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TÜRKÇENİN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI
HENGİRMEN, Mehmet

TÜRKİYE/ TУРЦИЯ

ÖZET

Dil, duygu ve düşüncelerimizi yansıtır. Bu nedenle ana dil eğitimi bir düşünce 
ve kişilik eğitimidir. Türkiye’de ana dil eğitimi son derece yetersizdir. Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın ana dil eğitimi konusundaki son uygulamaları da başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. 

Türkçenin eğitimi ve öğretimi şu dört alanda yeniden ele alınmalıdır:

1. Ana dil eğitimi ve kişilik gelişimi.
2. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklara Türkçe’nin öğretimi.
3. Türk Dünyası’ndaki Türklere Türkçe’nin öğretimi.
4. Yabancılara Türkçenin öğretimi.
Anahtar Kelimeler: Dil, kültür, millet, özgürlük.

---

Yüzyıllardan beri insanlar birbirleriyle sürekli olarak savaşmaktadır. Bu 
savaşlar sonucunda pek çok ülke tarih sahnesinden silinip gitmiş, dilleri ve 
kültürleri yok olup unutulmuştur. Bir zamanlar Anadolu’da yaşayan Hititler, 
Lidyalılar, Frigyalılar, Karyalılar bunlara örnek olarak verilebilir. Oysa Türkler 
yüzlerce yıldan bu yana tarih sahnesinde daima var olmuş, pek çok büyük devlet 
ve imparatorluklar kurmuşlardır. Türkçe de bu büyük devletler ve imparatorluklar 
sayesinde dünyanın en yaygın dillerinden biri olmuştur. 

Yeryüzündeki bütün diller birbirlerinden sözcük alışverişi yapmıştır. Bu 
nedenle dünyada yabancı sözcüklerden arınmış saf bir dil yoktur. Ancak yabancı 
sözcüklerin fazlalığı bir dili kirletir, işleniş düzenini bozar ve iletişimde sorunlar 
yaratır. Türkçe de günümüzde böyle bir sorunla karşı karşıyadır. Dilimiz 
her geçen gün biraz daha kirlenmekte ve yabancı dillerin boyunduruğu altına 
girmektedir. Bu durum o kadar vahim bir hâl almıştır ki 2007 yılında Büyük 
Millet Meclisinde Türkçeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarabilmek için 
bir komisyon dahi kurulmuştur. Ancak erken seçim nedeniyle bu komisyon 
çalışmalarını tamamlayamamıştır. 

Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak meclisin değil, bilim 
adamlarının ve her şeyden önce Türk Dil Kurumu’nun işidir. Ancak bu konuda 
mevcut siyasi desteğin bulunması sorunların çözümü için son derece gerekli ve 
değerlidir.
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Türkçe, daha önceleri de buna benzer sorunlarla karşılaşmış ama bu sorunları 
atlatmıştır. Günümüzdeki soruna çözüm ararken de Türkçenin öz geçmişine 
kısaca göz atmakta yarar vardır.

Türkçenin Özgeçmişi

Türkçe dünyadaki en eski ve köklü dillerden biridir. Prof.Dr. Osman Nedim 
Tuna, Türkçenin öz geçmişinin Sümerlere kadar uzandığını belirtmiştir. Osman 
Nedim Tuna, Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı 
Meselesi adlı kitabında Türkçeden Sümerceye yaklaşık 312 sözcüğün geçtiğini 
tespit etmiştir. Bu durumda Türkçenin yaşı yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar 
uzanmaktadır.

Türkçenin ilk yazılı belgeleri Orhun ve Yenisey anıtlarıdır. Bu anıtlar 
günümüzden yaklaşık 1300 yıl önce yazılmıştır. Dünyada yazılı belgeleri 1300 yıl 
öncesine kadar uzanan dil çok azdır. Türkçenin en görkemli dönemi 11.yüzyıldır. 
Bu dönemde Türkçe, Karahanlıların devlet diliydi. Kâşgarlı Mahmut 1072 
tarihinde Araplara Türkçe öğretmek için yazdığı Divan-ı Lügat’it-Türk adlı 
kitabında Araplara şöyle demektedir: 

Tanrı, Türkleri yeryüzüne ilbey kıldı. Dünya uluslarının yönetim yollarını 
onların ellerine verdi. Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iş olur. 

