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TÜRK CAMÝÝ

– —
TÜRK DÝL KURUMU

Türk dili konusunda
araþtýrma ve yayýn yapmak amacýyla
esasý 1932’de oluþturulan kurum.˜ ™

12 Temmuz 1932’de Gazi Mustafa Ke-
mal’in isteði üzerine Sâmih Rifat baþkan-
lýðýnda Ruþen Eþref (Ünaydýn), Celâl Sahir
(Erozan) ve Yakup Kadri (Karaosmanoðlu) ta-
rafýndan Türk Dili Tetkik Cemiyeti adýyla
kuruldu. Cemiyet nizamnâmesinin 3. mad-
desine göre Reisicumhur Gazi Mustafa Ke-
mal koruyucu baþkandýr. Dil konusunda
yapýlacak çalýþmalarý belirlemek ve yön-
temi tartýþmak için Mustafa Kemal’in tâ-
limatýyla 26 Eylül’de Dolmabahçe Sarayý’n-
da toplanan I. Türk Dil Kurultayý’nda ce-
miyet baþkanlýðýna Sâmih Rifat seçildi.
1934’te yapýlan II. Türk Dil Kurultayý’nda
mevcut nizamnâmenin Türkçeleþtirilmesi
yolunda umumi merkez heyetine verilen
yetki sonucunda cemiyetin adý önce Türk
Dili Araþtýrma Kurumu’na ve ardýndan Türk
Dil Kurumu’na dönüþtürüldü; bu ad, 1936
yýlýnda toplanan III. Türk Dil Kurultayý’nda
kabul edilen ana nizamnâmenin 1. mad-
desinde yer alarak resmîleþti.

Bir cemiyet þeklinde kurulmasýna rað-
men devlet himayesinde çalýþmalarýna baþ-
layan kurumun ilk nizamnâmesinde Ma-
arif vekilinin fahrî reis olduðu belirtilirken
Sâmih Rifat’ýn 3 Aralýk 1932 tarihinde ölü-
münün ardýndan dönemin Maarif vekil-
leri baþkanlýk görevini yürütmeye baþla-
dýlar. 1936’da kabul edilen nizamnâme-
nin 5. maddesine göre kurum baþkanlýðý
görevini 1951 yýlýna kadar dönemin Maa-
rif vekilleri yerine getirdi. Demokrat Par-
ti zamanýnda Maarif vekili Tevfik Ýleri’nin
Maarif vekillerinin kurum baþkanlýðýný üst-
lenmesinin uygun olmayacaðýný belirtme-
si üzerine 1951’de toplanan fevkalâde Dil

Kurultayý’nda yapýlan nizamnâme deðiþik-
liðiyle Maarif vekillerinin kurum baþkanlý-
ðýna son verildi; kurultayda seçilecek ida-
re heyetinin kendi içinden bir kiþinin baþ-
kanlýða getirilmesi hükmü kabul edildi.
1982 anayasasýnýn 134. maddesi gereðin-
ce de Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Ku-
rumu’nun dernek olma özelliði kaldýrýldý;
her iki kurum, 1983’te oluþturulan Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
çatýsý altýnda tüzel kiþiliðe sahip anayasal
kamu kurumuna dönüþtürüldü. 2876 sa-
yýlý kanunla kurum baþkanlarý üçlü karar-
nâme ile tayin edilmeye baþlandý.

