
MaviKöşe (Dört): 

ÇOK MU ZOR? 

Yücel ÇAĞLAR* 

Ben yetmişimi de aştım artık; bu ömrün en azından elli yılını, önceki yıllara oranla daha bi-
linçli geçirdiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla, ülkemizde yaşanan değişmeler ile gelişmeleri 
çeşitli yönlerden dönemsel olarak karşılaştırabilirim sanıyorum. Hemen söylemeliyim: Böyle 
bir karşılaştırma yaparken söze “Bizim zamanımızda…” diye başlayarak geçmiş yılların ya-
şantılarından olumlu örnekler verip yazıklanmak, yaşadığımız günlerin olumsuzluklarını daha 
bilenmiş bir öfkeyle değerlendirmek bana göre değil. Çoğunda haklılık payı büyük olmakla 
birlikte (!), yine de elimden geldiğince kaçınmaya çalışırım böylesi değerlendirmelerden. An-
cak Türkçemize bilerek ya da bilmeyerek yapılan saldırılar, haksızlıklar – “işkenceler” mi de-

seydim acaba?- söz konusu olduğunda aynı hoşgörüyü (!) gösteremiyorum doğrusu. 

Öte yandan; biliyorsunuzdur, karşıt olunan bir siyasal iktidara teslim olmanın çeşitli yolları 
vardır. İstenirse, bu yolların her biri için “haklı” (!) gerekçeler gösterilebilir. Bence böyle bir 
çabaya girmek, koşulsuz ya da kolay teslimiyetler denli onursuz bir tutumdur. Yalnızca şu 
AKP döneminde tanık olduğumuz teslimiyetleri göz önüne getirmek bile, teslimiyet gerekçele-
ri bulmakta – “uydurmakta” mı deseydim acaba?- ne denli yaratıcı olunabildiği kolayca kavrana-
bilir. Sonra, teslim olunacak alanları ya da teslim edilecek varlıkları, değerleri de bir tutma-
mak gerekir; söylem uygunsa, teslim edilebilecek var, bir ne pahasına olursa olsun teslim 
edilemeyecek, edilmemesi gerekenler: Sözgelimi bayrak, haklı bir savaşımın simgesidir. Pe-
ki; dil öyle değil midir? Ne güzel söylüyordu Dağlarca‟mız “Türkçe Katında Yaşamak” başlıklı 
ünlü şiirinde, onu da mı unuttuk yoksa? Kendimi tutamıyorum, uzun da olsa tümünü aktara-
cağım:  

Seslenir seni bana "sonsuz" 
Der ki çoğal, 
Der ki uzan mutluluğuna 
Usun, iyiliğin, doğruluğun, 
Bir bilinmeyenden bir bilinene dek 
Türkçe, varolduğumuz.. 

Türkçe, nice desem seni, 
Onca güzelim. 
Görünmek, derinleşmek, 
Dolmak; 
Seni düşünürüm, düşünürüm, yarı karanlıklarda, dal, 
Anlarım onca. 

Bir bölü beş, bir bölü dokuz, 
Bir bölü bin üç! 
Ayrılık anlamların öylesine azar azar dağılır, Ta doğudaki balık, 
Duyar kokusunu 
Ta batıdaki yoncanın. 

Seslenir seni bana yakın uzak, 
Yeryüzü mavisinden gökyüzü yeşiline, 
Tutsak uluslar var ya, geceler boyu 
Onlar için,  
Yitik özgürlükler için,  
Türkçe haykırmak.. 

O süre yaradılış dar iken 
Düz iken, yassı iken, 
Daha'lar, 
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Daha'lar,  
Daha'lar daha'lara karışmış, 
Sınırsızlığın getirmiş yarınları. 

Konuşamaz iken, o yusyuvarlakta, 
Diyemez iken, 
Artısı eksisi almış götürmüş 
Toprağın bitkilerden arta kalan sağlığını, 
Sıcak uzun 
Bir kişiler geleceğine. 

Seslenir seni bana bir duru su, 
İçinde masallar, uygarlıklar saklayan, 
Eski ozanlar kazımış ilk yazıları ilk anıtlara, 
Yankılanır  
Alandan alana, uçsuz bucaksız, 
Evrenden akınlarının uğultusu. 

