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13. yüzyõl, siyasî tarihimiz için olduğu kadar dil tarihimiz için de son derece
önemli bir yüzyõl...Önce Anadolu’da,daha sonra da Osmanlõ’nõn hükmettiği çok geniş
bir coğrafyada kullanõlan, Oğuz Türkçesine dayalõ yeni bir yazõ dilinin başlangõç
tarihi... Bugün ilmî literatürde Türkiye Türkçesi diye isimlendirilen bu yazõ dili, tarihte
genellikle Türkî, Türkî til, Türk dili, Türkçe, Lisan-õ Türkî, Türk lisanõ gibi millî
kimlikle bağlantõlõ isimlerle anõldõ. Bazen Osmanlõ lisanõ, lisan-õ Osmanî, lehçe-i
Osmanî gibi devletin siyasî yapõsõna, ideolojisine uygun isimler taşõdõ. İsim ne olursa
olsun kastedilen, dün Osmanlõ’nõn ulaştõğõ topraklarda, bugün de Osmanlõ yadigârõ
Anadolu’da, Balkanlarda, Kõbrõs’ta, Irak’ta kullanõlan Türk yazõ diliydi, Türkçeydi.
Oğuz Türkçesi, Anadolu’daki macerasõna nasõl başladõ? Nasõl yazõ dili olabildi?
Anadolu’nun yeni sahipleri Oğuzlar, 11. ve 12. yüzyõllarda Türkçeyi sadece
konuşma dilinde ve sözlü edebî geleneklerinde yaşatmaktaydõlar. Bu döneme ait
Anadolu’da Türkçe yazõlmõş hiçbir eserin olmayõşõ, bize Oğuzlarõn yazõ dillerinin
bulunmadõğõnõ, hatta Kutadgu Bilig gibi dev bir eserin dilini, yani Türkistan yazõ dilini
bilmediklerini düşündürmektedir. Büyük Selçuklu Devletine hâkim olan dil anlayõşõ,
Anadolu’da da değişmemiş ve iki yüz yõl, yazõ dili ihtiyacõna Arapça ve Farsça cevap
vermiştir. Bu süre içinde Anadolu Selçuklularõnõn resmî ve edebî dili, Farsça; bilim dili
Arapçadõr. Şartlar iki yüz yõl hep Türkçe lehine gelişti. Aydõn merkezli bu dil
anlayõşõnõn halka rağmen uzun ömürlü olamayacağõ muhakkaktõ.Nitekim olmadõ da.
Anadolu’da Türk nüfus yoğunluğu bu süre içinde yeni göç ve akõnlarla durmadan
artõyordu. Büyük bir kõsmõ şehir merkezleri çevresinde yaşayan bu nüfus, şehirle
ekonomik ilişkilerini sürdürmekteydi. Bu ilişkiler sonucu Türkçe, konuşma dili olarak
geniş bir çevrede yaygõnlõk kazandõ.Türkçenin sözlü ilişkilerdeki bu gücü, onun yazõ
dili olmasõnõ sağlayan önemli faktörlerden biri oldu (Karal, 1978:18-20). Şartlarõn
olgunlaşmasõnda tabiî ki başka faktörler de rol oynadõ. Meselâ, bir kõsmõ Moğollarõn
önünden kaçarak gelen Horasan erenleri Anadolu’da Türkçenin bayraktarlõğõnõ
yapmõştõr. Bu gönül erleri, mesajlarõnõ halka ulaştõrabilmek, görevlerini yerine
getirebilmek için elbette Türkçe konuşmak ,Türkçe yazmak zorundaydõlar ve böyle
yaptõlar. Diğer taraftan aydõnlar da Arapça ve Farsçayõ çok iyi bilmelerine ve bu
dillerde yazmalarõna rağmen, gönüllerine ve zihinlerine ulaşamadõklarõ çok geniş bir
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halk kitlesinin farkõndaydõlar. Onlara ulaşmak,onlarõ özellikle dinî bilgilerden haberdar
etmek için Türkçe yazmanõn gerekli olduğunu bilmekteydiler .Değişen siyasî şartlar da
Türkçeyi yazõ dili olmaya zorluyordu. 13. yüzyõl başlarõnda Anadolu’da Selçuklu
saltanatõ zayõflamõş, çoğu Arapça, Farsça bilmeyen Oğuz-Türkmen beylerinin
hükümranlõğõ başlamõştõ. Arapça ve Farsçaya sõrtlarõnõ dönmeseler de kendilerinin bu
dilleri bilmemeleri, saraylarõnda hâkimiyeti Türkçenin lehine değiştirdi. Karamanoğlu
Mehmet Beye atfedilen 1277 tarihli meşhur ferman, Oğuz-Türkmen beylerinin
Türkçeye yönelişlerinin bir sembolü olmuştur. Aslõnda bu tarihten çok önce, yüzyõlõn
ilk yarõsõnda Oğuz Türkçesi ile Anadolu’da, hatta Selçuklu sarayõnda eser verilmeye
başlanmõştõ. Meselâ Selçuklu Sultanõ II . İzzettin Keykavus’un emriyle İbn-i Alâ
tarafõndan hazõrlanan Dânişmendnâme’nin yazõlõş tarihi 1245’tir. Çarhnâme adlõ
eseriyle şöhret bulmuş olan Ahmet Fakih, eserlerini yüzyõlõn başlarõnda vermiştir.
