Yay›n Dili Olarak Türkçe
‹smail Haluk GÖKÇORA
…

birisi anadilin;
elin, aya¤›n kadar senin
ana sütü gibi tatl›,
ana sütü gibi bedava,
ninniler, masallar, küfürler de caba

…
Bedri Rahmi Eyüpo¤lu, “Üç dil” ﬂiirinden

Anadilimiz, Türkçe ulusal bilincimizin aynas›d›r. Türk’ün dünyaya bak›ﬂ›n›, bilimini,
kültürünü, yaﬂam öyküsünü, dini ve mitolojik inançlar›n›, duygular›n› aktaran bir sistemdir.
Ayd›nlanma insan›n tebaa olmaktan, kul olmaktan vatandaﬂ olmaya, birey olmaya yöneldi¤i
süreçtir. Baﬂkas›n›n diliyle düﬂünmeye çal›ﬂmak, do¤rudan o baﬂkas›n›n düﬂünce çerçevesini
ve altyap›s›n› benimsemek anlam›na gelir. Ba¤›ms›z düﬂünce, ba¤›ms›z dil olmadan olmaz .
Ba¤›ms›z düﬂünce bireyin akl›yla do¤ruyu aramas›d›r. Bireyin kendi kendini oluﬂturmas›d›r.
Dil düﬂüncenin altyap›s›d›r.
Türk dili zaman içinde de¤iﬂmelerle, yenileﬂmelerle, zenginleﬂmelerle ve bazen de
bozulmalarla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ olsa bile, dört bin y›ll›k do¤all›¤›n› ve güzelli¤ini
koruyabilmiﬂtir. Yeryüzünde kullan›mda olan, de¤erli nadir dillerdendir. Ancak bildi¤imiz
tarih çerçevesinde; atl› göçebe kavim diye tan›nan Türkler, tarihin karanl›k dönemlerine
de¤in pek az yaz›l› kaynak b›rakm›ﬂlard›r. Türk boyu hakk›ndaki bilgiler M.Ö. 3 bin y›l›na
kadar bilinmekte ise de M.Ö. 9 bininci y›llara dönük arkeolojik ve paleontolojik belgeler de
bulunmuﬂtur. Türkler daha çok alt kimliklerine (boy adlar›na) önem verdiklerinden, “Türk”
diye de¤il de farkl› adlarla: Kimmer, ‹skit, Hun, Uygur .. vb an›lm›ﬂlard›r. Türk devletlerinde
hemen her yönetici sülale de¤iﬂti¤inde devletin ad› da ona uygun biçimde farkl›laﬂm›ﬂt›r.

