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Türkçesi varken

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

1-Uçbirim: “Terminal”in Türkçesi.
2-Simge: “İkon”un Türkçesi.
3-Macit Gökberk, Değişen Dünya, Değişen Dil, YKY, 6. Baskı, Ekim 2008, s. 11-13.
4-Dışalım: “İthalat”ın Türkçesi.
5-“Klavye” (tuştakımı), bilişim tarihimizde başlı başına bir savaşım konusudur. İlgilenenlere öncelikle Prof. Aydın 
Köksal’ın yazılarını, yapıtlarını öneririm. 
6-agy s. 80.
7-Beni esinleyen Tarsus yöresinin bu güzelim anıları için okul arkadaşım, can dostum Ümran Akınan Peksomlu’ya 
sonsuz teşekkürler.

Türküler yaktım sana
Anımsayan kaldı mı, bilmem. Yirmi beş yıl kadar oldu; oysa üzerinden 
yüzyıllar geçmiş gibi. Kişisel bilgisayarlar İstanbul’da, Ankara’da 
kullanılsa da bizim buralarda, fabrikalarda pek yoktu. Anabilgisayara 
bağlı uçbirimlerin1 sayısı bile azdı; onları da özenle eğittiğimiz birkaç 
kullanıcıya dağıtmıştık. Nerede öyle renkli, süslü, simgelerle2 dolu 
ekranlar... Ekranlar yeşil, yazılar beyaz...

Bir gün anabilgisayar birdenbire durdu. Sistem odasına doluştuk, ne 
olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Derken 
kapı açıldı, üst kattaki kullanıcı girdi içeri. Başı önünde, tir tir titriyor... 
“Ben” dedi, süklüm püklüm “bir şey yaptım, galiba ona kızdı.” Sustuk, 
hepimiz ona döndük; ağzından çıkacakları bekliyoruz. “Ekran tertemiz, 
yemyeşildi. Öyle güzeldi ki kendimden geçmişim. ‘Yeşil başlı gövel 
ördek’ yazıverdim...” 

İşte biz, böyle sevdik makineleri. 
İçselleştirdik, benimsedik. Telgrafın 
tellerine, kara trenlere, denizlere açılan 

gemilere türküler yaktık. Ezgilerimizde, 
koşuklarımızda kara sabanları, kağnıları 
anlattık. Başka türlü de olamazdı. 
Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nun unutulmaz 
başkanlarından Prof. Macit Gökberk açıklıyor 
nedenini: 

“Teknik ile insanın özü arasında zorunlu bir 
bağlantı vardır. (...) İnsanın özü, çıplak doğa 
içinde bulunmamış, her zaman yalın doğa 
üstünde kendi yapma doğasını, en dar, en 
yoksul kadrosu ile de olsa, kendisi için ikinci 

bir doğa olan kendi ‘kültür’ünü kurmuştur, 
kurmak zorunda kalmıştır. (...) Bütün bunlar, 
insan zekâsının nesneleşmesidir. (...) Çağdaş 
kültürün ana özelliği teknik karakterli 
oluşudur.”3

* * *

Ne yazık, ben bugün ekranlara, cep 
telefonlarına baktığımda içimden türküler, 
şarkılar söylemek gelmiyor. İçinde 
yoğrulduğum bilişim uygulamalarına gittikçe 
daha uzak düşüyorum. Çeviriler bir yana özgün 
yazılımlarda bile Türkçeyi ara ki bulasın. 
Acımasızlık etmeyeyim; çoğu yabancı yazılımın 

kullanıcı arayüzü -Türkiye’nin büyük bir pazar 
olduğu düşüncesiyle- Türkçeye başarıyla 
çevrilmiştir. Gelgelelim dışalımla4 edindiğimiz 
cep telefonlarında kullanılan dil üzücüdür. 
Cep telefonları için çeviri yapanlar, Türkçesi 
olmasına karşın yabancı sözcükleri yeğleyerek 
büyük bir yıkıma yol açıyor; Türkçemizi 
unutturmakla kalmıyor, bozuyorlar. 
Örnekleyelim: mesaj (ileti), cevap (yanıt), 
hafıza (bellek), detay (ayrıntı), isim (ad), 
soyisim (soyadı)... “Soyisim” özel bir ilgi 
gerektiriyor; çünkü böyle bir sözcük yok! Kim, 
nereden buldu bunu? Daha kötüsü, Türkçesini 
kullandığını sananlar da “soyad” diyerek/
yazarak bir yanlış daha yapıyor. Doğrusu 
“soyadı.” 

Klavyeleri (tuştakımlarını) ise hiç sormayın; 
karalar bağlatıyor! “F” klavye tartışmasını 
geçtim, üzerinde Türkçe yazan tuşlar yok! 
Türkiye’de satışa sunulan klavyelerde neden 
“Ctrl, Pause, Break, Insert, Delete, Home, 
End...” yazar ki?5 Hem, bu yazılar neden 
kimseleri rahatsız etmez? Yadırgamaz mıyız, 
kanıksadık mı?

Sonrası? Onu da Macit Gökberk yorumlasın:
“Bugün gençlerimizin bilgilerini ve 
düşüncelerini gerektiği gibi anlatıp 
yazamadıklarından yakınılıyor. Bunda 
dilimizin elbette ki büyük payı var. Bugünün 

genci anlamını açıkça bilmediği, ancak 
yarım yamalak sezdiği bir yığın yabancı sözü 
ezbere kullanıyor. Onun okuduğu ve taklit 
ederek kullandığı dilde, doğrudan doğruya 
yaşadığı anadilinin öz değerleri, yer yer, 
‘dır, değildir, etmek, yapmak, kılmak...’ gibi 
sadece yabancı sözlerin kımıldamasına yardım 
etmekten ileriye geçemeyen bir ‘harç’ rolünü 
oynuyorlar. Bu genç, bir Arapça sözcüğün 
anlamını bir Frenkçe özadla karıştırıyor 
diye, iki Arapça sözcük arasında bağlantı 
kuramıyor diye, çarpıklaşmış Frenkçe sözleri 
ağzında dolaştırıyor diye alay konusu oluyor. 
Burada bir alay konusu karşısında değil, 
üzerine çok ciddi olarak eğileceğimiz bir konu 
karşısındayız. Yarınki Türk zekâsını karartan 
bu durumdan nasıl sıyrılacağız?”6

İşimiz çok, yolumuz uzun... Olsun varsın, 
uğraşacağız; caymak yok! Yavrularımızı, 
yarınlarımızı aydınlığa kavuşturmak için 
türkülerimize, şarkılarımıza dört elle sarılıp 
-gerekirse- her şeye yeniden başlayacağız.

* * *
Yabancıyı bizim kılma öykümüze ekranla 
başladık, tuşlarla bitirelim:

Başı sıkışmış, çağırdı. “Nasıl yaptın, anlat” 
dedim. Yanıtladı: “Kolay, çok kolay. Yazıp yazıp 
entere çöktün mü oluyor...”7
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