Kurumun en önemli organý Türk Dil Ku-
rultayý idi. Kurultaylarda kurumun tüzük
ve yönergeleri, çalýþma planlarý belirlenip
yönetim kadrosu seçildiði gibi Türk diliy-
le ilgili bildiriler de sunulup tartýþýlýyordu.
Bu geleneðin temellerinin atýldýðý I. Türk
Dil Kurultayý’nda davetliler arasýnda dil bi-
limcilerin yaný sýra Abdülhak Hâmid (Tar-
han), Sâmipaþazâde Sezâi, Halit Ziya (Uþak-
lýgil), Cenab Þahabeddin, Hüseyin Cahit (Yal-
çýn), Hüseyin Rahmi (Gürpýnar), Mehmet
Emin (Yurdakul), Ahmed Hâþim, Ahmed
Râsim, Falih Rýfký (Atay), Yunus Nadi gibi
þair ve yazarlar, gazeteciler, Türkçe’yi en
sade konuþtuðu düþünülen Yörük Türk-
men aþiretlerinden temsilciler de yer alý-
yordu. Türkçe’nin Sumer, Eti gibi en eski
dillerle, Hint-Avrupa ve Sâmî dilleriyle kar-
þýlaþtýrýlmasý, tarihî geliþiminin araþtýrýl-
masý ve karþýlaþtýrmalý dil bilgisinin yazýl-
masý, lehçeler ve terimler sözlüklerinin ha-
zýrlanmasý, bir Türkçe sözlük çýkarýlmasý,
halk dilinde ve tarihî metinlerdeki Türkçe
kökenli sözlerin taranmasý ve yayýmlanma-
sý, Türkçe’de söz türetme ilkelerinin be-
lirlenmesi ve bu ilkelere uygun biçimde
Türkçe köklerden yeni sözler türetilmesi,
özellikle yazý dilinde kullanýlan yabancý
kökenli kelimelerin yerini alacak öztürkçe

zenginleþtirilen baþlýklar yer almaktadýr.
Yapýnýn duvarlarýna az sayýda pencere açýl-
dýðýndan iç mekân yeterince aydýnlatýla-
mamýþtýr. Caminin yeni olan at nalý kemer-
li mihrabý ve ahþap minberi sanatsal özel-
lik taþýmaktadýr. Camide süsleme bulun-
mamaktadýr.

Revaklý avluya caminin kuzey yönündeki
sokaða ve dýþ avluya açýlan kapýlarla ula-
þýlmaktadýr. Yol durumuna uydurabilmek
için avlunun batý cephesi iki kademe ha-
linde içe çekilmiþ, zemini taþ malzeme ile
kaplanan avlu “U” þeklinde iki sýra revak-
larla çevrilmiþtir. Kare pâyeler üzerindeki
yuvarlak kemerlerle ortaya açýlan revak-
lar düz çatý ile örtülmüþtür. Avludaki re-
vaklarýn kemer alýnlýklarý ve bunun üzerin-
deki yüzeyler tamamen sade býrakýlmýþ-
týr. Minarenin bulunduðu yönde dýþ avlu
duvarýna yakýn revaklarýn kemer aralarý gü-
nümüzde kapatýlmýþ ve avluya birer kapý
ile açýlan mekânlar haline getirilmiþtir. Mi-
nare harimin batý köþesinde 3 m. geniþli-
ðinde kare bir kaide üzerinde yükselmek-
tedir. Revaklý avluya açýlan basýk kemerli
kapýdan girilen minarenin oldukça kalýn
tutulan silindirik gövdesinden düz bir sil-
me ile þerefeye geçilmektedir. Gövdeye gö-
re daha kýsa ve ince olan petek bölümü-
nün üzeri konik biçimde külâhla örtülmüþ-
tür.