Ancak bir süre sonra İslamiyetin etkisi ile Arapça ve Farsçadan Türkçeye 
yabancı sözcükler girmeye başladı. Türkçe okuyup yazanların sayısı azaldı. 12. 
yüzyılda yaşayan Hoca Ahmet Yesevi bu durumdan rahatsızlığını bir şiirinde 
şöyle dile getirir: 

Sevmiyor âlimler
Sizin Türkçe dilini.
Ariferden dinlesen
Açar gönül ilini.

Ayet, hadis anlamı
Türkçe olsa anlarlar,
Anlamını bilenler
Başı eğip uyarlar.

Miskin kul Hoca Ahmet,
Yedi atana rahmet
Fars dilini bilir de
Sevip söyler Türkçeyi.

13. yüzyılda yaşayan Âşık Paşa da Türkçenin ikinci planda kalması, Arapça 
ve Farsçanın daha çok rağbet görmesinden rahatsızlık duymuş ve duygularını şu 
dizlerle dile getirmiştir:
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Türk diline kimse bakmaz idi,
Türklere her giz, gönül akmaz idi.
Türk dahi bilmez idi bu dilleri,
İnce yolu, ol ulu menzilleri.

Aynı yüzyılda yaşayan Karamanoğlu Mehmet Bey de Türkçenin Arapça ve 
Farsçanın egemenliğinden kurtulup bağımsızlığına kavuşması için çok uğraşmış 
ve ünlü fermanını yayımlamıştır:

Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, barigâhta, mecliste, meydanda 
Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. (13 Mayıs 1277)

Ancak bu ferman yayınlandıktan üç yıl sonra Karamanoğlu Mehmet Bey 
yaşamını yitirmiştir. Böylece Türkçe büyük koruyucularından birini kaybetmiştir. 

15. yüzyıla geldiğimizde Türkçenin yine horlandığını, Arapça ve Farsçanın 
göklere çıkarıldığını görüyoruz. Bu dönemde yaşayan Mesihî adlı bir divan şairi 
bu konu hakkındaki duygularını şöyle dile getirmiştir:

Mesihî gökten insen sana yer yok
Yürü var gel, Arap’tan ya Acem’den.

Türkiye Türkçesi'nin Doğuşu

Yabancı dillerin Türkçe üzerindeki büyük etkisi 1911 yılına kadar sürmüştür. 
1911 yılında başlayan Millî Edebiyat akımı ile Türkçenin yabancı dillerin 
boyunduruğundan kurtulabilmesi için ciddi çalışmalar başlar. Ömer Seyfettin, 
Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem gibi yazarlar 1912 yılında Selanik’te Genç 
Kalemler dergisini çıkardılar. Ömer Seyfettin’in bu dergide çıkan Yeni Lisan adlı 
makalesi, dildeki yeni oluşumun ilkelerini belirtmesi bakımından çok önemlidir: 

Şimdi yeni bir hayata, bir uyanış devresine giren Türklere yeni, doğal bir 
lisan, kendi lisanları lâzımdır. Millî bir edebiyat vücuda getirmek için evvelâ 
millî bir lisan ister. Eski lisan hastadır. Hastalıkları, içinde bulunan lüzumsuz 
ve yabancı kurallardır. Evet, şimdiki lisanımızda Arabî ve Farisî kaideleriyle 
yapılan çoğul kelimeler, isim ve sıfat tamlamaları yaşadıkça saf ve millî 
addolunamaz. Bu lisanı kimse anlamaz çoğunluk yabancı kalır. Kitaplar satılmaz. 
(....) Konuştuğumuz lisan, İstanbul Türkçesi en doğal bir lisandır. Klişe olmuş 
terkiplerden başka lüzumsuz süsler asla konuşma dilimize girmez. Yazı lisanıyla 
konuşma lisanını birleştirirsek edebiyatımızı ihya etmiş olacağız. Maharetimizi, 
sanatımızı, zekâmızı yalnız beş on kişilik bir edip kümesi takdir etmeyecek. 
Karşımızda anlayan, takdir eden, alkışlayan ve mükâfat veren bir çoğunluk 
bulunacak. (...) Hareket zamanı artık gelmiş ve hatta geçmiştir. Maziye, düne, 
zevke, alışkanlığa aldanarak maddî düşünmekten vazgeçmeliyiz. Düşünmeli ve 
kesin kararımızı vermeliyiz. Lisanımızı böyle dağınık, meçhul, yetersiz bırakan 
nedir? Bize geniş ve engin bir lisan lâzım, lâkin muntazam ve mazbut olmak 
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şartıyla. Dünyanın en mükemmel, en basit, en sade ve doğal grameri olduğu 
bütün lisan âlimlerince iddia ve beyan olunan Türkçe gramerimizi tanımalı, onun 
üzerine kargaşa yaratan bir leke gibi düşen ecnebi kaideleri atmalıyız. Arabî ve 
Farisî edatları asla kullanmamalıyız. Hele terkipleri mutlaka, mutlaka Türkçe 
kaideleriyle yapmalıyız. O vakit, lüzumsuz olan bazı Arabî ve Farisî kelimelerin 
kendi kendilerine savuştuklarını göreceksiniz. 

