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Türkçesi varken

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

Yıl 2014. Ben şimdilerde de bilgisayara hiç dokunmamışlara bir şeyler öğretebilmek 
uğruna kentlerin unutulmuş, yok sayılmış yerleşim bölgelerinde eğitimler düzenliyorum. 
Bu kez -dersini çoktan almış bir öğretici olarak- önce klavyenin, farenin işlevlerini anlatıp 
kullanım denemeleri yaptırıyorum.

“Tutun fareyi, basın sol düğmesine. Parmağınızı kaldırmayın. Sürükleyin fareyi, korkmayın 
sürükleyin...”

Oysa vızıltı iş başında... Yekinip sokuyor iğnesini:

“Ama öğretmenim, biz fareyi köylük yerde bile sürüklemeyiz. Şöyle güzel güzel ‘yularından 
tutup çek’ diye anlatsana...”

* * *

“Selfie” sözcüğünü, kavramı da göz önüne alarak tartışmayı sürdürüyoruz. “Özçekim” 
özellikle tümce içinde kullanımı açısından pek de içimize sinmedi; ama işte sokak durmuyor, 
susmuyor; diliyle yaşıyor. Yepyeni kavramların, sözcüklerin Türkçesini üretmek için 
çabalayanlara esin kaynağı oluyor. Biz “selfie” için Türkçe karşılık oluşturmaya/türetmeye 
çalışırken kulağımıza fısıldıyor: “Bakçek, görçek, kendinçek...” 

“Cırcır,1 çekyat, fırfır, gerzek, patıpatı,2 şipşak”ları dilimize kazandıran sokak, var olmak 
için diline sıkı sıkıya tutunuyor.

1	 	“Cırcır”	sözcüğü	“geveze”	anlamının	yanı	sıra	kimi	yörelerde	halk	ağzında	“fermuar”ın	karşılı-
ğıdır.
2 	“Patıpatı”	Adana-Gaziantep	yöresinde	“motosiklet”e	verilen	ad.

O vızıltı ayrımına bile var(a)madan 
soruyor: “Hangi dil güçlüdür?”

Yanıtını sıcacık içtenliğiyle 
Nermi Uygur veriyor:

Rüzgârın sesini;

suyun tadını;

şimşeklerin göğü işleyişini;

kızarmış ekmek kokusunu;

gözümün seğirişini

gerçekte veren dil güçlüdür.1

Derken vızıltı, Uygur’u doğrularcasına dile geliyor; söz 
oluyor, saz oluyor.

* * *

Üzerinde Türkçe yazmayan klavyeleri öylesine kanıksamıştık ki bilgisayara yabancı olanların “Ctrl, 
Insert, Delete, Home, End...” gibi tuşlara tepki vereceğini düşünemezdik. Kaldı ki bu tuşlarda yazanlara 
olumsuz tepki gösterseler, karşı çıkışları doğru ve haklı da olsa yadırgardık. Ben dersimi, 80’lerin sonlarında, 
bilgisayar başına ilk kez oturanlara eğitim verirken aldım.

Yazılımın işleyişini anlatırken ara ara -sıradan bir şeymişçesine- “eskeype basıp çıkın” diyorum. 
Kullanıcılar önce çaktırmadan birbirlerine göz atıp ardından donmuş gözlerle bana bakıyorlar. Odada çıt 
çıkmıyor. Ben sanıyorum ki çoktan “eskeyp”e bastılar, ne yapacaklarını söylememi bekliyorlar.

An geldi, içlerden biri çekine çekine konuştu: “Biz, o dediğiniz şeyi bulamadık!”

Üzerinde “Esc” yazan tuşu gösterip açıkladım: “Bu tuşa basınca yapılan işlem bitirilip ekrandan çıkılır; 
kimi kez de yapmak istemediğiniz bir işlemden kurtulup kaçmak için kullanılır.”

Bir süre sonra bir kullanıcıyı, diğerine yardım ederken işittim: “Tamam kardeşim, olmuyorsa eskaça bas, 
eskaça...”

1	 	Nermi	Uygur,	Yaşama	Felsefesi,	YKY,	4.	Baskı,	Mart	2008,	s.	100.
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