadar Türk dili ve gösterdiği değişiklikler: 

a) Yapıbilim, 

b) Söz dizimi, 

c) Sözcükler, 

d) Terimler, 

5- Türk dilinin çağcıl ve uygar ihtiyaçları nelerdir? 

C) Türk dilinin gelecekteki gelişmeleri. 

6- Amaç, Türk dilini bugünkü ve yarınki uygarlığı kemali ile 
kucaklayabilecek en güzel şiveli ve ahenkli bir ifade vasıtası haline 
getirmek olduğuna göre: 

a) Yapıbilim, 



476 
 

b) Söz dizimi, 

c) Sözcük teşkili, 

d) Terim koyma, 

alanlarında dilin bütün gereksinimlerini gidermek, düşünüş tarzını 
çağdaşlaştıracak ve Batılılaştıracak hale getirmek; yeni gerçekleri 
anlatacak yeni sözcükler oluşturmada önceden hazırlanmış ve 
belirlenmiş ilkeler ve kurallar hazırlamak.” 

Bir yandan da Kurultay üyelerinin ve dinleyicilerin çokluğu göz 
önünde tutularak salon hazırlanmalı idi. 

İlk bildiride de bildirildiği üzere, Koruyucu Başkan diliyorlardı ki, 
Kurultay’da söylenecek sözleri bütün memleket işitsin. Bunun için 
salona radyo kurulacaktı. İstanbul PTT Müdürlüğü’ne ve Ankara’da 
Genel Müdürlüğe başvuruldu. Radyo santralından Dolmabahçe’ye 
kadar tel uzatıldı. Bütün Türkiye şehirlerinde halkın toplanabileceği 
yerlere ve meydanlara hoparlörler konulması için de İçişleri 
Bakanlığı’ndan illere emir verildi. Bu bildirgenin bir örneği 
gazetelerde de çıktı. 

Yalnız İstanbul’da sekiz on yerde radyo düzeneği kurulmuştu. Vali 
ve Belediye Başkanı bana şu listeyi verdi. Bunu ve İçişleri 
Bakanlığı’ndan alınan yanıtları Cumhurbaşkanı‘na sundum. 

Öğleden sonraları, girişim kurulu ile birlikte yine Samih Rifat’ın 
başkanlığı altında toplanıyorduk. Kurultay’a verilecek tüzük 
yapılacaktı. Dil Kurumu, bütün milleti doğal üyesi saydığı için 
Kurultay’a çağırmıştı. Demek ki, Kurum bütün çalışmalarında 
milletin ortaklığını ve yardımını ister, alır bir örgüt yapmalı idi. 
Koruyucu Başkan, tüzükte bunun göz önünde tutulmasını emir 
buyurdu. Bunun için ayrıca bir örgüt düşünerek masrafa girmekten 
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sakınmamızı, memlekette var olan CHP örgütünden, Halkevleri 
kültür şubelerinden yararlanmamızı öğütledi. Tarih Kurumu Genel 
Yazmanı Doktor Reşit Galip Bey o zaman CHP Genel Yönetim 
Kurulu üyelerindendi ve Kültür Bürosu Şefi olarak çalışıyordu. 
Koruyucu Başkan: 

“Ona da söyledim. Bu tüzük işinde sizlerle çalışacak” dedi. 

Bazılarından Kurultay’a üye gelmek istediklerini bildirir mektuplar 
aldığım tanınmış yazar ve şairlere ayrı birer mektup yazarak hepsini 
davet etmemi Koruyucu Başkan emretmişti. Onlara programı 
gösterecektim, amacı anlatacaktım, bu yolda ne düşündüklerini 
soracaktım. Kurultay’da söyleyecekleri varsa şimdiden 
hazırlanmalarını bildirecektim. 

Onurlandırmalarını istediğim kişiler: 

Abdülhak Hamit, Sami Paşazade Sezai, Halit Ziya Uşaklıgil, Cenap 
Şehabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Faik Ali, Hüseyin Rahmi 
Gürpınar, Ahmet Rasim, Ali Ekrem Bolayır. 

Girişim kurulunun başaracağı işler sonuna ermişti. Bir iki güne kadar 
bunlar ve tezler Koruyucu Başkan’ın huzurunda okunmaya 
başlanacaktı. 

Bir yandan da ilk bildiride gönderilmesi istenen yazılmış olan tezler 
gelmeye başlamıştı. Bunlar yüzlerce yapraklık bir kitap olmuştu. 
Koruyucu Başkan sorduğunda yanıt verebilmek için tezleri birer 
birer gözden geçirmeli idim. Nasıl ki bir gün istediler, koca dosyaları 
sundum. Bir gecede hepsini okumuşlar. Her biri için düşündüklerini 
ayrı ayrı söylediler. Bunları sahiplerine hemen bildirmemi emir 
buyurdular. Kolaylıkla anlaşılsın diye düşüncelerini ayrı ayrı 
işaretlerle gösterir zarfları da lütfen kendileri hazırlamışlar, bana öyle 
vermişlerdi. Bunları alınca içimden dedim ki: Bizi ve bizleri o 



478 
 

çalıştırıyor. Fakat onu bu kadar çok çalıştıran kimdir? En ufak bir şey 
bile gözünden kaçırmıyordu. Birkaç gün önce de gazetelerden birinin 
yanlışlı yazdığı bildiriyi görmüş, düzeltmiş, benim adıma göndermiş, 
dikkatli olmalarını söylemediğimi yazmış, altına G işaretini 
koymuştu. Gazi’nin ne kavrayışla bakıcı olduğunun bir küçük 
örneğini gösterir bu sayı, belgeler arasında saklıdır. 

Bir gün sert kara sakallı, pek sık fakat yana yatık kara saçlı etine 
dolgun biri geldi. Bir Orta Asyalı tipi. Koynundan buruşmuş bir 
mektup çıkardı. Eskişehir’in Arapören köyünde öğretmenmiş. Yer 
gösterdim. Konuştuk. Dikkate değer sıkılgan görünüşlü. fakat sağlam 
duruşlu, çetin çalışkanlığı belli bir adam. 

Az çok Buhara ve Dobruca ağzına çalar bir şive ile: 

-Kitaplarımı da aldım geldim. 

-Nerede? 

-Dış kapıda bırakıtımdı. 

-Söyleyelim alsınlar. 

Derisi epeyi yüzülmüş bir bavul getirdiler. İpini çözdü. Odaya köy 
kokusu yayan koskoca bir kitap çıkardı. Uçları biraz karartılı ve 
kıvrık yaprakları kalın ve yavaş parmakları ile çevirdikçe 
kurşunkalemi uçukluğunun ancak belirtebildiği birtakım yazılar 
görünüyor. Bunlar, bu adamın yıllardır topladığı veya Divan-ül 
Lügat-it Türk’ten Türkçeye çevirdiği binlerce sözdü. 

Bavulunu da, adresini de bize bırakıp gitti. Bunu Koruyucu Başkan’a 
ilettim. İlgi gösterdiler. Kitabı gözden geçirdiler. Kendini çağırttılar, 
görüştüler. 
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Bunca gün, bunca insan görmüş o yaşlı başlı adam, Gazi’nin 
huzurunda bir çocuk kadar utangaçtı. Birbirine kenetlenmiş, birbirini 
ovuşturur ellerine alnından iri iri ter damlıyordu. 

Çıktıktan sonra: 

-Ağzım dilim tutuldu. Ben kim, Gazi kim! Bize bu çoktur... Biz o 
Süleyman’ın karşısında karınca bile değiliz yahu! dedi. 

Böylece, kırk yıl yanındakilerden başka kimse bilmeyerek çalışmış 
köy hocası Numan Efendi, bir iki gün içinde bütün gazetelerin adını 
sanını bildirdiği, resmini bastığı tanınmış bir adam oldu. 

Numan Efendi o günü şöyle anlattı: “Gazi Hazretleri’ni bundan dört 
beş gün önce gördüm. Reşit Galip Bey'in yanında otururken 
bulunduğumuz odayı geldi. Hiç görmedikleri halde “Eskişehir'den 
gelen öğretmen bey mi?” diye hemen tanıdılar. Büyük Gazi'yi böyle 
hiç beklemediğim bir zamanda karşımda görmem beni şaşırttı. Bana 
neler sorduğunu, benim ne cevap verdiğimi şimdi iyi 
anımsamıyorum. Yalnız “Çağatayca biliyor musunuz?” dedikleri 
aklımda kalmış. Konu bu biçimde Şeyh Süleyman Efendii Buhari'nin 
Çağatay Sözlüğü’ne geçti. Bu sözlükteki sözcüklerin söylendikleri 
gibi yazılmadıklarını anlattım. Bir iki arkadaşla bu kelimeleri 
söylenildiği gibi yazmamı emir buyurdular.” 