Ziya Gökalp de Türkçülüğün Esasları adlı kitabının yarısını Türkçeye 
ayırdı. Ziya Gökalp, bütün hayatı boyunca Türkçenin sadeleştirilmesi ve dilin 
yabancı dillerin boyunduruğundan kurtulması için çalıştı. 

Türkçenin gerçek özgürlük savaşı Atatürk döneminde başladı. 1928 yılında 
Harf İnkılabı yapıldı ve 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu. Türk Dil 
Kurumunun üç önemli amacı vardı:

1. Türkçeyi zenginleştirmek.

2. Türkçeyi sadeleştirmek.

3. Türkçeyi güzelleştirmek.

Bu üç amaca ulaşabilmek için Atatürk, Türk Dil Kurumunun toplantılarından 
çoğuna katıldı. Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarabilmek 
için yapılan bütün çalışmalara öncülük etti. Anadolu’da pek çok öğretmen 
görevlendirdi. Bu sayede halk ağzından binlerce sözcük derlendi. Eski eserlerdeki 
Türkçe sözcükler tarandı. Böylece derleme ve tarama sözlükleri hazırlandı. 
Yabancı dille eğitim yapan okulların çoğu kapatıldı. Okul programlarından 
Arapça ve Farsçanın öğretimi çıkarıldı. Okul kitaplarına Türkçe sözcük ve 
terimler kondu. Basın dilinde sade Türkçe kullanılmasına özen gösterildi.

Türkçe Nasıl Kurtulur?

Günümüzde ise Türkçenin yeni bir kurtuluş ve bağımsızlık savaşına ihtiyacı 
vardır. Bu savaş çok zorlu ve yorucu bir savaş değildir. Her türlü devlet desteği 
sağlandığı için son derece kolay ve kısa sürede bitecek bir savaştır. Bu savaşı 
kazanabilmek için tek çözüm yeni sözcük türetimidir. Günümüzde yabancı 
dillerden binlerce sözcük hızla Türkçeye girmektedir. Ancak bunlara yeterli 
karşılıklar bulunamamaktadır. CD, DVD, VCD, CD rom gibi sözcüklere 
değil Türkçe karşılıklar bulmak, okunuşları ve yazılışları bile henüz bir karara 
bağlanamamıştır. 2005 yılında çıkan Yazım Kılavuzunda ve Türkçe Sözlükte bu 
sözcüklerin okunuş ve yazılışlarıyla ilgili tek bir cümle yoktur. Son zamanlarda 
dilimize giren mortgage ise ayrı bir skandal konusu olmuştur. Türk Dil Kurumu 
bu sözcüğe karşılık olarak tutsat sözcüğünü türetmiş ama bu sözcük basın ve 
halk tarafından benimsenmemiştir. Çünkü mortgage sisteminde evi tutmak ya 
da satmakla ilgili bir kavram yoktur. Evi alan bir kimse borcunu ölünceye kadar 
aylık taksitlerle ödemektedir. Bu nedenle mortgage’in İngilizcedeki anlamı ölüm 
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kapısı anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu, tutsat sözcüğü yerine alöde 
sözcüğünü türetseydi sanırım halk tarafından çok daha kolay benimsenebilirdi. 