Prof.Dr. ‹smail Haluk GÖKÇORA
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi - ANKARA
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Türkoloji’yi ve Türk Dili Tarihini iyi bilmek, Avrupa dilleri hayranlar›n›n yineledi¤i yalan
savlar›n (Türkçe bilim dili de¤ildir ! gibi ... ) tart›ﬂmaya bile girmeden çürütülmesini sa¤lar.
Aksi durumda; diline sahip ç›kmayan, yabanc› dil hayranl›¤› ve bask›s› (kültür emperyalizmi)
alt›nda kalan toplumumuzda bilimsiz ve bilinçsiz Türk gençli¤i, kimli¤ini kaybetmek
durumuyla karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r. Dile sahip ç›k›lmazsa, gelecek kuﬂaklara bilgi, beceri,
tutum ve davran›ﬂlar› ileten bilim dili için Türkçe kullan›lmazsa, Latince’nin baﬂ›na geldi¤i
gibi unutulur, ölür.
UNESCO raporlar›na göre Türkçe dünya dilleri aras›nda beﬂinci s›rada yer almaktad›r. ‹kiyüz milyondan fazla nüfus 12 milyon kilometre kare alanda (Asya ve Avrupa’da) Türkçe
konuﬂmaktad›r. Türkiye d›ﬂ›nda Azerbaycan (8 milyon), Özbekistan (24 milyon), Kazakistan
(11 milyon), Türkmenistan (5 milyon), K›rg›zistan (4 milyon), ve halen Rus, ‹ran, Çin iﬂgali
alt›ndaki ; Tatarlar (10 milyon), Baﬂkurtlar (2.5 milyon), Çuvaﬂlar (4.5 milyon), Uygurlar (19
milyon), Iran Azerileri (28 milyon); Gagavuzlar, Kumuklar, Karaçaylar, Altaylar, Teleütler,
Balkarlar, Nogaylar, ﬁorlar, Hakaslar, Yakutlar (4.5 milyon), Afganistan Türkleri (8 milyon)
Türkçe konuﬂan halklar› bar›nd›rmaktad›r. Ayr›ca, Balkanlar – Rusya – Irak – Suriye –
Gürcistan’da da Türkler bulunmaktad›r... Türkçe di¤er Türk dilleriyle birlikte Altay dil
ailesinin bir kolunu oluﬂturur. Mo¤olca, Mançu-Tunguzca ve Korece’ye çok benzer. Di¤er
Altay dilleri gibi eklemeli (sözcüklerin eklerle türetilebildi¤i) bir dildir. Bu nitelikleriyle
‹ngilizce, Almanca ve Frans›zca gibi dillerin k›s›tl›l›¤›n›n aksine; milyonlar›n üzerinde sözcük
üretebilecek ve geliﬂtirebilecek durumdad›r. Türkçe okundu¤u gibi yaz›lan, yaz›ld›¤› gibi
okunan, grameri kolay ve mant›kl›, ondal›k sisteme ve dolay›s›yla ça¤daﬂ bilgi-iﬂlem
sistemlerine çok uyum sa¤layan bir dil olma ayr›cal›¤›n› yap›s›nda taﬂ›r.
Anadolu’da Türkçe’nin yozlaﬂmas› ortaça¤a denk gelmektedir. Arapça’n›n ilim, Farsça’n›n
edebiyat dili olmas›yla baﬂlar. Selçuklu sultanlar›n›n Fars dilini saray›n resmi dili haline
getirmesi ve 15-16. yüzy›llarda Osmanl› ayd›nlar›n›n dili anlaﬂ›lmaz hale dönüﬂtürmesi bu
süreçtendir. Dilde Farslaﬂmaya karﬂ› 11. yüzy›lda Kaﬂgarl› Mahmut ve 12. yüzy›lda ilk Türk
tarikat›n›n kurucusu Hoca Ahmet Yesevi ile baﬂlayan savaﬂ›mla; Anadolu dil, kültür ve
inanc›nda ayaklanmayla Türkçe’nin yeniden canlanmas› sa¤lanm›ﬂt›r. 13. yüzy›lda
Horasan’dan gelen Türk boylar› ile Türkçülük canlanm›ﬂ ancak daha sonra h›zla bu devinim
kaybolmuﬂtur. 1930’larda ancak %35 oran›nda kullan›lan Türkçe sözcükler zamanla, 1970’li
y›llarda, %70’e ulaﬂm›ﬂt›r. 1980’li y›llardan sonra ise yeniden h›zla dil kirlenmesi ve
yozlaﬂmas› meydana gelmiﬂtir. Bu aﬂamada; dilin yaln›z bir iletiﬂim arac› olmay›p kültürü de
yaratan bir etkinlik oldu¤unu ve dilimize s›zan her yabanc› sözcü¤ün ait bulundu¤u kültürü
de taﬂ›d›¤›n›n fark›nda olmal›y›z. .
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Türkler Orta-Asya’y› terk ederek yüzy›llar boyu göçebe ve do¤ay› üstün gören ﬂaman bir
yaﬂam sürdürürlerken zorla kabul ettirildikleri islam dini ve Araplar›n etkisiyle e¤itim
olanaklar›ndan ya uzaklaﬂm›ﬂlar ya da tek tarafl› görmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Kuran ve dinsel
yaz›lar› okumak ve yorumlayabilmek e¤itimin tümünü kapsad›¤›ndan, bilim ve edebiyat ile
temel e¤itim üzerindeki yöneliﬂlerini kaybetmiﬂlerdir.. Fatih Sultan Mehmet’in ‹stanbul’u
zapt›yla birlikte kurulan “üniversite” yap›s› da öncelikle teoloji üzerine yönelik olmuﬂtur.
Ayd›n ve okumuﬂ; dinsel eserleri okuyup yorumlayabilen, Farsça ve Arapça bilen kiﬂi olarak
tan›mlanm›ﬂt›r. E¤itimde ça¤daﬂlaﬂma ancak Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti”ni kurmas›yla
gerçekleﬂebilmiﬂtir.

