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TARİHı AKıŞı içİNDE VE CUMHURİYET
DÖNEMİNDE TÜRK DİLİ

Ahmet B. ERCİLASUN

II

ıı

Türk dilinin yazılı metinlerini en az 1300 yıldan beri izlcyebilmckreyiz.

i: 6. ve 7. yüzyıllara ait birkaç küçük metni bir yana bırakırsak Türkçenin hili
rıen en eski yazılı metinlerinin 8. yüzyılın birinci yarısına ait olduğunu söy
leyebiliriz.

Orhun anıtları adıyla bilinen Tonyukuk, Költigin ve Bilge Kağan bcngü

taşları; ihtişamlı üslüplanyla, milli ve sosyal devlet anlayışını ifade eden
muhtevalarıyla hayli gelişmiş bir dilin örnekleri idiler. Göktürklerden sonra
Uygurlar da yazılı taşlar bıraktılar. Göktürklerin ve daha sonra Uygurların

bıraktıkları bu yazılı belgeler, Emevilerin son 30-40 yılıyla çağdaştır. 9. yüz
yıldan itibaren Türklerin kağıt kullandıklarını ve pek çok yazma eser mey
dana getirdiklerini görüyoruz. Türklerin Uygur adı verilen kolu 9 -15. asırlar

arasında önce Marıihaist, sonra Budist olarak yaşamışlar ve bu dinlerle ilgili
pek çok eser yazmışlardır. Aralarında tahta baskı ilc çoğaltılmış örneklerin
de bulunduğu bu eserler. şu anda Çin sınırları içinde kalan Hoço, Turfan,
Beşbalık, Dunhuang gibi merkezlerde meydana getirilmiştir. LO. yüzyılın

sonlarına doğru büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkler, bu defa girdikleri
bu yeni medeniyerin tesirinde eser/er yazmaya başladılar. lL. veya 12. yüz
yılda Türklerin satır altı Kur'an tercümesi yaptıklarını biliyoruz. En eski
Türkçe Kur'an tercümeleri bugün İstanbul'daki Türk-İslfım Eserleri Mü
zesi'rıde, Londra'daki British Museum'da ve Petersburgda bulunuyor.
Bunlar Hakaniye veya Karahanh Türkçesi denilen dille Türkçeye çcvril
mişlcrdir.

1i. yüzyılın ikinci yarısında Küşgarh Mahmud tarafından Divfınü

Lügati't-Türk adlı ilk büyük Türk sözlüğü yazılır. Bağdat'ta tamamlanan ve
devrin halifesinin oğluna sunulan bu eser, Araplara Türkçe öğretmek ama-
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cını taşıyan Türkçeden Arapçaya bir sözlüktür. Bazıları dörtlüklerden ve ata
sözlerinden oluşan örnekleriyle; Türklerin dilleri, ağızları, boyları, adetleri,
yaşayıs tarzlan. efsaneleri hakkında verdiği bilgilerle Divanü Lügatit-Türk,
ansiklopedik bir sözlük özelliği taşır. Aynı yıllarda Küşgaı'da Balasagunlu
Yusuf Has Hücib tarafından yazılan Kutadgu Bilig adlı 6645 beyitlik büyük
eser, Türkçedeki ilk siyaset bilimi kitabıdır. 12. yüzyılın başlarında yazıldığı

tahmin edilen Edib Ahmed Yükneki''nin Atabetül-Hakayik ': İslüm uhlakmı

anlatan ilk Türkçe eserdir. Bu kitabı, Ahmed Yesevi''nin ve onun öğrencile

rinin hikmetleri takip eder.
Göktürklerden ve Uygurlardan kalan taş anıtlarda Göktürk yazısı deni

len ve harfleri birbirine bitişmeyen bir yazı kullanılmıştır. Manilıaist ve Bu
dist Uygurlar çoğunlukla, Soğd yazısından geliştirilmiş Uygur yazısını kul
landılar. Karahanlılann ilk dönemlerinde de Uygur yazısı kullanılmıştır. i ı.

yüzyıldan itibaren Türkçe için Arap yazısının kullanılmaya başlandığını

söyleyebiliriz.
Göktürk, Uygur ve Karahanlı çağlarmda. yani başlangıçtan 13. yüzyıla

kadar süren Türkçe eserlerde gramer yönünden hemen hemen hiç fark gö
rülmez. Bu üç dönemin eserlerinde görülen asıl fark, değişik din ve medeni
yet dairelerinin gerektirdiği kelime kadrosu farkıdır.

13. yüzyılda Azerbaycan ve Anadolu'da yeni bir Türk yazı dili doğdu.

Yeni edebi dilOğuz ağzına dayanıyordu ve gerek ses yapısı, gerek gramer
şekilleri bakımından Karahanlı Türkçesine göre bazı farklılıklar gösteri
yordu. Yunus Emre, Gülşehri, Kadı Burhaneddin, Aşık Paşa, Süleyman Çe
lebi, Erzurumlu Darir, Aşık Paşazade. Nesimi, Ahıned-i Daı, Ahrnedi, Sinan
Paşa, Şeyhi, Necati, Ahmed Paşa gibi şair ve yazarların; Dede Kokut Kitabı,

Saltukname. anonim Osmanlı tarihi gibi eserlerin temsil ettiği, Eski Ana
dolu Türkçesi adı verilen bu yeni yazı dili; 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı

ve Azerbaycan sahalarında ayrı ayrı standanlaşarak iki kol halinde bugüne
kadar gelir.