Ama bağışla beni, unutmuşum, 
Yıldızını, güneşini, ayını, utanmadan.. 
Öyle köksüz günlerim gelmiş bozkır çadırlarında çırılçıplak, 
Unutmuşum ana demesini bile, 
Öykünmüşüm türküsünü ellerin, 
Ağzıma bir kara düşmüş, bağışla beni. 

İşte and içiyorum, 
Bütün ölüler adına, 
Bütün gençler, bütün doğacak çocuklar adına, 
Varacağım deyişine gündüz gündüz, 
Varacağım Tanrı'ya dek, 
Soluğumda soluğun.. 

Seslenir seni bana "ova"m, "dağ"ım, 
Nere gitsem bulur beni arınmış. 
Bir çağ ki akar ötelere, 
Bir ak.. ki yüce atalar, bir al.. ki ulu oğullar, 
Türkçem, benim ses bayrağım...  

Çok mu zor geliyor? 

Ne denli ayrımındayız, bilemiyorum doğrusu; epeycedir hepimize “bir haller oldu”: Her şey-
den öyle kolay, öyle çabuk vazgeçiyoruz ki, on onbeş yıl gibi çok kısa bir süre içinde “bizi biz 
yapan” değerlerimizin çoğunu artık anımsamıyoruz bile. Birazcık olsun direnmek giderek bü-
yüyen bir çoğunluğumuza çok zor geliyor. Türkçemizi kullanmakta gösterilen özensizlikten 
söz ediyorum. Yoksa tam teslimiyet günlerinin de doruğunda mı yaşıyoruz? Siyasal iktidara 
neler neler teslim edildi hem de pek de bir rahatsızlık duyulmadan. Artık korkmaya başladım; 
çünkü eğik düzlemde kayarcasına ivme kazanan teslimiyet sürecinde son aşama dilimiz idi; 
görünüşe bakılırsa bu aşamaya da gelindi; nasıl korkmayayım? Bu alanda işlev üstlenen 
kişiler ile kuruluşların bile giderek genişleyen bir kesimi, olup bitenleri yadırgamıyor artık. Ben 
dilbilimci değilim; sırada bir orman mühendisiyim; kısacası, bu alanda söz söylemesi gereken 
en son bireyim. Eğer ben bile bu denli kaygılanıyor, dahası, korkuyorsam eğer, gerçekten de 
ortada bir sorun var bencileyin.  

Cumhuriyet yazarlarına bile bir “haller” oldu… 

Cumhuriyet için bir hoş nitelendirme yapılırdı: “Cumhuriyet bir okuldur!” Kırk yılı aşkın bir iz-
leyicisi olarak yakın zamanlara değin büyük ölçüde katıldığım bir nitelemeydi bu. Ancak bir-
kaç yıldır benim de rahatsızlık duyduğum, kızdığım haberleri, açıklamaları, başlıkları, köşe 
yazıları oldu, oluyor. Hepsi bir yana da genciyle yaşlısıyla (!) habercilerinin, köşe yazarlarının 
dildeki özensizliklerinin hoş görülebilir, katlanılabilir düzeyi aştığını düşünüyor, çok üzülüyo-
rum. “Dost acı söyler” önermesinden hareketle bir örnek vereyim: 



“Tefrikaların basında yer alması ise 1980‟lere kadar devam ediyor. Bu konuda kırılma noktası-
nın 1928‟de gerçekleşen Dil Devri olduğu söylenebilir.” 

Bu tezde sözü edilen “kırılma noktasını” merak ediyorsunuzdur sanırım. Eksik olmasın, Sayın 
Yazar onu da şöyle açıklamış: 

“…Latin alfabesine geçişten sonra gazete sayfalarında pek çok roman „unutulur‟ (Vurgu, yaza-
rındır!) 1928‟den 1980‟lere kadar yayımı yapılan romanlara gazete arşivlerinden ulaşmak 
mümkün. Fakat Dil Devrimi ile gerçekleşen kopuş ve devamında Osmanlıcanın unutulması 

neden oluyor bu romanların gazete sayfalarında kalmasına. Nereden bakılsa acı bir durum…”1 