Atatürk dil devrimiyle iﬂte bu en önemli ayd›nlanma ad›m›n›n da öncülü¤ünü yapm›ﬂt›r.
Toplumsal dille bireysel dili bir araya getirmiﬂ, dahas› Arap abecesi yerine Türkçe’ye daha
uygun Latin abecesini getirerek okuma-yazma devrimini gerçekleﬂtirmiﬂtir. Dil olmadan birey
olunamayaca¤›n›, okuma-yazman›n da dilsel geliﬂmenin itici gücü oldu¤unu bilen Atatürk…
günümüzde din toplumunun yerine gelmiﬂ bulunan sanayileﬂmiﬂ ve bilgi toplumu ismi
verilen küreselleﬂmenin pençesindeki Amerikan egemenli¤indeki teknoloji ve Pazar
ekonomisinin sömürgesi haline dönüﬂmekte olan Türkiye’ye çok önemli ilkeler b›rakm›ﬂt›r.
Kendi yaﬂam›n›n son y›llar›nda, Alman bask›s›ndan kaçan Yahudi kökenli bilim-insanlar›n›
Türkiye’ye kabul etmemekle kalmam›ﬂ, onlar›n bu ülkede görevli olduklar› üçüncü y›ldan
itibaren derslerini Türkçe olarak vermelerini zorunlu k›lm›ﬂt›r. Ulusal önderimiz, büyük
insan, Atatürk’ün anadilimize ne derecede önem verdi¤i aﬂa¤›da ayr› zaman süreçlerinde
kay›tlanan sözlerinden kolayca anlaﬂ›lacakt›r:
1.

“Milli his ile dil aras›ndaki ba¤ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas› milli hissin
geliﬂmesinde baﬂl›ca müessirdir.Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil,
ﬂuurla iﬂlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumas›n› bilen Türk milleti dilini de
yabanc› diller boyundurlu¤undan kurtarmal›d›r.... Milli e¤itim esas olduktan sonra ve
araçlar›n› da milli yapmak zorunlulu¤u tart›ﬂ›lamaz..”

2.

“Temel ilke, Türk ulusunun sayg›n ve ﬂerefli bir ulus olarak yaﬂamas›d›r. Bu temel ilke
ancak tam ba¤›ms›z olmakla sa¤lanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun
ba¤›ms›zl›ktan yoksun bir ulus, uygar insanl›k karﬂ›s›nda uﬂak durumunda kalmaktan
kurtulup daha yüksek bir iﬂlem konusu olamaz. Yabanc› devletlerin koruyuculu¤unu ve
ba¤›ﬂ›n› istemek insanl›k niteliklerinden yoksunlu¤u, güçsüzlük ve beceriksizli¤i aç›¤a
vurmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Gerçekten bu aﬂa¤›l›k duruma düﬂmemiﬂ olanlar›n,
isteyerek baﬂlar›na yabanc› bir yönetici getirmeleri düﬂünülemez. Oysa Türkün
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sayg›nl›k ve onuru, yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak
yaﬂamaktansa yok olsun daha iyidir.”
3.

“Ey Türk gençli¤i: Birinci vazifen; Türk ba¤›ms›zl›¤›n›, Türk cumhuriyetini, sonsuzlu¤a
de¤in korumak ve savunmakt›r. Varl›¤›n›n ve gelece¤inin biricik temeli budur. Bu
temel, senin en de¤erli güven kayna¤›nd›r.”

4.

“Öyle istiyorum ki, Türk dili bilim yöntemleriyle kurallar›n› ortaya koysun ve her dalda
yaz› yazanlar, bütün terimleriyle ço¤unlu¤un anlayabilece¤i güzel ahenkli dilimizi
kullans›nlar.”