Osmanlý döneminde Tunus’ta inþa edi-
len camilerin büyük bölümü üst örtünün
çok destekle taþýndýðý yatýk dikdörtgen plan
þemasý göstermektedir. Bunlarýn önemli
bir kýsmýný mihrap önünün kubbe, diðer
bölümlerin tonozlarla örtüldüðü yapýlar
oluþturmaktadýr. Ayný grup içinde deðer-
lendirilebilecek olan Türk Camii’nde ilk ya-
pýmdan kalan harim diðerlerinden farklý
þekilde kubbelerle kapatýlmýþtýr. Enleme-
sine geliþen eserler arasýnda bu yönüyle
Türk Camii, Tunus’ta tek örnek durumun-
dadýr. Ýbadet mekânýnýn kuzeyinde üç yön-
den revaklarla çevrilen avlu, harimle avlu
duvarýnýn kesiþtiði yerde minareye yer ve-
rilmesi Osmanlý döneminde benzerlerine
oldukça sýk rastlanan bir uygulamadýr.
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dönüþtü. Aþýrý özleþtirmecilik yeni bir dil
karmaþasýna yol açtý. Arapça ve Farsça’-
dan alýnan, fakat gündelik hayatta kulla-
nýlan yüzlerce sözün yeni karþýlýklarý halk
tarafýndan benimsenmediði için dilden
ayýklandý. Yerleþip yaygýnlaþmýþ yabancý
kökenli sözlerin dilden atýlarak yerine kim-
senin anlayamadýðý sözlerin konulmasýn-
dan rahatsýz olan Atatürk’e 1935 yýlýnýn
sonlarýna doðru Viyanalý Hermann F. Kver-
gic tarafýndan kýrk bir sayfalýk basýlmamýþ
bir çalýþma gönderildi. “La psychologie de
quelques éléments des langues turques”
adýndaki bu eserde Kvergic sosyolojik ve
antropolojik çalýþmalara dayanarak Türk,
Moðol, Mançu, Tunguz dilleriyle Fin, Ma-
car, Japon, Hitit dilleri arasýnda bir yakýn-
lýðýn bulunduðunu ortaya koyduðuna inan-
dýðý delilleri deðerlendiriyordu. Eseri in-
celeyen Atatürk’ün Etimoloji, Morfoloji
ve Fonetik Bakýmýndan Türk Dili: Not-
lar adýyla hazýrladýðý, 1935’te basýlan ese-
rinde Kvergic’in çalýþmasýndan yararlan-
dýðý belirtilmektedir. Güneþ-Dil teorisinin
Atatürk’ün bir buluþu olduðu, onun ta-
rafýndan geliþtirildiði, ancak kendi adýnýn
ilân edilmesini istemediði bilinmektedir.
Bu düþünceye göre dilin doðuþunda ilk
etken güneþtir. Güneþ, insanlýk tarihinin
geliþmesi üzerindeki bu iþleviyle dinî ve
felsefî düþüncenin doðuþuna kaynaklýk et-
tiði gibi dilin doðuþunda da baþlýca etken
olmuþtur. Ýnsanoðlunun içgüdüleriyle dav-
ranan bir yaratýk niteliðinden çýkýp düþü-
nebilen bir varlýk seviyesine gelmesiyle ev-
rende her þeyin üstünde ilk gördüðü nes-
ne güneþtir. Bu kavramý anlatan ilk ses
de Türk dilinin kökü olan “að” sesidir. Türk
dilinin eskiliðini ortaya koyan bu teori, ay-
ný zamanda dünyadaki dillerin Türk dilin-
den kaynaklandýðýný ve Türkçe’nin bütün
dillerin kökü olduðu düþüncesini iþliyor-
du. Bu sýrada kurumun genel sekreteri Ýb-
rahim Necmi Dilmen’in Güneþ Dil Teori-
sinin Ana Hatlarý adlý kitabý yayýmlandý
(1936). Kurum Güneþ-Dil teorisini açýk-
layan eserleri birbiri ardý sýra neþretme-
ye devam etti. 24 Aðustos 1936 tarihin-
de toplanan III. Türk Dil Kurultayý’nda en
çok tartýþýlan konu Güneþ-Dil teorisidir.
Budan sonra teori üzerine çalýþmalar ar-
tarak sürdü. Türkçe’deki yabancý kökenli
sözlerin büyük bir bölümünün aslýnda
Türkçe kökenlere dayandýðý iddia edildi.
Güneþ-Dil teorisi dil devrimi ve Türk Dil
Kurumu için yeni bir dönemin baþlangýcý
oldu ve bütün dillerin kaynaðý Türkçe sa-
yýldýðýndan tasfiyecilik tamamen durdu.

Atatürk, Türk Dil Kurumu’nun çalýþma-
larýný bilimsel temellere dayalý olarak sür-

dürmesi için akademi halini almasý dileði-
ni 1 Kasým 1936’da Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin açýþ konuþmasýnda dile getir-
di. Bu arada geometri terimleri üzerine
çalýþtý ve yabancý kökenli terimleri Türkçe-
leþtirerek Geometri adýyla bir kitap yaz-
dý. Türk Dil Kurumu’na verdiði önemi, Ýþ
Bankasý’ndaki hisselerinin gelirlerinden ku-
rumun pay almasý için vasiyetnâmesine bir
madde ekleyerek gösterdi. Atatürk’ün ölü-
münden sonra Türk Dil Kurumu’nun ko-
ruyucu baþkaný Ýsmet Ýnönü oldu. 1940-
1950 arasýndaki dönemde yabancý sözle-
rin yerine Türkçe kök ve eklerden yeni söz-
ler türetildi. 1945’te Teþkîlât-ý Esâsiyye Ka-
nunu “anayasa” adýyla özleþtirildi. Ayný yýl
Türk Dil Kurumu’nun çýkardýðý Türkçe
Sözlük yayýmlandý.