Gazi, Çağatay Sözlüğü’nün, eksiklerinin giderilip doğru söyleyişlerle 
yeni yazıma geçirilip basılmak üzere hazırlanması işini Numan 
Efendi’ye verdi. Saray’da kalıp çalışmasını emretti. Numan Efendi, 
bu işi, yanına alacağı, Batı dilleri bilir bir iki uzmanla 
başarabileceğini bana söyledi. Koruyucu Başkan’a ilettim. Pekiyi, 
dediler. Türkiyat Enstitüsü’nden Abdülkadir Bey’le, Diş 
Mektebi’nden mezun Mecdi Bey de bu işe alındı. Böylece, yakında 
basılacak olan Çağatay Sözlüğü üzerinde çalışmalar başladı. 
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Kurultay toplanacağı sözü, değil yurtiçindeki bilirleri, sınırlarımız 
ötesi dil bilginlerini bile hıza getirmişti. Bir sabah, Ermenice iki 
makale aldım: Agop Martayan imzalı... Tercüme ettirdim: Türk 
dilinin eskiliği ve köklülüğü, başka dillerde bıraktığı izler üzerine 
idi... Koruyucu Başkan’a sundum. Bir iki gün sonra yine o imzanın 
yeni bir tezi daha geldi. Cumhurbaşkanı bu yazıları yazanın nerede 
olduğunu sordular. Öğrendik ki Sofya’da imiş. Kurultay’da hazır 
bulunmak ve tezini anlatmak üzere getirilmesi için emir verdiler. 

Bu arada, Dil Kurultayı’na katılacak Agop Martayan’a vize verilmesi 
için İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya 21 Eylül 1932 günü Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Yazmanı aracılığıyla yazı 
yazdırdı: 

“İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya Sofya’da Dil bilgini Ermeni Agop 
Martayan’a Dil Kurultayı’na yetişmek üzere acele vize verilmesi 
emir buyurulmuştur. Durum Dışişleri Bakanlığı tarafından geçerken 
Sofya Elçiliği’ne bildirilecektir. Tarafınızdan da gerekli gelen 
işlemin yapılmasını rica ederim.” 

İstiyorlardı ki, Türk dili üzerinde söz söylemek dileğinde, 
durumunda olanlardan hiçbiri unutulmuş olmasın. Batının en 
ötelerinden, en yukarılarından gelecekler de olsa, onlara da kürsü 
açıktı. Yerli bilginlerden kendileri henüz başvuru yapmamış olanları 
da arattık. Elâzığ’da seçim dairesinde bulunan Fazıl Ahmet Bey’e, 
memleketine izinli gitmiş olan Amasya Tarihi sahibi Hüsameddin 
Efendi’ye birer telgraf çekildi. Çağırdıklarımızdan biri de Hüseyin 
Kazım Bey’di. Kendisine mektup yazıldı, telefonla soruldu. Neden 
sonra bir gün, rahatsızlığını öne sürerek gelemeyeceğini bildirtti. 

Koruyucu Başkan istiyordu ki, Kurultay’a değil yalnız belli başlı 
bilginler, uzak yakın vilayetlerdeki saz şairlerinden, halk 
hatiplerinden de hiç olmazsa birkaçı çağrılsın. 
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19 Eylül’de Koruyucu Başkan‘ın huzurundaki toplanmalar başladı. 
Salon, yukarı katta, Cumhurbaşkanı’nın çalışma bürosunun yanında 
idi.Toplanma saat 14’te başladı. Toplanmada girişim kurulu 
üyelerinden başka TBMM Başkanı Kazım Karabekir, Tarih Kurumu 
üyelerinden Öğretmen Afet İnan, Amasyalı Hüsamettin Efendi, 
Profesör Doktor Kemal Cenap Bey, bir de Sofya’dan gelmiş olan 
Profesör Agop Martayan vardı. O gün Samih Rifat Bey’i ilk defa 
ayakta görüyorduk. Bulunduğu daireden buraya sedye içinde 
getirilmişti. Lacivert bir elbise içinde vücudu dal gibi incelmişti. 
Koltuğunun altında kocaman bir dosya vardı. Koruyucu Başkan da 
onu ilk defa görüyorlardı. Yorulursa dinlenmeye çekilmesi için yan 
odalardan birini önceden hazırlamalarını emretmişti. Gazi onu övdü, 
hatırını sordular. Toplantıyı oturumu açtılar. Kurultay gününe kadar 
basılıp, düzeltilip hazırlanması mümkün olabilmesi için en önce 
tüzük okundu, görüşüldü. Hemen basıma gönderildi.Bundan sonra 
programın her maddesi üzerine yazılmış tezlerin sıra ile okunmasına 
geçildi.O anlı günde her şey yerinde ve yolunda idi. Yalnız radyo 
hoparlörünün ayarı bir türlü dengini bulamıyordu. Arkadan, yandan, 
önden dinliyorduk. Sesi azaltıyorduk, yükseltiyorduk. Dinleyenlere 
soruyorduk. Olmuyordu. Uğultu kabarıyordu, dağılıyordu. Kimseyi 
memnun etmiyordu. Ertesi günkü denemeden sonra bu işin bu 
salonda düzeltilemeyeceğini anlayan Koruyucu Başkan o akşam 
salonu değiştirmeyi kararlaştırdılar. Emirlerini saat 23’te aldım. 
Başkanlık kürsüsünü, konuşmacı kürsüsünü, tutanak yazıcılarının 
masalarını, yüzlerce sandalyeyi ve hele radyo düzeneğini yarın 
sabaha kadar Dolmabahçe’nin giriş sofasına taşıtmak, dizdirmek, 
kurdurmak, yarınki toplanmanın orada olmasını sağlamak 
gerekiyordu. Koruyucu Başkan yeni salonu gece saat birde bizzat 
geldi ve denetledi. Kendi kürsüsünün konacağı yeri belirledi. Ertesi 
sabah, öğleye kadar radyo düzeneği yeni salona kurduruldu. 
Denemeleri yapıldı. 23 Eylül toplanması burada oldu. Seslerin daha 
iyi işitildiğine ilişkin her yandan yeni haberler aldık. 
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Tezler anlatılmış, karşı çıkışlar dinlenmiş, yanıtları verilmiş, tüzük 
kendisi için ayrılan komisyonda son şeklini alıp Kurultay’a 
sunulmuş, tartışması bitip onaylanmış, Önerge Kurulu’ndan gelen 
önergeler okunmuş, merkez kurulu seçilmiş, kendi tarzının belki de 
bütün tarihte, bütün dünyada ilki olan Kurultay 5 Ekim 1932 
Çarşamba akşamı kapanmıştı. Türk kültürüne yeni bir yol açarak... 

Dokuz gün, öğlelerden sonra saatlerce süren toplanmaların her 
birinde Koruyucu Başkan hazır bulunmuşlar, görüşme ve 
tartışmaların en küçük noktalarını bile kendi yerlerinden 
dinlemişlerdi. 

Sonuçtan mutluydular. Yeni merkez kurulunu o akşam yemeğine 
davet buyurdular. Kurultay bittikten sonra Saray’da hazır bulunan 
arkadaşlardan birkaçını ve lütfen beni alarak Sakarya motoru ile 
Boğaziçi’nde bir gezinti yaptılar. 

Yolda, Kurultay hakkındaki izlenimlerini kısaca anlattıktan sonra 
ileride yapılacak işlerin ana çizgilerini belirttiler. Onun uzaklıklar 
aşıcı dinlenme bilmez zekasının, daha henüz başarılmış bu koskoca 
işi ancak bir geçiş sayıp ileriki işlere doğru atılmak hızından en ufak 
bir çabukluk bile kaybetmediği görülüyordu. 

Başbakan İsmet İnönü’ye 5. Ekim 1932 günü telgraf çekti: “On gün 
süren Birinci Türk Dil Kurultayı bugün milletimizi derinden 
sevindirecek verimli hızlara yol açan keskin, güzel, özlü sözler 
söylenerek senin yüce adın alkışlar içinde anılarak bitirildi. MEB 
kendisine olan buyruğunu çok güzel, tam yerinde Kurultay’a bildirdi. 
Sevinç yükseldi. Ben Kurultay’ın değerli çalışmasından, yüksek 
duygular ortaya koymasından ne kadar sevindiğimi sana bildirmek 
istedim. Seni çok özledim. İşini bitir de çabuk kavuşalım. Gazi M. 
Kemal” 
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Kurultay sonrası hemen Türk Dil Kurumu’na yönerge gönderdi 
Mustafa Kemal: 

1. Madde 1: Derleme defterleri ve kılavuzlar hemen ve güzel bir 
biçimde bastırılacak. 

Madde 2: Bültenin güzel ve çekici şekilde derhal bastırılması. 
Anımsatma: MEB bunlar için gerekli gelen parayı size sağlamayı 
buyururlar. Ben de kendisi ile görüşürüm. 

2. Şimdiki Anadolu Kulübü binası ayın 21. gününe kadar TDK 
Merkez Kurulu’na aktarılacak ve verilecektir. Bu konuda Kulüp 
Komite Kurulu ile bağlantıya geçilecektir. Bu konudan Komite’nin 
haberi vardır. Durum tarafımızdan MEB’na bildirilecek ve bundan 
Başbakan İsmet İnönü’ye de bilgi verilecektir. 

3. Diğer İstanbul ve illerin gazeteleri de Hakimiyeti Milliye’nin 
açtığı sütuna benzer sürekli sütun açacaklar. Bu konuda gazete 
başyazarları ile konferans yapılacak. Samih Rifat’i ziyaret edeceğim. 

4. 1. Güçlüklerinizin çözümünde her zaman Başbakan İsmet 
İnönü’ye başvuracaksınız. Başka kimseye değil. 

4.2. Üzerinize aldığınız önemli dil işinde başarılı olmak için ilişkide 
bulunacağınız her resmi dairenin yararlı görüşlerini dinleyeceksiniz. 
Güzel sonuçlar söz veren sözleri sevinçle dinleyeceksiniz, fakat 
bunları eyleme dönüştürmek için ne yapmak, nasıl yapmak gerekli 
geldiğinde karşılaşacağınız güçlüklerin çözümü için yine Başbakan 
İsmet İnönü’ye başvuracaksınız. 