13. yüzyõl Anadolusunda Oğuz Türkçesi artõk bir yazõ dilidir. Bu hadise, Türk dili
tarihi için önemli bir hadisedir. Çünkü hem iki yüz yõllõk yabancõ dil hâkimiyeti, yerini
millî dile, Türkçeye bõrakmõş, hem de Türk dünyasõnda Türkistan yazõ dilinden başka
ikinci bir yazõ dili meydana gelmiştir. Osmanlõ, işte bu yeni yazõ dilini 14. yüzyõldan
başlayarak Balkanlardan Irak’a, Suriye’ye, Kõbrõs’a, Kõrõm’a, hatta Kuzey Afrika’ya
kadar taşõmõştõr.
Yazõ dilimiz dünden bugüne,Osmanlõ’dan Cumhuriyet’e bir taraftan tabiî değişim
sürecini yaşar ve yeni kavramlarla zenginleşip gelişirken, diğer taraftan doğu ve batõ
dilleriyle, doğulu ve batõlõ dil unsurlarõyla her alanda mücadele etmek zorunda
kalmõştõr. Türkçenin edebî dil olarak, eğitim ve bilim dili olarak 13. yüzyõldan
günümüze kadar yaşadõğõ iki ciddî sorun bulunmaktadõr. Statü ve yabancõ dil unsurlarõ
sorunu...
Yeni yazõ dili, başlangõçta birkaç yüzyõl Arapça ve Farsçaya karşõ Anadolu’da bir
statü mücadelesi verir. Çünkü aydõn zihniyeti, henüz iki yüz yõllõk Arapça ve Farsçanõn
hâkimiyetinden kendisini kurtaramamõştõr. Yeni teşekkül etmiş bu yazõ dilinin
yeterliliği konusunda şüpheler vardõr. Bu ruh hâli eserlere de yansõmakta, bazõ
sanatkârlar eserlerinde Türkçenin yetersizliğinden yakõnarak Türkçe yazdõklarõ için
özür beyan etmektedirler.
Oğuz Türkçesine yazõ dili olarak yabancõ müelliflerin bakõşlarõ da pek olumlu
değildir. Bir Kõpçak lügati olan El-Kavânînü’l-Külliye’nin Arap müellifi eserinde, yeni
yazõ dili olmuş Oğuz Türkçesini Kõpçak Türkçesiyle karşõlaştõrarak şöyle demektedir:
“Türkmence Türkçe değildir. Bundan dolayõ bazõ yerlerde dikkatli olman, sakõnman ve
konuşmaman için seni uyarõyorum. Çünkü Türkmence, Türklerce müstehcen ve onu
konuşan ise hakîr sayõlmaktadõr” (Toparlõ, 1999:7). Burada Türkçe ile, Kõpçak yazõ
dili kastedilmektedir.
Türkçe, yazõ dili olma mücadelesinin başlangõcõnda Arapça ve Farsça karşõsõnda
yaşadõğõ bu statü sorununu, edebî faaliyetlerde bugüne kadar bir daha hiç yaşamadõ.
