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Türkçesi varken

Hülya Küçükaras 
Dil Derneği Genel Yazmanı  
TBD Özenli Türkçe Çalışma 
Grubu Başkan Yardımcısı

Kulağın belleği
İşi başlatan, tarihin -bilinen- ilk gövdebilimcisi yurttaşımız Kalkedonlu 

Herophilus1 oldu;  sinirbilimciler yüzyıllarca beyin işlevlerinin beynin yapısıyla 
ilişkisini, en çok da dilin beynin evrimindeki yerini araştırdı. 

“İnsan dili ve beyni, etkileşim içinde evrim geçirmiştir. Dil, dış dünyayı nesne ve 
eylemlere bölen beynin işleyiş süreçlerine uyum gösterecek biçimde evrimleşmiş, 
bu bölümlemeyi adlar ve yüklemlerle karşılamış, evrimleşmesi boyunca beyin 
yapılarını biçimlendirmiş ve karmaşıklaştıkça beynin ve zihinsel işleyişlerin 
bu karmaşıklığa uyum göstermesi gereği doğmuş, beynin boyutu büyümüştür. 
Düşünceyi dil olmaksızın kafamızda canlandırmayı neredeyse olanaksız 
kılmamızın nedeni budur.”2 Böyle diyor Steven Rose ve duyusal bilgilerin kavrayışa 
dönüşmesini irdelerken beyinde işitmeyle ilgili bölgelerin doğum öncesinde 
gelişmeye başladığına, işitsel kavrayışın -tıpkı görsel kavrayış gibi- gelişimsel 
bakımdan en önce olgunlaştığına değiniyor. İşitsel bilginin kavrayışa çevrimini ise 
bellek üstleniyor.3

Bilimciler “dil-kulak-bellek” süreçlerini, beynin gizlerini çözmeye çok yaklaştı. Ya 
biz, kulak sorunumuzu nasıl çözeceğiz? Türkçe sözcük üretme çabasını yılmaksızın 
sürdürenlerin gerçekte sorun değil sonuç olarak gördüğü yozlaşmayla nasıl baş 
edeceğiz?

İşte, benimsendiğini varsaydığımız dört temel sözcük üzerinden -özellikle son 
on beş yılın deneyiminden- bir durum saptaması: Bilişim dizgesi çalışmalarımda 
-doğal olarak- “veri, sayısal, yazıcı, tarayıcı” sözcüklerini kullanırım. Kullanıcılar, 
akşam eve gidince komşunun çocuğundan “data”yı, televizyonda “dijital”i işitir; 

ertesi gün teknoloji dükkânındaki satıcıdan “printır, sikeynır”ı öğrenir. Derken 
ben Türkçe konuşurken onlar -neredeyse tutkuyla- Türkingilizcesini4 söylemeye 
başlar. Dostça söyleşilerimizde bunun nedenini sorarım; yanıt genellikle şudur: 
“Kulağa ters gelmiyor.”

Bu yanıta kulak asmamak elde değil! Yüzlerce yılın birikimini taşıyan “ver-, 
say-, yaz-, tar-“ köklerinden özenle türetilen sözcükler kulağa yabancı gelirken 
ekinimize (kültürümüze) uzak sözcüklerin kolayca kabullenilmesinin sorumlusu 
bu sözcükler olmasa gerek. Anlaşılan, kullanıcılar beni yabancı sayarken 
komşuyu, satıcıyı, televizyondaki sunucuyu kendilerine yakın buluyor; yakınlığın 
güven vericiliğine sığınıyor.

Sinirbilimcilere bakılırsa bu pek de şaşırtıcı değil. Kazanılmış iletişimsel 
davranışlar bireyoluş5 açısından önemlidir; toplumsal etkileşimde güven ve 
uyum, kullanılan dil alanıyla sağlanır.6 Sonuçta insan kendisine güven vereni 
seçiyor; çünkü evrimin de bize öğrettiği gibi amaç hep bellidir: Yaşamın 
sürmesinin biricik koşulu uyumun sağlanmış olmasıdır.

Türkçenin, kimilerinin topluma uyumunda ve özgüvenin oluşmasında -artık- bir 
seçenek 
-bile- ol(a)maması ne acı! Kulakların -dolayısıyla beyin örüntülerinin ve 
belleklerin- seçimini Eğitimci-Dilci Emin Özdemir şöyle yorumluyor: “Sözcükler 
dizgesi yaşamı türlü yönleriyle kuşatır. (...) Sözcükleri yeğleyim işi bireyselse, 
toplumda o yönde o doğrultuda bir değişim yoksa, topluma karşın bu yeğleyimi 
yapabilir mi bireyler? Gerçekte bireysel yeğleyimle toplumsal değişim arasında 
bir etkileşim vardır.”7

Türkçeyi benimsetme savaşımını beynin kıvrımlarına erişmeden sürdürmek 
olanaksız; yaratıcı olmak, özgüven kırıcılığına karşı etkili yöntemler geliştirmek 
zorundayız…

1-Herophilus: Kadıköy-İstanbul, İÖ 335-280. Gövdebilim (anatomi) ile sinirbilim (nöroloji) 
alanlarında ilk kapsamlı çalışmaları yaptı.
2-Steven Rose, 21. Yüzyılda Beyin, Evrensel Basım Yayın, Ekim 2008, s. 181.
3-agy. s. 167-175
4-Sözlüklerde yeri yok; ama konuşulan dile “Türkingilizce”den başka karşılık bulamadım!...
5-Bireyoluş: Bir dirimbilim (biyoloji) terimi olan “ontogenesis”in Türkçesi. 
6-H.R. Maturana-F.G. Varela, Bilgi Ağacı-İnsan Anlayışının Biyolojik Temelleri, Metis Bilim, Ekim 
2010, “Dil Alanları ve İnsan Bilinci” bölümü.
7-Emin Özdemir, Dilin Öte Yakası, Yapı Kredi Yayınları, Temmuz 2002, s. 120-121.
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