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Türkçesi varken

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

1980’li yılların sonuydu. 
Kâğıttan kılıflar 
içinde tuttuğumuz 

beş çeyreklik disketlerle1 iş görürdük. 
Yazılımları, verileri disketlere yükler, 
kargoyla yollardık kullanıcılarımıza. 
Pek sevdiğim, yaşı benden epeyce 
büyük, babacan bir kullanıcımız vardı. 
Neredeyse her hafta aynı yazılımı 
yeniden isterdi. Nedenini sormaz, 
gönderirdik. Bir telefon konuşmamızda 
dayanamayıp patladı. 
- Hülya kızım, sizin bu disketler hep 
bozuk çıkıyor.
- Nasıl olur? Biz size göndermeden önce 
deniyoruz.
- Bunların daha kolay soyulanları yok 
mu? 
- Soymak?...
- Ellerim kan içinde kalıyor. Görsen 
acırsın, parmaklarım hep yara...
- !!!
Meğer bizim kullanıcı, önceleri disketi 
kâğıt kılıfıyla birlikte disket sürücüye 
yerleştirmeye çalışırmış. O yüzden 
sürücü birkaç kez bozulmuş. Destekçi 
arkadaşlarımızdan biri bunu öğrenince 
“amca disketi kabından çıkart” demiş. 
Disketin manyetik bölümünün dışı 
-üzerinde okuma kafası2 için 3-4 
santimetrelik yarık olan- sert plastikle 
kaplı ya sevgili kullanıcımız vur deyince 
öldürmüş. Geçiriyormuş parmaklarını 
okuma kafasının yarığına, sert plastiği 
yırtmaya, disketi kabından çıkarmaya (ya 
da sıyırmaya, soymaya) uğraşıyormuş... 

Yıl 1992. Ortalık virüsten geçilmiyor. İşi gücü 
bırakıp virüs temizlemeye koşturuyoruz. İşyerleri, 
kaynağı bilinmeyen disketlerin kullanımını, 
özellikle de oyun yazılımlarını kullanmayı 
yasaklıyor. Bizse kullanıcılarımızın yöneticilerini 
tek tek arayıp virüslere karşı önlem almalarını 
istiyoruz.
Çimento fabrikasının personel müdürü de 
usanmış virüslerden, çıkış yolu arıyor. Telefon 
etti: “Hülya Hanım, virüslerden kurtulalım diye 
bir genelge yazıyorum. Yardımınızı isteyecektim. 
Biliyorsunuz, çimento fabrikası çok tozlu. Bütün 
klavyeleri naylonla kaplattım; işe yaramadı. Şu 
virüsler yine giriyor, yine giriyor... Genelgeye 
‘bilgisayarı kullanmadan önce ellerinizi yıkayın’ 
yazdım. Yetmez diye düşünüyorum. Ne dersiniz, 
ellerini kolonyayla, hatta alkolle de temizletsek mi 
acaba?”

* * *

Özdemir Asaf da katılsın oyuna:
DUM
Sana söyleyince söyledim sanıyorum.
Söyleyince sana sanıyorum söyledim.
Söyledim sanıyorum söyleyince sana.
Sanıyorum söyledim sana söyleyince.3

İki dize daha gelsin ozandan:
  Dilin gücü senin gücünden yüce
  Tutamazsın ister kırıl ister kız4

* * *

Ah, Türkçe!..  Güzelim dilim, kıvrak dilim! Köşe 
başını sen tuttun ya, aşkolsun, aşkolsun!

Ah, ne güzel oyundu o!.. 
Bedenlerimiz ağrılarla 
tanışmamıştı henüz; bacaklarımız, 
dilimizden güçlüydü. Çığlık 
çığlığa, birbirimizi ite kaka koşar, 
köşeleri kaptırmamaya çalışırdık. 
Büyüdük. Bedenlerimiz yıpranırken 
sözlerimiz keskinleşti. Kolumuzla, 
bacağımızla yapamadığımızı 
sözcüklerimizle yaptık: köşeyi 
döndük, köşe olduk... Biz 
büyüdükçe “köşe”nin işlevi değişti: 
çekemediklerimizi köşeye ittik; 
gün oldu yıldık, köşemize çekildik; 
gözümüz korktu, köşemize sindik.
Ah, ne oyunmuş! Hiç bitmedi, 
bitir(e)medik... Kullanıcılarımız da 
katıldı bize; biçimini değiştirdik 
biraz, dilimiz karıştı işin içine, 
hep birlikte oynadık. Bu kez 
karşısındaki anla(ya)mayan 
köşeye sıkışıyordu. Pek eğlenceli 
sayılmasa da sıkıştığımız yerden 
kurtulma çabası yaratıcılığımızı 
körüklüyordu. Bildiğimiz 
sözcüklere yeni anlamlar 
yüklüyorduk; yepyeni sözcüklere 
ise bildiğimiz anlamları. 

1-Kenarları 5.25 inç olan kare biçimindeki disket.
2-Okuma kafası: “Read head”in Türkçesi. Manyetik 
ortamdaki verilerin okunup elektriksel imlere 
dönüştürülmesini sağlayan birim.  

3-Özdemir Asaf, Bir Kapı Önünde, Adam Yayınları, Ağustos 
1985, s. 167.
4-Özdemir Asaf, Benden Sonra Mutluluk, Adam Yayınları, 
Kasım 1983, “Biter Bitmez” başlıklı şiir, s. 198
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