5.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür…”

6.

“… Türk dili güzeldir.Zengindir. Onun bu güzelli¤ini ortaya koymam›z laz›md›r.”

Atatürk ve yard›mc›lar›n›n gerçekleﬂtirdi¤i “Harf ve dil devrimleri” devrim tarihimizin en
önemli bölümlerinden birini oluﬂturmuﬂtur. Türk insan›, Türkçe’nin okunup yaz›lmas›ndaki,
dil bilgisindeki ve tak›lar›ndaki kolayl›klarla, iki ay içinde anadilinde okuma-yazma
ö¤renebilmesiyle çok ﬂansl›d›r. Tüm bu olumlulu¤a karﬂ›n, ciddi bir gazeteyi okuyan kiﬂi
say›s› bugün Türkiye’de sadece 1 milyon kiﬂiyle s›n›rl›d›r. Çok bas›m yapan edebiyat eserleri
bile ancak 10 000 bas›labilmektedir. Milli E¤itim Bakanl›¤› okullar›nda ancak Talim Terbiye
Kurulu’nun onaylad›¤› ders kitaplar› okunmas› zorunlulu¤u yan› s›ra, ezbere dayal›
ö¤renime al›ﬂ›ld›¤›ndan, Türk toplumunun de¤iﬂik kitaplar›, dergileri okumas› ve bunlar›
tart›ﬂmas›, araﬂt›rmaya yönelmesi güç görünmektedir. Ne yaz›k ki, günümüz Türkiye’sinde
halk›m›z›n ortalama e¤itim düzeyi ancak ilkokul 3.s›n›fla eﬂtir. Bu yetersizli¤imiz, politik
karars›zl›klar›m›z, ekonomik s›k›nt› ve toplum yap›s› özelliklerimizde oldu¤u kadar d›ﬂ
egemen güçlerin engellemesi ya da kar›ﬂmas›yla da ortaya ç›km›ﬂt›r. T.C. devleti e¤itimin %
99’unu üstlenmiﬂ ve ulusal bütçenin ancak % 7’lik bir oran›n› bu fas›la ba¤layabilmiﬂtir.
E¤itime ayr›lan bütçenin yine ancak %5 gibi düﬂük bir oran›, h›zla nüfusu artan ülkemizin
yeni okullar›n›n yap›m›na ayr›lmaktad›r. S›n›f baﬂ› ortalama ö¤renci say›s›n›n 70 oldu¤u ve
baz› s›n›flar›n de¤iﬂik yaﬂ gruplar›n› içerdi¤i dikkat edilmesi gereken bir gerçe¤imizdir.
Ticaret ve teknoloji meslek e¤itimi veren okullar›n niceliksel yetersizli¤i, teknoloji ile
geliﬂmesini sa¤lamas› beklenilen Türkiye için, büyük bir eksikliktir. Toplumumuzda kalite
standartlar›n›n yükseltilmesi, keﬂif ve icatlar; ancak kendisine anadilinde (Türkçe)
ö¤retilmeye çal›ﬂ›lanlar› sorgulayabilen, araﬂt›ran gençlerin yetiﬂmesiyle ortaya ç›kacakt›r.
Yinelemek gerekirse; Dilin en önemli özelli¤i düﬂünme arac› olmas›d›r. Ancak Türkiye’deki
gibi yetersiz ve karmaﬂ›k bir yabanc› dille duru ve üretken bir düﬂünceye var›lmas›
olanaks›zd›r. Türkçe ad› alt›nda ç›kan bilimsel yay›nlarda kullan›lan sözcüklerin en az üçte
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birini yabanc› sözcükler oluﬂturmaktad›r. Sa¤l›k Bilimleri alan›nda ulusal yay›nlar›m›z›n
kaynak gösterilme oran› (özellikle yurt d›ﬂ›nda dizinlendi¤ini belirten süreli yay›nlarda )
ancak %1-3 aras›nda de¤iﬂmektedir. Son bir y›ld›r bu konuda dergi editörlerinin ulusal
yay›nlardan yararlanmay› özendirecek giriﬂimi %36 ile s›n›rl›d›r.