Kurumun çalýþmalarýna gelen eleþtirile-
rin ilki Ýstanbul Muallimler Birliði’nin 1948
yýlýnda düzenlediði I. Dil Kongresi’nde ya-
pýldý. 23 Ekim 1948 tarihinde baþlayan ve
dokuz gün süren kongre, on beþ kadar
Türkçe ve edebiyat öðretmeninin okul ki-
taplarýnýn dilinden yakýnmasý üzerine dü-
zenleniyordu. Kongrede Türk Dil Kurumu’-
nun amatörlerin elinden alýnarak bir aka-
demiye dönüþtürülmesi isteniyordu. Bu-
rada üzerinde durulan kurum–hükümet–
Cumhuriyet Halk Partisi iliþkisi, 1950 yý-
lýnda yapýlan seçimleri Demokrat Parti’nin
kazanmasýyla ilginç bir duruma dönüþtü.
Kurumun koruyucu baþkaný Ýsmet Ýnönü,
Cumhuriyet Halk Partisi genel baþkanýdýr,
tüzüðe göre kurumun baþkaný ise Demok-
rat Parti hükümetinin Millî Eðitim Baka-
ný Tevfik Ýleri’dir. Bu karýþýklýða son ver-
mek için 8 Þubat 1951 tarihinde toplanan
Olaðanüstü Türk Dil Kurultayý’nda Tevfik
Ýleri, kurum baþkanlýðýnýn bilimsel bir iþ
olduðunu ve kurum çalýþmalarýnýn siyasî
bir endiþeye kapýlmadan sürdürülmesi ge-
rektiðini belirtti. Yapýlan tüzük deðiþikli-
ðiyle Millî Eðitim bakanlarýnýn baþkanlýk
sýfatý kaldýrýldý, yönetim kurulunun kendi
içinden baþkan seçmesi kuralý getirildi.
Dernekler Kanunu’na göre seçilmesi ge-
reken yönetim kurulu, denetleme kuru-
lu ve haysiyet kurullarý oluþturuldu. Ku-
rumun þubeler açmasý kabul edildi. Asýl
üyeler yanýnda þeref üyeliði, yardýmcý üye-
lik ve muhabir üyelikler oluþturuldu. Yeni
tüzükteki deðiþikliklerin en önemli sonu-
cu kurumun hükümetin desteðini kaybet-
mesidir. Demokrat Parti iktidarý dönemin-
de kurumla hükümet arasýndaki tartýþma-
lar devam etti. Kurumun ödeneði önce
azaltýldý, sonra tamamen kaldýrýldý. 1945’-
te özleþtirilen anayasa 1952’de yeniden es-
ki haline çevrildi. Türkiye Büyük Millet Mec-

kelimelerin önerilmesi ve yaygýnlaþtýrýlma-
sý, baþka ülkelerde yayýmlanan Türk diliy-
le ilgili yayýnlarýn toplanmasý, gerekli olan-
larýn Türkçe’ye çevrilmesi, Türk diliyle il-
gili yazýlarýn yer aldýðý bir derginin çýkarýl-
masý, gazetelerde dil konularýna özel bir
sayfa ayrýlmasý kurultayda belirlenen hu-
suslardý.