4.3. Benim size bu öğütlerimi, önerilerimi yapmak için doğal 
kararsızlık olası değildir. Siz bu konularda duraksamaya 
düşürüldükçe başvuracağınız kişi Başbakan İsmet İnönü’dür. 
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4.4. Çünkü her büyük işin ustası ve eylemcisi olduğu gibi, bu işin de 
yüksek etkeni İsmet İnönü’dür. Gazi M. Kemal 

Ruşen Eşref Ünaydın da Kurultay sonrasını mektubunda şöyle 
anlatıyor: 

“Kurultay 5 Ekim 1932’de çalışmalarını sona erdirdi. Atatürk o 
tarihten az sonra Ankara’ya döndü. Ankara’ da bir gün beni 
Çankaya’daki köşküne çağırttı. Kitap odasının masası başında bana 
bu notları söyleyip yazdırdı. Böylece Atatürk’ün Kurultay’ dan sonra 
Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı'na verdiği bu ilk yönerge oluştu. 
Yazdırdıkları bitince, Atatürk en son kağıdı istedi. Söylediklerinin 
altına kendi eliyle imzasını koydu Bana da: “Bunları Başbakan İsmet 
İnönü’ye gösterirsiniz. Görüşünü ve emrini alınız. Ondan sonra 
hemen çalışmaya geçersiniz” buyurdu. 

O gün, Atatürk’ün yanından ayrıldıktan sonra bu notları hemen pek 
sayın  Başbakan İsmet İnönü’ye sundum. Okudular. “Emirlerini 
aldım” dedi.  
12 Kasım 1932 günkü Hakimiyeti Milliye gazetesinde Ahmet 
Cevat’ın çıkan “Öz Dilimiz Dil İşinde Ne Yapmak istiyoruz?” 
başlıklı yazısında şunları duyurdu: “Büyük Rehber Gazi Mustafa 
Kemal amacı, bakınız bir sözle ne güzel anlatıyor: “Amaç, bugünkü 
ve yarınki Türkün uygarlığını kucaklayacak en güzel ve en uyumlu 
Türkçedir.” 

Türk Dil Kurumu Genel Merkez Kurulu’nun 4. 12. 1932’de yaptığı 
Samih Rifat toplanmasında Kurumu’n Koruyucu Başkanı Gazi’ye bir 
baş sağlığı mektubu yazıldı. Gazi’nin Kurum’a gönderdiği yanıt: 

Türk Dil Kurumu Genel Yazmanlığı’na 
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Türk dili çığırında değerli görüşleri, doğru buluşlarıyla yeni izler 
açmış olan Samih Rifat’ın aramızdan ayrılışı Türk milleti ve bütün 
bilgi dünyası içinde derin ve acıklı bir boşluk bırakmıştır. 

Bu acı karşısında Genel Merkez Kurulu’nun gösterdiği duyarlık, 
Türk milletinin bilginleri için her zaman besleye geldiği yüksek sevgi 
ve saygının yeni bir belirişidir. 

Türk dilinin yükselmesi uğrunda yıllardan beri emek vermiş 
Başkanı’nız Samih Rifat’ın yaptığı gibi, bıkmadan, usanmadan 
çalışmak için içtiğiniz andı kutlarım. Bu andı hepinizin sağ ve 
sağlam olarak yerine getirmenizi dilerim. Gazi M. Kemal 

Yılbaşında Mustafa Kemal’i mutlu eden olay 1 Ocak 1933 günkü 
gazetelere yansıdı: 

Cumhurbaşkanı dün gece yılbaşı dolaysıyla Kızılay’ın Ankara 
Palas’ta düzenlediği şenliği katılımlarıyla onurlandırdı. 

Gece yarısından biraz sonra MEB Dr. Reşit Galip Bey söz alarak: 
“Hanımlar, beyler” dedi, “bir saat bir çeyrek dakikadan beri yeni yıla 
girmiş bulunuyoruz. Bu dakikada herkes sevdiklerini mutlu etmek, 
onlara en değerli armağanlarını vermekle uğraşmaktadır. Ben de 
izninizle Büyük Başkanı’mıza değersiz olmakla beraber kendilerini 
çok sevindireceğini bildiğim bir armağan sunmak istiyorum. Bu 
armağan geçen yıl içinde Ankara’da toplanan Tarih Kurultayı’nın 
basılan tutanaklarıyla İstanbul’da toplanan Dil Kurultayı’nın 
kararları ve dil işlerinde derleme kılavuzundan oluşmaktadır. Gazi’ye 
Türk kültür ailesi adına bu değersiz armağanı vermekle bir kişi için 
mümkün olan en büyük mutluluğu hissediyorum. Ve hepinizle 
birlikte önlerinde saygı ile eğiliyorum. (Şiddetli alkışlar.)” 

Cumhurbaşkanı armağanı alırken yüksek bir sesle: “Bu anda 
duyduğum sevinç büyüktür. Değerli MEB’mızın bu armağanından 
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dolayı teşekkür ederim. Kendisinden ve diğer bakanlarımızdan her an 
böyle armağanlar beklerim. Bakan’ın değersiz dedikleri bu armağan 
gerçekte çok değerlidir. Bu değerin herkes tarafından daha iyi 
anlaşılması için bu kitaptan bir sayfa okumalarını Bakan’dan rica 
ediyorum” dediler ve çok alkışlandılar. 

Reşit Galip, Gazi’nin emirlerini yerine getirerek armağandan 
belirlemeksizin, seçmeksizin bir sayfa açtı ve “hepimizin bahtına” 
diyerek okumaya başladı: “Kafasını ve vicdanını en son ilerleme 
ateşleriyle güneşlendirmeye karar vermiş olan bugünün Türk 
çocukları biliyor ve bildirecektir ki, onlar 400 çadırlı bir aşiretten 
değil, on binlerce yıllık soylu, uygar, yüksek bir ırktan gelen yüksek 
yetenekli bir millettir. (Sürekli alkışlar.) 

“Bir de şunu iyi bilmek gereklidir ki, eski Etilerimiz, atalarımız, 
bugünkü yurdumuzun ilk ve yerli sakini ve sahibi olmuşlardır. 
Burasını binlerce yıl önce anayurdun yerine Özyurt yapmışlardır. 
Türklüğün merkezini Altaylardan Anadolu-Trakya’ya getirmişlerdir. 
Türk Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temelleri bu özyurdun çökmez 
kayalarındadır. (Alkışlar.) 

“Bu kutsal yurdun öz mirasçısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz 
bekçisi, o büyük, yüksek, soylu Türk toplumunun bugünkü genç ve 
dinç çocuklarıdır, biziz! (Sürekli alkışlar.)” 

Bu güzel tarih sayfası içten bir heyecanla dinlendi ve sürekli 
alkışlarla karşılandı ve salonun neşesine can kattı ve bu neşe sabaha 
kadar sürdü. 

13 Eylül 1936 günü Türkçe Tıp Terimleri konusunda aydınlarla 
görüşme yaptı Mustafa Kemal.Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy’un, 
“Türk Dili Üzerinde Tetkikler, Chirurgie ve Therapeutique 
Sözcüklerinin Kökenleri” adlı bir yazısını Cumhuriyet Gazetesi 21 
Eylül 1936 günü yayınladı: 
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“Ulu Şef Atatürk, uluslararası denilen bilimsel terimler hakkında 
düşüncelerimizi dinlemek ve bu konunun Güneş-Dil Teorisi’yle 
ilişiğini bildirmek üzere bazı Türk ve bizde çalışan yabancı 
profesörleri yüksek huzurlarına kabul ettiler. Bu toplantıda benim de 
bulunmama izin verdiler. Büyük Önder’in bize uzun ve her dakikası 
bizleri yeni gerçekler karşısında hayret ve heyecana düşüren dersleri 
sonunda, itiraf ederim ki, kendimi karanlık bir mağaradan aydınlığa 
çıkan insan gibi hissettim. Önümde açılan aydınlık alana daldım. 
İstedim ki, bu heyecan yalnızca bizde ve bende kalmasın! Atatürk’e 
ve şaşmaz buluşlarına inanan her Türk de katılsın. Bu düşünce ile bu 
yazımı yazdım. Konu, bugüne kadar Grek-Latin sanılan terimlerin 
ana kökleri davası idi. Atatürk, tam eksiksiz bir düşünce özgürlüğü 
ile söz söylememize izin verdi, öyle konuştuk ve bize bilimsel olarak 
hoşgörülü davrandı; fakat sonunda biz, gördüğümüz gerçekler 
karşısında boyun eğdik. 

Şefimiz dedi ki: 

“Bugüne kadar Grek-Latin köklü denilen terimleri Güneş-Dil 
Teorisi’nin çözümleme yöntemiyle inceleyelim. Eğer bu çözümleme 
bize terimin ana kökü olarak bir Türkçe öz verirse bizce bir kuşku 
kalmaz. Fakat sonuçta olumlu çıkmazsa, o zaman aradığımız Türk 
kökünün ne gibi olaylar ve söyleyiş değişikliğiyle kimliğini yitirmiş 
olduğunu ararız.” 