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Türkçe eserler yanõnda zaman zaman meselâ Fuzulî gibi Arapça, Farsça ; Nef’î gibi
Farsça divan yazan şairler olduysa da, bunlar ne Oğuz Türkçesinin, Osmanlõ ve
Cumhuriyet Türkiyesinin edebî dili olduğu gerçeğini değiştirdi, ne de bu şairlerin
şaheserlerine gölge düşürdü. Ancak statü sorunu, eğitim dilinde Türkçeyi hep rahatsõz
etti. Bu sorun, başlangõçta Arapça ve Farsçaya karşõ yaşandõ. Enderun’da devşirmelerin
ana dilleri Türkçe olmadõğõ için Türkçe eğitim veriliyordu. Ülkenin yaygõn eğitim
kurumlarõ olan medreselerde ise eğitim dili Arapça idi. Medresede Arapça ve Farsçayõ
öğrenen aydõn, edebî ve kitabî Türkçeyi ise edebiyat ve bürokrasi çevresinde
öğreniyordu.
Türkçenin eğitim dili olarak bu statüsü 18. yüzyõldan itibaren değişmeye başladõ.
Memleketin teknik personel ihtiyacõnõ karşõlamak üzere kurulan meselâ
Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun (1773), Mühendishane-i Berrî-i Hümayun (1793)
gibi okullarda eğitim dili Türkçeydi. 19. yüzyõl başlarõnda kurulan Askerî Tõp
Okullarõnda ise eğitim dili önceleri Fransõzca idi. II. Mahmut, Fransõzca okutmaktan
gayenin Fransõzcayõ değil, tõp ilmini öğrenmek ve bunu yavaş yavaş kendi dilimize alõp
memleketin her tarafõna Türk diliyle yaymak olduğunu beyan ediyordu. Nitekim bu
okulda 1870 yõlõnda Türkçe öğretime geçildi (Karal, 1978:48).
Atatürk döneminde üniversitelerimizde görevlendirilen yabancõ
yapõlan anlaşmaya “3-5 yõllõk bir süre içinde Türkçe okuyabilecek
öğrenmeleri”ni şart koşan bir madde konulmuştu. Bu tavõr
Türkiyesindeki “millî dil” anlayõşõnõ göstermesi bakõmõndan
(Widmann, 1981:59).

bilim adamlarõyla
kadar Türk dilini
,1930’lu yõllarõn
önem arz eder

19. ve 20. yüzyõl, eğitim ve bilim dilinin Türkçe olup olamayacağõ tartõşmalarõyla
geçmiştir. Bir zamanlar Türkçeyi Arapça ve Farsça karşõsõnda yetersiz gören anlayõş,
bu defa önce Fransõzca, sonra da İngilizce karşõsõnda yetersiz görmeye başladõ.Yahya
Kemal, Edebiyata Dair adlõ eserinde 1927’de Darülfünun müderrisi Şekip Beyin “Tam
medenî olmak istiyorsak bir ilim lisanõ olmayan ve olmasõ çok vakte muhtaç olan
Türkçeyi bõrakalõm. Hemen en medenî bir lisanõ kabul edelim. En kõsa yoldan,bir
hamlede birkaç asõr terakkî edebiliriz.” dediğini anlatõyor (Y. Kemal, 1971:310). Bu
sözlerdeki fikirlere benzer fikirler zaman zaman aydõnlarõmõzca telâffuz edildi. Buna
rağmen 20. yüzyõlõn ortalarõna kadar Türkçe, eğitim ve bilim dili olarak yabancõ dillere
karşõ direndi. Ancak yüzyõlõn ikinci yarõsõnda Maarif Koleji’nin İngilizce eğitime
başlamasõ, daha sonra yabancõ dille eğitim veren Anadolu Liseleri, kolej ve
üniversitelerin yaygõnlaşmasõ, Türk dilini yeniden statü sorunu ile karşõ karşõya getirdi.
Bu okul diplomalarõnõn hem iş hayatõnda, hem de akademik hayatta birinci referans
kabul edilmesi, yabancõ dille eğitime olan rağbeti gün geçtikçe arttõrdõ. Ve bu okullar,
kõsa zamanda Türkçe eğitim veren okullar karşõsõnda bir statü kazanarak ülkenin eğitim
ve bilim hayatõna hâkim oldu. Geldiğimiz şu noktada Türkçe, bir eğitim ve bilim dili
olma yolunda dün Arapçaya karşõ yaptõğõ mücadeleyi, bugün İngilizceye karşõ
yapmaktadõr. Bu, elbette yalnõz bir dil değil, aynõ zamanda bir kimlik, bir kültür
mücadelesidir.