Günümüzde devletin Türkçenin özgürlük savaşına verdiği destek iyi 
değerlendirilmeli ve acil çözüm yoluna gidilmelidir. Bize göre bu çözüm yolları 
kısaca şöyle özetlenebilir:

1. Türkçenin yeni bir kavram sözlüğü hazırlanmalıdır. Atatürk döneminde her 
kavrama bir sözcük bulmak hedeflenmiştir.

2. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi dillerle karşılaştırmalı 
sözlükler hazırlanmalı ve Türkçede karşılığı olmayan kavramlar için hızla yeni 
sözcükler türetilmelidir. Yabancı dillerde bu karşılaştırmalı çalışmalar yapılmadan 
Türkçedeki kavram sayısının yeterli olup olmadığı konusundaki tartışmalar boş 
söz olmaktan öteye gidemez.

3. Türk Dil Kurumu yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulmaya çalışmış 
ve bu konuda “Yabancı Kelimelere Karşılıklar” adlı bir kitap yayınlamıştır. Bu 
kitapta ortalama bin sözcüğe karşılık bulunmuştur. Yabancı sözcüklere karşılık 
olarak önerilen Türkçe sözcüklere şu örnekleri verebiliriz: vantilatör: estireç, 
yelveren, gurme: tatbilir, hijyenik: sıhhi, stand-up komedyen: sözçatar, jakuzi: 
sağlık havuzu, avans: öndelik, skeç: oyunca, idol: mini put, transparan: 
içgösterir, paten: kaymalık, türbülans: hava burgacı, sit-com: durgül, durum 
güldürüsü, podyum: çıkmalık, sauna: buharlı hamam, viraj: büküm, pedal: 
ayakça. 

Ancak türetilen bu yeni sözcüklerin çoğu tutmamıştır. Çünkü türetilen 
sözcüklerin büyük bir çoğunluğu tek sözcük değil, tamlama şeklindedir. 
Ayrıca yeterli sayıda bilim adamının, yazar ve sanatçıların görüşü alınmadan 
yayınlanmıştır. Türetilen her sözcük hem dilbilimsel doğruluk hem de anlam ve 
estetik yönünden test edilmeli sonra halkın zevkine sunulmalıdır. Kamuoyunun 
desteğini almayan sözcükler ölü doğan çocuğa benzerler.

Sözcük Türetme Yarışması

1998 yılında TRT, “Türkçenin sorunları, çözümleri ve Türkçenin kullanımını 
daha da güzelleştirmek için yapılması gerekenler” konulu bir sempozyum 
düzenledi. Üç gün süren bu sempozyuma Türkiye’nin her tarafından en seçkin 
bilim adamları katıldı. Fakat bu sempozyum sonunda Türkçenin zenginleşmesi 
ve güzel konuşulması konusunda somut bir öneri ortaya konulmadı. Bunun 
üzerine son oturumda söz isteyerek bazı önerilerde bulundum ve TRT’den sözcük 
türetimi ile ilgili bir yarışma düzenlemesini istedim. Bu yarışmanın adının da 
“Bir Yabancı Sözcük, Bir Türkçe Karşılık” olmasını teklif ettim. Türkçemizin 
daha güzel konuşulmasını sağlamak için de radyo ve televizyonlarda görev yapan 
bütün sunuculara TRT iş birliği ile Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde 
güzel konuşma ve diksiyon dersleri verebileceğimizi belirttim. Projeyi 
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ayrıntılarıyla açıklayınca TRT Eski Genel Müdürü Sayın Yücel Yener bu projeyi 
büyük bir istekle kabul etti. Ancak o dönemdeki Türk Dil Kurumu yöneticileri bu 
projeye aynı sıcak ilgiyi göstermedi. Bu proje hâlen güncelliğini korumaktadır. 
Uygulandığı takdirde Türkçenin zenginleşmesine ve güzelleşmesine kesin çözüm 
getirebilecek niteliktedir. Bu proje kısaca şöyledir:

Türk Dil Kurumunda bilim adamları, yazarlar ve basın mensuplarından oluşan 
on kişilik bir sözcük türetme komisyonu kurulmalıdır. Sözcüğün doğru türetilmesi 
kadar doğru kullanılması ve kullanımının yaygınlaştırılması da önemlidir. 
Türetilen sözcükleri en çok kullanacak kişiler, yazarlar ve basın mensuplarıdır. 
Bu nedenle türetilen sözcüklerden cümleler kurul tarafından denenmeli ve halkın 
zevkine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu on kişilik grubun onayladığı 
sözcük yine Türkiye’nin seçkin bilim adamları ve sanatçılarından oluşan otuz 
kişilik bir kurula sunulmalıdır. Böylece kırk kişinin onayından geçen sözcük, 
kamuoyuna duyurulmalı ve yasal bir düzenleme getirilerek yazılı ve görsel 
basında, okullarda ve devlet kurumlarında kullanımı sağlanmalıdır. Ancak bu 
proje Türkçeye girmiş, halkın malı olmuş, herkes tarafından kullanılan yabancı 
sözcükler için değil; Türkçeye yeni girmekte olan sözcükler için geçerli olmalıdır.

Dil Gümrüğü

Gelişmiş ülkelerin çoğunda bir dil gümrüğü bulunmaktadır. Örneğin 
Almanya’da yeni bir ürün piyasaya gireceği zaman ürünün adının Almancası 
bulunmakta, satışa yeni bulunan Almanca ismiyle sunulmaktadır. Böylece bu 
ürünü halk ilk kez Almanca adıyla tanımakta, ürünün geldiği ülkedeki adını 
bilmemektedir. Bizde ise durum tam tersidir. Sözcük dilimize iyice yerleştikten 
sonra karşılık bulunmaya çalışılmakta ve bu türetilen sözcüğün halkın zevkine 
uygun olup olmadığı kontrol edilmeden kullanıma sunulmaktadır. Görsel ve yazılı 
basın mensupları, okullar bu sözcüğü benimsemediği sürece türetilen sözcük bir 
köşede unutulmaya itilmektedir. 

Dil gümrüğünün sınır kapılarında bulunan gerçek gümrükle de yakın bir ilgisi 
vardır. Pek çok ülke, Türkiye’ye milyarlarca dolarlık mal satmakta ancak ithal 
edilen ürünlerin kullanım kılavuzlarında pek çok dile yer verildiği hâlde Türkçe 
açıklamalara yer verilmemektedir. TBMM’nin mevcut desteğinden yararlanarak 
isimleri Türkçe olmayan her türlü alet, cihaz, ürün ve malların Türkiye’de 
satışı yasaklanmalıdır. Dünyanın her yerinde marka olmuş bazı ürünler bu 
yasak kapsamının dışında yer alabilir. Burada kastedilen şey, marka isimleri 
değil, kullanılan ürünlerin genel adıdır. Ayrıca şirket, frma, iş yeri isimlerinin 
Türkçeleştirilmesi için bir uygulama başlatılmalı, bu konu hakkında yeni bir yasa 
düzenlenmelidir.

Kısaca özetlemek gerekirse, türetilen Türkçe sözcük kırk kişilik seçkin bir 
kurul tarafından değerlendirildikten sonra, bütün resmî ve özel kurumlarda 
türetilen yeni sözcüğü kullanması konusunda yasal düzenlemeler getirilmelidir.
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Yabancı Dille Eğitim

Türkiye’nin en önemli eğitim sorunlarından biri de yabancı dil eğitimidir. 
Atatürk, kendi döneminde yabancı dille eğitim yapan kurumların hepsini kapatmış 
sadece birkaç tanesine ayrıcalık tanımıştır. Ne yazık ki günümüzde yabancı 
dille eğitim bir moda hâline gelmiştir. Pek çok kolej ve üniversite yabancı dille 
eğitim yapma yarışına girmiştir. Halk da bu yarışa canla başla katılmış, yabancı 
dille eğitim bir ayrıcalık ve üstünlük simgesine dönüşmüştür. Yabancı dille 
eğitim Cambridge, Oxford, Longman gibi büyük yayınevlerinin de işine gelmiş, 
Türkiye’ye her yıl trilyonlarca lira değerinde İngilizce kitap satmış ve hâlen 
satmaya devam etmektedirler. Öyleki yabancı dille eğitim yapan okullara giden 
öğrencilerin İngilizce kitap setlerine verdikleri para ortalama 400-500 YTL’yi 
bulmaktadır. 