Bu bilimsel araştırmada Atatürk okulu çok geniş ve tam 
özgürlüğüyle düşünüyor. Bütün aydınların bu teoriye yürekten 
sarılması, hiç kuşkusuz, bugüne kadar arkasında gitmekle daima 
kazandığımız Atatürk’e inanışımızın haklı bir ifadesi olurdu. 
Herkesin bu araştırmalarla uğraşmasına imkan var mı denilirse, 
hemen itiraf edilmelidir ki, bu işler ancak uzmanların uğraşmalarını 
isteyen bir yoldur. İnanç edelim ki, bu yolun şimdiye kadar 
verimlerine bakınca, çok verimli olduğu görülüyor. 
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Kaç yıldır uluslararası terimler sorununda Grek-Latin esasını tutturan 
ve bunu savunanlardan biri ve başlıcası benim. Bana denilebilir ki, 
şimdi nasıl oldu da bu yoldan döndün? Bu sorgunun yanıtı şudur: 
Çünkü, dersten çıktım da onun için! Bilimsel gerçekler önünde ve 
apaçıklık derecesinde inandırıcı kanıtlar karşısında inat etmek, bilim 
yönteminden yoksun olmak demektir. 

Harwey’lerin, Claude Bernard’ların skolastiğe isyanları gibi bizde de 
dahi bir kafa, Grek-Latin kültürü içinde yatan ana köklerin asıllarına 
isyan etti. İşte, binlerce devlet işleri arasında aziz başını bu yolda da 
işleten ve gerçek aramaya kalkan Atatürk, Güneş-Dil Teorisi’ni 
keşfetti. Diller işinde Hint-Avrupa yerine Hint-Cermen tabirini 
koyanlar haklı görülüyorsa, Hint-Cermen teorisinden daha öğretici 
bir teori olan Güneş-Dil Teorisi daha çok haklı görülür! 

Atatürk, “chirurgie” terimini ele alıp onu analiz etmeye başladı. 
Sözlük anlamına bakınca bu sözcük Grekçe “el” ve “iş” demek olan 
“heir” ile “ergon” gibi iki kökten yapılmıştır, denilir. Anlamı da 
“tıbbın elle ve aletsiz, ya da bir aletle donanmış olduğu halde yapılan 
işi” demektir. Bu tanıma bakınca, bir hekimin “hastasının karnını elle 
yoklaması” da “chirurgie” sayılması gerektir. Fakat “chirurgie” bu 
değildir; “chirurgie” Arapçada “cerrahi” denilen operatörlüktür. O 
zaman, yani bu tanım gerçekten bizi doyurucu içerikte görünmediği 
için, Büyük Şef çeşitli dillerde bu terimin fonetik şekillerini tahtaya 
yazdırıp ve tamamıyla tarafsız olarak Güneş-Dil yöntemiyle 
çözümlemeye başladı. Bu çözümleme sırasında gerek ettiği zaman 
“şu kökü Yakutçada bulursunuz, arayınız” diyor ve gerçekten 
dedikleri çıkıyordu. Demek isterim ki, Önder, bu davayı tam bir 
bilim adamı heyecanıyla benimsemiş ve durup dinlenmeden 
çalışmıştır. 

Emin olun, ben, eski bir hoca sıfatıyla bu çalışmaya ve sonuçlarına 
hayretle bakakaldım. Çünkü “chirurgie” teriminin bütün dillerdeki 
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yazılış ve fonetik şekillerinde hep Türk kökü bulundu. Hem de “elin 
kuvvet ve kudretle başardığı, yararak yaptığı işler” anlamına gelen 
Türk kökleri bulundu. Demek oldu ki, “chirurgie” şeklinde ve aslı 
Grekçe sanılan terim, bu adın ayrıldığı tıp şubesini daha iyi ve daha 
uygun ve duruma uygun biçimde bildiren Türk köklerinden 
yapılmıştır. 

İkinci örnek olarak “therapeutique = teknik tedavi” terimi ele alındı. 
Almancada “therapeutik” ve “therapie”, İngilizcede “therapeutic”, 
İtalyancada “therapeutica” şeklinde yazılan bu terim, Güneş-Dil 
Teorisi’nce analiz edilince bize Türk dilinde “sağlık” ve “sağlama” 
manasına gelen “tiriğlik-dirilik”, dayanak manasına “direk-tirek” ve 
nihayet “tiri-diri”, Yakutçada “teriğ” köklerini verdi. Hatta Altaycada 
“tirepsal” sözü. desteklemek demektir. Şu halde “terapi” sözü “bir 
insanın bozulan ve sallanan sıhhatini direklemek, sağlamak” demek 
olur ki, “therapie” de bundan başka bir şey değildir. 

Batı’nın bazı sayılı alimleri Grek-Latin esaslı olduğu kadar herhangi 
bir Batı dilinde dolaşan bazı kökler için “nereden geldiği henüz 
keşfedilmemiştir” derler ve kitaplarına da böylece yazarlar. Güneş-
Dil Teorisi, bu duraksamaları şaşırtıcı bir surette hallediveriyor ve 
yine hayret verici bir şekilde o kökün Türk asıllı olduğu görülüyor: 

Bu teori öyle bir sihirli anahtardır ki, dilde açmadığı kilit hemen 
hemen yok gibidir. Bir bilim teorisi olgulara ve gerçeklere ne kadar 
uygun düşerse, o oranda güçlü sayılır. Güneş-Dil Teorisi, işte hep 
gerçeğe dayanan sağlam ve akıcı bir kuramdır. 

Bu itibarla onu Türk bilminin yeni bir zaferi olarak selamlar ve 
kutlularız. 

Ord. Prof. Dr. Sadi lrmak bu konuda şunları aktarmaktadır: 
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“Dolmabahçe Sarayı’nda ikinci defa olarak huzurunda 
bulunuyordum. Yüzü büyük amaçlarını gerçekleştirmiş insanlara 
özgü bir huzur ve güven taşıyordu. Yaz denizinin yarattığı tunç rengi 
ile parıldıyordu. 

Dolmabahçe Sarayı’nda ilk defa olarak Atatürk’ün iş başındaki 
kimliğini görüyordum. Meğer o gece Atatürk’ün özel kimliğini de 
doya doya tadacakmışım. 

Dolmabahçe Sarayı’nda o zamanın güncel konusu olan dil ve tarih 
sorunlarında konuşmalar oldu. O zaman ben genç bir tıp doçenti 
idim. Atatürk’ün ‘yanındaki alışıla gelmiş kişiler’ adı ile anılan 
yöresine niçin çağrıldığımı hemen anladım. Gazetelerdeki dil 
devrimi yazılarımı okumuş olacaktı. Belki de Tıbbiye’deki 
derslerimde, 1930 yılından bu yana, terimleri Türkçeleştirme 
uğrundaki çabalarımı duymuş olacaktı. Gerçekten Tıbbiye’ye Hoca 
olduğum sırada terimler, Türk bilginlerinin Arap diline armağan 
ettikleri, tümüyle Arapçadan uydurma terimlerdi. Türk gırtlağını 
zorlamadan bunları söylemek olanaksızdı. Ayrıca her yeni anlam için 
terim gerektiğinde, Arap köklerine başvurmak, anadilimizin 
savsaklanmasına ve kısırlaşmasına yol açıyordu. Ben buna içten bir 
isyan duyuyordum. Türkçeye vurgundum ve Türkçenin olanaklarına 
inanıyordum. Eğer atalarımız, Arapçaya verdikleri önemin onda 
birini kendi anadillerine vermiş olsalardı, pekala Arap terimlerinden 
vazgeçebilirdik. Berlin’deki tıp eğitimimi Latin terimleri ile 
yapmıştım. Artık, hele yeni harflerin onanmasından sonra koyu 
Arapça terimleri çocuklarımıza okutmak ve yazdırmak olanağı 
kalmamıştı. Ben Türkçede gereksindiğimiz bütün terimlerin 
yaratılabileceğine inanırdım. Bu hava içinde “Akyuvar”, “Alyuvar”, 
“Beyin”, “Omurilik”, “Mide salgısı” gibi yüzlerce yeni sözcüğü tıp 
terimi olarak dilimize yerleştirmeye çalışıyordum. Ama sınavlarda 
hiçbir baskı yapmıyor, eski terimleri söyleyenlere de hakları olan 
notu veriyordum. Kısa zamanda şunu gördüm ki, öğrenciler 
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anadillerinden yapılmış terimleri hem daha kolay öğreniyorlar hem 
de belleklerinde daha güvenceli olarak saklayabiliyorlardı. 

