
Bilindigi gibi Cumhuriyet devri, siyasal hayatimlz baklmindan oldugu kadar sosyal 
yaplmiz ve kiilturel gekillenmemiz baklmindan da Turk toplumu i ~ i n  yepyeni bir devrin 
bqlangicid~. 

Yeni Turk devletini kurmug olan M. Kemal Ataturk, 1919-1922 ytllm araslndaki 
~ e t i n  savqlarla, Turk hahn l  siyasi bag~mstzhgina kavugturup 1923 yilinda Cumhuriyeti 
illn ettigi zaman bunu asla yeterli bulmamigtir. Ciinkii, Osmanll Imparatorlugu'nun 
yikiliglnin askeri ve siyasi bir sarslntidan gok, kokleri sosyal temellere dayanan 
~okiintulerden ileri geldigini qok iyi biliyordu. Sosyal kurumlar ve i$ yapisi saglam 
temellere dayanmayan bir millet, uzun zaman baglmsiz kalamazdl. Nitekim 111. Selim ve 
11. Mahmud devirlerinde ve Tanzimat'tan buyana yapilagelen ve "dahat" diye adlandlrrlan 
denemeler iyi sonu$ vermemigti. Ataturk, bag~msizhgl yalnlz siyasal olarak degil, sosyal 
ve kulturel yanlari da bulunan bir butun olarak kabul ettigi igindir ki, iilkenin siyasi 
baglmsizliglnl yeterli bulmamig,l Tiirkiye Cumhuriyeti halkina sosyal yapisl ve kultiir 
degerleri bakimlndan gagin gartlarina ayak uydurabilecek, hattl, qagdag uygarllgin on 
safina geqebilecek2 modern bir kimlik kazandlrmak, varligi boyunca kendisine giiq 
kaynagi olabilecek kbklu, saglam ve geligtirici bir yo1 ~izmek istemigtir. Bu durumu: 
"Yaptigrmiz ve yapmakta oldugumuz inkll&plarin gayesi Tiirkiye Cumhuriyeti halkini 
tamamen asri ve butun mdnh ve eykhliyle (gekilleriyle) medenf bir hey'et-i ictimaiye 
(toplum) haline isal etmektir (getirmektir)" diyen Atatiirk, inkillplari, mill? kigilige ve 
"Tiirkliigiin gercek degerlerine kavujma miicadelesi" olarak vasdlandumigtu. 

fgte Ataturk'un dugiince sisteminde yer almig olan inkilhplar, Tiirk hahn i  boyle bir 
hedefe ulaghrabilmek i$in bagvurulmug ve gucunii tarih bilincinden almlg olan yenilegme 
hareketleridir. Bundan dolayl Turk toplumu Cumhuriyet'in i lbndan  bqlayarak bir qag 
degigtirme surecine girmigtir. 

Ataturk, yaptlgl ink112plarla dogrudan dogruya Turk milletinin kultiir kimligi 
iizerine egilmig ve kiiltiiriin her alanlna gereken degeri vermigtir. Ancak, dil ve tarih 
konulmnm kiiltiir iqindeki ozel yerleri dolaylsiyla, bu iki alana zaman zaman bizzat 
~aligarak da derinlemesine yonelmigtir. Dil, kiiltiirun en iyi anlaum aracl ve bir milletin 
en degerli kultiir hazinesi oldugu i ~ i n ,  Cumhuriyet devrinde, Turk diline yeni bir geligme 
yolu ~izilmigtir. Cumhuriyet devrinde Turk dilindeki geligmelerin ne anlarna geldiginin 
daha iyi kavranabilmesi i ~ i n ,  dilimizin Cumhuriyet'ten onceki dummuna lusaca igaret 
etmekte yarar goriiyoruz: 

Cumhuriyetten once Tiirk Dilinin Genel Durumu 

XIII. yuzyildan baglayarak Anadolu'da Sel~uklular donemindeki Fars~a ve Arapga 
haimiyetine kargl bagimslz bir yazl dili miicadelesi vermig olan Oguz Turk~esi, Eski 
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Anadolu Turkgesi diye adlandlrd~gimiz donemde, y ani XII1.-XV. y uzy~llar araslndaki 
devrede, bir yazl ve edebiyat dili olma yonunde buyuk geligme gostermigtir. XV. yuzyll 
ortalarmda, Anadolu'da ar t~k bir yazl dili birligi kurulmug bulunuyordu. Y u n  u s 
E m re'nin giirleri, Dede Korkut hiksyeleri, S u 1 e y m a n  C e 1 e b i'nin Mevlid'i ve 
bunlara eklenebilecek daha biqok eser, dil yapllan bakmlndan bu donemdeki geligmenin 
can11 omekleridir. Bu geligmede, Selquklu Devleti'nin parqalanmas~ uzerine kurulan 
Anadolu Beylikleri'nin bqlnda bulunan Oguz-Turkmen beylerinin milli geleneklerine ve 
Turkge'ye verdikleri bilinsli degerin buyuk pay1 olmugtur. 