Sayın Yazarın öne sürdüğü teze kesinlikle katılmıyorum ama sorun edindiğim, en azından bu 
bağlamda, yanı sıra, şimdilik bu değil; dilimizi kullanmadaki özensizliği… Sözgelimi, bu sav 
birazcık özenli davranıp şöyle de yazılamaz mıydı sizce: 

“Tefrikaların basında yer almasıysa 1980‟lere değin sürüyor. Bu konuda kırılma noktasının 
1928‟de gerçekleşen Dil Devri olduğu söylenebilir. “…Latin abecesine geçişten sonra gazete 
sayfalarında pek çok roman „unutulur‟ 1928‟den 1980‟lere değin yayımlanan romanlara gazete 
belgeliklerinden ulaşmak olanaklı. Fakat Dil Devrimiyle gerçekleşen kopuş, sorasındaysa Os-
manlıcanın unutulması neden oluyor bu romanların gazete sayfalarında kalmasına. Nereden 

bakılsa acı bir durum…” 

Sayın Yazarın sav öne sürme, biçem ya da dil seçme hakkına saygı duyuyorum kuşkusuz. 
Ancak bu özensizliği, en azından benim katlanabileceğim türden değil; özellikle de günümüz 
Cumhuriyet‟inde bile. 

Üstelik sorun yalnızca Türkçe sözcüklerin kullanılması da değil… 

Aynı dergiyi şöylesine bir karıştırdım, dikkat ediniz lütfen, Cumhuriyet‟in tümünü değil, yalnız-
ca Cumhuriyet Kitap‟ı; yine örnek vermemi mi bekliyorsunuz, bana düşmezdi ama vereyim 
öyleyse: 

 Şu “ile” bağlacının/ilgecinin (edatının) nerelerde nasıl kullanılacağı da öğrenilemedi ya, 
ben ne diyeyim: Oysa çok yalın: Saymacalı bir tümcede “ile” bağlacı ayrı yazılır. Buna 
karşılık ilgeç olarak; daha açık bir söyleyişle; “vasıtasıyla” ya da “dolayısıyla” yahut bir-
likte gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan edimler anlamında kullanımlarda ses uyum-
lu olarak “-sıyla” ya da “-siyle” yahut “-le” ya da “-la” bitişik yazılacak; hepsi bu ! 

 Hiç olmazsa aynı yazıda tutarlı olunması gerekmiyor mu sizce de? Gerekmiyormuş (!) 
sanırım: Örneğin; “ayırdında” ya da “farkında” olmak yahut “ayırt” ya da “fark” etmek, 
“tespit” etmek ya da “saptamak”, “üslup” ya da “biçem”, “kelime” ya da “sözcük”, “de-
fa” ya da “kez”, “aslında” ya da “gerçekte”, “hikâye”-“öykü”, “hayat” ya da “yaşam”… 
Bir karar verilmeli artık; bu da o denli zor olmasa gerek ! 

 Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama söyleyeceğim: Dinci yönelimlerin her 
alanda giderek yaygınlaştığı bir dönemde daha özenli olmak gerekmiyor mu? Bence 
çok gerekiyor, özellikle de söylemde. Ne o inançsızların ya da “az inançlıların” yahut 
“inançlı” gibi görünmeye çabalayanların “Allah‟a şükür…”, “Allah izin verirse…”, “inşal-
lah…” ya da “maşallah…”,”kısmet olursa…” vb söylemleri? İçtenlikle inançlı biriysen, 
dolayısıyla, inancının gereğini her alanda yerine getirebiliyorsan böyle bir söylem kul-
lan, tamam; Cüppeli Ahmet Hoca örneği “artizlik yapmaya” pek meraklıysan, döktür 
döktürebildiğince; kim ne karışır, ama…  

Kimbilir siz başka ne örnekler verirsiniz ancak sanırım gerekmez.  

Korkum ne biliyor musunuz; “Müslüman mahallesinde salyangoz satanlarımız” da giderek 
azalacak… 

*** 
“Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete”… 

Demem şu ki; binmeyin öyleyse; binmeyin; bindiyseniz de tez elden inmeye bakın ! 
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