Atatürk millileşme çağının vazgeçilmez koşulu olarak, dil ve tarih 
savını milliyetçiliğin temel öğeleri yapmıştı. Amacı, Türkçenin en 
eski bir kök ve kültür dili olduğunu kanıtlamaktı. Her sözcüğün 
Türkçeden çıktığını savunmamakla beraber, sezgi ile ve akılla 
Türkçenin çok eski ve köklü bir dil olduğuna inanıyordu. İşte bu 
hava içinde Dolmabahçe’deki resmi görüşmemiz çok sevimli bir 
ortam içinde geçmişti. Ayrılacağımızı sandığım sırada, Atatürk’le 
konuğu olarak Florya Köşkü’ne çağrıldığımızı öğrendim. Köşk’e bizi 
deniz üzerindeki salona aldılar. Sofra hazırdı. Hepimiz yerlerimizi 
aldık.Sağ taraftaki üçüncü koltuk bana verilmişti. Az sonra Atatürk 
bir canlı anıt dinamiği ile uçarcasına salona girdi. Masa başındaki 
yerini aldı. Kendisini saygı ile selamladık. Bana öyle geldi ki, 
oturduğu yerde oturmuyor, yerinden fırlamaya her an hazır duruyor 
gibiydi. Gündüzden hazırladığını tahmin ettiğim bazı sözcüklerin 
etimolojisini kısmen kendisi, kısmen yanında bulunan uzmanları 
açıklıyorlardı. Kendi inanışıma göre etimoloji konusunda karanlıkla 
kalmış olan Avrupa’yı isterse en kısa zamanda aydınlığa 
çıkarabilecekti. Fakat, “varsın biraz daha karanlıkta kalsınlar” 
diyordu. Aslında Türkçenin kök dil oluşuna ilişkin bu inancı 
Türklüğe olan coşkun sevgisinden doğuyordu. Zaman ilerledikçe 
yorulmuyor, artan bir istekle konuşuyordu. Türkçe köklerin eksikliği, 
onu coşturuyordu. Derken, bize önceden hazırladığını sandığım 
sürprizlere sıra gelmişti. Birdenbire “tonalite sözcüğü nereden 
geliyor” diye bir soru yöneltti. Bazı arkadaşlar bu sözcüğün 
Fransızca olduğunu söylediler. Ata, özel Kalem Müdürü Süreyya 
Anderiman’a bir işaret verdi. Bir iki dakika sonra Fransızcanın 
etimolojik sözlüğü getirildi. Bu sözlükle ‘ton’ sözcüğünün 
Latinceden Fransızcaya geçtiği ve Latinceye de Yunancadan 
aktarıldığı yazılı idi. Biraz sonra Yunancanın etimolojik sözlüğü 
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getirildi. Bu sözlüğe göre ‘ton’ sözcüğü Yunancanın kendi malı 
değildi. “Bir Orta Asya dilinden geçmiş olması olasıdır” diye 
yazılıydı. Ata’nın gözlerine baktım, kıvılcımlar daha da canlanmıştı. 
Az sonra Yakutça sözlükte ‘ton’ sözcüğünün bu dilde ses anlamında 
kullanıldığı görülüyordu. Atatürk biraz sonra bir tıp terimine geçti. 
Bu defa “şirürji” sözcüğünün aslını sordu. Artık hepimiz dikkat eder 
olmuştuk.“Biz Fransızca olarak biliyoruz ama aslını bilemeyiz” 
dedik. Gerçekten Avrupa dillerindeki bu sözcüğün kaynağı iyi 
bilinmiyordu. Atatürk bu sözcüğün eski Türk lehçelerinde ‘yar gıcı’, 
yani yaraları iyi eden sanat anlamına geldiğini söyledi. O zaman 
benim kafamda bir şimşek çaktı. ‘Şirürji’ yerine ortaçağ 
Almancasında ‘wundarzı’ dendiğini anımsadım. Bu tam anlamıyla 
yara iyi eden hekim demekti. 

Atatürk daha sonra ‘terapi’ sözcüğünün aslını sordu. Biz artık 
dersimizi almıştık. “Bu sözcüğün kökenini bilmiyoruz” dedik. O 
zaman yaverlerinden birisini çağırdı, bir emir verdiğini duydum. 
Yarım saat geçti geçmedi, uzun saçlı, sakallı bir Rum papazı huzura 
getirildi. Rum papazının eski Yunanca ve Latinceyi çok iyi bildiği 
söylenmişti. Ona da ‘terapi’ sözcüğünün aslını sordu. Papaz hiç 
irkilmeden “Aslı Yunancadır Paşam, hatta ‘Tarabya’ sözü 
(terapeftiki) buradan gelir” dedi. Ortaya yine Yunancanın etimolojik 
sözlüğü getirildi. Orada ‘terapi’ sözcüğünün Yunanca asıllı olmadığı 
ve başka bir dilden geçme olduğu yazılı idi. Acaba hangi dilden 
geçmiş olabilirdi. Ata içimizden birisine ‘diri’ ve ‘dirilik’ 
sözcüklerinin eski Türk lehçelerinde nasıl söylendiğini sordu. Bu 
sözcükler orada ‘tiri’, ‘tirilme’, ‘tirilik’ olarak geçiyordu. Atatürk’e 
göre terapi sözcüğünün aslı işte bu ‘tirilme’den geliyordu. Biraz 
sonra Atatürk yepyeni bir konu ortaya attı: “En güç devrim 
hangisidir?” Sıra ile hepimizin yanıtını bekliyordu. Bazı arkadaşlar 
“bütün devrimler birbirinden güçtür” dediler. Sıra bana gelince “En 
güç devrim, laikliktir” dedim. Nitekim bugün de hala o kanıdayım. 
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Ama Atatürk yanıtlarımızın hiçbirisini beğenmedi. Bizi bir süre 
kararsızlık içinde bıraktıktan sonra “en güç devrim” dedi “müzik 
devrimidir”. 

Şaşkınlığımızı yüzümüzde okumuşçasına devam etti: “Çünkü müzik 
devrimi kişiye önce kendi iç dünyasını unutturmayı, sonra da yeni bir 
dünyaya yönelmeyi gerektirir. Onun için çok zordur.” Kısa bir susma 
oldu. Işıklar saçan gözünü üzerlerimizde gezdirerek ekledi ‘Çok 
zordur, ama yapılacaktır’ dedi. (Atatürk, 2-3 Eylül 1936 gecesi 
Beylerbeyi Sarayı’nda düzenlenen Balkan Festivali’nde bir Türk 
öğrenciye yazdırıp okutturduğu seslenişinde de müzik devrimi 
konusuna değinmektedir.) 

Bir aralık konu istiklal Savaşı’na geldi. Dikkat ettim. Binbaşılar dahil 
her komutanın hangi birliğe komuta ettiğini, nerede bulunduğunu, 
sanki bir gün önce olmuş gibi anımsıyordu. O savaş ki, araç, gereç, 
personel kıtlığı yönünden bugün güç tasavvur edilirdi. Tümenlere 
binbaşılar, kolordulara yarbaylar komuta ediyordu. Fakat, bu kadro, 
canını dişine takmış bir ekipti. Var olmak ya da olmamak bu savaşın 
sonuna bağlıydı. 30 Ağustos bu ruh durumunun bir sonucuydu. 
Böyle bir dramı, hem yazarı hem başaktörünün ağzından dinlemek 
olağanüstü bir mutluluktu. O anılar Ata’yı coşturdukça coşturuyordu. 
Anlatmalarında abartma yoktu. Ama bu anlatış öylesine canlı, 
öylesine plastikti ki, hepimiz doyulmaz bir coşkuya sürükleniyorduk. 
Anlatışlarını şöyle bağladı: “işte büyük zafer böyle ortak bir eserdir. 
Şerefler de ortaktır.” Bu alçakgönüllülük şaheseriyle konunun 
kapanacağını sanırken, Ata, burada bir duraklama yaptı. Sonra içine 
dönük, sanki kendisiyle konuşur gibi ekledi: “Fakat eğer yenilseydik, 
sorumluluk ortak olmayacak, yalnız bana ait olacaktı.” 

Biraz sonra söz edebiyata geldi. Yazı dilinde Namık Kemal’e hayran 
olduğunu ve onun üslubunun etkisi altında kaldığını biliyorduk. Ama 
konuşması kendisine özgü ve tadına doyum olmayan bir sohbet 
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havasındaydı. Deyişindeki sadelik, davudi sesinin tatlılığı ile ayrı bir 
renk kazanıyor ve bir başka dünyadan geliyormuş izlenimini 
bırakıyordu. Sistemli olarak edebiyat ve felsefe öğrenimi görmemişti. 
Ama öyle bir sağduyu ve öyle bir yargı gücü vardı ki, dokunduğu her 
konuya aydınlık getirmeye yeterdi. Şunu söylemeliyim: O, klasik 
sistemde bir eğitimin yetiştirmesi olmasa da, birçoklarının bildiğinin 
tersine deneysel bir insan değildi. Pek çok okuduğu kuşkusuzdu. 
Nitekim, ordu kumandanlıklarında bulunduğu sıralarda, günü gününe 
okuduğu kitaplar bilinmektedir. Ankara’daki Anıtkabir’de Atatürk 
Kitapları bölümünde okuduğu kitapları nasıl bir dikkatle didik didik 
incelediği görülür. Bu kitapların bazı satırlarının altında koyu 
çizgilere rastlanır. Bazı düşüncelere karşı kitabın kenarına kendi 
düşüncelerini yazdığı görülür. O akşam çok sevdiği belli olan Tevfik 
Fikret’ten söz açıldı. Derken birdenbire şu soruyu sordu. ‘Rubab-ı 
Şikeste’nin en lirik şiiri hangisidir?’ Bu soruya bir doğru yanıt 
vermemizi çok istiyordu. Bu yanıtı bulabilirsek çok mutlu olacağını 
belli ediyordu. Gecenin ilerlemiş saatinde arkadaşlarımızın her biri 
Rubab-ı Şikeste’den hatırlayabildiği birkaç dizeyi söylüyor, fakat 
O’nun istediği şey bir türlü ortaya çıkmıyordu. Ben de O’na sevinç 
vereceğini hissettiğim bir şey yapabilmenin coşkusu içindeydim. 
Yanılma rizikosunu göze alarak “Okuyayım Paşam” dedim ve şu 
dizeleri okudum: 

“Çal, ben de olup zevk ile ahengine peyrev 

Dillerdeki sevdalan cüşan edelim, çal” 

Yüzünü tatlı bir ışık bürüdü. Çok mutlu olmuştu. Ben ondan da 
mutluyum. “Dur Doktor” dedi. “Bir defa da ben okuyayım”. Davudi 
sesi ile mısraları vurgulayarak, şiirin tam hakkını vererek, benden 
çok daha güzel okudu. Sonra bana bir daha okuttu. Bir süre sonra 
kendi içine gömüldüğünü fark ettim. Fakat biraz sonra açıldı. Meğer 
bu şiirde, O’nun bir gençlik anısı olduğu anlaşıldı. Biraz sonra söz 
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büyük savaş ustalığına gelmişti. O bu konuda iki büyük usta 
tanıyordu: Timurlenk ve Hazreti Muhammed. Peygamber’in Uhut 
Harbi’nde askeri dizişini bir kroki ile göstererek, bu hareketin çok 
önemli bir askeri başarı olduğunu söyledi. Bu arada Napolyon’un 
adını ananlar oldu. Ata’nın kaşı birdenbire çatılmıştı. “O bir 
serüvencidir” dedi. “Çünkü zaferler, zafer için kazanılmaz. Ancak 
haklı bir dava için kazanılır.” Napolyon konusunu kesin bir el 
hareketi ile susturdu. Şafak söküyordu. Sofraya akşam saat 20.00’de 
oturmuştuk. Yanında dokuz saatin nasıl geçtiğini. İtiraf ederim ki, 
hiç anlamamıştım.” 