Öte yandan Hazar ve İran' ın doğusunda kalan Türkistan bölgesiyle.
Kafkasların ve Hazar'ın kuzeyinde kalan İdil-Ural bölgesinde, yani Doğu ve
Kuzey Türkleri arasında Karaharılı Türkçesinin fazla değişikliğe uğramadan

devam ettiğini görürüz. Ancak yazı dilinin merkezi, Kaşgardan Aral gölü
nün güneyindeki Harezrrı'e kaymış ve az da olsa bazı yeni gramer unsurları

edebi dile girmiştir. 13-15. yüzyıllar arasındaki dönemi Harezm Türkçesi
olarak adlandırılan Türkistan ve İdil-Ural sahasındaki bu edebi dilin başlıca

eserleri, Kısasü'l-Enbiya, Muinü'l-Mürid, Nehcü'f-Ferüdis gibi dini nitelikli
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eserlerdir. Kutbun Hüsrev ü Sirin'! ve Harezrni'nin Muhabbetnamesi aşk

konusunu ele alışlarıyla seçilirler.
13. ve 14. yüzyıllarda Karahaniı edebi dili çizgisini devam ettiren bir

coğrafya daha vardır: Mısır. 1250' de Mısır'da bir Türk devleti kuran Kıp

çaklar, Kıpçak Türkçesi adı verilen edebi dilleriyle din ve harp sanatı ko
nularında eserler meydana getirirler; Sadr'nin Gülistanını çevirirler. Sahanın

asıl halkı Araplar olduğu için onlara Türkçeyi öğretmek maksadıyla Mısır'da

bazı gramer ve sözlükler de yazılır. 16. yüzyılın başlarında Mısır'ın Osmanlı

topraklarına katılmasıyla burada kullanılan Kıpçak edebi dili sona erer ve
yerini Osmanlı Türkçesine bırakır.

Türkistan ve İdil-Ural sahasında Harezm Türkçesini 15. yüzyıl başından

itibaren çağatay Türkçesi izler. Harezm ve Kıpçak Türkçeleri. KarahanIı

ile çağatay Türkçeleri arasında bir geçiş dönemidir. Batı Türkleri arasında

nasıl Osmanlı Türkçesi ile yazı dili standarttaşmış ve klasik biçimini almışsa.

Doğu ve Kuzey Türkleri arasında da çağatay Türkçesiyle Doğu Türkçesi
standartlaşmış ve klasik biçimini almıştır. Sekkaki ve Lütfi' den sonra, ıs.

yüzyılın ikinci yarısında Nevayi, 30 civarındaki eseriyle klasik çağataycanın

en büyük ismi olmuş ve yalnız Doğu ve Kuzey Türklerine tesir etmekle kal
mamış, Azerbaycan ve Osmanlı şairlerince de asırlarca üstat kabul edilmiş

tir. 16. yüzyılın başlarında Babür Şah, 17. asırda Ebulgazi Bahadır Han Ça
ğatay edebi dilinin önemli temsilcileri olmuşlardır.

Türk dili, Türklerin toplu olarak müslüman olduğu i n. yüzyıldan beri
Farsça ve Arapçanın tesirinde kalmıştır. Daha IL. yüzyıldaki Kutadgu
Bilig'de jeııa, sır, suret, şek, selôm. halk, iimnıet, rab, rahıııeı. ajuıı, dünya.

kitap, din, devlet, ınilllet. can, kadir, kıyınet vb. pek çok Arapça, Farsça ke
lime görülür. Sonraki eserlerde bu kelimelerin sayısı ve sıklığı gittikçe artar.
Öztürkçeye örnek olarak gösterilen Yunus Emre'de dahi pek çok Arapça ve
Farsça söz vardır: Hak, rahmet, uçnıak. sultan. ilim, takaı, halk, kudret, ka

rar, hoca, can, tamam, terk, lıasret, millet, ııanıar, kitap. hece. ıııaııa. yar,

avare, dost, heva. şükür, gurbet, aşk, aşık ... Ancak 11- i 5. yüzyıllar arasın

daki eserlerde görülen Arapça, Farsça kökenli kelimelerin çoğu, halkın da
diline girmiş, halk tarafından bilinen, bir bakıma Türkçeleşmiş kelimelerdir.
IS. yüzyıldan sonra şair ve yazarlar halkın anlamadığı Arapça ve Farsça ke
limeleri de eserlerinde sıkça kullanmaya başladılar. Böylece hem Çağatay

Türkçesinde, hem de Azerbaycan ve Osmanlı sahalarında sade dilden uzak
laşan, ağdalı bir edebi diloluştu. Halk diline girmemiş kelimelere ek olarak
Arapça ve Farsça gramer şekilleri (kiitiib, kulüb, aklanı. lıukeınti vb. Arapça
çokluk şekilleri; sublı-ı zafer, seldün-i cihan, büy-ı hulk, unuir-ı ôleııı, ııişaıı-
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i hiiııuivüu vb. Farsça tamlamalar) dili daha da ağırlaştmyordu. Bir de "ta

sannu' denilen aşırı sanat gayreti ve özellikle nesir dilinde cümlelerin çok
fazla uzatılması, bazı eserleri iyice anlaşılmaz hale getiriyordu. Şüphesiz

bütün şair ve yazarları, onların bütün eserlerini aynı şekilde değerlendirmek

doğru değildir. Eserlerini daha sade dille yazanlar çağatay sahasında da
Azeri ve Osmanlı sahasında da her zaman olmuştur. Fuzuli ' nin bazı gazel
leri, Leyla vü Mecnunun tahkiyeli bölümleri bir hayli sadedir. çağatay sa
hasında Ebulgazi Bahadır Han, özellikle sade bir di! kullandığını belirtmiştir.

Osmanlı sahasında sade dili bir ilke olarak benimseyen Edirneli Nazrni, Ay

dıııIı Visali gibi şairler de vardı. Ancak "havas tabakasına" genellikle hakim
olan anlayış ağdalı dil kullanmaktı.