Bu sebeple Millî Eğitim Bakanlığı kaliteli kitap üretimine önem vermiş ve 
yabancı yayınevlerinin sömürüsünü engellemeye çalışmıştır. Ama işin asıl acı 
yanı yabancı dil eğitiminden dolayı ana dilimizin ve millî kültürümüzün ikinci 
plana itilmesidir. Bu durum Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu başta olmak üzere millî 
bilinci olan tüm aydınlarımızı rahatsız etmiştir. Sayın Oktay Sinanoğlu yazdığı 
Bye Bye Türkçe / Bir Nev-York Rüyası, Büyük Uyanış, Hedef Türkiye, Ne 
Yapmalı? adlı kitaplarda yabancı dil eğitimi sonunda oluşan kültürel yozlaşmaya 
dikkat çekmiş ve yetkilileri uyarmaya çalışmıştır. Ancak bugüne kadar en 
ufak bir sonuç alınamadığı gibi yabancı dil öğrenme ve öğretme yarışı gittikçe 
hızlanmıştır. 

Yanlış anlaşılmaya engel olmak açısından burada bir şeyin altını çizmeyi 
uygun buluyorum. Biz yabancı dilin öğrenilmemesi gerektiğini söylemiyoruz. 
Dikkat edilmesi gereken asıl mesele yabancı dil eğitiminin bir amaç değil, bir 
araç olduğu ve halk tarafından da böyle algılanması gerektiğidir. Türkçenin 
özgürlük savaşının zaferle sonuçlandırabilmesi için ulus olarak bir seferberliğin 
başlatılması, ana dil eğitiminin önemi konusunda bilinç oluşturulması 
gerekmektedir. Yabancı dil eğitiminin ise bizi hedeferimize taşıyacak onlarca 
araçtan sadece biri olduğu unutulmamalıdır.

Yabancı dil eğitiminin amaçları şöyle sıralanabilir: 

1. Ticarî iletişim
2. Turistik iletişim
3. Askerî iletişim
4. Bilimsel iletişim

Ticaretle uğraşan, turizmle ilgilenen, askerî alanda görüşmeler yapan kişiler 
belli bir düzeyde İngilizce bilmek zorundadırlar. Yabancı dilin asıl önemi 
bilimsel alanda yapılan çalışmalarla ilgilidir. Dünyaya göz attığımızda bilime 
önem veren ülkelerin kalkındığını, bilimde yetersiz olan ülkelerin ise geri 



756

kaldığını görürüz. Fizik, kimya, matematik, astronomi, biyoloji, tıp gibi pozitif 
bilimlerde ve sosyal bilimlerde yapılan çalışmaları yakından takip etmek ve 
bunları uygulamak ülke kalkınmasında büyük yararlar sağlamaktadır. Yabancı 
dil bilmenin bu alandaki gerekliliği hiçbir şekilde inkâr edilemez. Ancak 
bu durum Türk eğitim sisteminin amacının yabancı dil odaklı olmasını 
kesinlikle gerektirmez. Başka bir deyişle yabancı dil öğreneceğiz diye kendi 
ana dilimizi bir köşeye iterek kendi millî değerlerimizi yozlaştırmamız 
son derece tehlikelidir. Japonlar bu konuya çok basit bir çözüm bulmuşlardır. 
Bir çeviri bölümü kurarak dünyadaki bütün bilimsel gelişmeleri içeren bütün 
yayınları günü gününe Japoncaya çevirip kendi ana dillerine aktarmaktadırlar. 
Böylece ana dillerini en yeni bilgilerle zenginleştirmekte ve milyonlarca insanı 
bilimdeki en son gelişmelerden haberdar etmektedirler. Bizim ülkemizde de ticari, 
askerî, ekonomik ilişkiler için yabancı dille eğitim yapıp işi abartmaya gerek 
yoktur. Yabancı dille eğitim yapmak yerine yabancı dil öğretimine önem 
verilmelidir. Ayrıca öğrencilerimizin üzerinde bir baskı oluşturarak yabancı dil 
öğrenmeyi bir paronayaya dönüştürmeden bu konu hâlledilmelidir. İyi ve doğru 
bir yöntemle ilk ve orta öğretimde yeterli derecede ve kısa bir sürede yabancı 
dil öğretimi mümkündür. Millî Eğitim Bakanlığı ilk öğretim dördüncü sınıftan 
itibaren yabancı dil eğitimi dersleri koyarak bu konuda olumlu ve güzel bir adım 
atmıştır. Gerçekte yabancı dil öğretiminde karşılaştığımız sorunlar yüzde yüz 
yöntemdeki hatalardan kaynaklanmaktadır. 