Ne yazdc ki, bu mutlu donem, Turkgeyi daha ileri bir geligme agamasina ulqtlracak 
kadar uzun surmemigtir. XV. yuzyll ortalannda Osmanll Devleti'nin s~n~r la r in~  genigletip 
bir imparatorluk haline geqisi ile birlikte yazl dilinin aklginda da Turkqe aleyhine buyuk 
degigmeler olmugtur. Bu degigikligin en onemli belirtileri Arap ve Fars kulturiinun 
yeniden agullgrnl gostermeye baglamasi, medrese ogrenimine Arapca ve Farsqa eserlerin 
onculuk etmesi, Turk saraylannda yabanc~ gairlere daha ~ o k  deger verilmesi geklindedir. 
Bu turlu geligmeler, saray erkinl ve aydlnlar arasrnda koyu bir Osmanll-Islim sisteminin 
yer almasma, hatti3 Farsga'nln iglenmigligi kargislnda ban gairler tarafindan Turkqenin 
yetersizligine ve hor gorulmesine yo1 agmlgtir. Bu olumsuz geligmelerin nedenini 
oncelikle OsmanI~ Devleti'nin siyasal ve sosyal yaplsinda aramak gerekiyor. 

Bilindigi gibi, her toplumun yqaylg duzeni, o toplumun bag11 oldugu ana ilkelere 
ve dunya gorugune gore gekillenir. Osmanl~ toplum duzeninde de islami dunya gorugu 
h&im oldugundan, irnparatorluk teokratik bir siyasi yaplya sahipti. Bu sebeple, devlet 
anlaylglnda "nulliyet" ilkesinin yerini "din" ve "urnmet" ilkeleri almlg bulunuyordu. 
Aynca, qegitli Irk, din ve milliyetlere mensup unsurlarln imparatorluk slnlrlarl iqinde 
tutulabilmesi iqin de "Osmanlilik" ilkesi benimsenmigti. Bu nedenle rnilli bir devlet 
politikas~ izlenemiyordu. Milli bir dil politakls~ da yoktu. Bu yuzden milli guur toplum 
bilinci gittikqe zaylfl~yordu. Bunun dile yanslmasi da elbette Turkqenin aleyhine 
oluyordu. 

Gerqi Osmanli yazl dili kendi devrinin kultiir ~ar t lan i~ inde  gok iglenmig; sanat 
bakimlndan da en yuksek noktaslna ulqarak gii~lu bir medeniyet dili hsline getirilmigti. 
Ne var ki, bu dil, artlk Osmanli Tiirk~esi dedigimiz Arap~a, Farsqa kelime ve kurallarln 
yogunluk kazandlg~, Turkgenin qok geri plsnlara itildigi karma ve yapma bir sln~f &li 
durumuna gelmigti. Bu durum aydinlarln dili ile halkln dilini biribirinden ayirmlg; bir 
aydln halk kopuklugu dogurmugtur. Boylece, hor gorulerek uquncu p l h a  itilmig olan 
Turk dili, Arap ve Fars dillerinin golgesinde bir slgrnt~ durumuna dugtugu gibi, i$ 
yaplslnl saran bu yabanc~ kelime ve ekler yuzunden, geligme ve gurlegme irnk2nln1 da 
kaybederek lusulqma stirecine girmigti. 

Tanzimat ve Servet-i FunQn devirlerinde dil konusu Batl'ya yonelmenin etkisi ile 
bilinqli bir dugunce olarak ortaya g~kmlgt~r. Ancak, gu var ki, gosterilen butiin qabalar 
dili yaln~z Osmanllca temelinde sadelegtirme yolunu izleyebilmigtir. Buna karg~l~k, 
Tanzimatla girigilen Batl'ya yonelig, dilde yeni kavram ve terimleri gerektirdigi ve dilin 
bunlan kargllayabilecek nitelikte olmamas~, bu kez de Osmanllcanln kapilarini Bat1 
dillerine, ozellikle Fransizcaya aqmlg bulunuyordu. Boylece bu donemin belirgin ozelligi 
olan kultur ikilegmesi dilde de kendini gosteriyordu. Aynca, Tanzimat sonrasindan 2. 
Megrutiyet'e kadar uzanan dil tartlgma ve tutumlarlnda Tasfiyeciler'in ve Fesahatqllar'm 
temsil ettikleri giiriiglerle iki yonlii bir sunilik ve aglrlldc h&im olmug bulunuyordu. Bu 



iki kutuplu aginlik, ancak 1911-1923 yillan arasinl dolduran Milli Edebiyat Aklml ile 
tiirpulenebilmig ve bu akimla Turkiye Turk~esine ge~ig i ~ i n  elverigli bir ortam 
hazirlanabilmigtir. 