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13. yüzyõldan günümüze Türk dilinin yaşadõğõ bir başka sorun, ”yabancõ dil
unsurlarõ” sorunu olmuştur. Bilindiği üzere kültürler arasõ etkileşimin derecesi
taraflarõn özellikleri ve konumlarõna göre değişebilmektedir.Derecesi ne olursa olsun
ortada bir alõşverişin bulunduğu açõktõr. Bu alõşverişlerin en kolay,en çabuk dile
yansõdõğõnõ hepimiz biliyoruz. Türkçe, doğu ve batõ kültürleriyle münasebetlerimiz
sõrasõnda sadece alõcõ olarak değil, aynõ zamanda verici olarak da bu etkileşimin içinde
yer aldõ.”Alõş”õn ölçüleri başlangõçta tabiîlik sõnõrlarõnõ aşmõyordu. Ancak ne zaman ki
yabancõ dil unsurlarõ, millî dil unsurlarõna tercih edilir oldu, o zaman bunlar birer sorun
hâline geldi.
Türkçe, Anadolu’da birbirinden farklõ sebeplerle birden çok yabancõ dille tanõştõ,
bu dilleri etkiledi ve bu dillerden etkilendi. Rumcada, Ermenicede, Balkan dillerinde
çok sayõda Türkçe kelime bulunmasõ, Türkçeye de bu dillerden kelime girmesi,
imparatorluk sõnõrlarõ içindeki ortak yaşayõşõn tabiî bir sonucu idi. İmparatorluğun ticarî
münasebetleri, Batõ dillerinden meselâ İtalyancadan Türkçeye kelime girmesine sebep
oldu. Bu kelimeler yazõ diline de yerleşmekle beraber, edebiyat dilini etkilemedi.
Arapça ve Farsça ile olan yakõnlõk, azõnlõk dilleriyle olduğu gibi ortak bir yaşayõştan
değil, bir kõsmõ medrese ile yayõlan ortak İslâmî kültürden kaynaklanõyordu. Arapça ve
Farsça, yazõ dilimizi değişen oranlarda her alanda etkiledi. Fransõzca kelimelerin
kaynağõnda ise başlangõçta siyasî, sonralarõ edebî münasebetlerin bulunduğunu
biliyoruz. İngilizce kelimelerle tanõşmamõz ise eğitim, bilim ve teknoloji münasebetleri
yoluyla oldu ve bu kelimeler konuşma diline kadar nüfuz etti.
Anadolu’da yeni yazõ dilinin kuruluş döneminde yabancõ dil unsurlarõ henüz sorun
olmamõştõ. Çünkü ilk eserler, zaten sözlü gelenekte yaşayan ve gerek konusu, gerekse
sade dilleri ile halkõn rağbet ettiği Hz .Ali, Hz. Hamza, Battalname gibi dinî
hikâyelerle, halkõn anlayabileceği dille yazõlan diğer dinî eserlerdi. Yazõ dilinin
Anadolu’daki ilk temsilcileri olan Sultan Veled, Ahmet Fakih, Hoca Dehhani, Yunus
Emre, Âşõk Paşa ve Gülşehrî’nin eserlerinde Arapça ve Farsça unsurlar, anlaşmazlõğa
sebep olabilecek boyutlarda değildi .Zaten yazõ dili olmadan önce Türkçede Arapça ve
Farsça unsurlar vardõ ve bunlarõn pek çoğu geniş halk kitlelerine mal olmuş, dile
yerleşmişti. En az 200-300 yõl Türkçe bu yabancõ unsurlardan rahatsõz olmadõ. Halka
ulaşma, halka öğretme endişesi ile teşekkül eden yazõ dili , yine aynõ endişe ile uzun
zaman sadeliğini korudu. Devlet adamlarõ da bu yolda öncülük ettiler. Meselâ II.
Murat, Türkçeye tercüme edilen eserlerin dilini sade bulmadõğõ için yeniden
tercümelerini istedi. Dânişmendnâme’yi bu sebepten yeniden tercüme ettirdiğini,
Kâbusnâme tercümesini beğenmeyip “Bir kişi Türkîye tercüme etmiş, velî rûşen degül
,açuk söylememiş. Eyle olsa hikâyetinden halâvet bulõmazuz...Velîkin bir kimse olsa ki
kitabõ açuk tercüme itse, tâ ki mefhûmõndan gönüller haz alsa” diyerek eseri ikinci defa
Mercimet Ahmet’e õsmarladõğõnõ biliyoruz (Levend, 1972:76).
