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Türkçesi varken

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

Beni sakın çağırmayın!
 “Bu yaşam, her hastası yatak değiştirme saplantısına kapılmış bir hastanedir.”1

− <....>bank’tan arıyorum. Müsait misiniz?

(“Bankasından” değil “bank”tan arıyormuş. Yandık!...)  

− Uygunum.

− Müsait miydiniz?

(Başladık işte... “Müsait”in Türkçesini anlayamadı.)

− Dinliyorum, söyleyin.

− Bankamızdaki bilgilerinizi teyit edeceğim.

− Doğrulayalım bakalım... 

− Müsait miydiniz?

(Olacak iş değil! Türkçe konuşup “doğrulayın” deyince döngüye girdik, başa döndük.)

− Sizi dinliyorum.  Siz söyleyin, ben doğrulayayım. 

Bu andan sonra konuşma e-posta adresine gelinceye dek yolunda gider gibi oldu. Derken:

− Meyilinizi de teyit edelim.

(Şimdiye kadar iyi dayandın, sık dişini!.. Sona yaklaşıyoruz.)

− Edelim...

− Hatay, Kayseri et ada nokta net nokta ti ar.

− Yok artık! “Ti ar” da nerden çıktı?

− Nasıl, meyil yanlış mı?

− Bakın, e-posta adresim doğru; ama “Türkiye” kısaltmasını neden “te re” değil de “ti ar” diye 
söylüyorsunuz? Nereden öğreniyorsunuz bunları?

(Tir tir titriyorum. Aman sesimi yükseltmeyeyim; üzüntüm öfkeye dönüşmesin.)

− Ne demek istiyorsunuz? Biz böyle konuşuyoruz, böyle alıştık. Hem herkes anlıyor!..

1  Baudelaire’in sözü. Tahsin Yücel, Salaklık Üstüne Deneme, YKY, 6. Baskı, Şubat 2012, s. 9.

Herkes anlıyor, ben anlamıyorum. Anlayamıyorum, anlamak istemiyorum! Bunları, çağrı 
merkezindeki görevliye söylesem ne, söylemesem ne... Biz artık birbirimizi anlayamıyoruz! 
Öyle sarsıldım ki Tahsin Yücel’in yazısında okuduğum -yazının girişinde yer alan- Baudelaire’in 
sözlerine takılıp kaldım; hastanelik oldum: Kim yatak değiştiriyor ya da değiştirdi ya da 
değiştirecek?

* * *

Ey bankacı kardeşler, ey biz birbirimizi telefonla ararken, birbirimize telefon ederken 
“çağrı merkezi”ni günlük yaşamımızın parçası kılan, hatta bu söz öbeğini -hiç yoktan iyidir, 
Türkçe sayılır diyerek- sözlüklerimize yerleştirmemize neden olan meslektaşlar, sizden iki 
dileğim var: 

1) Siz sakın beni çağırmayın! Bana telefon edin, bana ileti gönderin; ama beni bu yollardan 
biriyle çağırmayın...  

2) Ben size -sözcüğün gerçek anlamıyla- bir “çağrı” yapayım:1

Yıllar yıllar önce (sanırım yirmi beş yılı aştı) Türkçeleri olmasına karşın pek çok sözcüğün 
İngilizcesini kullanarak güzelim dilimizin kirlenmesine -bilerek, bilmeyerek- yol açtınız. 
Örnekleyelim: İnteraktif (etkileşimli), “online” (çevrimiçi), demo (tanıtım)... Son zamanlarda 
“yeni nesil” bankacılık yaparken de diliniz varıp “yeni kuşak” diyemediniz... Banka şubelerinizin 
adları, örneğin “Ankara Şube” oluverdi; Türkçemizin dilbilgisini kurallarını, ad tamlamalarını 
hiçe saydınız. Şimdi sıra yurdumuza, Türkiye’ye mi geldi?

Etki alanınız çok geniş; milyonlarca kişiye ulaşıyorsunuz. Kullandığınız dil, bir o kadar 
belirleyici... Yapmayınız lütfen! Türkiye’yi de “ti ar” yapmayınız! Toprağında yetiştiğiniz, 
toprağından beslendiğiniz ülkeye, bu ülkenin diline de adına da yazık etmeyiniz!

* * *

Sözü, Tahsin Yücel’in bir başka alıntısıyla bitirelim; artık umut kaynağı mı olur, umutsuzluk 
mu, ona da okur karar versin: 

“Budalanın alışılmış eğilimlerinden biri de tek bir kemik aracılığıyla tüm hayvanı baştan 
kurmaktır; yalnız (...) bunu yanlış bir veri üzerinde yapar: sözkonusu kemik başka bir hayvanın 
kemiğidir.”2

1  Bir küçük anımsatma: “Çağrı” sözcüğü “davet”in Türkçesidir.
2  Henry de Montherlant’ın “Bekârlar”ından alıntı. Tahsin Yücel, Salaklık Üstüne Deneme, YKY, 6. Baskı, 
Şubat 2012, s. 9.
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