Cumhuriyet Devrinde Tiirk Dili 

Igte Cumhuriyet devrine girildigi zaman Tiirk~enin i~inde bulundugu gene1 durum 
buydu. Yukarida konugmamiza baglarken belirtildigi uzzre, Tiirkiye Curnhuriyeti, kurulug 
gartlan bakimindan imparatorluk yapisindan milli bir devlet yapisina ge~igin damgasln~ 
kqiyordu. Cumhuriyet'in bu ozelligi Osmanli Imparatorlugu'ndaki "Devlet-i Osmaniyye" 
terimi ile anlatilan karma bir toplum yapisindan "millet" ve "Turk milleti" ilkesine, 
toplulugu olugturan "ummet" bagindan da "ldiklik" ilkesine ve "millet" bagina geqmekle 
saglanabilmigtir. Devletin kurulugu ana felsefesi itibariyle boyle bir fikir temeline 
oturtulunca, elbette devlet varligini olugturan sosyal kurumlar da bu temel felsefeye 
paralel bir geligme gosterecektir. Bu balumdan, Cumhuriyet devrinde bir inlulap konusu 
olarak ele alinan Turk dili, mill? devlet politikasina paralel bir mill? dil anlayigina 
dayanmaktadir. Atatiirk, Turk dilini yonlendirmek uzere verdigi direktiflerde, sosyoloji ve 
dil ger~egine uygun olarak dil ile millet ve millet ile kultiir arasindaki bag1 on plinda 
tutmugtur. Ciinkii, o, bir toplumun sosyal yapisindan ve tarihi birikimlerinden gelen 
biitun degerlerin dilde toplandigini, bu bakimdan dil ile kiiltur arasinda siki bir iligki 
bulundugunu; bir toplumun millet vasfini alabilmesinin her geyden once, o millete has 
geligmig bir dilin varllgi ile mumkiin oldugunu; dilin sosyal yapiyi birlegtirici, 
butiinlegtirici ve geligtirici bir iglevi bulundugunu, milli birlik ve beraberligin de ancak 
toplumun bireylerini biribirine per~inleyen dille saglandi$jini; millet biitiinliigiiniin 
geleceginin de dille giivence altina alinabilecegini ~ o k  iyi biliyordu. Bu ger~ekler 
Ataturk'te gu sazlere ifadesini bulmugtur: "Turkiye Cumhuriyeti'ni kuran Turk halkl 
Turk milletidir. Turk milleti demek Turk dili demektir. Turk dili Turk milleti igin kutsal 
bir hazinedir. Ciinku, Turk milleti gegirdigi nihayetsiz feldketler i ~ i n d e  ahldkrnr, 
an'anelerini, hBtrraIarrnl, menfaatlerini, kisacasl bugiin kendi milliyedni yapan her 
jeyinin dili sayesinde muhafaza olundugunu goruyor. Turk dili Tiirk milletinin kalbidir, 
~ ihnidir ."~ 

Atatiirk, yabanci dillerin h&imiyeti altina girmig olan bir dilin kendi kendini 
yenileme ve yaraticilik gucunii de kaybedecejjini biliyordu. Esasen, unlu dilbilimciler de 
ancak kendi dillerinde ilerleme yapabilen milletler gerqek birer kultiirun yaratlcisi 
olabilecegi giirug~ndedirler.~ Bu durum gosteriyor ki, bir toplum ile o toplumun kiilturii 
arasindaki manevi bag1 per~inleyen ve milli bilinci ayakta tutan manevl giiq dildedir. 
Ataturk, bu ger~egi de gu sozlerle dile getirmigtir: "Milli his ile dil araslndaki bag gok 
kuvvetlidir. Dilin milli ve zengiri olniasl millf hissin inklgaftnda bajllca miiessirdir. 
Turk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil guurla islensin! 

~ l k e s i l l i ,  yiiksek istikldlini korunzaslnl bilen Turk milleti, dilini yabartc~ diller 
boyundurugundan kurtarmalld~r."~ 
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Boyle bir fikir temeline dayanan, Turk halklnln tarihi ve sosyal ihtiyaqlmndan 
kaynaklanmig olan dil inkllAblnl uygulama baklmlndan iki ana safhaya ayirabiliriz. 
Bunun birinci safhas~ 1928 y~llnda ger~eklegtirilen yazr inkll%b~, digeri de 1932'de 
bqlatdan dilde Tiirkqelegme ~allgmalandu-. 

Arap~a ile Turk~e  ayn ayn dil ailelerine bag11 olduklarl ve iki dilin ses yaplsl ile 
gramer kurallarl aras~nda herhangi bir yaklnl~k bulunmad~gl i ~ i n .  Arap dilinin 
ihtiyacindan dogmug olan Arap yazlsl Tiirk~e i ~ i n  kullanlgslz ve ogrenilmesi guq bir yazi 
durumundayd~. Oysa okuyup yazma oranlnin artmas] ve egitim seviyesinin yukselmesi, 
Turkqe'nin yap1 ve igleyi~ine uygun bir alfabenin varllglna bagliydl. Ayr~ca, bir 
toplumun qagda~lqma niteligi kazanabilmesi de onun egitim seviyesindeki yukseklikle 
orantlhyd~. Bu gerqekler A t a t  u rk  tarafindan: " ... Bir milletin, bir hey'et-i i~tirnaiyenin 
yuzde onu okuma yazma bilir, yiizde sekseni bilnzez, bundan insan olanlar utannzak 
ldzimdir. Bu millet zttanmak i ~ i n  yaratilmlg bir nzillet degildir; iftihar etmek icin 
yarattlmy, tarihini iftiharla doldurmug bir millettir. Fakat milletin yuzde sekseni okuma 
yazma bilmiyorsa, bu hata bizde degildir. Tiirkun seciyesini arzlanzayarak kafasini 
birtakinz zincirlerle saranlardadlr. Artik mazinin hatalartnt kokiinden temizlemek 
zarnanindaytz. Hatalari tashih eclece~iz."~ sozleriyle dde getirmigtir. 