Kurultayýn ardýndan cemiyet tarafýndan
17 Ekim 1932 tarihinde yapýlan açýklama-
da dil konusunda köklü iþlerin yapýlmasý-
na karar verildiði, bu iþlerle Türk Dili Tet-
kik Cemiyeti Merkez Heyeti’nin görevlen-
dirildiði belirtildi. Türk dilini millî kültürün
eksiksiz bir anlatým aracý haline getirmek,
çaðdaþ uygarlýðýn ortaya koyduðu bütün
gerekleri karþýlayacak bir mükemmelliðe
eriþtirmek, temel öðeleri öztürkçe olan mil-
lî bir dil geliþtirmek kurultayýn amacý ola-
rak gösterildi. Halk ile aydýnlar arasýnda ni-
telik bakýmýndan iki ayrý dilin varlýðýna son
verilmesi halkçýlýk ilkesinin bir gereði ka-
bul edilmekteydi. Bunu gerçekleþtirmek
amacýyla Türkçe’ye yabancý olan unsurla-
rýn yazý dilinden çýkarýlmasý gerekiyordu.
Bunun için yazýlý kaynaklarý, halk aðzýnda
yaþayan dil malzemesini araþtýrarak ge-
niþ derleme ile Türk lehçelerini de kapsa-
yacak büyük bir Türk lugatýnýn hazýrlan-
masý ve Türkçe’nin dil bilgisiyle söz dizi-
minin ortaya çýkarýlmasý saðlanmalý, bilim
dilinin esasýný teþkil eden terimler de be-
lirlenmeliydi. Ýcra Vekilleri Heyeti tarafýn-
dan 21 Kasým 1932 tarihinde kabul edilen
Söz Derleme Tâlimatnâmesi ve 1933 yýlý
baharýnda yayýmlanan beyannâmelerle da-
ha sonra Atatürk’ün dil devrimi olarak ad-
landýrýlacak çalýþmalar Türk Dil Kurumu ta-
rafýndan yürütüldü.

Kurum, konuþma ve yazý dilinde kulla-
nýlan Arapça, Farsça sözlerin yerine Türk-
çe karþýlýklarýn bulunmasý için halk aðzýn-
dan derleme, tarihî metinlerden tarama
yapma, Türkiye dýþýndaki Türk topluluk-
larýnýn söz varlýðýný araþtýrma, Türkçe kök
ve gövdelerden yeni kelime türetme ça-
lýþmalarýný yürüttü. Bu çalýþmalar sonu-
cunda binlerce kelime üretildiyse de bun-
larýn bir kýsmý yaygýnlaþmadý. Önerilen ba-
zý sözlerin ise bugün baþka anlamlarda
kullanýldýðý görülmektedir. Öte yandan dil-
de kullanýlan bir söze birden fazla karþýlýk
önerilmesi bunlardan hangisinin kullaný-
lacaðý konusunda karýþýklýk yaþanmasýna
yol açtý. Meselâ “akýl” kelimesi için yirmi
sekiz karþýlýk bulunuyordu. Günlük dilde
yaþayan ve kullaným sýklýðý yüksek olan söz-
ler bile Arapça, Farsça olduklarý gerekçe-
siyle karþýlýk aranacaklar listesinde yer al-
dý, böylece özleþme çalýþmasý tasfiyeciliðe
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þayan dil gibi adlarla çok defa Osmanlýca
savunuculuðu yapýldýðýný ileri sürüyordu.

Bu tartýþmalar devam ederken 1982 yý-
lýnda kabul edilen anayasanýn 134. mad-
desiyle Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Ku-
rumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu’na baðlandý. 11 Aðustos 1983 ta-
rihinde kabul edilen 2876 sayýlý yasa ile
Türk Dil Kurumu ve diðer baðlý kuruluþ-
larýn çalýþma esaslarý belirlendi. 18 Ekim
1983 tarihinde Resmî Gazete’de yayým-
lanan atama kararnâmesiyle Hasan Eren,
Türk Dil Kurumu baþkanlýðýna gelirken ku-
rum tarihinde de yeni bir dönem baþla-
mýþ oluyordu. Kurumun yeni yapýlanma-
sý, çoðunlukla üniversitelerde Türk dili ve
edebiyatýyla ilgili alanlarda görev yapan
öðretim üyeleri arasýndan seçilmiþ kýrk bi-
lim adamýndan oluþan Bilim Kurulu’na da-
yanmaktaydý. Böylece kurumun bir aka-
demi durumuna gelmesi yolunda önemli
bir adým atýldý. Ancak bu yeni yapý özellik-
le kurumun eski yöneticileri ve üyelerince
eleþtirildi. Konu zaman zaman yargýya ta-
þýndý. Atatürk’ün Ýþ Bankasý’ndaki hisse
gelirlerinin ödenmesinde yaþanan sorun-
lar üzerine açýlan davalarda Türk Dil Kuru-
mu’nun Atatürk’ün kurduðu kurum oldu-
ðu ve Atatürk’ün vasiyetnâmesine göre
hisselere düþen gelirlerden yararlanacaðý
yargý tarafýndan hükme baðlandý.