Türkiye di¤er ülkelerle k›yaslanarak s›raland›¤›nda:
dünya nüfusunun % 1.1’ni oluﬂturmaktad›r.

Dünya’da bilgi üretimine

% 0.9’ luk katk›da bulunmakta,

geliﬂmiﬂlik kriterlerine göre

70. s›rada

ekonomide 22. (?18.)
sa¤l›kta 57.
e¤itimde

133. dür !!!

(UNICEF 2003) 6-14 yaﬂ ö¤renciler aras› f›rsat eﬂitli¤i : ( k›z /erkek)
Türkiye

Namibya

Zimbabve

Kenya

60 / 85

84 / 92

66 / 83

86 / 92

Üniversite ve bilim; insan ve toplum iliﬂkilerinden, ekonomiden, siyasetten, kültürden
ba¤›ms›z de¤ildir. Ayd›nlanma ça¤› bilimin yarat›lmas› ve yay›lmas›nda laik bir e¤itim
anlay›ﬂ›n›n do¤mas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Di¤er taraftan “sermaye”, bilimi ve onun yaratt›¤› kurum
olan üniversiteyi kendi amaçlar› do¤rultusunda kullanmaktad›r.
Bilim “sonuçlar›n oluﬂturdu¤u bilgiler bütünü” olmay›p yaln›zca belli zaman biriminde elde
edilmiﬂ olan bilgi birikimini ifade eder. Yarat›lan bilim objektif de olsa; nerede, ne zaman, ne
için ve kimin yarar›na kullan›laca¤›
toplumsal iliﬂkilerin sonucunda
belirlenmektedir..Örne¤in: ‹nsan genomunun deﬂifre edilmesi nitel ve nicel olarak objektif ve
bilimsel bir bulgu olmas›na karﬂ›n, sermaye taraf›ndan patent alt›na al›nmak istenmesi
ekonomik, siyasal ve egemenlik sorunu haline dönüﬂmüﬂtür. Bilimin nas›l oluﬂaca¤›na ve
kimin yarar›na birikece¤ine toplum s›n›flar› karar verirken, bilimi içinde yaratan ve yaﬂatan
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fiziki kurumlar üniversitelerdir. Yüksek Ö¤retim Kurumu ise yüksek ö¤retimin planlanmas›
ve yürütülmesiyle ilgili bir eﬂgüdüm merkezi olmak yerine bir bask› unsuru olarak
biçimlenmiﬂtir.
Türkiye’de 58 900 e¤itim mekan›nda 16 100 000 ö¤renci okumaktad›r. Bu kademelerde
toplam 578 000 e¤itimci yer almaktad›r. 11 800 okulda ikili e¤itim sürdürülmektedir.
ﬁehirleﬂme e¤ilimi ve h›z› dikkate al›nmadan 1960-70’li y›llarda köylerde yap›lan okullar
kapat›lmak durumuna gelmiﬂtir. Okullar›n %72’si kentte, ancak ö¤rencilerin %27’si
köylerdedir. Köy Enstitüleri gibi uygulamal› e¤itimlerin gerçekleﬂtirildi¤i kurumlardan
vazgeçilmesi Türkiye’nin aleyhine olmuﬂtur. En büyük e¤itim kayb› ortaö¤retimden yüksek
ö¤retime geçerken yaﬂanmaktad›r En zay›f e¤itim kademeleri okul öncesi ve yüksek
ö¤retimdedir.
12 Eylül 1980 rejiminin topluma yans›yan kötülüklerinden biri de yabanc› dille e¤itime
yasall›k kazand›rmas›d›r. 1983’de kabul edilen 2923 say›l› yasa Türk milli e¤itimine y›k›m
getirmektedir. Yabanc› dille e¤itim yüksek, orta, ilkö¤retim ve hatta ana ö¤retime kadar
girmiﬂtir. Yabanc› dille e¤itim ö¤rencileri ezbercili¤e yönlendirmektedir. Tek tarafl›, ruhsuz,
ezberci ve öykünmecidir. ‹ngilizce’ye de¤in ilk yaz›l› belgelerin 7. yüzy›la, Türkçe’ye de¤in
ise M.O. 2 bin y›la dönük olmas›na karﬂ›n 1980 bas›m› sözlüklerde ‹ngilizce’de 700 000
Türkçe’de ise ancak 70 000 sözcük bulunmaktad›r. ‹lkokulu bitiren çocuklar›n belle¤ine
‹ngilizce konuﬂanlarda 70 000 , Türkçe konuﬂanlarda ise, ne yaz›k ki güncel sistemimiz ve