Alfabe konusundaki sistemli aragtlrma ve qallgmalarla Turkqenin ses yaplsina 
uygun duruma getirilen L%tin alfabesi temelindeki milli Turk alfabesi, 28 Agustos 
1928'de uygulamaya konmugtur. Denebilir ki, milli egitim ve kultur alanlndaki 
geligmenin ilk yap1 tag1 niteligindeki yazi inkllAb1, Ataturk'un ifadesi ile ulkemizin 
yukselme mucadelesinde bqli  bqlna bir merhaledk8 

Dil 1nkllib1 ve I J l aa t~g~  Sonuflar 

1932 ylllnda baglatllmlg olan dil inkll%bl, 12 Temmuz 1932 tarihinde Ataturk 
tarafindan kurdurulmug ve ilk tuzuk taslag~ da kendisi tarafindan hazlrlanmlg olan Turk 
Dili Tetkik Cenziyeti (daha sonraki ve bu gunku adiyla Tiirk Dil Kuriimu) taraflndan 
yuriitulmugtur. 

Dil inlulAb~nm ulagmak istedigi temel amaq, Tiirkceyi uzunca bir surede, qagdag 
dunya medeniyetinin gerekli klldlgl butun kelime ve kavramlari kargllayabilecek duzeyde 
ustun bir kultur dili durumuna getirebilmekti. Bu amacl k~saca dilde ~agdaglagma diye 
ozetleyebiliriz. Bu temel amaca ulqllabilmesi i ~ i n  ~izilen daha kisa vadeli hedefler de 
gunlardl: 

1- Tiirkqemizi kendisine yabanci kalmlg ve geligmesine engel olmug puriizlerinden 
aylklamak, 

2-Dilimize, kendi kurallan ve zevk anlaylgl iqinde turetme ve birlegtirmeler 
yapabilecek bir igleklik kazandlrmak, 
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3- Eski kaynaklarimizdan, halk agizlarlndan alinan sozler ve yeni tiiretmeler ile 
kelime hazinemizi zenginlegtirmek, 

4- Aydinlann dili ile halkln dili araslndaki kopuklugu gidermek, ona toplum iqinde 
birlegtirici ve butunlegtirici bir nitelik kazandirmak, 

5- Turkqemizi bir ogretim ve egitim dili olarak modem ihtiyaqlann gerekli luldig~ 
irnkhlarla donatabilmek, 

6- Bilim ve sanat dili ile teknik alanlarin gereksindikleri terimleri Turkqenin kendi 
imkinlan ile kargilayabilmek, 

7- Turkqenin zenginlik ve guzelliklerinin ortaya konabilmesi ve diinya dilleri 
arasindaki yerini alabilmesi iqin, onu bir bilim kolu olarak ele allp kaynaklarlna inen 
derinlemesine arqmma ve incelemelerle beslernek, 

8- Sonuq olarak Tiirkqeyi zengin bir edebiyat, bilim, felsefe ve sanat dili hiline 
getirebilmek. 

Bir yandan bu hedeflere yonelmig qaligrnalar surdurulurken bir yandan da dil 
konusunun qegitli katkilarla olgunlagtir~labilmesi igin belirli araliklarla dil 
kurultaylarinin toplanmasi kabul edilmigtir. 26 Eyliil-6 Ekim 1932 tarihleri araslnda 
toplanmig olan I. Turk Dili Kurultayi'ndan sonra, Turk dili iizerindeki qaligmalari 
yonlendirecek rnukemmel bir ana program hazulanmigtir? 

Dil konusu uzerindeki ~aligrnalar ve uygulamalar, genellikle A t a t  u r k devri 
qallgmalari ve A t a t  u r k 'ten sonraki ~aligmalar olmak uzere iki doneme aynlabilir. 
Ataturk devrindeki qaligrnalar, 1932-1934, 1934-1936, 1936-1938 donemleri olrnak 
uzere, halk aglzlannclan eski yazili kaynaklardan kelime derleme, yeni kelime ve terimler 
turetme faaliyetlerini iqine alan ve geligmeler bakimindan biribirini tarnamlayan yahut da 
b a z ~  dalgalanmalar ve farklllagrnalar gosteren iiq basamaktan geqmigtir. Bu donernlerde 
Ataturk, dil konularina bizzat egilmig, gerektik~e "dil sofrasl" diye adlandlrilan akgam 
toplant~lannda, bu konulan olgunlagtirmak iqin o devir dugunce erbabinin tarttgrnalarlna 
aqrnigtir. Hatta 1934-1936 arasl donemde, "tasfiyecilik yolundaki qaligrnalarln dili bir 
qikmaza dogru surukledigini 1936'dan baglayarak frenleyici onlem alrnaktan da 
qekinmemigtir. Giinej-Dil Teorisi ile bu yolu tlkamigtlr. 

Dil qaltgmalan A t a t  u r k  'ten sonraki donemde de devarn etmigtir. Ancak, bize 
verilen sure iqinde bu donemdeki qahgmalann ayrintilarina girmek miimkun degildir. Bu 
nedenle 70 yilllk donemin gene1 bir degerlendirmesini yaparak geligmeleri madde baglan 
hilinde vermek istiyoruz. Bu geligmeleri gu noktalarda ozetleyebiliriz: 

1- Cumhuriyet devrinde Turk dili, Tanzimat-Cumhuriyet arasl donemde oldugu gibi 
yalniz edebi goriig ve akimlann gerejji olarak degil. sistemli bir kultiir davasl olarak ele 
ahnmigtir. 1932- 1950 y~llan arasinda devletin hirnayesi altinda yurutulmugtur. 1983'ten 
baglayarak bu gun de o do&-ultudadu. 