Agop Dilaçar’ın o güne ilişkin anısı: 

“Yıl 1936, Türk Dil Kurumu’nun bürosu Atatürk’le birlikte 
İstanbul’a giderek, her yıl olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı’nın üst 
katında yerleşmiş, Üçüncü Türk Dil Kurultayı 24-31 Ağustos 
günlerinde aynı sarayda toplanmış, şimdi Eylül ayında Atatürk 
Florya’daki Denizevi’nde dinlenmekte, sık sık da dil üzerinde 
çalışmaktadır. Biz her gün Saray’a gider ve o yıllarda Atatürk’ün 
özel bir bürosu durumunda olan Türk Dil Kurumu’nda çalışır, öğle 
yemeğimizi Saray sofrasında yer, çalışma saatlerinde de ara sıra 
Atatürk’ü aramızda görürdük. 

Bir Amerikan kurumu ya da ortaklığı, dünyaca sevilen Atatürk’ün 
özel yaşamını filme almak istemiş, izin verilmiş, Saray’da onlara 
daire de ayrılmıştı. Ortaklığın fotoğrafçıları Atatürk’ün toplantılarına 
kapıyı vurup girer ve serbestçe film makinelerini çalıştırırlardı. Ben, 
kurum arkadaşlarımla birlikte bu çevre içerisinde bulunuyor, 
Boğaz’da döşeli yazlık bir katta oturuyordum. Telefonum olmadığı 
için Saray’dan çağrıldığımda bana haber vermelerini yakındaki 
karakoldan rica etmiştim. Durum böyle sürüp giderken, 20 Eylül 
Pazar günü öğleden az sonra karakoldan bir görevli gelerek 
Saray’dan çağrıldığımı bildirdi. Saat 3’te Saray’a vardığımda, üst 
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salonda Atatürk’ü, Özel Kalem Müdürü . Süreyya Anderiman’ı, 
Başyaver Binbaşı Celal Öner’i ve iki üç profesör gördüm. Masanın 
yanında bir de karatahta vardı. Anladım, Atatürk bir şölen 
düzenlemiş ve bu iş için Florya’dan Dolmabahçe Saray’ına gelmişti. 
Çağrılı konuklar birer ikişer gelip Atatürk’ü çevreliyorlardı. Bunlar 
arasında genel yazmanımız İbrahim Necmi Dilmen, Hasan Reşit 
Tankut, Ord. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Ord. Prof. Dr. Kemal 
Cenap Berksoy, Eczacı İbrahim Ethem, Kimyacı Hüseyin Hüsnü, 
Hamza Vahit,· Dr. Mahmut Sadi (bugün Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak), 
üniversitenin kimya bölümünden Alman Ord. Prof. Fritz Arndt, 
klasik filolojiden Prof. Fazıl Nazmi Örkün, Dr. Mehmet Ali Ağakay, 
Abdülkadir İnan ve daha başkaları bulunuyordu. Atatürk’ün 
sofrasında yer almak için bir protokol sırası yoktu; herkes uygun 
bulduğu yere otururdu. Fakat bugün Başyaver, Alman Profesörünü 
görünce, yararlı olabileceğimi düşünerek onun yanına oturmamı rica 
etti. Çağrılı konuklar tamamlandıktan sonra, uzun bir masanın 
başında oturan Atatürk, şölene katılan bilim adamlarına toplantının 
amaç ve konu ayrıntılarını kısaca anlattı: Batıda kullanılan Yunanca 
asıllı birkaç tıp terimi. Hekim, eczacı, kimyacı, dilci profesörleri bu 
sorunları görüşmek için Saray’da bir araya getirmişti. ilk iş olarak 
Atatürk beni karatahtaya kaldırdı: “Haydi bakalım Dilaçar, 
karatahtaya...” dedi. (Bana bir yıl önce Dilaçar adını, bu gibi 
durumlarda “dil konularını açıklar” anlamına olarak vermişti). Ve 
tahtaya ilk önce, Fransızcada ‘cerrahlık’ anlamına gelen ‘chirurgie’ 
terimini yazdırıp bunun kabul edilmiş olan etimolojisini istedi. Ben 
de önce bu tıp teriminin İngilizcesini (surgery), Latince’sini 
(chirurgia) ve Yunancadaki ana şeklini (kheirourgia) yazarak, bunun 
çözümlemesine geçtim: Yunanca kheiros = el, ergon = iş; bütünü: 
Elle yapılan iş; tıpta, kök etimolojisine göre: hastanın gövdesinde 
hekimin elle yaptığı iş. Atatürk gülümseyerek şöyle bir eleştiride 
bulundu: Bu etimolojiden çıkan bir tanıma göre bir hekimin, hastanın 
karnını elle yoklamasına da ‘chirurgie’ demek gerekiyor; ama 
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‘chirurgie’ bu değildir, cerrahidir, operatörlüktür, gövdeyi cerh 
etmek, aletle yarmak, kesmek işi de vardır. Ve Batılıların kheir-, 
surchir- köklerine karşı Türk dillerindeki yar-, Yunanca ‘ergon’a 
karşı da Türkçe erk kökünü çıkararak, chirurgie ve cerrahiyi ‘elin 
kuvvet ve kudretle başardığı, yararak yaptığı işler’ biçiminde 
anlamlandırarak tanımladı. Bu arada bir ‘tık tık’tan sonra kapı 
açılarak, yukarıda söz konusu ettiğim Amerikalılar salona girip 
Atatürk’ü ve karşısında tahta başında bulunan beni birkaç dakika 
süre ile filme aldılar. Filmin bütünü ertesi yıl, Amerikan McGraw-
Hill firması tarafından yayımlandı, Amerika’da ve başka yurtlarda 
gösterildi, bu arada Türkiye de bundan bir kopya edindi. Bizde şimdi 
Atatürk’ün yaşamı filmi gösterilirken, bu sahneyi bütün ya da 
kısaltılmış olarak TV’mizde, 10 Kasım günleri de sinemalarda 
görürüz. Atatürk’ün dil işleriyle uğraşını gösteren biricik film 
sahnesidir. Amerikalılar çekildikten sonra Atatürk bana ikinci bir tıp 
terimi yazdırdı: Fransızca ‘therapie’, therapeutique, yani hastayı 
sağaltmak, onultmak bilimi, Osmanlıca: Fenn-i tedavi. Kökü, 
Yunanca therapeia = hizmet, bakım fiili: therapeuin = hizmet etmek, 
bakmak. Bu açıklamalarıma hana Boğaziçi’nde ‘şifa yeri’ anlamına 
gelen Tarabya (Yun. Therapeia) köyünü, fazladan olarak da Farsça 
‘derman’ı (darman), ‘ilaç’ anlamına olan ‘daru’yu da ekledim. 
Atatürk yine gülümsedi ve ‘chirurgie’de yaptığı gibi bu terimi de 
Kök-Türkçe’den günümüze dek süregelen Türk dil ve lehçelerinde 
‘canlı, diri’ anlamına gelen tiri-g, tiri, diri, türü köküyle 
‘desteklemek’ demek olan ‘teremek, deremek’e bağladı. Atatürk’ün 
dil savı şöyle özetlenebiliyordu: Asya-Avrupa anakarasında türlü 
toplulukların kullandığı uygarlık sözcük ve terimlerinin, aynı kalıpta 
ve anlamda olan Türkçe paralelleri de bulunabilir. Bu paralelleri 
onaya çıkarmak ve terimlerimizi saplarken bu gerçeği göz önünde 
bulundurmak borcumuzdur. Aynı yıl, bu toplantıdan önce 
İstanbul’daki Milliyet gazetesinde çıkan ‘Otel Termal’ (Fr. thermal) 
başlıklı yazı da Yalova’da Atatürk tarafından bu amaçla yazılmıştı. 
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Çok ilginç olan bu şölen sırasında türlü profesörler söz alarak bu 
konudaki düşüncelerini bildirdiler. 

