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??te Atatürk’ün vasiyeti:
“ Bak?n?z arkada?lar, ben belki çok ya?amam. Fakat siz ölene dek Türk gençli?ini yeti?tirecek ve
Türkçenin bir kültür dili olarak geli?meye devam? yolunda çal??acaks?n?z. Çünkü Türkiye ve Türklük,
uygarl??a ancak bu yolla kavu?abilir.”
“Ülkesinin yüksek istiklalini korumas?n? bilen Türk milleti, dilini de yabanc? diller boyunduru?undan
kurtarmal?d?r.” diyen Atatürk, 1932 y?l?nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kuracakt?r. Cumhuriyet’in
ilk y?llar?nda Türkçeyi sadele?tirme i?ine giri?ilmi?, fakat bunda a??r?ya gidildi?i bizzat Atatürk
taraf?ndan tespit edilmi?tir. Amaç;
-Milli kimli?in en temel arac? olan Türkçenin yabanc? diller boyunduru?undan kurtar?lmas?,
-Türkçenin güçlenmesi,
-Milli kimli?in geli?mesiydi.
Filozof Konfüçyüs’e sormu?lar; “sizi devletin en üst makam?na getirseler, ne yapars?n?z?” Konfüçyüs:
“Ülkedeki bilginlerini toplar, dili gözden geçirmelerini isterdim” demi?. Bu cevaba ?a??ran insanlar ;
“Sa?l?k, ekonomi, e?itim gibi sorunlar dururken neden dil?” diye sormu?lar. Konfüçyüs: “Bir ulus dilini
do?ru bilmiyor ve kullanm?yor, kullanam?yorsa hiçbir kurum görevini yerine getiremez! Hasta derdini,
ö?retmen dersini anlatamaz, san?k koltu?unda oturan bir insan savunmas?n? yapamaz. ?nsanlar
birbirlerini anlamay?nca da karga?a do?ar. Bunu önlemek için dili iyi ö?retmeliyiz. Çünkü dil insanlar
aras?nda anla?may? sa?lar...”
Bunun fark?na varan Bat?l?lar her f?rsat?nda, ?u anda ad? gibi hiç de milli olmayan e?itim sistemimize
müdahale ederek en büyük kalelerimizden birini zapt etmi? durumdad?r. Toplumda yerini arayan genç
ku?ak ve ?imdiki nesil aras?ndaki en büyük kopukluk budur. Mrs. Brown ve Mss. Brown’la yeti?en
Türk gençli?i, Mc Donald’?, kolej, Pizza Hut, disco, computer, center, cafe... gibi Türkçe olmayan
kelimelerle hayat?n? sürdürmektedir. Dil insanlar? bir arada tutan en büyük kültür unsurudur: ne kadar
Türkçe, o kadar birlik... Gazi’nin dedi?i gibi “Türk demek, Türkçe demektir.” “Ne mutlu Türküm
diyene.” Her ?eyden önce zapt edilen bu kalemizi geri almal?y?z. ?ehrinizin sokaklar?nda gezerken
derme çatma yabanc? kelimelerle isim verilen dükkânlara bir bak?n?z...
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Dil çal??malar? s?ras?nda bir gece Çankaya’da kendisine Ahmet Cevat’?n sundu?u bir listeyi okuyan
Atatürk ?unlar? söyler: “Yeni Türkçe kelimeler teklif edebiliriz. Bu yönde ?srarla çal??mal?y?z. Fakat
Türk dilinin yap?s?n? zorlamak olmaz. Bu bünye meselesini Türk dilinin olgunla?ma seyrine
b?rakmal?y?z. Birkaç gün önce Ahmet Cevat Bey’e söyledim. Ketebe, yektübü Arap’?nd?r; kâtip, kitap,
mektup Türk’ündür.”
Görüldü?ü gibi, Atatürk tamamen Türkçele?en kelimelerin kullan?lmas?ndan yanad?r. Fakat ne yaz?k ki
Atatürk’ün ölümünden sonra dili sadele?tirmek ad?na adeta Osmanl?caya kar?? bir sava? aç?ld???;
fakat dilimize giren yabanc? kelimelere kar?? ayn? hassasiyetin gösterilmemi? oldu?u da a?inad?r.
Attilâ ?lhan’?n belirtti?ine göre, Atatürk 1934 y?l?ndan sonra yapt??? konu?malarda birçok yeni
kelimeyi terk etmi? ve eski kar??l?klar?n? kullanmaya ba?lam??t?r. Örne?in ulus yerine millet, ulusal
yerine milli kelimelerini tercih etmi?tir. Nitekim 10.Y?l Nutku’nu okurken “Türk milleti zekidir” demesi
buna en güzel örnektir.
Dil ve Tarih konular?nda tamamen milli bir doktrin üzerinde çal??an Atatürk Güne? Dil Teorisi’ni
geli?tirmi?ti. Ne yaz?k ki bu teori daha da geli?tirilece?i yerde, ölümünden sonra bütün bu dil ve tarih
çal??malar? esas hedefinden sapt?r?lm?? ve daha sonra da unutulmu?tur. Bu dil ve tarih çal??malar?n?
yürüten profesöre Güne? Dil Teorisi hakk?nda sorular soruldu?unda verdi?i cevap ayn? zamanda
bugünkü devlet anlay???m?za da ???k tutmaktad?r:
“Güne? öldü, teori bitti!”
Evet, “Güne?” öldü ve her ?ey bitti!
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