Üyeler ve þeref üyeleri arasýnda Andrey
N. Kononov, Hamit Zübeyr Koþay, Agâh
Sýrrý Levend, Necip Asým Yazýksýz, Gyula
Németh, Naim Hazým Onat, Omelijan Prit-
sak, Þevket Rado, Martti Räsänen, László
Rásonyi, Jan Rypka’nýn da bulunduðu Türk
Dil Kurumu Türkçe’nin geliþmesi, zengin-
leþmesi, özleþmesi yolunda çalýþmalarýný
bilimsel yöntemlerle sürdürmeye çalýþ-
maktadýr. Son yýllarda Türk diliyle ilgili eser-
lerin yayýmýna aðýrlýk verilen kurumda te-
rimler konusunda ilgili daldaki bilim adam-
larýndan oluþturulan çalýþma gruplarýyla
terim sözlükleri hazýrlama yoluna gidildi.
Bir bilim kurumuna dönüþen Türk Dil Ku-
rumu, üniversitelerdeki öðretim üyele-
rinin Türkçe’nin çeþitli alanlarýnda yürüt-
tükleri çalýþmalarý sayýsý 1000’i aþan ya-
yýnlara dönüþtürdü. Türk Dili, Türk Di-
li Araþtýrmalarý Yýllýðý Belleten, Türk
Dünyasý Dil ve Edebiyat Dergisi adýyla
üç süreli yayýn çýkararak son yýllarda ger-
çekleþtirdiði projelerle bütün sözlükleri-
ni, Yazým Kýlavuzu’nu ve diðer baþvuru
kaynaklarýný www.tdk.org.tr adresindeki
sitesine, hatta mobil telefon (gsm) cihaz-
larýna taþýyarak Türk diliyle ilgili etkin bir
kurum olma özelliðini kazandý.
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Peyami Safa’nýn
(ö. 1961)

1953-1960 yýllarý arasýnda çýkardýðý
düþünce ve sanat dergisi.˜ ™

Yayýn hayatýna Peyami Safa yönetimin-
de 1 Aralýk 1953’te baþlayan Türk Düþün-
cesi edebiyatýn yaný sýra mûsiki ve resim
gibi güzel sanat dallarýna, zaman zaman
siyasî konulara da yer veren muhafaza-
kâr bir dergidir. Nitelikli polemik ve an-
ketlerle, son dönemlerinde siyasal ve sos-
yal konularýn iþlendiði özel sayýlarýyla dik-
kati çeker. Toplam altmýþ üç sayý yayým-
lanmýþtýr. Yazý kadrosunda Peyami Safa dý-
þýnda Mustafa Þekip Tunç, Hilmi Ziya Ül-
ken, Mesut Cemil Tel, Agâh Sýrrý Levend,
Ismayýl Hakký Baltacýoðlu, Behçet Kemal
Çaðlar, Reþat Ekrem Koçu, Ahmet Ateþ,
Nurettin Sevin, Elif Naci, Vecdi Bürün, Ah-
met Kutsi Tecer, Fazýl Hüsnü Daðlarca gi-
bi yazar, þair ve bilim adamlarý vardýr. Ýle-
riki sayýlarda bu imzalarýn bir kýsmý orta-
dan kalkarken yeni imzalar görülür. Tür-
kiye’nin meselelerini yeni bir bakýþ açýsýy-
la ele alma iddiasý taþýyan ve 46. sayýsýna
kadar aylýk, daha sonra iki ayda iki sayý bir
arada çýkan dergi yayýmýna 1956, 1958 ve
1959 yýllarýnda üç ile yedi ay arasýnda de-
ðiþen sürelerle ara vermiþtir. Son sayýlarý-
nýn zor þartlarda çýkarýldýðý ve neþrine her
an son verilebileceði bilinmekteydi. Dergi
27 Mayýs 1960 askerî darbesiyle kapatýl-
mýþtýr.