politikalar›m›zla, ancak 7 000 sözcük yerleﬂtirilebilmektedir.
Di¤er yandan bilim üretimi casuslu¤a neden olacak kadar ulusald›r. Bilimini üretmeyen
ülkeler yok olmaya mahkumdurlar. Önemsenmeyen ve iﬂlenmeyen bir bilim dili olarak
Türkçe, giderek zay›flayacak, evde ve sokakta basit bildiriﬂimler olarak kullan›lan bir a¤›za
dönüﬂecektir. Özellikle 1980’li y›llardan sonra d›ﬂar› aç›lman›n bir ön koﬂuluymuﬂ gibi;
yabanc› sözcükleri oldu¤u gibi almak do¤al karﬂ›lanmaya baﬂlam›ﬂt›r
Türkçe’nin do¤ru ve yeterli kullan›lmas›na de¤in sorunlar ve çözüm önerilerim aﬂa¤›da
s›ralanm›ﬂt›r:
• Günlük yaﬂamda, ekonomide, sanatta, bilimde Türk insan›na dilini ve kimli¤ini
unutturmak için elden gelen her ﬂey her f›rsatta yap›lmaktad›r.
• Aileden baﬂlayarak Türk çocu¤una ba¤›ms›z bireysel nitelik, baﬂkalar›na sayg› ve sevginin
yan›s›ra; sorumluluk ve haklar›n› bilen, dürüst, do¤rudan fikirlerini iletebilen,
eleﬂtirebilen, sözünün eri, soru sormay›, araﬂt›rmay›, paylaﬂmay› bilen nitelikler
aﬂ›lanmal›d›r !
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• Bilimin dili de¤il, yöntemleri evrenseldir. Evrensel bilim dili ‹ngilizce egemen güçlerin bir
yutturmacas›d›r !
• Türkiye’de yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar giderek ülkemiz insan›n›n sorunlar›n›n
giderilmesinden çok egemen güçlerin, maddeyi sa¤layan toplumlar›n ç›karlar›na yönelik
geliﬂmektedir !
• ‹slâmda bilginin a¤›rl›kl› olarak ezbere dayal› olarak iletilmesi, yaz›l› eserleri oluﬂturmada
çekilen güçlükle birlikte toplumun okur yazar olmamas› çok önemlidir !
• Türklerin matbaay› geç alg›lamas›, geç olarak yarar›n› ak›l etmesi, teknoloji ve kültürde
geç gelen paylaﬂ›m olana¤›na dönüﬂmüﬂtür !
• Türkler bat› uygarl›¤› peﬂinde koﬂan ikincil ve köle toplum, aﬂa¤›l›k kompleksli ve bat›
kültürüne ve yaﬂam biçimine özentisi bulunan birer birey haline mi gelmiﬂtir ?
• Ulusal ç›karlar do¤rultusundan hedefsizlik ve programs›zl›k belimizi bükmektedir !
• Önemli ve k›skan›l›r bir tarih, co¤rafya, dil, insan özelliklerimize karﬂ›n; küreselleﬂme,
özelleﬂme ad›na giderek köleleﬂen ve sömürge yap›s›na dönüﬂtürülen beyinler
toplumumuzda giderek artmaktad›r !
• So¤uk kanl›l›kla ulusal savaﬂ›m› sürdürmek gerek, bilinçli ve ulusunu sayan, seven insan
oluﬂturma çabam›z›n artmas› gereklidir.
• Bilim insanlar›n›n sorumluluklar› aras›nda; halk›n› uyarmak, do¤ru yönde ilerlenmesini
sa¤lamak, olumsuzlu¤u ve karamsarl›¤› de¤il par›ldayan bir gelece¤i vurgulamakt›r.
• Türkçe’nin bilim yapacak yeterlilik ve zenginlikte bir dil haline dönüﬂtürülmesinden bilim
insanlar›m›z sorumludur.
Sonuç olarak; h›zl› bilimsel ve teknolojik ilerlemeye ayak uyduramayan, tembel ve dilini
zenginleﬂtirmeyen bir ulus kal›c› olamaz, inanc›nday›m. Yabanc› sözcükler moda, özenti,
bilgiçlik taslama, tembellik, ihmal, anlaﬂ›lmazl›¤›n getirmesi beklenilen sayg›nl›k, zorunluluk
ad›na bilim dilimize girmektedir. Zorunlu sözcüklere karﬂ› Türkçelerini bulmay› görev
edinerek ve anadilimize güvenerek onu zenginleﬂtirmeli, sayg›, sevgi ve do¤rulukla