Karatahtadaki işimi bitirip Prof. Arndt’ın yanına oturduktan az sonra, 
Atatürk başyardımcısını çağırıp şöyle dedi: “Say, kaç kişi isek 
Denizevi’nde buna göre sofra ve yemek hazırlasınlar.” Anladım, 
Atatürk düzenlediği ‘symposium’u (şöleni) etimolojik gerçeğine 
vardırmak istiyordu, symposium (Yun. sym-posion), yani sofraya 
oturup birlikte yemek; içmek ve kültür söyleşileri yapmak. Sokrat ve 
Eflatun da öyle yaparlardı. 

Sonra arabalara bindik, yarım saat sürmedi Florya Denizevi’nde idik. 
Yemek salonuna girdik, aşağı yukarı aynı sıra ile sofraya oturduk. 
Yemek getirilmeden, tabak ve kadehlere de dokunulmadan önce, 
Atatürk dirseklerini masaya dayadı, parmaklarını bitiştirdi, 
sofradakileri şöyle bir süzdü. Toplantıya katılanların kimi adlarıyla, 
kimi de yalnız meslek sanlarıyla çağrılmışlardı. Sanla çağrılanların 
arasında Atatürk’ün tanımadığı genç kişiler de vardı. Bu durum 
karşısında Atatürk şu açıklamayı yapmayı uygun görüp ağırbaşlı bir 
tonla söze şöyle başladı: “Arkadaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Kemal Atatürk benim. Ama şimdi şu sofra başına oturduğum sürece 
kendimi bu görevde sayamam, çünkü her sofrada olduğu gibi 
önümüzde içki kadehleri var. Aramızda, görüyorum, gençler de yer 
almıştır. Asıl onlara sesleniyorum. İçki bir alışkanlıktır, ben 18 
yaşımdan beri sofrada içki kullanırım, çok çalıştım; ama kendimi bu 
alışkanlıktan kurtaramadım. Genç arkadaşlar, size vereceğim önemli 
öğütlerden biri şudur: Görevde iken sakın içki kullanmayınız, görev 
başında içilmez” 

Açık kalple verilen bu öğüt sofradakiler üzerine derin bir etki yaptı. 
Düşünüldü, anlaşıldı. Neşeli yemek faslı tamamlandıktan sonra, yine 
sofra etrafında eğlencelere geçildi. Atatürk’ün sofra eğlenceleri, 
konuklardan sıra ile rica edilen şarkı, şiir, fıkra gibi kısa kısa 



499 
 

şeylerdi. Şiirle başlandı işe, yanımdaki Prof. Arndt yavaşçacık bana 
sordu: “Sıra bana geliyor, ne yapayım?” “Atatürk yapamayacağınız 
bir şeyi sizden istemez. Eğer sizden belli bir şey istemezse, kalkar bir 
Alman şarkısı söylersiniz.” Öyle de oldu. Az sonra Atatürk, Prof. 
Arndt’tan Almanca bir şarkı rica etti. Profesör zaten hazırdı, kalktı ve 
neşeli ‘Die Matrosen’ (Deniz Erleri) şarkısını söyledi. Atatürk şarkıyı 
çok beğendi, adını sordu, plağa alınmış olduğunu söyledik, 
yaverlerine not ettirdi. Sofra eğlenceleri ve konuşmaları böyle 
saatlerce sürdü. Gün doğmak üzere iken arabalara binerek 
Florya’daki Denizevi’nden ayrıldık. Bir gün sonra, 26 Eylül Dil 
Bayramı’na yetişmek üzere Dolmabahçe’den ayrılarak Ankara’ya 
döndük. Atatürk Kasım ayı başında Meclis’teki yıllık söylevini 
okumak üzere Ankara’ya geldi. Kısa bir süre sonra yine 
Dolmabahçe’ye döndü ve kış aylarını Geometri adlı kitabını 
yazmakla geçirdi. 

13 Eylül 1936 Pazar günü” yapılan toplantıya Gazeteye ve Nöbet 
Defteri’ne göre o gün kabul edilenler şunlardı: “TDK Genel Sekreteri 
İbrahim Necmi Dilmen, Etimoloji Kolbaşı Hasan Reşit Tankut, Prof. 
Dr. Akil Muhtar, Dr. Kemal Cenap, Dr. İbrahim Ethem, Dr. Hamza 
Vahid, Doç. Dr. Mahmut Sadi lrmak, Kimyager Dr. Hüseyin Hüsnü, 
Kimya Profesörü Arndt, Prof. Fazıl Nazmi, Dr. Mehmet Ali Ağakay, 
Prof. Abdülkadir İnan, Dr. Agop Dilaçar, Dr. Pavlaki.” 

13 Kasım 1937 günü Sivas Kongresi’nin yapıldığı binayı yeniden 
gezdi. Bu son görüşüydü., Celal Bayar’la beraberdi. Bekir Derviş 
Devirmiş (Hacı Bey) anlatıyor: 

Sivas Kongresi günlerindeki yatak odasına girdi, yıllardır boş olan 
yatağına baktı. Yaklaştı, karyolayı eliyle tuttu. “Yine sallanıyor mu?” 
diye birkaç kere salladı. 
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“Evet efendim, her şey ayniyle o zamanki gibi burada,” dedim. 
Oradan çıktık, diğer odaya girdik. 

“Burada da yatmıştınız, hatırlıyor musunuz Paşam?” dedim. 

“Gayet iyi hatırlıyorum, şu karpuz lambayı da ben kırmıştım değil 
mi?” 

diye, bastonu ile çekmeceye sakladığım lamba şişesinin kırıklarını 
gösterdi. Celal Bayar, bana dönerek: 

“Madem öyle, bunu ödettirin Paşa’ya!” dedi. 

Atatürk bu söz üzerine şunu söylemişti: 

“Onu milletim bana ödettirmez.” 

Geometri dersinde Lisenin müze olan kısımları dışında, diğer 
odalarda Cumhuriyet’in ilanından sonra da, öğretim yapılıyordu. 

Celal Bayar’la geldikleri zaman, kapısı açık olan bir sınıfa girdik. 
Atatürk, öğretmenin ve talebelerin hatırını sorduktan sonra, tahtaya 
yaklaştı. Tebeşir istedi. 

Bir çizgiye doksan derecelik açı yapacak şekilde, başka bir çizgi ile 
dik indi ve öğrencilerden birine sordu: 

“Oğlum, bu iki taraftaki uzaklığa ne derler?” “Zaviye-i kaime derler, 
efendim.” 

“Bana okul müdürünü çağırınız.” 

Müdür Ömer Bey geldi. 

“Öğrenciler hala eski usullerle mi ders veriyorsunuz? Niçin yeni 
sözcükler varken, eskilerini öğretiyorsunuz?” 
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“MEB’nın gönderdiği kitabı takip ediyor, orada yazılı olanları 
belletiyoruz efendim” diyen Müdür, kitabı gösterdi. Atatürk kitabı 
inceledi, kabında Yunanca bir isim vardı. Kızdı ve kendi eliyle onu 
parça parça etti. 

“Demek Bakanlık’tan gönderdiler? O kitaptan başka yok mu?” dedi. 
Müdür: 

“Bir tane daha var efendim!” diye Atatürk’ü yanıtladı. 

“Onu bana istasyonda ver Hacı Bey,” dedi. 

Devrimlerin yapıldığı o sıralarda MEB’e götürmek üzere bu kitabı 
alıp gittiğinden bir hafta kadar geçmişti ki, okulda yeni bir matematik 
kitabının gönderildiğini duyduk.Atatürk, sözleriyle, işleriyle, 
sohbetiyle, öfkesiyle, unutulmayacak bir insandı. 

Atatürk Sivas’a geldiğinde öğrenci olan İlhan Başgöz anlatıyor: 

13 Kasım 1937, Sivas Lisesi sınıfın kapısı açıldı. temsilcimizin dili 
dolaşmış olmalı ki kendini toplayıp dikkat bile çekemedi. Ama bizler 
yay gibi fırlayıp kalktık. Sabahtan beri gerilen sinirlerimiz 
boşalıverdi. Önde Atatürk golf bir pantolon, spor bir ceket giymiş. 
Yüzü biraz yorgun gibi. Yanında Sabiha Gökçen arkasında birçok 
milletvekili ya da bakan. Sınıf doluverdi. Ama ötekilere kim bakar. 
Elli çift genç göz onun peşine takılmış. İçimizde ona bakmaya 
korkanlar var. Gözleri mıknatıs gibi imiş, kime baksa titretirmiş. 
Sivas Lisesi’nin birinci sınıfındayız. Dersimiz hendese. Hendese 
(geometri) öğretmenimiz lise müdürü. Adına Değnekli Ömer 
diyorlar. Sivas’ın burma bıyıklı, eli bıçaklı talebelerini kahve 
köşelerinde yakalayıp muma çevirmiş bir adam. Allah gibi 
korkuyoruz. Atatürk kürsünün yanına kadar yürüdü. Dersimizin ne 
olduğunu sordu.“Hendese!” dedik.Ön sırada oturan kızlardan birini 
tahtaya kaldırdı. Adı Saadet. Sınıfın soğukkanlı kızı. Kıyamet kopsa 
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kılını kıpırdatmaz. Kıza geçen ders ne sordu. Üçgenlerin eşitliği 
koşullarını okumuşuz. İki üçgen çizdirdi. Kızcağız köşelerine alfa, 
beta, gama yazdı. O zaman böyle öğrenmiştik. Açıları bu harflerle 
adlandırırdık. Atatürk’ün birden kaşları çatıldı. Tahtadaki arkadaş 
hata yapmamıştı. Biz de niye kızdığını kestiremiyorduk sordu: 

“Ne o yazdıkların?” 