2- 1924 yillnda Ataturk'un direktifi ve kendi imzasl da bulunan bir Bakanlar Kurulu 
karan ile istanbul Darii'l-fiinunu'na bag11 olarak kurulmug olan Tiirkiyat Enstitiisii, Turk 
dili ve Turkiyat qallgmalanna devleQe verilen degerin ilk onernli goriintusudur. 
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3- Dilimiz, kendi yap1 ve igleyigine uymayan intihap, maijet, mahrukat, tezelziil, 
tevahhug, gayia, adem-i itildf, ldyemut, bfkarar, ndcar, nikbfn, ceza-yr nakdi, tolerans, 
plasman, zatE gibi yagrnlarca kelimeyi atarak bunlarrn yerine secim, gecim, yakrt, 
akaryakrt, sarsznti, urkuntii, soylenti, uyugmazlrk, olumsiizliik, caresiz, iyimser, para 
cezasl, hoggorii yatirlm, ozluk gibi Tiirk~e kargilrklar koymakla, Tiirk~elegme 
dogrultusunda buyiik bir yo1 almigbr. 

fnkiliip uygulamasl ile yazi dilimize kazandarlan yeni kelirnelerin bir klsml da alan, 
arac, asalak, aylak, denetlemek, deprenmek, kavgak, kinamak, doruk, gulec, onarmak, 
uyarmak, iirun, yozlagmak gibi halk agrzlarindan alinmrg olan verilerdir. Bunlarin 
aklamak, arrtmak, ayrrksr, bun, gorkem, konuk, koken, nitelik, sonuc, tanrk, tartrgma 
gibi eski dil kaynaklmndan aktmlmig olanlar~ da vardrr. ArabilArap~a, yevmilgunluk 
nufuzlulgii~lii, kat'iyyetlkesinlik, mis'crinllsu~lu, maznunlsanlk, tenvir etnzekl 
aydrnlatmak, tekzib etnzeklyalanlamak gibi bir~ok kelime de dilimize qeviri yolu ile 
kazandirilmig olan sozlerdir. Bunlara ayirrm, basrn, bitki, bolum, cozum, secinz, 
dokunulmazhk, somurge, bilirkigi, gokdelen, icgudii, sagduyu, srkiyonetim, ucaksavar, 
dolmq, bi~ercliiver gibi dilimizin tiiretrne ve birlegtirme yolundan yararlanllarak yaprlmrg 
veya dogrudan domya halk taraf~ndan bulunmug olan sozleri de ekleyebiliriz. 

4- Ayrica, terimler uzerindeki ~alrgmalmn da belirtilmesi gerekir. 1937 yillndan 
baglayarak gunumuze kadar ~egitli bilim dallmndaki terimlere Turk~e karglllklar aranmig; 
bunlardan bir kismi tutunmug ve yaygrnlagmrgtrr. Hatta, bu gun kullandigimrz . 
matematik terimlerinin gogu, 1937 yilrnda dogrudan dogruya A t a t  u r k tarafindan 
hazulanmig olan terimlerdir. 

5- Cumhuriyet devrinde ilk defa olarak Turk dili universitelere girmig; dilimizi 
tarihi derinligi ve cografi genigligi i~inde ogrerim ve aragtrrma konusu olarak ele alan 
Turk Dili kiirsiileri, Turk Dili ve Edebiyah bolum ve anabilim dallan a~rlmigtlr. 

6- Atatiirk, 1932-1936 yillm araslndaki bqlangi~ ~aligmalarrnin yeterince bagmli 
olamadi@nr goriiyordu. Bunun nedeni, o gunun i~inde bulundugu gartlar nedeniyle, 
yapilan $alrgmalmn bilim kaynagindan yeterince beslenememig olmasrydr. 0 ele aldrgi 
butun iglerde bagarrya ulagmayr ilke edinmig bir devlet adami olarak, dil ve tarih 
qalrgmalmnr saglam temele oturtacak yeni bir yo1 aragtmyordu. Igte 1935 yrlmda, daha 
sonra Batidan getirttigi bilim adamlariyla gu~lendirdigi Dil ve Tarih Cografya 
Fakultesi'ni bu amasla kurmugtur. Fakultenin adinr da kendisi koymugtur. Bu fakulte 
herhangi bir Edebiyat Fakultesi olarak dugunulmemigtir. Turk dilini, Turk tarihini, Turk 
cografyasmr kaynaklanna inerek ve yan dallannin yardlrni ile de beslenerek arqhracak ve 
bilim adamlm yetigtirecekti. Bu nedenle adrnda da bir ayncalrk olmalrydr. Bu fakulte 
aynca, Dil ve Tarih Kurumlanni besleyecek elemanlari yetigtirecekti. Boylece Ataturk dil 
~al~gmalarini da bilim temeline oturtmak istiyordu. 1936 yrlrnin Turkiye Buyuk Millet 
Meclisini aCrg konugmasrnda, Dil ve Tarih Kurumlarlnin az zaman i~inde  milli 
akademiler hiline donugmesini isteyerek, Turk dili ~alrgmalannin Kurum i~inde de 
bilimsel rayrna oturtulmasl geregine igaret etmesi,1° Bu baklrndan ~ o k  anlamlidrr. 
Atatiirk'iin bu dilegi, 1983 yilrnda 2876 sayrli kanunla gergeklegtirilmigtir. 

lo Atatiirk'iin Siiylev ve Demecleri, C .  2,  s. 194; AKDTYK. Atatiirk Ara~tlrma Merkezi yay., Ankara 
1989, s. 404. 