kullanmal›y›z. Bilimle u¤raﬂan, “ben konuﬂurum, yazar›m; anlayan anlar” demek hakk›na
sahip de¤ildir. Çal›ﬂmalar›n› özenle Türk dilini kullanarak, öncelikle halk›na anlatabilmelidir.
Bas›n ve yay›n›m›zda yer alan kirlenmelere karﬂ› bas›n›n üyeleri ve kendini ayd›n, okumuﬂ
kabul edenler kadar bilim insanlar› da sorumludur. Bilim insan›n›n görevi yabanc› dillere
teslim olmak, onlardan sözcük çalmak de¤ildir. Sözcük bilgisi s›n›rlar›n›n ayn› zamanda
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düﬂüncenin de s›n›rlar› oldu¤u bilincine vararak, gerekli sözcüklerin üretilmesine katk›da
bulunmak, ana dilimizde düﬂünsel ortamda üretebilmeyi sa¤layacak zenginli¤i kazand›rmaya
çal›ﬂmakt›r. Bilim dilini de anadilinde anlamayan bilim-insan› ve halk s›rlar›na ulaﬂamad›¤›
bir bilimle sonuç getiremeyecek bir iliﬂkiye girer ancak... ve yapabilece¤i ancak baﬂkalar›n›n
keﬂif ve icatlar›n› taklit etmekten ve kavramaya çal›ﬂmaktan öte de¤ildir. Bir bilim-insan›
için yabanc› dil ile araﬂt›rma yapmak, beynin bir yar›s›n› kulland›¤› o yabanc› ülkenin
insanlar›na kiralamak ve kendi insan›na yararland›rmamak anlam›na gelmektedir. Ve bu
nedenle ülkemizin bilim dünyas›na pek de katk›s› olamamaktad›r. Türkçe ne kadar bilim dili
olarak kullan›l›rsa, kültür, müzik, edebiyat, sözlü ve yaz›l›, görüntülü yay›n olarak güçlü ve
tekili bir dil olursa; Türk kültür varl›¤› olan dil de o kadar uzun korunur ve yaﬂar. Türk dili
kollar›n›n kayboluﬂ ve yok oluﬂ sürecini engellemek için Türkçe’ sözlük varl›¤›
geniﬂletilmelidir. Anayasan›n 42. maddesinde “Türkçe’den baﬂka hiçbir dil, e¤itim ve ö¤retim
kurumlar›nda Türk vatandaﬂlar›na ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez” hükmü yer
almaktad›r. Günlük kullan›lan dilimiz oldu¤u kadar, bilim dilimizin Türkçeleﬂtirilmesinde de
bilim-insanlar›m›zda, önemli bir alg›lama, sahiplenme, sorumluluk ve görevlenme bilinci
oluﬂmas› gerekmektedir.
‹ngilizce’nin sözcük say›s›na bakarak en zengin dil oldu¤unu savunmak, ülkelerin bilime
katk›lar›n› yaln›z yay›n say›lar› ile de¤erlendirmekle ayn›d›r. Bu dilin Türkçe’mizi adeta iﬂgal
etmesi evrensel niteli¤inden çok ekonomik ve siyasal nedenledir. Yoksa, Türkiye’deki baz›
bilim çevrelerinin ileri sürdü¤ü gibi ‹ngilizce, kesinlikle evrensel bilim dili de¤ildir. Her dil
bu amaçla kullan›ld›¤› ölçüde bilimseldir. .
Akademik yükseltmelerde öne al›nan; “Science Citation Index(SCI)” ve “Social Science
Citation Index(SSCI)”de varolan dergilerde yay›n yapmay› öngörenlerin, “bilim evrenseldir”
diyerek, asl›nda ülkemizin stratejik bilgilerinin yurtd›ﬂ›na hem de bedavaya kaç›r›lmas›na
hizmet ettiklerini fark etmiyoruz ?
Bir ülkede etik de¤erlerin oluﬂup kök salmas›nda birinci derecede etken, o ülkenin dili ve
e¤itim düzeyidir. Di¤er bir deyiﬂle; “Dil bir ulusun namusudur.” Ana diline sayg›y› böylesine
yitiren ülkemiz, Atatürk devrimleriyle öne ç›kart›lan Türkçe’nin önemini unutmuﬂ
gözükmektedir.
Aﬂa¤›da s›ralad›¤›m her cümle üzerinde yeterince düﬂünülmeli ve ona göre eyleme
geçilmelidir:

• Güçlülerin hakl› göründü¤ü, ad›na ça¤daﬂ ve küresel denilen garip bir dönemi yaﬂ›yoruz!
• E¤itimin ikinci plana itilmesi ülkede düﬂüﬂü baﬂlatm›ﬂt›r !
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• Dilini kaybeden ülke kimli¤ini ve gelece¤ini de kaybedecektir !
• Düﬂünen ve sorgulayan kiﬂiler yetiﬂtirmek, beyin destekleyici bir e¤itim hayaldir !
• Türkçe’nin zenginli¤ine güvenin !
• Her yerde her zaman Türkçe konuﬂal›m, yazal›m, yazd›ral›m, ö¤retelim !
• Türkçe, mutlaka Avrupa Birli¤i ve Birleﬂmiﬂ Milletler dillerinden biri durumuna
getirilmelidir!
• Dilde özensizlik, dilde yozlaﬂma anadiline sahip ç›kmamakla gerçekleﬂmektedir.
Türkçe’nin bilim dili olmad›¤›n› öne sürmek kendi dilini inkar ve aç›kça tembelliktir !
• YÖK yanl›ﬂ hedef seçmiﬂtir. Akademik yükseltmelerde SCI (Science Citation Index) ya da
SCCI (Social Science Citation Index) neden seçilmiﬂtir? Neden Türkçe yay›nlanan bilimsel
eserlere gereken önem verilmemekte ve üstelik küçümsenmektedir ?
• Bilimsel eserde gereken nitelik ve içerik midir ? Yoksa çok ve anlams›z, yarars›z ürünler
mi ? Bunca palavra ve dünyada insanlar› hiçbir ﬂekilde etkilemeyecek üretim yerine keﬂke
sa¤lam birkaç yenili¤e, devrime, icat ve keﬂfe ulaﬂabilsek !
• Baﬂkas›n›n diliyle düﬂünmeye çal›ﬂmak, do¤rudan o baﬂkas›n›n düﬂünce çerçevesini ve
altyap›s›n› benimsemek anlam›na gelir !
• Ba¤›ms›z düﬂünce, ba¤›ms›z dil olmadan olmaz !
• Binlerce y›ll›k kültür ve özelliklerinden akademik yükseltilmeyi gerçekleﬂtirmek amac›yla
kendi dilinden vazgeçme yoluna girmiﬂ bulunan Türk bilim-insan›, bunu ça¤daﬂlaﬂmak ve
ça¤daﬂ uygarl›klar›n üstüne ç›kabilmek için mi yapmaktad›r ?
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