İstanbul’un fethi, kültür hayatõnõ dolayõsõyla Türk dilini de etkiledi. 15. yüzyõlõn
ikinci yarõsõnda Osmanlõ’nõn birinci derecede kültür merkezi artõk İstanbul’du.
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Medreseler kurulmuş, buralardan yetişip Arap, Fars dilini ve kültürünü çok iyi öğrenen
aydõnlarla, İstanbul dõşõndan, İran’dan,Türkistan’dan gelen sanatçõlarla kültür hayatõ
İstanbul’da ve diğer kültür merkezlerinde canlanmõştõ. Edebî faaliyetler saraylarda,
konak ve evlerde, tekkelerde, kahvelerde sürdürülmekteydi. Türkçenin bu dönemden
itibaren Arapça ve Farsça unsurlar bakõmõndan manzarasõ hayli renklidir. Dilin sadeliği
veya ağõrlõğõ, tarzdan tarza, sanatçõdan sanatçõya, eserden esere, hatta konudan konuya
değişmektedir. Meselâ binlerce yõllõk bir geleneğin temsilcileri olan âşõklarõn Türkçesi,
edebî zevk sahibi herkesin anlayabileceği kadar Arapça ve Farsça unsurlar taşõr.
Bunlardan şehir kültürüne yakõn olanlarõn dilinde klâsik şiirin ve tasavvufun etkisiyle
yabancõ unsurlar biraz çoğalsa da, bu durum anlaşmayõ engellemez. Tekke şiirinde ise
işlenen konular gereği yabancõ unsurlar biraz artmakla beraber bu tarz şiir ,dili geniş
kitlelerce anlaşõldõğõ için rağbet bulmuştur. Özellikle saray ve çevresinde gelişen edebî
tarzõn dili, genellikle diğerlerine göre daha fazla Arapça ve Farsça unsurlarla yüklüdür.
Meselâ Veysî ve Nergisî’nin ağõr diline karşõlõk, Nâima ve Raşit gibi tarihçilerin dili
daha sadedir. 16. yüzyõl sanatçõlarõndan Lâmiî Çelebi’nin hüner göstermek için yazdõğõ
Münâzara-i Bahâr u Şitâ’sõnõn dili ağõr, Molla Câmi’den halk için Türkçeye çevirdiği
Nefâhatü’l-Üns’ünün dili sadedir (Levend, 1972:19,21,22). Divan şiiri
temsilcilerinden bazõlarõnõn, meselâ Meâlî ve Zaîfî’nin (16. yüzyõl), Nedîm’in (18.
yüzyõl) hece vezni ile yazdõklarõ şiirlerin dili sadedir (İsen, 1991:20,21). Tarih ve tõp
kitaplarõndaki yabancõ unsurlar, dinî eserlere göre daha azdõr. Evliyâ Çelebi
Seyahatnâmesi’nin dili sadedir. Arapça ve Farsça unsurlarõn bütün edebî faaliyetlerde
aynõ oranda olmamasõ ve bunlarõn birçoğunun halk kültürüne nüfuz edememesi,
Tanzimat’tan itibaren yoğunlaşacak olan sadeleştirme çabalarõnõn başarõya ulaşmasõnda
önemli faktörler olmuştur.
Aydõnlarõn zaman zaman Türkçedeki Arapça ve Farsça unsurlarõn hâkimiyetine
tepki gösterdiklerini biliyoruz (15. yüzyõlda Aydõnlõ Visalî,16. yüzyõlda Tatavlalõ
Mahremî, Edirneli Nazmî ve başka aydõnlar). Ancak sosyal ve siyasî şartlar henüz
olgunlaşmadõğõ için tepkiler ses getirmedi ve Türkçe 19. yüzyõla bu sorunla girdi.