19. yüzyılda gazeteciliğin başlaması; makale, tiyatro. roman gibi halka
hitap eden yeni edebi türlerin ortaya çıkması dilde sadeleşrneyi de gündeme
getirdi. Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi Yeni Türk
Edebiyatının ilk temsilcileri divan şairlerine göre çok daha sade bir dil kul
landı lar; yeni bir nesi r üslübu geliştirdiler. Tanzimatçıların ikinci nesl inden
Ahmet Mithat; macera romanları ve uzun yıllar süren gazetesi yoluyla sade

dili daha da geliştirip yaygınlaştırdı. Aynı işi Azerbaycan'da tiyatro eserle

riyle Mirza Fethali Ahuntzade ve gazetesi ile Hasan Bey Zcrdabi yapıyordu.

İelil-Ural bölgesinde ise Kayyum Nasırinin sade dili, çağatay Türkçesinelen
farklı, yeni bir edebi dile vücut veriyor ve bu sebeple Rus müsteşrikleri tara

fından da teşvik ediliyordu. Yüzyılın sonlarında Tercüman gazetesi ile İs

mail Gaspıralı sade bir Osmanlı Türkçesinde bütün Türk dünyasının edebi
dilini birleştirmek istiyordu.

i ~96-1901 arasında güçlü bir edebi akım yaratan; edebiyat anlayışı ve
özellikle roman tekniği açısından kendilerinden sonraki nesilleri uzun yıllar

etkileyen Servet-i Fünuncularrn ağdalı dil anlayışı uzun sürmedi ve fazla

etkili olmadı. Tanzimat yazarlarıyla sadeleşmeyeyönelen Türkçe, bir yandan

da Batıdaki Türkoloji araşrırmalanyla kendisine ilmi bir zemin buluyor ve
Ahmet Vefik Paşa, Süleyman Paşa, Ali Süavi, Necip Asım, Şernscttin Sami

gibi ilk modern Türkologların eserleriyle bu ilmi zemin Avrupa'dan Tür
kiye'ye taşıruyordu. 19. yüzyıl aynı zamanda Fransız ihtilalinin etkisiyle or
taya çıkan milliyetçiliklerin yaşandığı bir dönerndi. Balkan milletlerinin bir
kısmı. büyük devletlerin tahriki ve milliyetçilik akımının ımınevi gücüyle
Osmanlı'dan koprnuşlardı ve 20. yüzyılın başında hala Osmanlı ülkesinden

toprak koparınaya çalışıyorlardı. İşte 20. asra Osmanlı Türkleri böyle bir
atmosfer içinde girdiler.
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1905'te Rusya'da. 1908'de Osmanlı ülkesinde Meşrutiyet ilan edildi ve
bütün Türk dünyasında fikri ve fiili bir hareketlenme başladı. İstanbul'da

okuyan Azerbaycan, Türkistan ve İdil-Ural aydınlarının bir kısmı ülkelerine
döndüler, bi i' kısmı Türkiye' de kaldı lar. Gerek ülkeleri nde, gerek Türki ye' de
Türkçülük akımının yayılmasında çok etkili oldular. Tabii ki i 9 i 7 Bolşevik

ihtilali ile Rusya'da Türkçülük kanla bastırıldı ve Türkçü aydınların yarar

maya başladığı ortak edebi dil hareketi de tamamen aksi yöne çevrilerek her
Türk boyuna ayrı bir edebi diloluşturuldu. Türkiye'de kalan veya kalmak
zorunda olan Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali, Ağaoğlu Ahmet gibi İdil-Ural

ve Azerbaycan aydınları ise buradaki Türkçülük akımı içinde önemli bir yer

tuttular.
20. yüzyılın başındaki dilde sadeleşme (kendi kullandıkları terinıle Yeni

Lisan) hareketine damgasını vuran yazar, hiç şüphesiz Ömer Seyfettindir.
191 i 'de Genç Kalemler dergisinde "Yeni Lisan'tın ilkelerini ilk defa o or
taya koydu ve en etkili biçimde hikayelerinde yine o uyguladı. Gerçi

189Tde Türkçe Şiirler kitabıyla yeni lisanın ilk müjdesini veren Mehmet
Emindi. fakat Ali Canip'Ie Ömer Seyfettirı'in Genç Kalemler'deki buluşması

olmasaydı sade Türkçe bu kadar hızlı kabul görüp yaygınlaşamazdı. Ömer
Seyfcttinin hemen arkasından Ziya Gökalp gibi bir dehanın harekete katıl

ması ve onun yalnız iktidar partisi İttihat ve Terakki'nin önderlerini değil,

dönemin hemen hemen bütün aydınlarını da tesir dairesi altına alması sade
dil akımının yayılmasında önemli etkenlerden biridir. Nihayet önce Türk
Derneği, sonra Türk Ocağı şeklindeki teşkilatlanmalar,Meşrutiyet aydınları

n111 büyük kısmını Türkçülük fikri etrafında toplamış; Servet-i Fünun edebi
yatının eski temsilcileri ile, bu akımın bir tür uzantısı olan Fecr-i Ati toplu
luğundaki gençler Milli Edebiyat akımı karşısında zayıf kalmışlardır. Hatta
Fecr-i Ati ile edebiyat hayatianna başlayan Yakup Kadri gibi, Köprülüzade

Fuat gibi geleceğin büyük romancı ve edebiyat tarihçileri de kısa zaman
içinde Milli Edebiyat akımı içinde yerlerini almışlardır. Trablusgarp ve Bal
kan bozgunları ve bu felüketlerin hemen ardından girilen Birinci Dünya

Harbi de Osmanlı aydınında milli şuuru iyice pekiştirmişti.