Kızcağız sakin, sakin: 

“Alfa, beta, gama üçgeni,” dedi. 

Atatürk hiçbir şey söylemeden kara tahtanın önüne kadar yürüdü. 
Meraktan çatlayacaktık. Ne olacaktı acaba? Atatürk parmaklarıyla 
harfleri sildi. O zaman silgi kullanmamasını eşsiz bir alçak 
gönüllülük saymıştık 

“Neden bu harfleri kullanıyorsunuz?” dedi. 

Hepimiz beklenmeyen bu soru karşısında şaşırmıştık. Ne denir, ne 
söylenir? Bu bir alışkanlık, bir görgü işi. Kızcağız şöyle bir düşündü, 
sonra gene aynı serinkanlılıkla: 

“Öğretmenimiz böyle gösterdi,” deyiverdi. 

Suçun ne olduğunu bilmiyorduk, ama Ömer Bey’in en arkada 
kapının yanında terlemesinden anladık ki onun sırtına sarılmış. Ömer 
Bey’i çağırdılar. Gölgesinden korktuğumuz Değnekli Ömer, 
Atatürk’ün karşısında eğtimli jandarma neferi gibi esas duruş 
gösteriyordu. Arkadaşlar, titriyordu filan dediler. 

“Paşam,” dedi Ömer Bey. “Vekalet daha kitaplarımızı gönderemedi. 
Elimize sade birinci forma geldi. Onda da bu harfleri kullanmışlar. 
Biz ona uyuyoruz.” 
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Yükü öğretmen de omzundan atmıştı. Atatürk kitabı istedi. Gelen 
formayı aldı. incelemesi ne kadar sürdü bilmem, bize çok uzun 
gelmişti. Sonra alfalı, betalı sayfayı buldu. Yukarıdan aşağı çektiği 
gibi yırttı ve yere attı. Kara tahtaya yanaştı. Parmaklarıyla sildiği 
harflerin yerine a, b, c yazdı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi 
sükûnetle: 

“Çocuklar,” dedi. “Türk alfabesi her şeyi anlatmaya yeter. Pekala a, 
b, c üçgeni diyebilirsiniz.” 

Sınıfta bir zaman daha kaldı. Bize güzel sınıflarda ve iyi 
öğretmenlerle okuyan şanslı bir kuşak olduğumuzu söyledi, okul 
hatıralarından, eski terimlerin anlaşılmazlığından söz etti. Geçen 
dersimizin topluca açıklamasını yaptı. 

O gittikten bir hafta sonraydı sanırım. Matematik kitaplarımızın 
tamamı basılmış olarak elimize geldi. Hem de bütün üçgenler a, b, c 
diye işaretlenmişti. Duyduk ki MEB, Başbakan Celal Bayar da bizim 
sınıfta imiş, yırtılan kitabı görmüş; Ankara’ya dönmeye kadar 
bekleyememiş, telefonla emir verip yeni kitapları bastırmış. 

Alfa, beta yazmanın yerine a, b, c yazmanın büyük bir önemi var 
mıydı? bilmiyorum. Ama bizler o gün kendimize ve milletimize bir 
başka türlü güvenerek sınıflarımızdan çıkmıştık. 

Ve Atatürk bir uğraşıya daha girdi. Okul sıralarında Matematik 
dersindeki başarısı ona Kemal adını veren Atatürk GEOMETRİ 
kitabı da yazdı. Matematik dilinde de devrimi başlattı. 

Afet İnan anlatıyor: 

“26 Eylül 1938. Atatürk Dolmabahçe Sarayı’ndaki denize bakan 
odalardan birinde hasta yatıyor. Hekimler kesin dinlenme 
öğütlüyorlar. Fazla konuşup yorulmaması gerekli. Yanına belli 
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saatlerde girilip çıkılıyor. Koridorda daimi bekleyen birisi radyoyu 
işletmektedir. Kendisinin yanına girdiğim zaman bana okuduğum 
yeni kitaplardaki bilgileri anlatmamı istiyor. Ben hem gazetelerden 
bazı olayları söylüyor hem de kitaplardan özetler veriyordum. Bu 
arada Türk Tarih Kurumu’nun arkeolojik kazı işleri devam ettiği için 
yeni buluntuların haberlerini de kendisine söylüyordum. 

Türk dilinin her bakımdan incelenmesi ve bunlar üzerinde yayınlar 
yapılmasını isteyen Atatürk, son günlerinde de bu konularla 
uğraşmıştı. Dil Kurumu üyelerinin gönderdikleri yeni incelemelerin 
özetini dinlemiş, onları kendisi de gözden geçirmiş ve hatta 
üzerlerine kendi düşüncelerini not etmişti. Atatürk’ün dil 
çalışmalarına ait bazı el yazılarını saklamaktayım. Ancak bu yazımda 
ben 26 Eylül Dil Bayramı’nın üzerinde ne kadar hassasiyetle 
durduğunu belirtmek için hatıramı kaydetmek istedim. Yukarıda 
belirttiğim gibi Atatürk hasta yatıyor. Radyoyu dinlerken 26 Eylül 
Dil Bayramı’nı hatırlıyor. Yaverini çağırarak İstanbul Radyosu’nda 
okunmak üzere bir şeyler söylüyor. Bu, nedense biraz gecikmiştir. 
Bundan dolayı öfkelenen Atatürk beni çağırttığı zaman yüksek sesle 
emirler vermekteydi. Halbuki kendisi sinirlenirse ateşi çıkmasından 
korkulurdu. Meselenin iç yüzünü anlayınca derhal isteğinin yerine 
getirilmesini sağladık. Atatürk diyordu ki: “Türk dilinin 
sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların 
benimsetilmesi için her yayın vasıtasından faydalanmalıyız. Her 
aydın hangi konuda olursa olsun, yazarken buna dikkat edebilmeli, 
konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz.” 

Dil Bayramı dolaysıyla gelen telgraflara yanıtlar gönderdi. Biri TDK 
Genel Yazmanı Necmi Dilmen’eydi. Bir de araları bozuk 
dedikodularının alabildiğine yayıldığı, ülkesini, ulusunu ve dilini 
yokluğunda güvenle bıraktığı İsmet İnönü’ye idi: “Telgrafınızdan 
çok duygulandım. Teşekkür eder, gözlerinizden öperim.” 
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Onun adına Celal Bayar’ın okuduğu Son meclis açılış konuşmasında 
“Dil Kurumu, en güzel ve verimli bir iş olarak, türlü bilimlere ait 
Türkçe terimleri belirlemiş ve bu yolla dilimiz yabancı dillerin 
etkisinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır. Bu yıl 
okullarımızda eğitimin Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla başlamış 
olmasını kültür hayatımız için önemli bir olay olarak kaydetmek 
isterim.” 

ÇSG notu: “Atatürk’ün gözleri açık gitmedi. Ülkesini, ulusunu 
kurtarmakla, ayaklarındaki zincirleri kırmakla yetinmeyen Atatürk 
yaşamını değiştirdi. Dilin önemini, dil ve düşünce arasındaki etle 
kemik gibi ayrılmaz ilişkinin ayrımında olan Atatürk, ulusunu dil ve 
düşünce boyunduruğundan da kurtardı. Dil devrimi her türlü engele, 
TTK, TDK’nın kapatılmasına karşın sürüyor ve sürecek. 

Dil Derneği işte bu yüzden her türlü övgüyü hak ediyor. Çukurova  
Ödülü – 2021 Dil Derneği’ne veriliyor.” 
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Atatürk’ün elyazılarından “Yurttaşlık bilgileri” 

 



507 
 

 



508 
 



509 
 



510 
 



511 
 



512 
 



513 
 



514 
 

 
 



515 
 

 



516 
 



517 
 



518 
 



519 
 



520 
 



521 
 



522 
 



523 
 

 



524 
 

 



525 
 

 



526 
 

 
 



527 
 

 



528 
 

 
 
 
 
 
 



529 
 

Haber Kupürleri 
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        27 Eylül 2010,78.Dil Bayramı 

 

 
78. Dil Bayramında Hidayet Karakuş’a Ömer Asım Aksoy Roman 
ödülünü  Süha Aksoy ile Dil Derneği Başkanı  Sevgi Özel  sundular. 
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  22 Nisan 2012 , 25. Kuruluş Yıldönümü 

 
26 Eylül 2012,80.Dil Bayramı etkinliği 
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 27. kuruluş yıldönümü, 26 Nisan 2014’te, Cumhuriyet Kültür 
Merkezinde düzenlenen “Aşkımız, İşimiz, Düşümüz 
Türkçe!” başlıklı etkinlikle kutlandı. 

 
24 Aralık 2014 Dil Ekin Söyleşisi, Sevgi Özel: "İnadına Türkçe!"  
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12 Şubat 2015,Beşir Göğüş 100 yaşında 

 

2015 yılı Beşir Göğüş Türk Dilini ve Edebiyatını Geliştirme Ödülü’nü 
Adnan Binyazar’a  Dilek Göğüş Ülgüray, Sevgi Özel ve Çankaya 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya birlikte sundular. 
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26 ylül 2016,84.Dil Bayramı etkinliğinden 
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28 Nisan 2018, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel,                       
Ustalara Saygı-Remzi İnanç etkinliği 
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  29 Eylül 2018,16. Dil derneği Genel Kurulu 
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