“Türk Düþüncesi” imzasýyla derginin çý-
kýþ gerekçesinin açýklandýðý “Program” baþ-
lýklý yazýda Türk Yurdu, Yeni Mecmua,

lisi’nde yapýlan görüþmelerde Türk Dil Ku-
rumu’yla ilgili eleþtiriler gündeme getiril-
di. 27 Mayýs 1960 hareketinden sonra ku-
rumla hükümet arasýnda yeniden iliþki ku-
ruldu ve anayasanýn dili 1961’de tekrar öz-
leþtirildi.

Türk Dil Kurumu’na yönelik ikinci bü-
yük giriþim Türkiye Muallimler Birliði’nin
1968’de düzenlediði II. Dil Kongresi’dir.
Kongrenin açýlýþýndan iki gün önce bir basýn
toplantýsý düzenleyen birliðin baþkaný Fa-
ruk Kadri Timurtaþ dilde sadeleþmeye, öz-
leþmeye taraftar olduklarýný, ancak bunun
ölçülü þekilde ve yaþayan dilden uzaklaþma-
dan yapýlmasý gerektiðini, Muallimler Bir-
liði’nin dilde uydurmacýlýða þiddetle karþý
olduðunu söyledi. Kurum Atatürk’ün yo-
lundan ayrýlmýþ, uydurmacýlarýn eline geç-
miþtir. Yapýlmasý gereken þey Atatürk’ün
görüþlerine uygun biçimde bir dil akade-
misinin kurulmasýdýr. Kongrede Türk Dil
Kurumu’nun özleþtirme adý altýnda dili tah-
rip ettiði, Atatürk’ün parasý ile Atatürk’ün
Nutuk’unun lekelendiði ileri sürüldü ve
kurum Atatürk’e ihanetle suçlandý. Ku-
rumun bu dönemde eleþtirilen yanlarýn-
dan biri de dilden sadece Arapça, Farsça
kökenli sözlerin atýlmasýydý. Halbuki Batý
dillerinden ve özellikle Ýngilizce’den çok sa-
yýda kelime Türkçe’ye girmeye baþlamýþtý.
Batý kaynaklý sözlere karþýlýk bulma çalýþ-
masý 1970’li yýllarda gündeme geldi. Tür-
kiye’de Ýngilizce ile öðretimin yaygýnlaþ-
maya baþladýðý 1950’lerde Anglosakson
kültürünün yoðun etkisi görülürken ku-
rum dildeki Arapça ve Farsça kökenli söz-
lere karþýlýk bulmakla uðraþýyordu. Niha-
yet 1972’de Batý dillerinden geçen sözle-
rin karþýlýklarýný veren kýlavuz yayýmlandý.
1960’lý yýllarýn sonlarýnda baþlayan dil tar-
týþmalarý 1970’lerde de sürdü. Kurumun
çalýþmalarýnýn, yayýnlarýnýn yaný sýra verdi-
ði ödüller de eleþtiriliyordu. Ülkedeki kar-
gaþa ve þiddet olaylarý yanýnda dil tartýþ-
malarý da ideolojik zemine kaydý.

Türk Dil Kurumu’na yönelik üçüncü top-
lu giriþim, 19 Aralýk 1979 tarihli Tercü-
man gazetesinde baþlayan ve “Yaþayan
Türkçemiz” baþlýklý sayfada her gün dille
ilgili yazýlarýn yayýmlanmasýdýr. Bu sayfa-
larda Faruk K. Timurtaþ, Tahsin Banguoð-
lu, Þükrü Elçin, Ahmet B. Ercilasun, Ha-
san Eren, Erol Güngör, Necmettin Hacý-
eminoðlu, Mustafa Kafalý, Zeynep Kork-
maz, Mertol Tulum, Türk Dil Kurumu’nu,
kurumun çalýþmalarýný ve yayýnlarýný eleþ-
tirdiler. Bu yazýlara kurumun Türk Dili
dergisinde cevap verildi. Derginin Þubat
1980 sayýsýnda Ömer Asým Aksoy ile yapý-
lan konuþmada Aksoy yaþayan Türkçe, ya-