Anlaşıldığı üzere sade dil hareketi, güçlü bir milli edebiyat akımı da ya
ratmış ve bu akım Meşrutiyet dönemine damgasını vurmuştur. Servet-i
Pünurı'un büyük isimleri Cerıap Şahabettin ile Süleyman Nazif'In "Yeni Li
san" hareketine hücumları neticesiz kalmış ve 1920' lere "Yeni Lisan" hare
ketinin zaferiyle girilmiştir. Servet-i Fünunun büyük romancısı Halit Ziya,
1930'!arda eserlerini bizzat kendi eliyle sadeleştitmek zorunda kalmış, Fecr-i
Ati'nin büyük şairi Ahmet Haşim Göl Saatleri'nde kullandığı Osmanlı
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Türkçesi ni bırakarak 1926' da yayımladığı Piyale' de sade Türkçeyi kulları

mış, 1930'ların başlarında yazdığı gazete fıkralarındasade Türkçenin en gü

zel örneklerini vermiştir. Paris'ten Fransız şiirini sindirerek dönüp Meşruti

yet yıllarında yeni bir şiir dili arayan Yahya Kemal de Beyaz Türkçe dediği

bu yeni şiir dilinde sade Türkçeyi en mükemmel şekilde işlemiştir. Mehmet

Akif Safahatında, Hüseyin Rahmi roman ve hikayelerinde sokağın dilini

edebi eseriere maharetle sokmayı başarmışlardır.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildiği zaman Hüseyin Rahmi Gür

pınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912), Gulyabani (1912)

gibi tanınmış romanları; Halide Edip Adıvar'ın Harap Mabetler (1911),

Handan (1912), Dağa Çıkan Kurt (1922), Ateşten Gömlek (1922) gibi

hikaye kitaplarıyla romanları; Ömer Seyfettin'in bütün hikfiycleri: Refik

Halit Karay'rn Memleket Hikayeleri (1919); Yakup Kadri Karaosman

oğlu'nun Kiralık Konak (1922) ile Nur Baba'sı (1922); Aka Gündüz'ün

Türk Kalbi (1913), Kurbağacık (1919) gibi ilk hikaye kitapları; Reşat Nuri

Güntekin'in ilk hikayeleri ile Çalıkuşu (1922) romanı; Ahmet Hikmet

Müftüoğlu'nunÇağlayanlar'ı (1922); Peyam i Safa'rıın Gençliğimiz (1922),

Sözde Kızlar (1923), Şimşek (1923) adlı ilk romanları; Mehmet Akif' in

Safahat'ımrı ilk altı kitabı (1911-1919); Yusuf Ziya Ortaç'ın Akından

Akına (1916), Cenk Ufukları (1917), Aşıklar Yolu (1919) adlı şiir

kitapları; Halit Fahri Ozansoy'un Cenk Duyguları (1917), Ziya Gökalp'in

Yeni Hayat (1918), Altın Işık (1923) gibi şiir kitaplarıyla Türkçülüğün

Esasları (1923); Orhan Seyfi Orhan'un Peri Kızı İle Çoban Hikayesi
(1919) ve Gönülden Sesler' i (1922); Faruk Nafiz Çamlıbel'in Gönülden
Gönüle'si (1919) ile Dinle Neyden'i (1919); Ali Canip Yöntem'in tenkit

yazıları; Hüseyin Cahit Yalçın, Falih Rıfkı Atay ve Ruşen Eşref Ünaydın'ın

gazete yazılarının pek çoğu yayımlanmış bulunuyordu ve bütün bunlar sade

Türkçenin en güzel örneklerini oluşturuyordu. Kısaca söylemek gerekirse

Cumhuriyete sade Türkçe ile girmiş bulunuyorduk.

Edebiyat ve gazete dili sadeleşmişti ama hukuk dilinde, bazı bilim te

rimlerinde ve resmi yazışmalarda Osmanlı Türkçesi büyük ölçüde devam

ediyordu. Atatürk' ün 1927' deki büyük nutkunda da yer yer ağdalı ifadeler

vardı. Dolayısıylabu alanlarda da sadeleşmegerekiyordu. Ayrıca Atatürk'ün

dil anlayışı, sadeleşrneden çok tasfiyecilik yönündeydi. Daha 1928'deki harf

inkilabı sırasındabunun izleri görülüyor. Kalın ve ince k için ayrı ayrı harfler

alınması gündeme geldiği zaman alfabede tek k bulunmasının sadece hikôve.

katil gibi Doğu kökenli sözlerde sıkıntı yarattığı, bunların da zaten dilden

atılması gerektiği düşünceleri ifade edilmiş ve bu benimsenmişti.
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Atatürkün, Sadri Maksudi Arsal'ın "Türk Dili İçin" kitabına yazdığı,

2.9.1930 tarihli, ünlü sözündeki son cümle de "tasfiyecilik" düşüncesinin

ifadesi sayılabilir: "Ülkesini, yüksek istiklalirıi korumasını bilen Türk mil
leti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarrnalıdır." Görüldüğü

gibi bu sözüyle Atatürk, yabancı kökenli sözleri bir "boyunduruk" diye nite
liyor ve bunlardan kurtulmayı dilin "istiklali'' olarak kabul ediyordu. Ata
türk'ün konuyu "milli" bir mesele olarak ele aldığı, "milliyetçilik" fikrinin
gereği gibi düşündüğü şüphesizdir. Ünlü sözün ilk cümlesi bunu daha açık

şekilde ortaya koyar: "Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında

başlıca müessirdir." Esasen bu sözlerin Atatürk'ün cl yazısıyla yer aldığı

kitabın; Sadri Maksudi'nin "Türk Dili İçin" kitabının ana düşüncesi de bu idi
ve Mustafa Kemal'in sözü, adeta kitabın özeti mahiyetindeydi. Sadri
Maksudi ' nin üzerinde önemle durduğu dilin ilmi yöntemlerle ve şuurlu iş

lenmesi konusu da Atatürk'ün sözünde " ... yeter ki bu dil şuurla işlensin."

şeklinde ifadesini bulmuştu.