Yabancı dille eğitime son verilmesi, Türkçenin zenginleşmesi, gelişmesi 
eskiden olduğu gibi bir dünya dili hâline gelmesi gereklidir. 

Dünya Dili Olarak Türkçe

Dünyanın en büyük Türkologlarından biri olan Dr. Wilhelm Radloff, Türklerin 
Kökleri, Dilleri ve Halk Edebiyatı adlı eserinde, Türkçenin 19.yüzyılda dünyadaki 
en yaygın dil olduğunu belirtmiştir. Ancak günümüzde İngilizce büyük bir atak 
yapmış ve tüm dünyada bilim ve iletişim dili hâline gelmiştir. 

Almanların hazırladığı Deutsch Activ adlı kitapta yüz milyon insanın 
Almanca konuştuğundan söz edilmekte ve Almancanın bir dünya dili olduğu 
iddia edilmektedir. Oysa Türkçeyi yaklaşık olarak iki yüz milyon kişi konuştuğu 
hâlde bir bilim ve iletişim dili olup olmadığı tartışma konusu yapılmaktadır. 
Türkçe dünyada en çok konuşulan yedi dilden biridir. Dünyanın bu gerçeği kabul 
edebilmesi için Türkçenin öğretimi ve eğitiminin yeni baştan ele alınması gerekir. 
Bu yeni yaklaşımda Türkçenin eğitim ve öğretimi şu bölümlere ayrılabilir:

1. Türkçenin ana dil olarak eğitimi.
2. Türkçenin yabancı bir dil olarak eğitimi ve öğretimi.
3. Türkçenin Asya’daki soydaşlarımıza eğitimi ve öğretimi.
4. Türkçenin Avrupa’daki soydaşlarımıza eğitimi ve öğretimi.
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Ana Dil Olarak Türkçe

Günümüzde Türkçenin ana dil olarak eğitimi son derece başarısızdır. 

1998 yılında Ankara Üniversitesi TÖMER’in yaptığı bir araştırmada 22 
ülkedeki ana dil eğitimi incelenmiş, Türkiye bu ülkeler arasında en geride yer 
almıştır. 2003 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bir atak yaparak ana dil eğitimini 
daha iyi bir hâle getirmek istemiş; ders kitabı, çalışma kitabı, öğretmen kitabı olan 
bir program hazırlamıştır. Ancak bu programın hazırlanışı çok aceleye geldiği 
için başarılı olamamıştır. Oysa ana dil eğitimi bir düşünce eğitimidir. Çünkü 
dil, düşünce ve duygularımızı yansıtır. Düşünce eğitimi de bir kişilik eğitimidir. 
Öyleyse düşünen, kişilikli insanlar yetiştirmek istiyorsak her şeyden önce ana dil 
eğitimine önem vermemiz gerekir. 

Yabancı Dil Olarak Türkçe

Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretimi uzun yıllar ihmal edilmiştir. 1978 
yılında Almanya’da bulunduğum sıralar yabancılara Türkçeyi öğretecek doğru 
dürüst bir kitap ve yöntemin bulunmadığını gördüm. 1980 yılında anahtar 
kitaplarıyla birlikte 36 kitaptan oluşan Türkçe Öğreniyoruz dizisini yazdım. Dili 
öğretirken bir ulusun bütün düşünce ve kültür varlığını karşı tarafa aktarmak 
mümkündür. Bu nedenle kültür merkezleri denince akla önce dil eğitimi 
gelmektedir. Dil öğretimi sırasında ülkelerin tarihî, turistik yerlerinin tanıtımı 
da yapılır. Ülke lehine siyasi, sosyal ve kültürel alanda kamuoyu oluşturulur. 
Bu konunun önemini anlayan Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, Almanlar 
ülkelerinin tanıtımı için kültür merkezlerinin yaygınlaşmasına büyük önem 
verdiler. Pek çok ülkede kültür merkezleri açarak dillerini öğrettiler ve ülkeleri 
lehine lobiler oluşturdular. Ben de bu amaçla 1984 yılında Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğüʼne TÖMER projesini sundum. Bu dönemde rektörlük projeyi 
destekledi ve TÖMER’i kurduk. 