7- Osmanl~ fmparatorlugu'ndaki mill? degerlere ve Turk diline slrt qevirme 
bilinqsizligine kargi, dil seferberligi ilan edilerek Turkqe sevgisinin yaratllmasi ve dilde 
bilinqlenmenin yayglnlaghnlmasl da guphesiz Cumhuriyet devrinin eseridir. Eger bugiin 
herbirimiz duygu ve duguncelerimizi yazili veya sozlu olarak dile getirirken kendimizi 
daha aqlk bir Tiirkqe kullanma duygusuna kaptlnyor isek, bu bilinqlenmeyi dil inlulibina 
bol.~luyuz. 

8- Cumhuriyet devrinde Turk diline verilen bu deger ve universitelerde aqllan Turk 
Dili ve Edebiyah bolumleri sayesinde, Turkqenin kaynaklanna inen, cografi yayllmaslni 
goz onunde bulunduran derinlemesine aragtlrma ve incelemeler yapilmlg; egitim-ogretim 
faaliyeti dlglnda yuzlerce bilimsel eser ve aragtlrma yaylnlanmrgtir. Aynca, Turkiyat 
Mecmuasl, Turk Dili ve Edebiyatl Dergisi, Tiirk Dili Arajtlrmalar! Ytlllgl Turkoloji 
Dergisi gibi bilimsel dergilerde yerli ve yabanc~ bilim adamlannln yaylmladtgt yazilar, 
yalnlz bizde degil, butun Turk dili bilim dunyaslnda aranlr ve izlenir olmugtur. 
Cumhuriyetten once Turkoloji ve Turk dili merkezleri Rusya'da, Macaristan ve 
Almanya'da kurulmugken, Cumhuriyet Turkiyesi'nde bu alandaki geligmelerle, Tiirkiye, 
Turkolojinin ve Turk dilinin qahgmalannin ana merkezi durumuna gelmigtir. 1st. ~ n i v .  
Edebiyat Fakultesinin duzenledigi Milletler Arasi Turkoloji Kongreleri, Turk Dil 
Kurumunca duzenlenmig olan Turk Dili Kurultaylan ile 1983 ylllndan sonraki Milletler 
Aras~ Turk Dili Kongreleri, Seqkin uyelerin katildlg~ ve kaq~ l lk l~  tartigmalara dayanan 
Turk-Sovyet Kollokyumlar~ vb. faaliyetler, Turk bilim adamlarinln yabanc~ bilimsel 
kurum ve kuruluglardaki uyelikleri bu durumun gostergeleridir. 

Bu giin Karplaatlgirn~z Bazi Sorunlar 

Cumhuriyet devrinde, Turk dilindeki bu iinemli geligmeler belirtildikten sonra, 
gimdi kendimizi bir oz elegtiriden geqirerek, bu 70 ylllik suredeki qallgmalarda acaba 
qizilen amaq ve hedeflere tam olarak ulagilabilmig midir? Uygulamada aksakllk ve 
yanl~gl~klar olmamlg mid~r? sorusunu yoneltebiliriz. 

Bunlara verilecek cevapta oncelikle Sunu belirtmek isteriz ki, yukanda apklandlgi 
iizere, gok buyuk bir hamlenin ifadesi olan degerli qallgmalar ve yayinlar yapilmig 
olmasina ragmen, bu alandaki butun kaynak eserlerimizin, dil ve edebiyat iiriinlerimizin 
bilimsel olgulerle iglenerek gun lglglna qikanlmasl, elbette zamana ihtiyaq gdsteren bir 
igtir. Eldeki malzeme eksikliginin, baglanglqta yeterli saytda bilim kadrolarlnln 
olugturulamamas~nin sonucu olarak bu giin elimizde hill$ derinlemesine iglemig qok 
yonlu sozliik ve gramerlerimizle, bizde haz~rlanmig etimoloji sozlukleri yoktur. 
Karg~lagt~rmal~ gramerlerimiz, lehqe ve agiz sozluklerimizle, dil atlaslarimiz da 
hazlrlanarnamlghr. Oysa, bu konular daha I. Turk Dili Kurultayr'ndan sonra hazlrlanan 
qaligma programinda yer alan ana maddeler araslndadlr. Bu gecikmenin sebeplerinden biri 
de Turk Kulturu uriinlerinin belirli bir zaman ~er~evesine sigdinlamayacak kadar $ok ve 
zengin olugudur. 

Aynca, dil inklliblnln uygulama yiintemi ve kullanilan olquler bak~mlndan da bu 
gun dilimizi sikint~ya sokan birtahm sonu~lar ortaya qkmlgtlr. Gerqi, dil inlul3bibmln 
yurutulmesi yolundaki qaligmalar s~raslnda tam hazlr l~kl~ bir bilim kadrosunun 
bulunmamas~ dolayis~yla, daha Ataturk devrinde de baz~  dalgalanmalar ve dogrultu 
sapmalan olmugtu. Ancak, kulturiin oteki alanlarinda oldugu gibi, bu alanda da milletine 
bqogretmenlik yapmlg olan Ataturk, geligmeleri yakmdan izlemek suretiyle, sakincali 