Türk Tarih Kongresinin sona erdiği II Temmuz 1932 akşamı Atatürk

"dil işlerini düşünecek zaman da gelmiştir. .." diyerek Türk Dili Tetkik Ce
miyeti'rıin kurulması talimatını verir; 12 Temmuzda, daha sonra Türk Dil
Kurumu adını alacak olan cemiyet kurulur. Başkan Samih Rifat, umumi ka
tip Ruserı Eşref, üyelerse Yakup Kadri ile Celal Sahirdir. Yine Atatürk'ün
talimatıyla kurultay hazırlıklarına başlanır ve 26 Eylül 1932'de Dolmabahçe
Sarayı'nda Birinci Türk Dili Kurultayı toplanır. Türk Dil Kurumunun kuru
luşundan, kurultayın toplandığı 26 Eylüle kadar Atatürk günlerini dil işle

riyle uğraşarak geçirmiş, bu konuda pek çok kitap okumuştur. Basın tarafın

dan çok geniş şekilde duyurulan kurultayda Hüseyin Cahit, dilde inkılap

olamayacağı, dilin tabii olarak gelişmesi gerektiği yönünde bir bildiri sun
muş; ancak bu görüş kabul edilmemiş ve bir "dil inkılabı" yapılmasına karar
verilmişti. Her ne kadar kurultay sonunda kabul edilen çalışma programında

daha çok Türkçenin araştırılmasıyla ilgili konular yer alıyor ve dil inkılabın

dan bahsedilmiyorsa da kurultay tarafından seçilen Türk Dili Tetkik Cemi
yeti Merkez Heyeti'nin 17 Ekim 1932'de yayımlanan çalışma programında

"I .Türk dilini milli kültürümüzün eksiksiz bir ifade vasıtası haline ge
tirmek, Türkçeyi muasır medeniyetimizin önümüze koyduğu bütün ihtiyaç
ları karşılayacak bir mükernmeliyete erdirmek;

2. Bunun için bugün yazı dilinde Türkçeye yabancı kalmış unsurları at
mak, halkçı bir idarenin istediği şekilde halk ile münevverler arasında birbi
rinden mahiyetçe ayrı iki dil varlığını ortadan kaldırmak, temel unsurları
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ö zı ü rk ç c olan bir dil meydana getirmek." maddeleriyle dil inkrl üb: resmen

ili'ın edilmi ş oluyordu.
T ürk Dil Kurum u özel bir cemiyet olarak ku ru l muşt u ama Gazi Mustafa

Kemal' in "yüksek himaye leri" altındayd ı: mas ra fl arı devlet tarafı ndan kar

ş ı l an ıyo rd u ve devlet kurulu şl arı , ya p ılacak iş lerde görevalmak mecburi yeri
t aş ıyoria rd ı. Nitekim doğrudan doğruya Mustafa Kemal'in cl yaz ıs ıy l a ka

lcme alınmı ş "Maarif vekili Bey Efendi bunlar için l azım ge len parayı size
ternin buyururlar. Ben de kendisi ile g ö rü şü rü m. 2-Şimdiki Anado lu Klübü

binası ay ı n 2 ı inci gününe kadar T.D .T.C. merkez heyetine devir ve teslim
olunac aktır. .. M ü şk üllcri nizin hall inde da ima B aşvcki i İ smet Paşaya müra
caa t edece ksiniz, başka kimseye de ğil . " gibi notlar bunu aç ıkça gös termek te
dir. Atatürk ı Kasını ı 932'd e, meclisi a ç ış konuşmasında da "Tü rk dilinin .
kendi ben l iğ i ne , as lı n d a ki güze llik ve ze ng i n l i ğe kavuşması için, bütün dev

let teşkilaumı zm. dikk atli , alükuh o l mas ı n ı isteri z." diyerek bütün de vlet tcş

kil atını dil i ş leri y l e ilgilerımeyc çağ ı rı yo rd u. Kurumun a rkas ındak i devlet

desteği bunlardan ibaret ka l madı. 2 1 K asım 1932' ele hükümet tarafından

13507 sayılı ka rarıı a :ne çıkarılarak "Söz derleme t a lirnaınurncsi" yürü rlüğ e

kondu . Buna göre her vilayettc bir "derleme heyeti" . her kazada "derleme

ş u bes i" kurul uyordu . Der leme heyetin in baş kanı vali: liyeleri ise Türk Dili
Tetkik Ce miyetinin vilayet heyet i aza lan, beledi ye reisi . en büyük kuman
dan . ımıarif müd ürü, s ı h h at ve i çıima! muavcnct ( sağlık) müdürü ve orta öğ

reti m oku lları n ın müdürleri idi . Derleme ş ubeler i de kazaiurduki resmi er

kimdan o l uşuyordu . Görüldüğü gibi il ve ilçelerde nered eyse de vletin bütün
ileri gele nler i derleme i şiyle g örevlerıdirilmi ş bulunuyo rdu. Ça l ışma progra 

mında belirtilen "T ürkçeye yabanc ı k almı ş unsurları atma " sonunda dilde
doğacak boşluğu n halk ağzı ndan dcrlerıecek kelimclerlc deldurulması öngö
rülüyordu . Yukarıda söz konu su edilen ı c ş kil üılanma ile yurt ç ap ı nd a bir
derleme sefe rberi i ği ne g i r işi Idi. i 933 y ıl ı ba şı nda hazı rlunan Söz Derleme

Kılavuzu esas a l ı narak, istanbul Tür kçesinde bulunmayan kcl imcler Anadel u
ağız l a rı nd a n dcrleurneye ba şl andı . Kelimeler manaları yla birlikte fi ş lere ya

z ı l a ra k mer keze göndcr il iyord u. 1933 Haziranı nda bu fiş le r i n s ay ıs ı

i 00 .000 ' i geç mişti .

"Te mel un s urla rı ö zı ü rk ç e olan bir di l meydana getirmek" için ikinci bir

ç a l ış ma daha yap ı l ı r. 12.3.1933'te gazete ve radyolarda dil aukcıi başlar. 3,5
ay süren bu ankette afet, ıılıeı ık . a lcı gib i yabanc ı köke nli söz le re hal kın kar
ş ıl ı k l a r bulması istenir.