Asya’daki Soydaşlarımıza Türkçenin Öğretimi

Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşmalarının ardından 
Amerikalılar Barış Gönüllüleri Projesini Türk Dünyasına uyguladılar. Türk 
Cumhuriyetlerinin her birine ortalama iki bin barış gönüllüsü yollayarak 
İngilizcenin ve Hristiyanlığın yaygınlaşması için çalıştılar. Amerika’nın 
yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa’da Türk Cumhuriyetlerinin en güzel 
yerlerinde kültür merkezleri açtılar. Ankara Üniversitesi TÖMER de beş Türk 
Cumhuriyetinde şubeler açtı. Ancak, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, TÖMER 
fazla büyüyor gerekçesiyle Türk Cumhuriyeti'ndeki şubelerin tamamını kısa 
bir süre sonra kapattı. Bu kapatma işlemi o kadar hızlı oldu ki TÖMER’e ait 
televizyon, video ve bilgisayarları Türkiye’ye getirme fırsatı dahi bulamadık. 
Oysa Türk Dünyasında Türkçe, ortak bilim ve iletişim dili hâline gelmeden, ortak 
kültür varlığımız kanıtlanmadan Avrupadaki soydaşlarımıza Türkçenin Öğretimi 
Türklük bilinci asla geliştirilemez. 
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Avrupa’daki Soydaşlarımıza Türkçenin Öğretimi

Almanya’da yaşayan Türk çocukları da ana dillerini yitirme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır. Kırk yıldan beri yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek 
için, bir program bile hazırlanamamıştır. Yirmi yıldan beri bu konuda yaptığımız 
çalışmalar akıl almaz engellere takılmakta, gereksiz çıkar kavgaları yüzünden bir 
türlü sonuca ulaşılamamaktadır. 

Asya Türk Cumhuriyetlerinde görev yapacak öğretmenlerin dil, din ve tarih 
eğitimini bir arada verecek düzeyde olmaları, Türkçe öğretiminin yanı sıra 
Türklük bilincini de geliştirmeleri gerekmektedir. Aynı durum Avrupa için de 
söz konusudur. Avrupa’nın değişik ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarımızın 
çocuklarına da Türklük bilincinin aşılanmasında ve Avrupa’da Türkiye’yi en 
güzel şekilde temsil eden gençlerin yetiştirilmesinde yarar vardır.

SONUÇ

Türkçenin özgürlüğüne kavuşabilmesi için yabancı dillerin boyunduruğundan 
kurtulması gerekir. Bunun için de İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça 
gibi dillerle karşılaştırmalı sözlükler hazırlanmalı, özellikle bilim ve teknoloji 
alanındaki tüm kavramlara acilen Türkçe karşılıklar bulunmalıdır. Ana dil bilinci 
geliştirilmeli, yabancı dille eğitime son, yabancı dil öğretimine önem verilmelidir. 
Yabancı dil öğreniminin amaç değil, araç olduğu unutulmamalıdır. Türkçenin 
yaygınlaşmasını sağlayabilmek için Asya Türk Cumhuriyetlerinde, Avrupa ve 
Amerika’daki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe öğretimi için British 
Council, Goethe Enstitüsü gibi kurumlar kurulmalıdır. Bu amaçla kurulan Ankara 
Üniversitesi TÖMER, Gazi Üniversitesi TÖMER ve Ege Üniversitesi TÖMER 
gibi kurumlar uluslararası düzeye gelememiştir. Çünkü bu kurumlar rektörlüğe 
bağlı oldukları için her rektör döneminde değişik politikaları uygulanmış ve 
istenen amaca ulaşamamıştır. 

Biz bir dünya devleti olmak istiyorsak her şeyden önce dilimize, kültürümüze 
sahip çıkmalıyız. Çünkü dil olmadan millet, millet olmadan da devlet olmaz.

Sözlerimi büyük Atatürk’ün 1930 yılında söylediği şu sözle bitirmek istiyorum.

“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması 
millî hissin inkişafında başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; 
yeter ki bu dil, bilinçle işlensin.

Ülkesini, yüksek istiklalini kazanmasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı 
diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Bu kurtuluş yalnız ve ancak bizim gayretimizle olacaktır. Türkçenin özgürlük 
savaşını ne kadar erken kazanırsak o kadar hızlı bir dünya devleti oluruz.


