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Ayı yalasın
“İyi yalanmamış ayı” ya da birebir çevirisiyle “kötü yalanmış ayı” bir 

Fransız atasözü (“ours mal lèché”). Fransızlar bu sözü, yaramazlık 
yapan, dediğim dedik çocukları betimlemek, yermek için kullanırmış. 

Eski bir inanışa göre ayılar, bir yağ yığını olarak doğan yavrularını yalayarak 
biçimlendirirmiş. Fransızlar da “yalamak” sözcüğünün “dil”le bağlantısından 
yola çıkarak küçük çocukların eğitiminde dilin önemini bu atasözüyle 
vurgulamışlar.1 

Dil, böyle engin bir güç işte! Binlerce yılın birikimi, öğretisi gelecek kuşaklara 
masallar, söylenceler, atasözleri, deyimler, yeri geldiğinde tek bir sözcükle 
aktarılıverir. Dil ustamız Tahsin Yücel’e kulak verelim: “Yaşamımız süresince 
edindiğimiz bilgilerin, kazandığımız deneyimlerin çok küçük bir bölümünü 
dolaysız deneyler sağlar bize, üst yanını hep dille birlikte ve dil aracılığıyla 
özümler, sürdürür, geliştiririz; dille birlikte ve dil aracılığıyla kendi 
zamansal ve uzamsal çevremizin çok ötelerine açılır, dolaysız biçimde görüp 
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Bu yazı, “Türkçesi Varken” 
köşesine bir giriş, bir başlangıç 
olsun diye kaleme alındı; bu köşeyi 
besleyen duyguyu, düşünceyi 
paylaşabilmek için... Kimi kez yeni, 
kimi kez unutulmaya yüz tutan ya 
da unutturulan (!) sözcükleri konu 
edeceğiz; dileğim odur ki arı duru 
dilin tadını çıkaracağız.
Sözün kısası yeğdir ya bu köşenin 
gizi, Türkçenin gücü de yazının 
başlığında saklı. Ne dersiniz, 
o görkemli atasözünü birebir 
çevirseydim aynı çağrışımı 
yaratabilir, aynı etkiyle dokunabilir 
miydim yüreklerinize, belleklerinize?

işitebildiklerimizin çok ötelerine uzanırız.” 2

Dil, sevgi işidir öte yandan. Sözvarlığımıza yeni bir sözcük 
katarken, o pırıl pırıl sözcüğü dile dolayıp günlük yaşamın 
sıradan bir öğesine dönüştürürken, sevginin emekle yüceleşen, 
doruklara ulaşan coşkusudur yaşanan. Gönül dolusu saygılar, 
dilimizi oya gibi işleyip varsıllaştıranlara; Türkçemizin düşün, 
bilim, sanat, uygulayım (teknik/teknoloji) dili olması için 
gecesini gündüzüne katan aydınlarımıza!
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