gidi~i 6nleyebiliyordu. Nitekim 1932'den sonraki donemde, inkilip heyecani i~ inde  aglr 
basan "tasfiyecilik uygulamasini frenlemek i ~ i n  soyledigi gu sozler ilgi ~ekicidir: 
"Tiirkcenin hicbir yabanci kelimeye ihtiyaci olmadlglni soyleyenlerin iddiasrnl recrube 
ettik. Dili bir cikmaza sokmu~uzdur. Maksarlarrmrzl anlatamaz olmu~uzdur. Birakirlar mi 
dili bu cikmazda? Hayv! Biz daha once kurtarnraya bakalmz."ll Yine, 1936 ylllnda dil 
konusundaki bir sohpet sirasmda: "Yeni Tiirkce kelinzeler teklif edebiliriz. Bu yonde 
israrla cali~$maliyzz. Fakat bunlari Tiirk dilinin olgunlajm seyrine birakmal~ylz. Birkac 
gun once Ahmet Cevat Bey'e soyledim; "ketebe" "yektubii" Arabin'dir; "kdtip" "mektup" 
~iirkun'diir"'~ sozleri ile de Turkqelegmig ve dile maledilmig kelimelerin degil, dile 
yabanci kalmig kelimelerin atilmas~ geregini bir kere daha hatirlahyordu. Durum b6yle 
iken, A t a t  u r k 'ten sonraki donemde dili Tiirk~elegtirme ~alqmalannin zaman zarnan dil 
inkilibinin ijngordugu temel ilkelere aylun bir yonde yo1 almasi ve bazi kesimlerde, 
ozellikle 1960-1980 araslndaki diinemde, bu gidigin politize edilerek "ari Tiirkcecilik , 
"Oz Turkcecilik", "ilericilik" adlm altinda ve Tuzukte yapilan degigiklikler ile surekli 
devrim anlaylgina bag11 bir akim hiline gelme egilimi gostermesi, buna paralel olarak 
dilde bilinclenmenin yanlq yola dogru ~ekilmesi, bugun kargim~za gozum bekleyen 
Onemli birtaim sorunlar ~ l k ~ ~ m l ~ t l r .  Bunda, dil inkilib~nin A t a t  u r k 'ten soma da uzun 
siire olgunlqmig bir bilim ve sanat ortaml i~inde derjil de daha ~ o k  dernek~ilik anlaylglna 
bag11 amator dilseverler eliyle yiirutulmug olmasinin da biiyuk pay1 vardir. 

Bu gun kargimiza elkan ve coziim bekleyen baglica sorunlari gu noktalarda 
toplay abiliriz: 

1- Dilimize zorlama yoluyla girmig olan kelimelerin dilin geligmesi yonunde 
yarattlg~ bkanklklar, 

2- Mill? egitim yontem ve programlndaki yetersizlik dolayls~yla yetigen gen~lerin 
Turk~e'yi yeterince ogrenememeleri ve universitelerde Turk dili aqsindan takviyeye 
ihtiyac duyulmasi, 

3- Ulkede eser okuma oraninln ve kultiir eserlerine karg~ ilginin azllgi, 

4- Turkselegmiy bir hsim kelimenin dilden atllmasi yiizunden (akil, ask, kalp, eser, 
kiiltiir, garkl, $air) vb. kelime dagarcigim~zda meydana gelen daralma ... Bu daralma 
yuzunden, bir kelimeye ~egitli kavram ve anlarnln yuklenmesi dolayis~yla dilin anlatlm 
gucunde beliren zayiflama. Nitekim bugun genqlerimiz "vak'a", "vakia, ger~ek", 
"durum", "gey", "duygu, his" kavramlwni arbk hep olay kelimesi ile kargllamaktadlrlar. 

5- Dilimizde kendini gosteren kelime ve kavram bogluklari ile bilim ve teknik 
alanlmndaki terimlerin kqilanabilmesi i ~ i n ,  Tiirkgenin bu kez de kapisln~ yaygln ol~iide 
Bat1 dillerinden gqme kelimelere acmlg olmasi. Bat1 kaynakl~ kelimelerin dilde bu denli 
yayglnlk kazanmasi, yeni bir tehlike olugtumaktadlr. 

6- Bir diger sorun da konugmalarda, yazil~ metinlerde, basil1 ve sozlu iletigim 
ara~lmnda rastlad@imiz imlii, teliffuz ve anlat~m yetersizligi ile ilgili sorunlardlr. 

7- Atatiirk devrinden baglayarak qegitli bilim dallarlnda turetme veya terciime 
yoluyla kazanilmi~ olan guzel Turkqe terimlerimiz vardlr. Ancak, bu konuda da daha 
bilim adamlmnln kendi bilim dallarinda ortaklaga kabul edebilecekleri nitelik ve 

l 1  Falih Rfkl Atay, Cat~kaya  (Atatiirk Devri Hatrralan), C .  2 ,  Derya yay. Istanbul 1961, s. 451, 452. 
l2  Abdiilkadir fnan, "Atatiirk Devrine Ait Bir Hatiran, Tiirk Kiiltiirii Dergi. S .  85 (Ankara 1969), s. 2. 



genellikte birer terim sistemi kurulamad~gi igin, bugun qegitli bilim ve teknik alanlartna 
giren terim konulmnda koklu galqmalara ihtiyag gostermektedir. Tiirk Dil Kurumunun 
goziim getirmek uzere uzerine egildigi ana konulardan biri de budur. 