Tanzimat’õn sosyal hayata getirdiği değişikliklerin dili etkilememesi mümkün
değildi. Yeni kurumlarõn tesisi, bürokrasi-halk ilişkilerindeki yakõnlõk, Tanzimat’õn
getirdiği fikirleri halka ulaştõrma, onlarõ bilgilendirme ihtiyacõ ve matbaanõn yayõn
hayatõnda sağladõğõ kolaylõk, yazõ dilini de değişime zorluyordu. Artõk dilin
sadeleştirilmesi, aydõnlar için bir an önce çözülmesi gerekli sosyal bir mesele hâline
gelmişti. İşe gazeteden başlandõ. Çünkü yeni yüzyõlõn Osmanlõ’ya getirdiği bu önemli
vasõta ile en kolay, en çabuk halka ulaşõlabilecek, halk aydõnlatõlabilecekti. Hükümdar,
Takvim-i Vekâyî’nin dilinin daha anlaşõlabilir olmasõ için uyarõda bulunuyor; Şinasî,
Tercümân-õ Ahvâl’in mukaddimesinde “Umum halkõn kolaylõkla anlayabileceği” bir
dilden bahsediyordu (Levend, 1972:83). Gerçekten de sadeleştirme fikri en çok
gazetede uygulama alanõ buldu. Bu bakõmdan gazetenin Türk dilinin sadeleşme
tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirtmek gerekir.
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Türkçenin sadeleştirilmesi fikri, Tanzimat döneminde pek çok aydõn tarafõndan
hararetle desteklenmesine rağmen, bunun eserlere yansõmasõ aynõ hararetle olmadõ.
Namõk Kemal’in Türkçenin sadeleştirilmesi konusunda çeşitli makalelerinde dile
getirdiği fikirlerle Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esaslarõ adlõ eserinde yer alan görüşler
arasõndaki benzerlik, dikkat çekicidir. Ancak Namõk Kemal, bir mektubunda bu
düşüncelerini uygulamaya yansõtamadõğõnõ, ”tezyin-i elfaz”dan, yani sözleri süsleme
alõşkanlõğõndan bir türlü vazgeçemediğini itiraf eder (Karahan, 1989 :29).
Tanzimat’õn bürokrasi dilini sadeleştirmekte de ne kadar zorlandõğõ anlaşõlõyor.
Meselâ Âli Paşa, Hariciye Nezaretindeki kâtipleri yalõn ve açõk yazmaya
alõştõramayõnca çareyi yazõlarõ önce Fransõzca olarak kaleme aldõrõp, sonra onlarõ
Türkçeye çevirtmekte bulmuştur. (Levend, 1972:142). 19. yüzyõlõn ikinci yarõsõna
hâkim olan sadeleştirme fikrine rağmen Edebiyat-õ Cedîdecilerin –son eserleri hariçbu çabalara hiç katkõlarõ olmadõ. Eski Arapça köklerden yeni kelimeler, yeni
tamlamalar yaptõlar, sözlüklerden eski kelimeler çõkarõp kullandõlar. Bu arada
Fransõzcadan birçok kelime, Tanzimat ve sonrasõnda Batõ ile yoğunlaşan ilişkiler
sonucu dilimize yerleşti.
20. yüzyõlõn ilk on yõlõ, dilimizdeki yabancõ unsurlar konusunda üç farklõ görüş
temsilcisinin gazete ve dergilerdeki tartõşmalarõna sahne oldu. Mevcudu muhafaza
etmeyi savunanlar, sadeleştirmenin gereğine inananlar ve dildeki bütün yabancõ
unsurlarõ tasfiye etmek isteyenler...Her alanda Türkçenin sadeleştirilmesinin büyük bir
ihtiyaç hâline geldiği gerçeği, zamanla diğer görüş sahiplerinin birçoğunu sadeştirme
taraftarlarõnõn safõna geçirdi. Dönemin edebiyat anlayõşõna uygun olarak birçok aydõn,
millî bir edebiyat için millî bir dil gerektiğine işaret ediyordu. 1911’de Genç Kalemler
dergisinde Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp tarafõndan başlatõlan “Yeni Lisan
Hareketi”nin amacõ böyle bir millî dil yaratmaktõ. Hareket, ”yazõ dilini konuşma diline
yaklaştõrmak “ esasõna dayanõyordu. Bunun için Türkçede karşõlõklarõ olan Arapça,
Farsça kelimelerin ve terkiplerin atõlmasõ, dilin Arapça , Farsça gramer kurallarõndan
temizlenmesi gerektiği savunuluyordu. Bu görüşler çok kõsa zamanda edebiyat
çevrelerinde tesirini göstermeye başladõ. Çünkü şartlar olgunlaşmõştõ, çünkü teklif
edilen dil, yeni bir dil, yapma bir dil değildi. Herkesin bildiği ama yüklerinden arõnmõş
bir dildi ; yaşayan bir dildi.
