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Türkçemize gönül verenlere ve onu varsıllaştıran ve 
yüceltenlere sevgi ve saygılar.

Giriş 

İngilizce sözcüklerin Türkçede gereksiz yere 
kullanılmasında olan zorlama pek çok kişiyi haklı 
olarak rahatsız etmekte. Örneğin yeni konutlar nedense 
“rezidans” olmakta. Üstelik bu tür “rezidans”ların 
çoğunun adları da İngilizce. Bazen isimlerinden sonra 
“city” gibi gereksiz, ya da “city’s” gibi anlamsız sözcükler 
de konmakta. Bu gibi örnekler, ayrıca mağaza ve alışveriş 
merkezlerinin adlarının Türkçe olmamaları, kulelerin 
“tower”, merkezlerin “center” olmaları gibi örnekler de 
Türkçe bilinci yerinde olanları bile gereksiz yere Türkçe 
kullanmamaya zorluyor. Bu konuda maalesef daha pek 
çok örnek var. 

Bütün bunlara karşın, Türkçemize sahip çıkanlar ve 
özen gösterenler artıyor.  

Türkçe konusundaki bu olumlu gelişmeleri sizlerle 
kıvançla paylaşmak istedim. Bu çalışmalara kolayca 
erişilebilmeleri amacıyla gereken bağlantıları da 
bulacaksınız.

Geçen yıl (2013) 24 Temmuz günü TBD bünyesinde 
kurulan Özenli Türkçe Çalışma Grubunun sitesindeki 
çeşitli sayfalar gibi “Bilişim Türkçesi, özenli Türkçe 
ve Türkçe bilinci konulu yazı ve çalışmalar” sayfasını1 

da epeydir güncellemekteyim. Bundan sonra da 
güncellemeyi sürdürmeyi tasarladığım bu sayfadaki 
bilgileri bölümlendirince ve diğer bazı sayfalardaki 
bilgileri de katınca, birbirinden önemli öbekler ortaya 
çıktı.   

Türkiye’deki Bilişim Kuruluşları

Türkiyemizde 60 tane bilişim kuruluşu olması 
gerçekten sevindirici. Bu sayfada2 gerek abecesel 
sırada gerek 17 öbeğe ayrılmış olarak verilen bilişim 
kuruluşlarımızın sitelerine ve buradan da ilgili 
başka sitelere birer tıklama ile erişilebilir. Bilişim 
alanındaki varsıllığımız konusundaki TBD’nin tanıtım 
videosu3 da hem aydınlatıcı hem de insana zevk ve 
kıvanç veren bir belge.

Türkçe Bilişim Terimleri Sözlükleri

TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubunun “Türkçe 
Bilişim Terimleri Sözlükleri” sayfasında4, 52 tane 
sözlük verilmiş durumda. Bunlardan 27 tanesi 
Ottava’da çalışma odamda benim elimin altında da 

Türkçeye Sahip Çıkanlar ve Özen Gösterenler Artıyor
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olanlar; 27 tanesi de bilgisunarda (İnternet) hepimizin her an erişebileceği zengin bir kaynak. 

Türkçe bilim terimleri geliştirme konusunda TÜBA’daki çalışmalar5 gayet önemli. 

TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışmaları6 bilişim terimleri alanına apayrı ve çok 
önemli bir boyut kazandırmakta. 

Türkçe Sözlükler

Türkçe sözlükler sayfamızda7, yalnız benim kitaplığımda olan 177 ve toplam 184 Türkçe sözlük 
çeşitli alanlarda dilimizin varsıllığına iyi bir kanıt ve bilgilenmek isteyenler için de çok yararlı bir 
kaynak.

Gençliğin Bilinci

Türkçe toplulukları sayfamızda8 listelenen üniversite ve okullarımızdaki Türkçe toplulukları, 
Türkçe bilincinin özellikle gençlerimiz arasında nasıl köklü ve insana güven verici boyutta 
olduğunu kanıtlamakta. Bu sayfadan pek çok adrese girebilir ve bu güzel duyguyu 
paylaşabilirsiniz. Gençlerimizin Türkçe bilinçleri ve bu bilinçle Türkçeye özen göstermeleri çok 
önemli bir olgu. Bu örneklerin daha da artacağı konusunda umutluyum. 

Gençlerin Forumlardaki Duyarlılıkları

Gençlerin forumlarında “Özenli Türkçe kullanımını”nı savunmaları çok olumlu ve örnek 
alınacak etkinliklerden. Örneğin, “Dilimizi koruyalım, ama nasıl?9” ya da kullanılan Türkçe 
olmayan takma adlardan yakınma10, üstelik kullanılabilecek Türkçe takma ad önerileri11 de 
yapıcı ve çok olumlu yaklaşımlar. 

Meslek Kuruluşlarının Türkçemize Gösterdikleri Özen

Çeşitli meslek kuruluşlarının kullandıkları terimlerin Türkçe olmalarına gösterdikleri özen 
övgüye değer. Örneğin, Türk Nefroloji Derneğinin Terim Kolu dergisindeki12 “Son On Yılda 
Tıp Dilimizdeki Sorunları Araştıran Çalışmalar” önemli bir konuda aydınlatıcı bir yazı. 2013 
basımlı başka bir yazıda, Prof. Dr. Murat Döşoğlu tıp dilinin Türkçeleştirilmesi konusunu tekrar 
irdelemekte13. Servet Başol havacılık türkçesi hakkında aydınlatıcı yazılarına devam etmekte14.