8- Turk dili alaninda yeni dunya gartlmnin ortaya koydugu bir sorun da Turk 
dunyaslnda gergeklegtirilmesi arzu edilen ortak bir iletigim ve yazi dili konusudur. 
Bilindigi gibi Thrk dili bolge, zaman ve siyasi kurulug ayril~klarlna ragmen, XIII. 
yuzyila kadar yazi ve edebiyat dili olarak tek bir kol hilinde ilerlemigtir. Bundan sonra da 
dil tarihinin tabii geligme gartlmna bag11 olarak Dogu ve Bat1 Turkqeleri hainde iki ana 
kol olarak yo1 almlgtir. Ancak, XIX, yuzyilda Bat1 Turkistan'in Ruslann, Dogu 
Turkistan'in da Cinlilerin eline gegmesinden ve 1917 Bolgevik ihtilainden sonra da 
Sovyet Rusya'da kendini gosteren politik duzenlemeler, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri'ne bagh Turk Cumhuriyet ve topluluklannda biribirinden farkli alfabe ve 
lehgelere dayanan, sun'i yeni Turk yaz~ dillerinin olugturulmaslna yo1 agmlgtlr. Boylece, 
XIX. yuzyila kadar Dogu Turkgesi temelinde yo1 alan klisik ortak yazl dili pqalanmlg; 
bunun yerine Rusga resmi bir iletigim dili hiline getirilmigtir. 

1991 y~llnda Komunizmin ~okmesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin 
dagllmasl uzerine, Kaflcasya'da ve Asya Turk Cumhuriyetlerinde kendini gBsteren yeniden 
yapilanma hareketi, Tiirk dunyaslnda ortak bir iletigim ve yazi dili konusunu gundeme 
getirmigtir. Bu cumhuriyetlerle Turkiye Cumhuriyeti arasindaki kargllikli siyasi, 
diplomatik, ticari, sinai kulturel iligkiler ve egitim alanindaki igbirligi, esasen bu 
geligmeyi pratik yoldan baglatmig durumdadir. Uzerinde durulacak husus, bu pratik 
geligmeye ek olarak alinmas~ gereken yonlendirici bilimsel tedbirlerdir. Biz, uzun 
vadedeki saglkli geligmenin bu yolla ger~ekle2ebilecegi gClru$indeyiz. 

Turk dilinin bu gunku sorunlarini bagka bir yazimizda ayrint~h olarak ele 
a ld lg im~z~~ igin burada aynntiya girmeden sorunlari madde bqlan hilinde gostermekle 
yetinmig bulunuyoruz. Yalniz, sozlerimizi, dil ve kulturden hareket edilerek bu gun milli 
birligimiz apsindan siyasi bir tehlike olugturmug bulunan guncel bir konuya da k~saca 
dokunarak bitirmek istiyoruz: 

9- Evet, bugun kargimizda duran siyasi bir tehlike hiline gelmig olan en onemli 
sorun, dil yoluyla milli birlik ve butunlii~umiizii pargalamak iizere bagvurulan taktiktir. 

, Guneydogu'da yagayan ve "Kurt" diye adlandnilan vatandaglar~miz, Turklerin 
Anadolu'ya geliginden once ve sonra bini agan yuzlerce y:l birarada aynl tarihi, aynt 
kultiiru, aynl vatanl paylqan, ayni bayraga gonul veren, butun savaglarda vatan, millet 
ve bayrak ugruna beraberce gehit d u p ,  tasada ve sevingte bir, yurttaglik haklannda egit 
insanlar olduklari hblde, bu insanlar~ sanki yuzyillar suren mustakil bir devletleri, 
mustakil bir kultiirleri ve kultiir unsurlari varmig gibi sun7 bir Kurt kimligi, Kurt 
ozgurlugu ve Kurt dilinde yayln yapma iddiasi ile bizden koparmaya gallgmak, dig 
dugmanlanmizln ve onlarin iqteki gafil magalannin, ulkemizi Sevr oncesi paqalama 
plhina diigiirme gayretlerinin ifadesidir. 

Tekrar ederek vurgulamak isteriz ki, yukar~da belirttigimiz ger~ekleri, tarihi 
kaynaklara, argiv belgelerine, vergi tahrir defterlerine dayanilarak yapllmlg olan bilimsel 

l3 Zeynep Korkmaz, Dilimizin Diinkii ve Bu giinkii Sor~rnlarl ve Ciiziinr Yollnn, Tiirk Dili S .  500 
(Agustos 1993). s. 155-180. 





Bugun i~inde bulundugumuz ve siyasi tehlike kargisinda aydinlar olarak, halk olarak ve 
Turk gen~ligi olarak ~ o k  uyanik olmamlz hepimizin Turk dil ve kiiltiiriinde birlik bilinci 
ile kenetlenmemiz gerekiyor. Dil ve kultiir ayrlllgl safsatas~na, hatta Anadolu'da bir 
kiiltur mozayigi bulundugu saplant~stna be1 baglayarak, dig diigmanlara ma.pllk eden 
gafillere de art~k bu "gaflet ve dddlet" uykusundan ~oktan uyanmalan gerektigini etkin 
tedbirlerle hatirlatmak dugiiyor. 

Turk Kultiirii Ara~t~rmalar~ 1992 Oktay Aslanapa Armaganr, Ankara 
1995, S. 257-271. 
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