Üçüncü bir ça l ışma esk i eser ve sözlüklerio taranması ydı. Radloff söz
lüğü baş ta olmak üzere 150 eser ıarannu şu.
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Bütün bu derleme, anket ve tarama çalışmalarının sonunda elde edilen
kelimeler "Osmanlıcadan Türkçeye söz karşılıkları-Tarama Dergisi" adıyla

parça parça yayımlaruyordu. 1934'te Tarama Dergisinin birinci cildi ta
mamlanmıştı ve burada 8.000 kadar eski söze 25.000 karşılık verilmişti. Söz
gelişi hasta sözünün karşısında ağrık, ağruk, avruk. avrulu, avrulu, avruv,

çirli, çorlu, çokel, çôrü, enez, erçel, ışok, iğcil, iğdir, iğli. iğliğ, ihlez, inğlu,

iııi;e. kesel, kesikli, ııaçak (?), nangir. (?), sağlıksız, sağsı; sayrı. savru, ser

giıı, sır/wl', sırgm, sökeI, sôkelcil. sôkelli. tıvga. toğa, urkav şeklinde tam 36

karşılık vardı. Atatürk bazı konuşmalarını Tanıımı Dergisinden alınmış bu
tür sözlerle yapıyordu. Başbakan İsmet İnönü ve Milli Eğitim Bakanı Saffet
Arıkan gibi devlet adamları da bazen bu kelimelerle nutuk söylüyorlardı.

Yazarlardan da bu kel imeleri kullanmaları isteniyordu. "'...Ulusları nuz, ataç
özlüklcrinin tüm ıssıları olarak baysak. önürrne, uygunluk kıldacıları olmuş

bulunuyorlar...Yükcnlerirnizin gereklerini, kesin bir bayrılıkla gözeıiyoruz.'

gibi cümleler bizzat Atatürk tarafından söyleniyordu. Bu denemelerin yarat
tığı karışıklık üzerine 1935'te "Osrnanlıcadan-Türkçeye ve Türkçeden

Osmanlıcaya Cep Kılavuzlan" çıkarıldı. Fakat onlar da dil işlerinde yetersiz
kaldı.

1935 güzünde Atatürk, Güneş-Dil Teorisini ortaya çıkardı. Buna göre

ilk insana en çok tesir eden varlık güneştir ve ilk kelime güneş için söylen
miş olan ağ kelimesidir. Bu söz zamanla ses değişmelerine uğruyarak diğer

kelimelerin doğmasına yol açmış ve bu kelimeler de güneşe en yakın kav

ramlardan başlayarak diğer nesne ve kavrarnlara karşılık olmuşlardır. Çok
kısa seki lde özetlediği miz bu teori, Atatürk tarafından bir etimoloj i yöntemi

olarak kullanılmış ve bu yolla pek çok sözün Türk kökenli olduğu ispat
edilmeye çalışılmıştır. 2 Kasım -21 Kasım i 935 tarihleri arasında Ulus ga
zetesine bizzat Atatürk tarafından yazılmış imzasiz yazılarla devir, ianıaıı.

hadise. ıııülıitıı, lıaııra. ıııiidafaa. iiıııit. kuvvet, okvııııııs. e{;CI', lıôlô. sabah

gibi kclirnelerin Türkçe ası LLL olduğu kanıtlanmak istenmiştir.

Güneş-Dil Teorisinin sağladığı bu imkan, 1936 yılındaki Üçüncü Türk
Dil Kurultayında Kurum Genel Sekreteri İbrahim Nccmi Dilmen tarafından

da şu şekilde belirtilmiştir:

"Güneş-Dil Teorisi, şimdiye kadar dilimize yabancı sanılan dillerdeki
varlıkların Türk kaynağından geldiğini ispat etmekle arneli (pratik) sahadaki

dil çalışmalarirruza da büyük bir genişlik ve koiaylı« vermiştir. Halkın bil
diği, manasını anladığı kelimelerin yabancı dilden geliyor sanılarak feda
edilmesi zarureti bu teoriyle ortadan kalkmış bulunuyor."
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Yabancı kökenli bütün kelimeleri dilden atarak yerlerine öztürkçe

olanlarını koyma hareketi böylece son bulmuş oluyordu. 1935'ten sonra

Atatürk'ün konuşmalarında da artık öztürkçe denemelerine rastlamıyoruz.

Esasen bu denemeler, bazı devlet adamlarının birkaç konuşmasıyla, bazı ga

zete yazılarıyla ve birkaç küçük kitapla sınırlı kalmıştır. Hiçbir edip ve şair,

edebi eserlerini bu dille yazmamıştır. Ancak bilim terimlerinin Türkçeleşti

rilmesi işine Atatürk sonuna kadar devam etmiş ve bugün kullandığımızbazı

geometri terimlerini bizzat türetmiştir. Öte yandan bu hareket sonunda özel.

genel. siyasal, önem, kural, okul gibi bazı kelimeler, yanlış türetilmiş olsalar

da dile girmişlerdir.