Özenli Türkçe Kullanımı için Ödüller

Dil Derneği, Dil Bayramlarında verdiği Onur Ödüllerinden başka dört alanda daha ödül15 
vermekte: Ömer Asım Aksoy Ödülü, Beşir Göğüs Ödülü, Kerim Afşar ödülü ve Gürhan Uçkan 
ödülü.

Türk hematoloji kongresinde bilimsel ödüller yanında, seçilmiş bildirilere “En güzel Türkçe 
ödülü”nün16 de verilmeye devam edilmesi çok anlamlı ve örnek alınası bir tutum.

Benzer şekilde Türk Nöroşirürji Kongrelerinde “Özenli Türkçe17” ödüllerinin verilmesi de çok 
önemli.

Endüstri duyarlığı

Eczacıbaşı Grubu olarak, Bülent Eczacıbaşı’nın başlatmış olduğu Türkçe kampanyası18 başlı 
başına övgüye değer ve başka endüstri gruplarına ve özellikle bilişim endüstrisine ışık tutacak 
niteliktedir. 

Rotary Kulüpleri

Karşıyaka Rotary Kulübünün bölge başkanı Esat Kardıçalı’nın dönem hedeflerinden biri olarak 
başlatmış olduğu “Özenli Türkçe Kullanımı19” projesi gençlere iyi örnek olduğu gibi gençlerin 
Türkçeye özen konusunda duyarlılıklarını arttırması bakımından da çok yararlı bir girişim. 

Ekin Kolejinin 2013’deki 13. Çocuk Kurultayının “Türkçem, Benim Ses Bayrağım20” temalı olarak 
yapılmış olması Karşıyaka Rotary kulübünün toplumumuza yaptığı önemli katkılardan biri.

Türkiye’de sosyal konularda yararlı projeleri olan diğer Rotary kulüplerinin Karşıyaka Rotary 
Klübü ile ilişkili olarak “Özenli Türkçe Kullanımı” girişimini tüm yurda yaymaları yetenekleri 
içinde. Böyle bir çalışma başlatmaları hepimiz için arzu edilir. 

Türkçe Günleri

Karşıyaka Rotary Kulübünün Türkçe etkinlikleri gibi, Üniversite ve diğer kuruluşlarımızca da 
yapılan Türkçe Günleri etkinlikleri de bu konuda gençlerimizin ilgisini ve bilinçli olmalarını 
gösteren güzel örnekler. 

Türkçe günlerinden bazıları şunlar: Cumhuriyet Üniversitesi geleneksel Türkçe günleri21, İTÜ 
Türkçe Günleri 22, Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Günleri23. Hacettepe Üniversitesi Türkçe 
Topluluğunun 2013-2014 dönemi için hazırladığı tanıtım videosu24 bu konuda da bilgi içermekte.

Ayrıca, Karabağlar’da İzmir Türkçe Günleri25 ve TAKEV okullarında Türkçe Günleri26 de başka 
güzel örneklerden.

Sanatkârlardan

Türkçemizin özenli kullanılması konusunda duyarlı sanatçılarımızın etkinlikleri de hem yerinde 
hem de örnek olacak nitelikte.

Örneğin, Piyale Madra Türkçe ve İngilizce sözcüklerin karışık kullanılmasına karikatürleriyle27 
dikkati çekmekte.

Kurum ve Bireylerin Duyarlılıklarını Dile Getirmeleri

Dil Derneğinin Türkçe konusundaki duyarlılığını nasıl dile getirdiği “Tepkilerimiz28” ve “Dil 
Gündemi29” sayfalarından izlenebilir.

Ruşen Yaykın’ın “Neden Türkçe konuşmuyoruz?30” diye uluslararası büyük ve önemli bir 
kuruluşun Türkiye’de yapılan bir konferansında katılımcılara verilen yaka kartlarında Türkçe 
harfleri doğru kullanmamalarını ve anadilimiz açısından yapılan başka bir saygısızlığı da dile 
getirmesi ne kadar haklı ve yerinde. 

Türkçe Bilinci

Fizikteki bileşik kaplar yasasının betimlediği gibi sosyal alanlarda da olaylar birbirleriyle 
ilişkilidir. Bilişim alanında Türkçeyi özenle kullanmak, daha genel bir konunun, Türkçe bilincine 
sahip olmanın bir sonucudur. Türkçe bilinci konusunda yazılmış kitapların bazılarının adlarına, 
sözlükler ve kitaplar sayfamızdaki Türkçe konulu kitaplar31 bağlantısından erişebilirsiniz. 

Ayrıca, Dil Derneği32 ve Dil-Sev33 (Türkçe Sevdalıları) siteleri başta olmak üzere bilgisunardan 
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erişilebilecek kısa yazılar da var. Örneğin Prof. Dr. Ersin Töreci’nin Bilim Dili Olarak Türkçe ve 
30 Yıllık Bir Deneyim34 yazısı. 

Türkçe bilinci konusunda benim yazı ve sunularımdan bilgisunardan da erişilebilecek bazıları 
şunlar: “Bilişimde Türkçenin doğru kullanılmasının yaşamsal önemi var”35, T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Dergisinde yayımlanmış olan “Bilim Dili Olarak Türkçe ve Türkçe Bilinci”36 
ve Dil Devriminin 80. Yılında Dil Derneğinin “80. Yıl Onur Ödülünü kabul konuşmam”37.

Yazıyı ve kaynakçayı daha uzatmamak amacıyla pek çok değerli çalışmayı bu yazıya 
alamadım. Ama bu yazıda bahsedilen tüm çalışmalar Türkçe bilincinin ne kadar kuvvetli ve 
yaygın olduğunu göstermekte. 

Bu güzel örneklerin artmasında sizin de katkınız olabilir.
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