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Dünyaya Gebe Sözcükler
“Bilgisunar”ın Doğum Öyküsü

“Dünya”ya gördüğümüz, işittiğimiz, dokunduğumuz, duyumsadığımız, 
sezdiğimiz ne varsa sığdırıyorum; özetle “dünya” var gücüyle algı 
evrenimizi betimliyor. 

Ya sözcükler? Dünya mıdır var eden sözcükleri; sözcükler mi doğurur dünyayı?

Tahsin Yücel ustamız diyor ki: “Düşünürün sezinlediği yeni bir kavram, 
araştırmacının bulduğu yeni bir aygıt varsa ‘olan’ üzerine kurulu dilin bunları 
kendiliğinden karşılaması beklenemez. (...) Düşün, bilim ve uygulayım alanlarında 
baş döndürücü gelişimler olurken sözlüğün olduğu gibi kalması beklenemez.”1

 
Sözlük yapıcısı Ali Püsküllüoğlu da Tahsin Yücel’i doğrularcasına “bilgisunar”ı 
kazandırıvermiş dilimize. İşte onun ağzından bilgisunarın doğum öyküsü:

“Çoktandır kafamda dolaştırıp duruyordum ‘internet’ sözcüğünü. İnternetin 
işlevinden yola çıkarak ve bilgisayar sözcüğünü örnekseyerek ‘bilgisunar’ sözcüğü 
aklıma geldi. Bir gazete yazımda kullandım bu sözcüğü. Almanya’dan bir arkadaş 

telefon etti. ‘Bu sözcüğü kim yaptı? Çok yerine oturmuş; bunu yayalım,’ dedi. 
Sonra bilgisunar yoluyla bir sormaca2 yapıldı; genel ağ, ağlar ağı ve bilgisunar 
sözcükleri arasında yüzde 80 oyla en beğenileni bu sözcük oldu. 

Türkçenin yeni sözcüklere olanak verecek bir dil olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Türkçe, eklerle kendini yaratan, sözcüklerini eklerle kuran bir dil. Dolayısıyla 
sözcük yapmak o kadar zor değil. Yeter ki o sözcükleri bizler benimseyelim, 
kullanalım. Sözcükler gökten inmez; sözcükleri insanlar yapar!”

Püsküllüoğlu bunları bize 2006 başlarında anlattı. “Bilgisunar” 2004 sonlarında 
doğmuş. Özel ad olan “İnternet”in değil, iletişim ve bilgiye erişim aracımız 
“internet”in Türkçesi... Büyük harfle başlayan “İnternet”in küçük harfli 
“internet”e dönüşmesi ise yaşamına özel ad olarak başlayıp dilin dolaşımına 
girdikçe bu özelliğini yitiren hamburger, jilet, cip, sandviç gibi sözcüklere 
benziyor.

Dünya yeni sözcükleri dayatırken sözcükler boş durur mu? Yanıt “dünyaya gebe 
sözcükler”3 diye seslenen eğitimbilimciden: “Gerçek bir söz söylemek, dünyayı 
dönüştürmektir. (...) Varoluş suskunluk içinde kalamaz; ancak insanların 
dünyayı dönüştürmekte kullandığı sözcüklerle beslenebilir. İnsanca var olmak 
dünyayı adlandırmak, onu değiştirmektir”4

Dünyamıza “ad” katan Ali Püsküllüoğlu’nu 24 Haziran 2008’de yitirdik. 
Bize armağan bıraktığı sözcükle, Türkçemizi güzelleyen eşsiz yapıtlarıyla, 
sözlükleriyle yaşıyor. Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’na ömrünü adayan, Dil 
Derneği’nin temelini atan üretken devrimcinin anısına saygıyla...    
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