Atatürk'ün başlattığı dil inkılabmın açı, alan, anıt, artı, basınç, çağrı

Ş illi , çelişki. deneme, denklem, duruşma. emekli, esin, gerilim, girişim, ışııı,

inceleme, işletme. karşılaşma, kesit, konuksever, okur, oturum. ôğreıim, sağ

duyu, seçim, sergi, tanıtım, tepki, tüketim, uyum. üretim. verim, vurgu, yakıt.

yanardağ. yazar, yürürlük, yüzyil gibi pek çok güzel kelimeyi dilimize yer

leştirdiği muhakkaktır. Ancak Atatürk zamanında başlayan dil tartışmaları

nın, Güneş-Dil Teorisiyle duraklamasına rağmen Atatürk' ün ölümünden

sonra gittikçe hızlanarak devam etmesi dilin gelişmesini olumsuz yönde et

kilemiştir. Atatürk tarafından durdurulan dilde tasfiye hareketi belli kesim

lerce hiç durdurulmarnış; cevap, cümle, hakikat, hayat. hi/diye, ihtimal, ihti

yaç, imkan. kelime, ıııuhtaçınümkiin, sebep, şahit, şart, şehir, tespit, tesadii].

zor vb. yüzlerce kelime dilden atılmaya çalışılmış ve üstelik bu hareket,

okullarda kurulan "arı dil kolları"yla resmi radyo ve televizyonlar da kulla

nılarak devlet desteğiyle yerleştirilmeye çalışılmıştır. Elbette aydınlar ara

sında buna karşı bir direniş doğmuş ve dil kavgaları sağ-sol kavgalarının bir

unsuru haline gelmiştir. 10 Ocak 1945'te kabul edilen öztürkçe anayasanın,

değişen iktidar tarafından 24.l2.1952'de eski şekline dönüştürülmesi; Ata

türk'ten beri Milli Eğitim Bakanlarının başkanlık ettiği Türk Dil Kurumu

nun, 8 Şubat 1951' de yaptığı olağanüstü kurultayla, bakanın başkan olma

sına dair hükmü tüzüğünden çıkarması, Cumhuriyet Halk Partisi taraftarla

rını öztürkçeci, Demokrat Partilileri ise dil devrimine karşı konuma getirmiş;

196Ü'tan sonra bu karşıtlığa sağ-sol şeklinde ideolojik boyut da eklenmiştir.

Dilde tasfiye hareketinin ve söz konusu zıtlaşmaların doğurduğu olumsuz

sonuçları maddeler hainde şöylece ifade edebiliriz.

ı. Dilden atılan ve yeni nesillerce öğrenilmeyen kelimeler, çok yakın

edebi mirasımızın dahi gerıçlerce anlaşılmamasınayol açmıştır. Yakup Kadri

Karaosmanoğlu'nun,Peyami Safa'nm, Ahmet Harndi Tanpınar'ın eserlerini
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ancak sözlük yardımıyla okuyabildiklerini söyleyen gençlerI e her zaman
karşı ı aşıyoruz.

2. Öztürkçeliğin amacı halkla aydın arasındaki dil uçurumunu kapatmak

olduğu halde, halkın anladığı kelimeler yerine türetilen yeni sözler halk tanı

fından anlaşılmadığı için yeni bir halk dili- aydın dili farklılığı ortaya çık

mıştır.

3. Dilden atılan kelimeler çoğunlukla Azerbaycan, Özbek, Tatar vb.
Türk lehçelerinde de kullanılan kelimelerdir. Bunların yeni karşılıkları ise bu
lehçelerde bilinmediğinden onlarla da aramızda bir kopukluk ortaya çıkmış

tı r.
4.Yeni sözler, belli yaşlarda ana dilin kelimeleri olarak tabii şekilde öğ

rcnilrnediğinden insanların zihinlerine tam olarak yerleşmernekte, kavram
karışıklığına yol açmakta ve yanlış yerlerde kullanılabilmektedir. Süreç, süre

yerine; karşın, mukabil yerine; etkinlik, etki yerine; çoriimlcınck. lıalleııııek

yerine sık sık kullanılıyor.

S. Dilimizin malı haline gelmiş olan Arapça, Farsça kökenli sözlere
karşı yürütülen düşmanlık; gençlerde onları öğrenmeye karşı da bir direnç
oluşturmakta; bu yüzden gençler pek çok kavramın eskisini de yenisini de
bilmernekte: sonuç olarak çok yoksul bir kelime hazinesine sahip olmakta
dırlar.

6. Atasözlerirnize, deyirnlerimize, pek çok edebi eserimize, kısaca külıü

rumüze girmiş; yüzlerce yıldan beri halk tarafından da kullanılan günlük

dile ait kelirnelerle uğraşırken asıl üzerinde durulması gereken terirn konusu
ihmal edilmiş, Batı kökenli kelime ve terimlerin istilası ile karşı karşıya ka
lınmıştır.

Yukarıda sayılan olumsuz sonuçların hepsini tasfiyecilik hareketine ve
dil tartışmalarına bağlamak doğru olmaz.

1950' lerde başlayan köyden şehre göç hareketi ve gecekondulaşma, bü
yük şehirlerde yaşayan aydının karşısına yepyeni bir insan tipi ve yepyeni
problemler çıkarır. O zamana kadar romantik bir gözle ve kurtarılıp aydın

latılması gereken kalabalıklar olarak görülen köylüler; özellikle i 970'ten
sonra gerçek ve canlı kimlikleriyle şehir hayatı içinde yer alırlar ve modern
leşme yolunda yavaş ve emin adımlarla yürüyen şehirli insanın bu yürüyü
şünü aksantlar. Şehir kültürü tarafından hazınedilmemiş köylü kalabalığı,

şehirlilerin fasih Türkçesine de tesir eder ve Anadolu'nun her tarafından et
kiler taşıyan şekilsiz, üslüpsuz, kaba ve yoksul bir dil şehrin sokaklarını dol

durur. Radyolar ve televizyonlar vasıtasıyla oradan ülkenin her tarafına ya-
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yılır. Üstelik iş bununla bitmez; bu şekilsiz ve kaba dil 1980'den sonra Ame

rikan İngilizcesiyle de karsılaşarak melezIeşir.

