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Türkçesi varken

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

1-Günsonu: Mağaza, otel vb. işletmelerde, günlük para ve stok giriş-çıkış hareketlerinin 
veritabanına kaydedilmesini sağlayan “night audit” işleminin Türkçe karşılığı.
2-Sesletmek: Telaffuz etmek.
3-“Nedense” yorumunun ardındaki gizemli büyüselliğine gelecek ayın yazısında değineceğiz.
4-Bu öfkeye yol açan “köşeye kıstırılmışlık” duygusunu da “Türkçesi Varken”de işleyeceğiz.

Telefon çaldığında gece yarısı olmak 
üzereydi. Şaşırmadım; alışkındım. 
Mağaza kullanıcıları o saatlerde 

günsonu1 yapar, başları sıkışınca da ararlar.
– Ekranda habire bizim müşterinin adı 
gözüküyor.
– Müşteri kayıtlarını bilgisayara 
girmemiştik. Ne yazdığını okur musunuz?
– Ben onu okuyamam. Zaten pır pır ediyor... 
Sen gel, hemen gel!
Gittim. Ekranda “timeout” (taymaut) uyarısı 
vardı. Yazarkasayı bilgisayara bağlayan ağ 
kablosunun ucu yerinden çıkmış. Bağlantıyı 
kurup günsonunu bitirdik. Hepsi on dakika 
sürmedi. Bakkal irisi dükkânın (marketin) 
sahibi hâlâ titriyordu, yüzü bembeyazdı; bir 
bardak su verip yatıştırmaya çalıştım.
– Korkmuş gibisiniz.
– O bizim toptan müşteri... Mallarını beş 
gündür gönderemedik.
– Müşterinizle ilgisi yok. Taymout süreaşımı 
demek. Bilgisayar, uzun süre yazarkasaya 
bağlanmayı denemiş; yazarkasadan yanıt 
gelmeyince uyarı vermiş.
– Bilgisayar bizim müşteriyi nerden biliyor? 
Büyülenmiş gibi donakaldım.

* * *

Benim içinse birbirini tetikleyen 
çarpıklıklar, kara büyü gibiydi; hangisine 
yanayım:
1) Müşterinin adı “Timeout”. Spor terimi 
olarak bildiğimiz kısa ara, dinlenme, 
mola anlamında. İşletmesine Türkçe ad 
koy(a)mayan müşteri amacına ulaşmış, 
bu sözcüğü okuyamayan -sesletemeyen2 
demek daha doğru- kullanıcımızı 
aşağılamayı başarmış!

2) Türkiye’nin yasal düzenlemelerine uygun olarak Türk kullanıcıları için 
yazarkasa üreten şirketin yazılımcıları -nedense-3 uyarı iletilerini İngilizce yazarak 
kullanıcıları hiçe saydığını kanıtlamış! (Hoş, “timeout” yerine “süreaşımı” yazsa 
da bilişim kavramlarına yabancı kullanıcılar için anlamı yoktu; açıkça belirtip 
“bağlantı kurulamıyor” demek çok mu zor?)
3) Kullanıcı, bilişim uygulamasındaki bütünleşikliği yazarkasa, bilgisayar, iletişim 
ağı, yazılım gibi parçalara ayrıştırarak irdeleyemediğinden tüm suçu, sorunla hiç 
ilgisi olmasa da sorunu gideren kişiye (bana, yani yazılımcıya) yükleyerek öfkesini 
kusmuş.4 
4) Olayın fitilini ateşleyense gün içinde yerleri süpüren temizlikçi... Ağ kabloları 
ayakaltında kalmasın diye kabloları çekiştirip halının altına sıkıştırmış. Kablo 
döşeyenlere müjdeler olsun!

* * *

Sabaha karşı eve dönerken, yaşadıklarımın ve işittiklerimin üzüntüsünden 
kurtulmaya çalışırken J. P. Sartre’ın sözleri aklıma takıldı: “Olduğunu olmayan, 
olmadığını olan...” 
O uzun gecenin üzerinden yirmi yıl geçti. Yıllar sonra Sartre’ın sözleri umulmadık 
bir yerde karşıma çıktı; bu acıklı güldürünün son perdesi olurcasına:
“(...) insan doğanın ona vermediğinin yerine kendi ürünü olan bir şey koyar; 
hem birey hem de tür olarak sürekli gelişim içindedir.  Rousseau insanın bu 
niteliğine yetkinleşebilirlik adını verir. Bu yetisi sayesinde insan ne ise o olarak 
kalmaya yazgılı bir doğal varlık olmaktan çıkar ve Sartre’ın deyişini ödünç alacak 
olursak olduğunu olmayan ve olmadığını olan bir varlığa dönüşür. Aslında bu yeti, 
insanı doğanın belirleniminden kurtaran, özgürlük alanına çeken temel yetidir. 
Bununla birlikte insan bütün varlığını sonradan edindiğinden bunları yitirmesi 
de sözkonusudur. Yetkinleşebilirlik, adından dolayı her zaman olumlu sonuçlar 
verecekmiş gibi düşündürse de bu niteliktir ki Rousseau’ya ‘neden yalnızca insan 
aptallaşabiliyor’ sorusunu sordurur. Dil de insanın, doğanın kendisine koyduğu 
sınırı aşmak için bu yetisiyle ürettiği bir araçtır ve toplumu kuran da bir bakıma 
odur.” 
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