Yakup Kadri, sadeleşmiş bu dille eserler verdi. Refik Halit, Reşat Nuri, Halide
Edip, Faruk Nafiz bu dili kullanarak Türk edebiyatõnõn seçkin isimleri arasõnda yer
aldõ. Cumhuriyet’e girdiğimizde bu dili kullanõyorduk.
Dilin sorunlarõ, Cumhuriyet döneminde de aydõnlarõn zihinlerini meşgul etmeye
devam etti. 1932’de başlayan “Kurultay”lar süreci ile Türkçe sõk sõk gündeme geldi.
Atatürk, dilin “yabancõ diller boyunduruğundan kurtarõlmasõ, geliştirilmesi,
zenginleştirilmesi” gereğine inanõyordu. Yüzyõlõn başlarõnda aydõnlar arasõnda
tartõşõlmõş, ancak pek rağbet bulmamõş bir metot, tasfiyecilik metodu 1932’den itibaren
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uygulamaya konuldu. Üç yõllõk bir çalõşma,bu metodun sadeleştirme çalõşmalarõnda
doğru bir metot olmadõğõnõ gösterdi. Çünkü dilimizden sadece gerçekten
Türkçeleştirilmesi gereken kelimeler değil, artõk yabancõlõğõ hissedilemeyecek kadar
bizim olmuş kelimeler de uzaklaştõrõlmaya çalõşõlõyordu.Türk milletinin ahlâkõnõn,
geleneklerinin, hatõralarõnõn, menfaatlerinin kõsaca kendi milliyetini yapan her şeyinin
dili sayesinde muhafaza olunduğunun bilincinde olan; Türk dilini, Türk milletinin
kalbi, zihni kabul eden bir anlayõşõn böyle bir metotta õsrar etmesi mümkün değildi.
Atatürk, her dil için zararlõ olan yabancõ dil unsurlarõyla mücadele ölçüsünün ne
olabileceğini bu uygulama sonunda görmüştü. Devrin aydõnlarõnõn; Falih Rõfkõ,
Abdülkadir İnan, Yakup Kadri’nin bugüne yansõyan hatõralarõndan Atatürk’ün bu
konudaki fikirlerinin üç yõl sonra değiştiği anlaşõlõyor. Ayrõca Ulus’taki yazõlarõndan da
Atatürk’ün değişen fikirlerini anlamak mümkündür (Ercilasun, 1994: 85-90). Daha da
önemlisi Atatürk’ün 1936 öncesi ve sonrasõ söylediği nutuklar arasõndaki dil farkõ,
onun tasfiyecilikten vazgeçtiğinin en sağlam delilidir. Bilim, teknik, sanat gibi özel
alanlarõn kavramlarõnõ karşõlayan terimlerde ise yabancõlõk sorunu geçmişte olduğu gibi
Atatürk döneminde de mevcuttu.Atatürk, terimlerin Türkçeleştirilmesi konusunda
büyük çaba gösterdi. Birçok Türkçe matematik terimi teklif ederek, hatta bu terimlerle
bir geometri kitabõ yazarak bu yolda öncü oldu (Korkmaz, 1992: 414-418).
Atatürk’ün sonuçlarõndan memnun kalmayarak vazgeçtiği tasfiyecilik,onun
ölümünden sonra sürdürüldü ve yabancõlõğõ hissedilmeyen, kültürümüze mal olmuş
kelimelerin birçoğu dilden uzaklaştõrõldõ. Yeni kelimeler, hõzlõ iletişim teknolojisiyle
çok kõsa zamanda yaygõnlaştõ ve toplumun genel kabulleri arasõna girdi. Son
zamanlarda ise dilimiz, bilim ve teknoloji yoluyla giren ve konuşma diline kadar nüfuz
eden bir “batõlõ kelimeler” istilasõyla karşõ karşõya. Geldiğimiz bu noktada, 20. yüzyõlõn
ikinci yarõsõnõn nesli, birinci yarõsõnõn dilini anlamakta artõk güçlük çekiyor. Türkçe,
dün Arapça ve Farsçaya karşõ bir statü sorunu yaşamõştõ. Bugün İngilizceye karşõ
yaşõyor. Dün Arapça ve Farsça kelimelerin yoğunluğundan bunalmõştõ.Bugün İngilizce
kelimelerin. 13. yüzyõldan günümüze pek çok şey değişti ama dile sahip çõkma
konusunda değişen fazla bir şey yok.
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