Hiç şüphesiz bu durum, 1950 ile başlayan liberal sağcı iktidarların baş

lattığı ekonomik atı lımların sonucudur. Ancak, köyden şehre göç şek i inde
ortaya çıkan sosya! hareketliliğin. eğitim ve kültüre daha fazla dikkat ve

özen gösterilmesini gerektirdiğini

sağcı liberaller fark edemediler veya dünya görüşleri icabı buna önem
vermediler. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eğitim ve kültür hamlelerinin hiç
birini devam ettirmcdiler: eleştirdiklerinin yerlerine yenilerini ikame etme
diler; ülkeyi adeta eğitimsizfiğe ve kültürsüzlüğe terk ettiler. Eğitimden an

ladıkları tek şeyokulların ve sonra üniversitelerin sayısını artırmak: daha
fazla insanı diplama sahibi etmekten ibaret olarak kaldı. Cumhuriyetin

güçlü kadroları sebebiyle i 950'lerde bu durumun sonuçları fark edilmediyse
de 1960'tan, özellikle 1970'ten sonra gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı.

Liseyi, hatta üniversiıeyi bitiren gençler, artık ana dillerini kullanamıyorlar,

kitap okumuyorlar ve kendi edebiyatlarını tanımıyorlardı.

Aslında cumhuriyet devrine çok güçlü yazar ve şairlerle girmistik.
Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit, Hüseyin Cahit, Falİlı

Rıfkı, Peyarni Safa, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Mehmet Akif, Faruk Na

fiz, Orhan Seyfi ... Sade Türkçenin en güzel örneklerini veren bu yazar ve
şairler Cumhuriyet döneminde de eserler vermeye devam ettiler. Üstelik

şimdi onlar arasına nesirde Memduh Şevket, Abdülhak Şinasi, Sarncı

Ağaoğlu. Sabahattin Ali, Ahmet Hamdi, Sait Faik, Nihai Arsız, Haldun Ta

ner, Tarık Buğra; şiirde Kemalettin Kamu, Halide Nusret, Ömer Bedrettin,

Ahmet Kutsi, Ahmet Muhip, Necip Fazıl, Cahit Sıtkı. Nazım Hikmet, Orhan

Veli, Asal' Halet, Zeki Ömer, Arif Nihat, Fazı! Hüsnü gibi isimler de katıl

mıştı. 1950'ler sadece kültür ve eğitimin ihmal edildiği yıllar olmamıştı.

İkinci Yenilerle Türk şiirinin yükselişini durdurduk ve okurlu bağını kopar

dık. Anlamsız bir ferdi şiir anlayışı, Türk şiir dilini bozduğu gibi şiirimize

15-20 yıl kaybenirdi. Bu dönemde gelenekçi şiiri devam ettiren Mehmet Çı

narlı, İlhan Geçer ve arkadaşları Türk şiir dilini sağlam tutmayı başardılar.

fakat en az 1960'tan beri Türk kültür ve sanat dünyasına tahakküm eden be

lirli kesimler tarafından daima göz ardı edildiler. Epik şiir denince sadece
Nazım Hikmet, Fazıl Hüsnü, Ahmet Arif gibi isimleri hatırlarma getirenler

bu tarz şiirin Cumhuriyet devrindeki en büyük isimleri sayılabilecek Arif
Nihat, Niyazi Yıldırım, Yavuz Bülent gibi şairleri adeta yok saydılar. Şiir

dilinde zirveyi yakalayan bu şairleri yok sayış, hiç şüphesiz pek çok yeıene

ğin önünü kesti, şiir dilinin gelişmesini engelledi.
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19SÜ'lCrin bir başka olum suz y ö n e f iş i köy romanıd ır. Bu yö ne l iş Türk

romanını konu bakımından da ral ttı ğı gib i di l bakunından da zay ı tl a u ı .

Yakup Kadri , Pcyami Sulu. Ahmet Hamel i zirvelerinden sonra köy roman ları

ncsrimi z için ger çek bir talih sizlik o lmuşt ur. Gerçi köy romaneı ları a ras ında

Yaşar Kemal şiirli bir dili yakalamay ı ba ş arnu s sa da on un dah i kelime kad
rosunun dar ve cüml elerinin bazen düzensiz o l duğu n u görürüz. Türk romanı

ancak 1970'lerde ağa- ı rga t ikilisinden kurt ularak ufkunu yeniden ge n i ş le re

cek: Adalet Ağaoğlu . Oğuz Atay, Alev Alat iı gib i isimlerle ye r ı i de n zengin
bir dile kavuşacaktır. Bu arada "T ürk kültür ve sanat dünyasına tahakküm

eden be lirli kcs imler"in, "sağ" veya " faş is t" olarak niıclcndirdi ği Emine
I ş ı n s u . Bahaett in Ö z k iş i , Scvinç Çokuru gibi romanc ıları n kendi leri ne özgü.

zengin ve akı c ı bir nesir dili gel işt ird iklerini belirtmeliyiz.

Görüldüğü üzere, dilde tasfiye hareketleri ve bunlar üzerinde yoğunla

şan dil kavgaları, köyden ş eh i re doğru yönele n hı zlı göç dal gası , 1950' dcn
itibaren eğitim ve kültürün hük ümcılcrcc ihmal ed i l işi, bu ilımalin sonucu
olarak kültür ve sanat hayatına tahakküm ede n bir zü mrenin ortaya ç ıkışı.

Türk dilinin ge l iş mes i n i olumsu z yönde cıkilcyen başlıca se beplerdir. Şüp

hesi z bugün zengin bir dilimiz var; 199R baskılı Türkçe söz l ü ğ ü n kelim e

kadrosu 7S.000' c ulaştı; Türkçcyi çok güzel kullana n şa i r ve yazarlun nuz

var ; fakat kitap okuyan, zengin bir kelime kadros unu sahip olan ve ana dilini

doğru kullanabilen insan s ay ısı çok az. T ürkiye ' nin bütün s ıkı n t ıla rı n ı n kay

n ağ ı nda eği timin kalit esi zliği en önemli yer i tutmaktadır. Ş ü phes iz dil so

ıunl an m ı zı n da ana kaynağı kalitesiz eğitimdir.
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